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Anotace 
Práce je zaměřena na rozkrytí vlivu nových médií, především pak Instagramu na subjektivní pocity 

jedinců o sobě samých (dále body image). Jsou zde diskutovány historické změny ideálu krásy a 

potřeba jedinců zapadat do právě obdivované skupiny. S rozšířením Instagramu se začalo 

diskutovat o změnách vnímání vlastní body image. Tyto změny byly pozorovány právě díky 

nátlaku, působeném prostřednictvím prezentace extrémně štíhlých blogerek jako ideálu krásy a 

ikon moderní doby. Není tedy neobvyklé, že především dospívající jedinci, procházející vývojem, 

začínají v kontaktu s výše zmíněnými obsahy trpět pocity méněcennosti a tlaku na vlastní vizáž.  

Diplomová práce je zaměřena na rozkrytí role Instagramu ve vztahu ke zvýšenému zájmu o body 

image, a to prostřednictvím kvalitativního výzkumu konkrétně analýzou hloubkových rozhovorů 

s blogery, prezentujícími na sociálních sítích extrémní štíhlost. Pomocí těchto rozhovorů jsou 

analyzovány životní příběhy respondentů, s cílem odhalit, jakým způsobem se vyvíjel zájem o tvar 

těla za přítomnosti vlivu sociálních sítí a nových médií. Cíl práce je podpořen analýzou odborné 

literatury popisující, jak vliv médií na změnu vnímání vlastní body image, tak jejich vliv na 

prezentaci zdraví jako takového. V neposlední řadě je rozebráno téma poruch příjmu potravy, se 

kterým se v rámci tématu extrémní štíhlosti často setkáváme.   

 

Annotation 
The topic of this thesis focuses on revealing the influence of new media, especially Instagram on 

the subjective feelings of individuals about themselves (hereinafter body image). The Historical 

changes of the beauty ideal and the need of individuals to fit into the currently admired group are 

discussed, so as the expansion of Instagram, and discussions about changes in the perception of 

one's own body image. These changes were observed mainly due to the pressure exerted through 

the presentation of extremely slim bloggers as the ideal of beauty and icons of modern times. It is 

therefore not uncommon for adolescents, especially those undergoing hormonal changes, to begin 

to suffer from feelings of inferiority and pressure on their own appearance in contact with the 

above-mentioned contents. The diploma thesis is focused on revealing the role of Instagram in 

relation to the increased interest in body image, through qualitative research, specifically the 

analysis of in-depth interviews with bloggers presenting extreme slenderness on social networks. 

With the help of these interviews, the life stories of the respondents are analysed, with the aim of 

revealing how the interest in body shape developed in the presence of the influence of social 

networks and new media. The aim of the thesis is supported by the analysis of professional 



 
 

 

literature describing both the influence of the media on the change of perception of one's own body 

image and their influence on the presentation of health as such. Last but not least, the topic of eating 

disorders, which we often encounter within the topic of extreme slenderness, is discussed. 
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Úvod 

Vliv médií na subjektivní představu o vlastním těle (body image) je již dlouho diskutovaným 

tématem. Představa ideálu krásy se s historickým vývojem měnila, avšak touha zapadat právě do 

momentálně obdivované skupiny byla vždy velká. Rozšíření působnosti sociálních sítí v kontextu 

této práce právě Instagramu se tak přidalo k seznamu dalších, nejen nových médií vyvíjejících tlak 

na změnu vnímání vlastní body image. Tyto změny byly v případě Instagramu specifické právě 

díky nátlaku, působeném prostřednictvím prezentace extrémně štíhlých blogerek jako ideálu krásy 

a ikon moderní doby. Není tedy neobvyklé, že především dospívající jedinci, procházející vývojem, 

začínají v kontaktu s výše zmíněnými obsahy trpět pocity méněcennosti a tlaku na vlastní vizáž. 

Odborné publikace se shodují, že vliv médií na poruchy příjmu potravy je markantní a v mnohých 

případech představoval startovací mechanismus těchto onemocnění (Williams, Ricciardelli, 2014; 

Marinescu, Mitu, 2016; Wagner, Aguirre, Sumner, 2016). 

Nástup nových médií, v kontextu této práce především Instagram, může být dalším ze spouštěčů 

poruch příjmu potravy, a to díky ještě otevřenějšímu a snazšímu přístupu k obsahům, prezentujícím 

extrémní štíhlost. Pomocí hashtagů jako #thinspiration #eatclean #thinforlife mohou jednotlivci 

pravidelně odebírat manipulující obsah a díky marketingovým praktikám a cílení na spotřebitele, 

je tento proces ještě více podpořen. Diplomová práce je zaměřena na rozkrytí role Instagramu ve 

vztahu ke zvýšenému zájmu o vlastní body image, a to prostřednictvím kvalitativního výzkumu 

konkrétně analýzou hloubkových rozhovorů s blogery, prezentujícími na sociálních sítích extrémní 

štíhlost. Pomocí těchto rozhovorů jsou analyzovány životní příběhy respondentů, s cílem odhalit, 

jakým způsobem se vyvíjel zájem o tvar těla za přítomnosti vlivu sociálních sítí a nových médií.  

Teoretická část práce pojednává o novodobém pojetí kultu štíhlosti a jeho vlivu na subjektivní 

představy o sobě samých. Dále je rozkryta role médií, která může v rámci prezentace zdraví jako 

takového, či zdravého životního stylu působit jak negativními, tak pozitivními vlivy na vnímání 

jedince. V neposlední řadě jsou vlivy médií rozebrány ve vztahu k poruchám příjmu potravy, se 

kterým se v rámci tématu extrémní štíhlosti často setkáváme. Příliš časté vystavení obrazům 

prezentujícím extrémní štíhlost může zejména u psychicky nevyrovnaných jedinců, způsobovat 

pocity méněcennosti a prudký pokles sebevědomí. Jednoduchost zacházení, vizuální atraktivita a 

téměř neomezený přístup k sociálním platformám, typu Instagramu, láka jejich uživatele odebírat 

co možná nejvíce obsahů, které však mohou při dlouhodobém sledování působit jako škodlivé. 

Možnost přímého porovnání vzhledu, a především tvaru těla, přivádí uživatele Instagramu 
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k domněnkám, že jejich vlastní vzhled není dostatečně atraktivní a dle počtu likes a sledujících, 

nejsou ani jejich profily dostatečně oblíbenými a vyhledávanými. Takovéto pocity mohou vést 

k radikální úpravě stravování, zvýšení fyzické aktivity a v krajních případech až poruchám příjmu 

potravy. Veškeré úsilí je tak vyvinuto s cílem dosáhnout dokonalé postavy, a tak i vysněného 

vzhledu, jehož vzor si můžeme prohlédnout na mnohých profilech uživatelů Instagramu.  

Poslední kapitola teoretické části pojednává o výše zmíněných aspektech Instagramu, ve větším 

detailu. Jsou zde zmíněny jednotlivé nástroje, které mohou uživatelům dopomáhat k vytvoření 

nové image, sledovat a tvořit obsahy zaměřené na „fit“ životní styl a budovat si tak vlastní, 

specifickou základnu sledujících. Dále jsou rozebrány kritizované praktiky Instagramu, jako nákup 

falešných fanoušků, pochvalných komentářů, či marketingový tlak na uživatele.  

Metodologická část práce se věnuje popisu kvalitativního přístupu ke zkoumání dané problematiky.  

Je zde popsán způsob výběru výzkumného vzorku a teoretický základ pro získání kvalitativních 

dat. Dále výzkumnice charakterizuje metodu výzkumu pomocí hloubkových rozhovorů a techniku 

life-stories methodology (Lewis-Beck, Bryman, Futing Liao, 2004), která je využita k analýze 

životních příběhů jednotlivých respondentů. Není opomenut ani výčet etických otázek, které jsou 

pro korektní provedení výzkumu nezbytné.  

Praktická část práce již pojednává o sestavení rámcových výzkumných otázek a specifikace 

výzkumných cílů. Je zde popsán konkrétní způsob a také úskalí spojená se získáváním respondentů. 

Výzkumnice popisuje způsob vedení rozhovoru a blíže charakterizuje jednotlivé respondenty. 

V neposlední řadě uvádí detailní analýzu vytvořených kategorií a jejich význam pro zodpovězení 

výzkumných otázek. Analýza je proložena doslovnými výňatky rozhovorů s respondenty, aby tak 

bylo docíleno větší autenticity. V závěru výzkumnice ještě jednou shrnuje nejdůležitější poznatky 

a hodnotí volbu kvalitativního přístupu a zvolené metodologie.  
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1. Teoretická východiska 
 

1.1. Body image 
 

Body image neboli tělesné sebepojetí je významnou součástí celkového sebepojetí jedince. Tímto 

termínem označujeme vztah jedince k vlastnímu tělu. Tělesné sebepojetí se skládá ze tří částí, a to 

kognitivní, emocionální a konativní. Kognitivní vnímání je charakterizováno konkrétními 

představami jedince o rozměrech jeho těla, které jsou ve většině případech velmi přísné a kritické. 

Takovéto hodnocení vlastního těla je dáno dalším faktorem sebepojetí a sice emocionalitou. 

Reflektuje vztah jedince k jeho tělu jako celku, vztah k jednotlivým částem vlastního těla a také 

vztah k vlastní tělesnosti obecně. Mimo výše zmíněné charakteristiky sem patří také hodnocení 

vlastní kondice, funkčnosti těla obecně, a dokonce i výkonnosti. S emoční složkou sebepojetí jsou 

úzce spojeny behaviorální aktivity, které zahrnují množství různých cvičení primárně sloužících 

ke změně těla. Spadají sem nejrůznější diety, sport, a dokonce i plastické operace. Všechny tyto 

aktivity již přímo poukazují na zvýšenou nespokojenost se svým tělem. Motivace ke sportovním a 

jiným fyzicky náročným aktivitám se u jedinců s nízkou tělesnou spokojeností velmi liší, tento 

rozdíl nadále prohlubuje i pohlaví jedince. Studie uvádí, že motivace žen ke sportu je především 

snaha snížit tělesnou hmotnost, zvýšit tělesnou atraktivitu a vytvarovat postavu. S tímto souvisí 

základní složky tělesného sebepojetí, mezi které se řadí vzhled, zdatnost a zdraví, přičemž 

důležitost jednotlivých složek se v průběhu života jedince mění. A právě u žen má ve většině 

případů největší váhu vzhled. Tělesné sebepojetí žen vytváří z největší části především vnímání 

vlastní postavy. Dále se odvíjí od toho, nakolik se žena hodnotí atraktivní pro muže, přičemž 

významnou roli v tomto hodnocení hraje její tělesná hmotnost. Ve většině případů se ukázalo, že 

ženy pozorují své tělo více než muži, a to bez ohledu na jejich věk. Z tohoto tvrzení zároveň 

vyplývá, že ženy jsou ke svému vzhledu více kritické (Klusáková, 2018).  

1.1.1. Kult štíhlosti 
 

Jedním z možných vysvětlení může být současné nastavení společnosti, kde sociální uznání ženy 

závisí mnohem více na jejím vzhledu, především na její tělesné stavbě, zatímco muži mohou 

prokázat svou výkonnost např. úspěchem v práci, penězi, mocí. Tělo ženy postupem času ztrácelo 
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osobnostní charakter a měnilo se v kulturní produkt, a tak více než jeho funkčnost je spíše 

posuzován vzhled. Za zlomové, se v tomto ohledu považuje dvacáté století. Do té doby byla krása 

a móda spojena se společenskými elitami. Dalo by se říci, že i samotný ideál krásy byl řešen 

výhradně ve vyšších kruzích. Vždy ovšem byla krása ženy spojena i s jejím charakterem a vnitřními 

hodnotami. S rozvojem masových médií, kosmetického a módního průmyslu, ke kterému došlo 

právě ve 20. století dochází také k mentálnímu oddělení těla od duše. Více než pro vnitřní kvality 

začaly být ženy oslavovány pro jejich krásu a vzhled. Tento fenomén by se nestal natolik kritickým, 

pokud by ženám jejich vzhled a tělesná krásna neumožnila to, co do té doby nebylo možné, a sice 

stoupat po společenském žebříčku a kariérně růst. Štíhlost vyla v západních společnostech 

postupně spojována se sebekontrolou, elegancí a společenskou přitažlivostí (Klusáková, 2018). 

 

Ženy označovány masovými médii za krásné, měly větší šanci stát se např. herečkami, modelkami, 

či zpěvačkami. Toto zároveň podporovala reklama, která společně s časopisy pro ženy, začala kult 

ženské krásy propagovat. Ženy tak začaly být skrze časopisy informovány o tom, jak vypadá a jak 

se chová ideální manželka, partnerka, či matka. Jaká kosmetika nejlépe poslouží k zakrytí drobných 

nedokonalostí pleti, a které produkty zase používat k tomu, aby celkový výsledek ještě více 

podpořil zájem muže. Ženy a dívky jsou skrze tato sdělení učeny, že krása a péče o fyzický vzhled 

jsou velmi důležité. V pojetí sociálního konstruktivismu tak můžeme na krásu nahlížet jako na 

instituci. Ideály krásy se vyvíjí v čase, společnost se jimi v dané době řídí a v případě, že je žena 

hodnocena jako půvabná, je společností přijímána lépe, s větším respektem a úctou. V opačném 

případě, kdy že se žena nějakým způsobem vymyká, se stává terčem výsměchu a společenského 

ponížení (Klusáková, 2018). 

 

Naomi Wolf (1990) ve své publikaci Mýtus Krásy popisuje vliv marketingu a obchodních taktik 

jako takových, které slouží jako hnací síla rad a doporučení, jak být krásnější, a tedy i atraktivnější. 

Zatímco čtenářkám sdělují, jakým způsobem dosáhnout úspěchu, spokojenosti a jak se líbit 

mužům, redaktoři ve skutečnosti vytváří jen umělou poptávku. Jejich úkolem je vyhovět především 

inzerentům časopisu, a nakonec jsou to právě oni, kteří určují, jakým způsobem se budeme chovat.  

Reklama je totiž stále hlavní složkou přijmu nejen life-stylových magazínů. Finanční příjem od 

renomovaných značek je pro fungování časopisu natolik důležitý, že v konečné fázi udává 

kompletní obsah a formu sdělení. Pokud se publikované fotografie vychýlí požadovanému 

standardu, např. zobrazují ženy bez make-upu, nebo s šedinami, inzerenti okamžitě přeruší finanční 

sponzoring a budoucnost periodika je tak ohrožena. Wolf (1990) tvrdí, že časopisy potřebují ve 



 
 

7 
 

svých čtenářkách vyvolávat nenávist vůči vlastnímu tělu, vzhledu, váze, protože právě jejich 

následné aktivity, které v jejich očích znamenají stát se dívkou na přebalu, přináší zisk. Špatný 

pocit způsobený nízkým sebevědomím vyvolává nutkavou touhu po vylepšení vlastního vzhledu, 

kterou ženy vidí v nákupu velmi drahých, či dokonce bolest způsobujících výrobků. Utrácí tak 

mnohem více peněž, než kdyby se cítily přirozeně krásné. Dalším prostým důvodem, proč si obsah 

magazínů stále drží svůj ikonický styl, je ten, že obsah prezentující silnější, drobné modelky 

středního věku, nebo jen skutečné ženy, by nikdo nekupoval. Všechny věkové a váhové kategorie 

nemají stejnou váhu atraktivity a časopis, zveřejňující těhotné, kojící ženy, které zrovna nejsou na 

dietě, by brzy ztratil přízeň jak čtenářů, tak inzerentů. Těmto opravdovým lidem, totiž nemáme co 

závidět (Wolf, 1990). 

 

Jelikož jsou média aktivními spoluúčastníky na tvorbě sociální reality, dochází v tomto případě k 

šíření sdělení mezi ženami, zvnitřňování si ideálů ženské krásy a úsilí se těmto dokonalým obrazům 

přiblížit. Díky všeobecně rozšířené reklamě jsou dané ideály propagovány a ženy se tak dostávají 

pod tlak, který může narušit vnímání o jejich vlastním těle, čímž dochází k výkyvu v sebepojetí a 

ke změně emočního rozpoložení vhledem k vlastnímu tělu. Zvýšená konzumace mediálních 

obsahů může dále vést k úzkému ztotožnění se štíhlými ideály a k dlouhodobé nespokojenosti se 

stávajícím vzhledem. Z mnoha výzkumů vyplývá, že jedním z nejčastěji vyslovovaných přání ženy 

je právě hubenější postava, spojovaná s pocitem vyššího sebevědomí (Klusáková, 2018). 

 

1.2. Vliv médií na body image 
 

V dnešní době vysoce digitalizovaného světa začínají sociální média přebírat roli jiných forem 

hromadných sdělovacích prostředků jako hlavní médium, kde nejen mladí lidé vyhledávají 

informace a nalézají odpovědi týkající se ideálů a obrazů vlastního těla. Takováto forma užívání 

sociálních médií a dalších digitálních technologií vytvořila ideální podmínky pro základ globální 

platformy, kde se především mladí lidé seznamují s moderními postoji, názory a obavami 

týkajícími se obrazu těla. Hrozbu tyto platformy představují ve chvíli, kdy dochází ke kultivaci a 

metastáze názorů do určité formy odsouzení. Nedá se s jistotou říci, zda mají sociální média více 

negativní dopad na obraz o vlastním těle v porovnání s ostatními mediálními formami, jako jsou 

lifestylové časopisy, či televizní reklama. Vlivy jednotlivých mediálních forem nepůsobí na 

všechny jejich konzumenty stejným způsobem. Edwards (2018) uvádí, že internetové zdroje (nejen 
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sociální média) působí větší obavy a předsudky o vlastním těle než například konzumace tištěných 

médií s odpovídajícím obsahem. Opačný názor potom popisuje dlouhodobý vliv na změnu vnímání 

o vlastním těle, který se ukazuje být častější, pokud postižená osoba odebírá např. tištěné magazíny, 

či vyhledává televizní kanály prezentující zdravý životní styl, sport, či vaření (Edwards, 2018). 

 

Williams a Ricciardelli (2014) ve své studii poukazují na fakt, že sociální média infiltrovala životy 

jednotlivců způsobem, kterým to prostřednictvím předchozích masových médií nebylo možné. 

Nejčastěji je zdůrazňován problém všeobecné dostupnosti a všudypřítomnosti internetových médií. 

Kdekoli a kdykoli umožňují odběrateli snadný přenos ať už obrázků, textů, či myšlenek, a to téměř 

po celém světě. Umožňují okamžitou interaktivní komunikaci s ostatními a poskytují tak snadný 

přístup dalším a dalším konzumentům (Williams, Ricciardelli, 2014). 

 
To však nevyvrací vliv ostatních forem médií, který vždy měly a budou mít i nadále. Pouhá 

fotografie ve své zjednodušené formě očištěna od jakéhokoliv kontextu dala snadný přístup k 

prezentaci jak ženského, tak mužského těla ve formách, které byly velmi často ovlivněny reklamou 

a upraveny do požadovaného vzhledu, který potom vedl ke všeobecné objektivizaci, jak má tělo 

vypadat.  Podobně lze nahlížet na všechny další formy masmédií. Z části podléhají modernímu 

umění, které dříve vytvořené normy o vnímání tělesné krásy boří a tvoří si tak vlastní kulturní 

ideály současnosti.  Masová média dále posilují stereotypy a vyvíjejí tlaky, které často podkopávají 

individualitu a svobodu jedince a opírají se o síly marketingu, podporující nové módní výstřelky. 

Přestože bezesporu existují charakteristické rysy, jakými právě sociální média ovlivňují body 

image, procesy, díky nimž je pozměněno vnímání jedince se zdají být pro veškerá média společné. 

Patří mezi ně neustálé vystavování nereálným obrazům těla, upravovaným pomocí photoshopu a 

dalšího modelování. Tlak přizpůsobit se konkrétním ideálům každého pohlaví, objektivizace těla, 

přivlastnění ideálního vzhledu z přebalů lifestylových magazínů. Dále pak sociální srovnávání, 

interakce s vrstevníky, okolím a jinými normativními vlivy. Toto dále vede k přijetí určitého 

způsobu chování v oblasti kontroly vzhledu, tvorbě strategií, jak se změnit, lépe řečeno zlepšit a 

kompenzační motivaci ve formě velmi nepravidelného stravování, jako způsobu potvrzení 

sebepojetí (Williams, Ricciardelli, 2014). 
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1.2.1. Vliv médií na psychiku jedince 
 
Dopady médií jsou charakterizovány zároveň jako transakční a reciproční. Mají tedy přesah do 

jednotlivých vnitřních procesů jedince. Transakční funkce je v tomto vztahu vysvětlována jako 

neustálé pátrání po podnětech, které v jedinci vyvolávají uspokojení. Reciprocita popisuje 

vzájemnost povahy a kontextu konkrétního média s momentálním psychickým rozpoložením 

jedince. Psychologické charakteristiky mohou vysvětlit jednotlivé predispozice jednotlivce k 

vyhledání obsahu, který potenciálně vyvolává sebepoškozující cykly. Je však nutno říci, že dopad 

médií jen málokdy figuruje jako hlavní spouštěč psychických a dalších zdravotních problémů. 

Hlavní účinky se nikdy nevyskytují izolovaně, ale pracují s kontextem, a především se slabostmi 

konkrétního jedince, jako je nízké sebevědomí, či perfekcionismus. Reciprocita je vysvětlena na 

vztahu povahy a kontextu konkrétního média s psychickým rozpoložením jedince. Tato teorie 

odráží velmi rozšířený názor, že média nesou odpovědnost za rostoucí výskyt poruch příjmu 

potravy z toho důvodu, že idealizované obrazy postavy (štíhlé) motivují nebo dokonce nutí jedince 

dosáhnout štíhlosti také.  Pokud by však média měla být jediným spouštěčem takovýchto 

onemocnění, bylo obtížné vysvětlit, proč jimi netrpí každý, kdo byl vystavený globálnímu působení 

mediálních obrazů. Nejsme pasivními oběťmi mediálních sil a nemusíme nutně následovat módní 

trendy a výstřelky poháněné marketingovými vlivy (Edwards, 2018). 

 

Obecně je kladen větší důraz na individuální faktory zranitelnosti, zatímco ochranné faktory, které 

mohou zvyšovat odolnost jedince, jsou často přehlíženy. Patří mezi ně všeobecně známé osobní 

charakteristiky jako je sebeovládání a asertivita, dále potom sociální zázemí rodiny, kde se 

tématům jako je tělesná váha a přitažlivost neklade přílišná pozornost. Dále pak všeobecné přijetí 

různých tvarů a velikostí těla a blízké vztahy s přáteli nebo životními partnery, kteří se o téma váhy 

a dokonalého vzhledu nezajímají (Edwards, 2018). 

1.3. Poruchy příjmu potravy  
 

Existuje mnoho definic vysvětlující poruchy příjmu potravy. Jedna z nich popisuje průběh takovéto 

poruchy jako značně narušené jídelní chování s velmi závažnými důsledky na tělesné i psychické 

zdraví, sociální život a pracovní výkon nemocného. Nejznámějšími a také nejčastěji 

vyskytovanými poruchami je mentální anorexie a mentální bulimie. Obě onemocnění se vyznačují 



 
 

10 
 

nadměrným strachem z tloušťky, nespokojeností s vlastním tělem a nadměrnou snahou o dosažení 

štíhlosti, její udržení ale především prohloubení (Hartman, Bounell, Maine, 2010).  

Další psychické a zdravotní problémy většinou souvisí s mírou podvýživy a s intenzitou užívaných 

„metod“ na zhubnutí. Mezi základní příznaky mentální anorexie řadíme např. vyhublost, 

nadměrnou sebekontrolu v jídle, nutkavou potřebu neustálého pohybu, a tedy pálení kalorií. 

Pacient trpící bulimií se vyznačuje nutkavými pocity přejídat se a posléze se jakýmkoliv způsobem 

vyprázdnit. Procesy vyprazdňování přináší nemocným uspokojení, a to i v období, kdy už jsou 

spojeny s mnoha obtížemi. Proto, podobně jako lidé závislí na psychoaktivních látkách, si nemocní 

často nechtějí připustit, že mají vážný problém, a jen velmi neochotně a pod tlakem spolupracují 

(Krch, Švédová, 2013). 

 

1.3.1. Mentální anorexie 
 

Tato porucha je charakterizována především nízkou tělesnou hmotností, a to alespoň o 15 % nižší, 

než odpovídá věku a výšce (tedy tzv. BMI indexu). Dále se vyznačuje aktivní snahou hubnout nebo 

naopak nepřibírat na váze. Pro diagnostikování mentální anorexie je třeba vypozorovat následující 

znaky: 

1) Vyhublost a aktivní udržování abnormálně nízké tělesné hmotnosti (snaha hubnout bývá 
většinou popírána). 

2) Panický strach z tloušťky, který trvá i přes abnormálně nízkou tělesnou hmotnost. 

3) Amenorea (tedy vynechání menstruace, a to minimálně dvou cyklů u ženy v období pohlavní 
zralosti.  

Se úzkostným strachem z nabírání váhy úzce souvisí narušené vnímání vlastního těla a popírání 

závažnosti nízké tělesné hmotnosti. Takto narušené vnímání způsobuje, že předmět strachu v tomto 

případě tedy tloušťka, větší tělesné proporce, přibývání na váze atd. je v různých podobách 

přeceňován. Naopak to, co není v souladu s přesvědčením nemocného a jeho očekáváním, je 

naopak podceňováno, tzn. vyhublost, nepřiměřené odpírání jídla a další restriktivní chování 

vzhledem ke stravování. Omezování se v jídle je charakteristické doprovodnými projevy 

zvýšeného zájmu o jídlo. Zpravidla také postupně přibývá fyzické aktivity a sebekontroly 
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i v jiných oblastech života. Rozlišován je nebulimický neboli (restriktivní) a bulimický (purgativní) 

typ anorexie, kdy se nemocný přejídá, nebo jí více, než by chtěl a následkem toho poté nuceně 

zvrací, nebo užívá laxativa. Nemocný se snaží dosáhnout požadovaného vzhledu především 

omezením energetického příjmu, nadměrným cvičením, navozeným zvracením, užíváním 

projímadel a dalších suplementů určených ke zhubnutí. Při posuzování tělesné hmotnosti u dětí je 

třeba vždy přihlížet k věku dítěte. Každý úbytek na váze v dětství může být důvodem k opoždění 

tělesného růstu a puberty a nebývá zpravidla přirozený (Krch, Švédová, 2013). 

1.3.2. Mentální bulimie 
 

Mentální bulimii charakterizují zejména opakující se epizody přejídání, spojené s přehnanou 

kontrolou tělesné hmotnosti. Pocit přejedení je velmi relativní, v mnohých případech přichází již 

po několika málo soustech. Subjektivní pocit ztráty kontroly nad jídlem je proto významnějším 

znakem přejedení než zkonzumované množství jídla. Přehnaná nebo extrémní kontrola tělesné 

hmotnosti zahrnuje nejenom zvracení, užívání laxativ a diuretik ale i střídavé intenzivní období 

hladovění nebo fyzického cvičení. Stejně jako pro anorexii je i pro mentální bulimii 

charakteristický zvýšený strach z tloušťky, nadměrný zájem o vlastní tělo a zkreslená představa 

vzhledu a tělesné hmotnosti. V závislosti na těchto faktorech se pohybuje i hodnocení jedince o 

sobě samém. Bulimičtí pacienti netrpí tak závažnými úbytky tělesné hmotnosti na rozdíl od 

pacientů s mentální anorexií. Pokud je BMI starších pacientů nižší než 17,5, hovoříme o bulimické 

formě mentální anorexie (Krch, Švédová, 2013). 

 

1.3.3. Další formy poruch příjmu potravy  
 

Existují i další formy poruch příjmu potravy, odborníky označovány jako atypické. U takového 

typu mentální anorexie či bulimie většinou chybí alespoň některý ze základních příznaků, nebo 

nejsou tyto příznaky plně vyjádřeny. V souvislosti s poruchami příjmu potravy se objevují další 

termíny jako psychogenní přejídání, záchvatovité přejídání, kontinuální jedení, noční přejídání, 

ortorexie, bigorexie nebo Adonisův komplex. Přejídání spojené s jinými psychickými poruchami 

bývá, podobně jako psychogenní přejídání, reakcí na nějakou stresovou událost a v těžkých 

případech vede až k obezitě. Je charakteristické nadměrným zájmem o jídlo, nezvladatelnou 

touhou si jídlo odepřít a konzumací nadměrně velkých porcí. Oproti bulimii chybí purgativní 

symptomatika, tedy nutkavá potřeba jídlo dostat ven z těla okamžitě po jeho konzumaci.  Postižení 
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však často mají velmi nevyrovnaný jídelní režim a přejedení kompenzují tím, že se po nějaký čas 

v jídle opět extrémně omezí. Přejedení jde ruku v ruce s pocitem viny a deprese. Ortorexii je možné 

vnímat jako určitou formu mentální anorexie specifickou především v argumentech, které 

nemocný využívá při obhajobě svých nevhodných stravovacích návyků a jídelních omezení. 

Pacienti postižení ortorexií argumentují „zdravou“ výživou a životním stylem, případně svými 

zdravotními, velmi často jen domnělými problémy. Při obhajování svých stravovacích návyků 

a postojů bývají ještě vytrvalejší a méně přístupní změně než pacienti trpící anorexií. To může být 

vysvětleno jejich až profesionální orientací v běžně respektovaných doporučeních z oblasti zdravé 

výživy, které si však (mnohdy nevědomky) upravili podle vlastních zájmů a potřeb. Adonisův 

komplex, někdy označován jako bigorexie, zahrnuje především zkreslené vnímání vlastního těla 

a nadměrné, často obsedantní zaobírání se tělesnými proporcemi, svaly a nadměrným cvičením. 

Tento problém postihuje především mladé chlapce. Vyznačuje se excesivním posilováním 

a cvičením, často doprovázen zneužíváním různých prostředků na posílení svalstva a nevhodnými 

jídelními zvyklostmi (Krch, Švédová, 2013). 

 

 

1.4. Prezentace poruch příjmu potravy v médiích 
 
V současné době jsou média důležitým poskytovatelem informací o zdraví jak široké veřejnosti, 

tak i odborníkům ve zdravotnictví, protože novináři vybírají témata, která by mohla ovlivnit 

jednotlivá rozhodnutí týkající se zdraví a např. i veřejné zdravotní péče. Zdraví se proto stává 

důležitou otázkou národních a mezinárodních politických programů. V souvislosti s globalizací se 

jednotlivé choroby mohou šířit přes hranice mnohem snáze a rychleji než dříve a zdraví lidí z jedné 

země je tak úzce závislé na zdraví lidí z druhé. Tato kapitola je věnována zobrazení zdraví a nemocí 

v mediích, se zvláštním zaměřením na prezentaci poruch příjmu potravy, především anorexie. Jsou 

zde popsány způsoby, jak je nemoc definována a pojmenována na úrovni společnosti a jakým 

způsobem tato komunikace může dále ovlivnit její vývoj (Marinescu, Mitu, 2016).  

 

Z lékařského hlediska jsou poruchy příjmu potravy tradičně vnímány jako „důsledek individuální 

patologie“ a ne všichni profesionálové uvažují, že k těmto poruchám přispívají také sociokulturní 

faktory. Podle mnohých výzkumů je však příčina a nástup poruch příjmu potravy zakořeněn v 

psychologii jednotlivce a je hluboce utvářen sociálními procesy. Mezi nejvýraznější externí vlivy 

patří konzumně orientované okolí, masmédia a měnící se status a postavení žen ve společnosti. 
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Sociální psychologie navrhuje 3 možné teorie, kterými lze nástup poruchy příjmu potravy vysvětlit. 

První, teorie sociální identity, hovoří o štíhlosti jako o jediném společensky přijatelném vzhledu, 

proto ženy touží právě po tomto typu těla. Teorie sociálního učení popisuje ideální typ těla (tedy 

štíhlý) jako vzor. Poslední teorie sociálního srovnání je charakterizována stavy úzkosti, při pohledu 

na štíhlé postavy v médiích a zarytou představou, že je takto prezentován všeobecný ideál krásy, 

kterému daný jedinec neodpovídá (Hartman, Bounell, Maine, 2010). 

 

Z mnoha dříve provedených výzkumů a veřejných diskuzí o mediích a obrazech těla stále přetrvává 

tvrzení, že poruchy příjmu potravy jsou zakořeněny v idealizaci ženské krásy, nejvíce zobrazované 

právě prostřednictvím médií. Pozornost je tak zaměřena na negativní dopad, který ženám způsobuje 

konzumace takovýchto obsahů. Téma hubnutí se pro masové publikum stalo přístupné a velmi 

vyhledávané s rozvojem populárního tisku 19. století, který se do značné míry věnoval tématům 

kontroly váhy a různým způsobům jejího ztrácení. Populární média se snaží stravování a cvičení 

prezentovat jako součást kultury a klást tak velký důraz na jeho význam. Členové lékařských či 

feministických komunit netvrdí, že by média byla jedinou příčinou vzniku poruch příjmu potravy.  

Je však nutné zmínit, že je to nejsnáze dostupný a velmi rozšířený zdroj informací jak o poruchách 

příjmu potravy, tak o jimi trpících. Úbytky na váze jsou stále velmi populárními titulky, objevují 

se i formulace, kdy je anorektické chování považováno spíše za obsedantní dietu než nemoc. 

Mnoharozměrná povaha mediálních efektů je dobře viditelná na manipulaci mediálních publik, 

kdy byla krásná a úspěšná protagonistka vždy zobrazena jako štíhlá. Tento typ postavy se tak 

navždy spojil se sebekontrolou a ukazatelem úspěchu (Hartman, Bounell, Maine, 2010). 

 

Poruchy příjmu potravy jsou stále častějším onemocněním. Nejvíce na tento problém v poslední 

době poukazovala Velká Británie, kde se počet podvyživených pacientů přijatých k hospitalizaci 

za poslední 2 roky zvýšil o 37 % (BBC, 2020).  

 

Fenomén nárůstu těchto onemocněn může být způsoben několika faktory. Za prvé se hovoří o 

zvýšeném lékařském povědomí, a tedy i nárůstu mediálních (byť expertních) vyjádření. Lékaři se 

věnují historickému vývoji nemoci, protože anorexie byla popsána jako „psychiatrická porucha 

osmdesátých let“ což naznačuje, že zejména psychiatrické poruchy se mohou stát jaksi „módními“ 

a dojde tedy k jejich opětovnému vzestupu. Za druhé je tady spojení poruch příjmu potravy s velmi 

významnými osobnostmi nebo celebritami, např. s princeznou Dianou, či Angelinou Jolie. 

V neposlední řadě jde o množství mediálních publikací, které stále hrají důležitou roli při 
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zvyšování povědomí veřejnosti o těchto zdravotních problémech, prostřednictvím šíření ať už 

autobiografických blogů, ženských časopisů, talk show a dokumentů, z nichž všechny jsou 

zaměřeny zejména na ženské publikum. Informace z médií, ať už prostřednictvím jazyka nebo 

obrazu, se snaží především o následující: ukázat za každou cenu, zviditelnit a vybrat, co je 

nejvýraznější. I na tyto mediální vlivy existuje dvojí pohled, behavioristický a humanistický, který 

má při jejich propojení pomoci vysvětlit letitou debatu o tom, zda masmédia vytvářejí veřejné 

mínění, postoje a vnímání nebo zda pouze odrážejí již existující postoje, vnímání a kulturu. Ve 

výsledku většina odborníků souhlasí, že masová média mohou způsobovat obojí (Fishman, 2004). 

1.4.1. Historie zpráv o poruchách příjmu potravy 
 
Poruchy příjmu potravy se v první řadě považují za jev západních průmyslově orientovaných zemí, 

postihujících zejména ženy. Anorexie, bulimie a obezita jsou považovány za alternativní, i když 

velmi drastické, řešení psychického vypětí mezi tím, zda jíst nebo ne. Ačkoli poruchy příjmu 

potravy, zejména anorexie, jsou všeobecně vnímány jako moderní nemoci, historická perspektiva 

ukazuje, že anorexia nervosa existovala dříve, než došlo k masovému zájmu o diety a štíhlé ženské 

tělo. Dnešní anorektička je tedy jen jedna z dlouhé řady žen a dívek, které použily kontrolu nad 

chutí k jídlu, jeho energetickou hodnotou a kontrolu nad tělem jako takovým, jako své symbolické 

vyjádření vnitřního já.  První zpráva o anorexii byla napsána Thomasem Mortonem v roce 1689, 

tehdy však byla spojena s nadpřirozenými příčinami, kdy bylo hladovění považováno za projev 

svatosti. V roce 1873 dva lékaři, Gull a Laegue, zveřejnili zprávy o nemoci úmyslného hladovění. 

Oba viděli dospívající dívky jako zranitelnou populaci, a našli podobnosti mezi anorexií a hysterií, 

čímž potvrdili transformaci ze svatých na pacienty. Jedním z populárních vysvětlení anorexie v 19. 

století bylo to, že se ženy postily v rámci žádosti o větší pozornost. Moderní pohled zahrnující i 

sociogenetiku však vysvětluje, že výskyt patologií spojených s jídlem, jako je anorexie a bulimie, 

se zdá být spojen se společenským vývojem modelu kontroly chuti k jídlu. Problémy spojené s 

přibýváním na váze jsou zřejmým příznakem tlaků spojených s racionálním a reflexivním 

způsobem stravování. Nová forma dietetiky zavedla své normy fungování na téměř náboženském 

modelu, kdy stejně fanatickým způsobem následuje stravovací návyky (Marinescu, Mitu, 2016). 

 

První zmínky pochází z viktoriánské Anglie, kde dívky zejména ze střední a vyšší třídy, především 

v době hojnosti hubly a umíraly. Tyto případy byly spojeny s přísnou kontrolou nad ženami, a tedy 

i nad jejich sexualitou. Obzvláště v západních společnostech se pak stala obecnou a běžnou 
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preference pro štíhlý tvar těla, ze které se později vytvořila norma. Rozsáhlé průzkumy později 

prokázaly, že touha zhubnout je převládající zejména u žen (Marinescu, Mitu, 2016). 

 

Další výzkumníci se na poruchy příjmu potravy dívali z druhé strany, tedy prostřednictvím 

problémů s nadváhou. Nadváha byla ve společnosti vnímána jako známka nějakého vnitřního 

chaosu, představovala nevyrovnaný emocionální, morální nebo duchovní stav člověka. Historicky 

je přejídání považováno za hřích obžerství, obézní jedinci jsou proto stigmatizováni jako líní, 

nedisciplinovaní, chamtiví a postrádající sebeúctu. Půst je naopak spojen se sebekázní, askezí, 

morální správností a vzpourou principu (Fishman, 2004). 

 

Je však nutné zmínit, že toto pojetí a odsuzování nadměrných tělesných tvarů je příliš jednostranné. 

Pojetí jak ženské, tak mužské krásy prošlo mnoha historickými proměnami a v každém období, 

bylo právě na tvar těla pohlíženo jiným způsobem. Jako příklad může být uvedena renesance, kdy 

byl zaznamenán částečný návrat k antickým ideálům. Vyobrazení či sochy mužského těla byly 

charakteristické především velmi vyvinutým svalstvem, které spolu se silnou kostrou 

představovaly ideál dokonalého muže.  U žen se v porovnání se současností preferoval opak 

dnešního ideálu. Typickým zobrazením byly kypré tvary, plné poprsí, boky a kulaté břicho. Tento 

ideál měl ženu nejen fyzicky odlišit od mužské postavy, poukazoval taky na jistou úroveň 

zámožnosti. Silnější postava tedy mohla znamenat původ bohaté rodiny.  Renesance považovala 

za dokonalost nejvyšší míru zdravé a účelné krásy. Jak už bylo zmíněno výše, jednalo se o 

maximální odlišení všech fyzických znaků, jimiž se liší žena od muže a naopak, nejzřetelnější 

vyjádření pohlaví ženské i mužské povahy. Další význam renesanční krásy lidského těla byl viděn 

v jeho smyslnosti, šlo tedy o krásu navozující erotickou atmosféru. Ideálem tedy byl člověk 

schopný svým zjevem probudit v druhém vášeň. Tady opět přichází popis muže s výraznými znaky 

vůdce smečky, plný síly, energie a pohlavní aktivnosti. Ženě je vlastní tělesná zdatnost, tak jako 

nejsilnější samici, s mocnými ňadry, širokými boky, plným pozadím a pevnými stehny (Neumann, 

1999). 

 

Pojetí ideálu krásy nebylo nikdy vnímáno jednostranně. Tělesný vzhled podléhal trendům 

jednotlivých období a byl dále posuzován konkrétními skupinami jedinců, přiklánějících se 

k vlastní specifické preferenci. Postupem času se do popředí dostala témata jako je dieta a 

medializace potravin a nemocí z jídla.  Tato proměna souvisí s tím, co francouzský sociolog Claude 

Fischler nazval „gastroanomií“ postmoderního individualistického období. V souvislosti 
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s konzumní společností a movitým spotřebitelem je jídlo stále přítomné a ženy jsou tak postaveny 

mezi dvě protichůdné síly, stimulaci k jídlu a neustálý tlak na hubnutí. Přechod v poruchu příjmu 

potravy pak závisí na míře napětí mezi touhou po jídle a stejné touze po hladovění. Stravovací 

režim se tak stává předmětem individuálního rozhodnutí, které současně vyvolává jak novou 

svobodu, tak novou nejistotu. Dieta nepochybně představuje nejjasnější pokus o znovuzřízení řádu 

a pravidel pro konzumaci potravin, kterými se stanoví jasná norma (Fishman, 2004). 

 1.4.2 Porucha příjmu potravy jako identita 
 

Štíhlost se stala předmětem zájmu feministických studií, protože je příznačná pro kontext moci a 

přijatelné feminity v řadě modelů, jako je rodina, zákon, náboženství a možná nejintenzivněji 

v médiích. Nějakým způsobem narušené ženské tělo je zároveň také historicky považováno za 

řádně ženské. Toto souvisí s genderovými vztahy a autoritativní nadřazeností muže, jeho 

zkušenostmi, znalostmi a celkovou dokonalostí. Štíhlý tvar těla je spojován s úspěchem, a to jak v 

osobní, profesionální tak v sociální rovině, na který může jídlo pro mnoho žen působit velmi 

negativně. Vnímání našeho těla je vždy dáno do kontextu, ať už objektivního nebo subjektivního, 

protože představuje určitý kulturní znak, spojený s prostředím, časem, nebo místem. V mnoha 

kulturách jsou anorektické příznaky všeobecně považovány za projev chvályhodného sebeovládání 

a anorektické vlastnosti nebo chování jsou obdivovány. Odmítání jídla by v některých kontextech 

mohlo být protestem proti dominantním ideálům ženskosti, které standardně nezahrnovaly 

důsledný dohled nad stravou, cvičením a celkovou sebekontrolu. Marinescu a Mitu zde interpretují 

Foucaultovo chápání definice moci, kdy subjekty současně podléhají a odolávají dominantním 

ideálům a poruchy příjmu potravy lze chápat současně jako odmítnutí i ztotožnění se s 

dominantním ideálem ženskosti (Marinescu, Mitu, 2016). 

 

Další interpretaci Foucaultových myšlenek najdeme u Sargiacomo (2009), v rozboru díla 

Discipline and Punish: The birth of the prison. Koncept Foucaultových „poslušných těl“ v originále 

docile bodies popisuje tělo jako poddajný objekt, na kterém je možné zkoumat působení                                

disciplinárních sil, jako jedné malé části komplexního schématu uspořádání a organizace moci. 

Foucault zde tvrdí, že tělo může sloužit jako kniha, ve které je možné číst za účelem odhalení, 

jakým způsobem byla formována jednotlivá pole moci v průběhu historických událostí.  Pohyby a 

postavení těla mohou vypovídat o konkrétních silách, které ho formovaly.  Poslušným tělem je tedy 

něco, co lze vyrobit a tvarovat od úplného začátku. Má být ohebné, schopné nenáročné manipulace 
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a především tréninku. Výcvik je důležitým aspektem působení moci na příslušný objekt (tělo), 

v tomto případě je poukázáno na řadu institucí od věznic, přes armádu až po školy, a popsáno 

prostředí, ve kterém jsou „prázdná“ těla přetvářena. V rámci těchto institucí jsou poslušná těla dále 

nucena reagovat na signály, které jsou implicitní, a přesto těsně organizované prostřednictvím sítí 

vztahů, které udržují pořádek. Účelem tohoto uspořádání, je „politická anatomie“ a „mechanika 

moci“, která definovala, jak může mít někdo moc nad těly ostatních, nejen proto, aby mohla dělat, 

co si konkrétní člověk přeje, ale také proto, aby mohla pracovat podle přání druhých, s technikami, 

rychlostí a účinností, které jsou jim určeny z venčí. Tělesné procesy a operace jsou zde popsány 

jako předmět působení moci. Vysoká úroveň kázně dohlíží na to, jak se těla pohybují, na procesy, 

které vykonávají, a jak je zavádějí. Důsledná kontrola způsobuje nepřetržitý, neustálý nátlak, který 

je kladen na průběh činnosti spíše než na její výsledek (Sargiacomo, 2009). 

 

Ženy s poruchami příjmu potravy často popisují pocit moci a kontroly, který získávají právě 

z odmítání jídla. Kontrola je tradičně považována za atribut muže, dá se tedy tvrdit, že její získání 

pomocí omezení příjmu potravy lze považovat za nabytí atributu, se kterým nejsou ženy obvykle 

identifikovány. Poruchy příjmu potravy jsou často považovány za odezvu spojenou s použitím či 

přítomností moci a kontroly, jakož i s jejich společensky vytvořenými významy v mysli. Jídlo je 

prostředkem, kterým jsou ženy oslovovány, na oplátku se tak jídlo stalo jazykem, kterým ženy 

odpovídají. Zájem o jídlo je úzce spojen s fetišizací ženského vzhledu, kdy se jednotlivci díky 

kulturně vyvolané tělesné nejistotě neustále mučí ve snaze vyhovět požadovaným standardům 

(Marinescu, Mitu, 2016). 

 

Kulturní tlaky zahrnují mnohé postoje k odmítání jídla. Spojení mezi hubnutím a kontrolou, vlastní 

přesvědčení o nutnosti diet a rostoucí počet článků věnujících se snižování váhy v médiích.  

Feminističtí badatelé také obhajují teorii „vůle“, která naznačuje, že existuje přímá úměra mezi 

získáním větší právní a profesní moci, a růstem společenského důrazu na tvar, a především váhu 

těla. Mladé dívky a ženy jsou vážně ovlivněny dědictvím obecného přesvědčení a názoru na ideál 

krásy. V současné době však tyto tlaky stále zesilují, nedá se tedy říci, že je překvapením, kolik 

žen trpí poruchou příjmu potravy, ale že stále existují takové, které jim dokáží předejít. Poruchy 

příjmu potravy mohou být tedy pouze viditelnou špičkou ledovce současné posedlosti tvarem těla, 

která vyvolává návykové v krajních případech destruktivní chování jako prostředek kontroly 

hmotnosti a tvaru těla (Marinescu, Mitu, 2016). 
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1.5. Extrémní štíhlost v digitálním prostoru 
 

Vliv digitálních technologií především na mladší generaci neustále narůstá. Přístup k rozličnému 

spektru obsahů může především u jedinců se zvýšenou citlivostí a náchylností k vnějším vlivům 

způsobit právě poruchu příjmu potravy v souvislosti s výše zmíněným kultem štíhlosti. Mnoho 

studií potvrdilo, že na jedince se zvýšenou náchylností k těmto onemocněním, velmi citlivě působí 

idealizované obrazy lidského těla, online média a komunity, které se tento ideál snaží prezentovat 

jako životní styl. V souvislosti s tímto negativním dopadem se ovšem objevují i další studie 

zkoumající možnost poruchy příjmu potravy léčit nebo mírnit, a to právě prostřednictvím 

digitálních médií, např. aplikací, či samo-léčebných programů (Čevelíček, Šmahelová, Šmahel, 

2018).  

 

1.5.1. Vlivy médií na poruchy přijmu potravy  
 
Rodgers (2016) popisuje vztah internetu, sociálních sítí, body image a poruch přijmu potravy za 

pomocí kombinace pěti teorií a to sociokulturní, sociální identity, uspokojení, dojmu a osobní 

objektivizace. Tento model popisuje 3 úrovně interakcí s internetem a sociálními médii. 

 

První úroveň popisuje sítě a sociální média jako „neparticipující“ tedy že žádným způsoben 

neinteragují s jejich uživateli. Z tohoto pohledu můžou být poruchy příjmu potravy způsobeny díky 

všeobecné rozšířenosti kultu štíhlosti a možnosti porovnání osobních tělesných prezentací.  

 

Druhá úroveň popisuje sítě naopak jako prostor pro komunikaci a interakci s jinými. Prezentace 

vlastního těla je ovlivněna a z části tvořena vyjádřením uživatelů, odebíracích stejný obsah, nebo 

působících na stejné mediální platformě. Takovéto komentáře nutí uživatele k neustálé kontrole a 

dohledu na vlastní tělo v souvislosti s ideálem krásy, v tomto případě kultu štíhlosti. Častým 

vyústěním těchto stavů je zvýšená nespokojenost s vlastním tělem a nárůst symptomů poruch 

příjmu potravy. Tyto přímé komentáře a vyjádření nutí uživatele zobrazovat své ideální já, které se 

však v mnohých případech vizuálně liší od pravého já a tohoto ideálu tak není možné dosáhnout 

jinde, než v online světě či prostředí. Toto porovnání ideálního a reálného já vyvolává v lidech 

pocit napětí a úzkosti, především, protože reálný vzhled je považován za nedostatečně atraktivní. 
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Pokusy, jak docílit onoho ideálu jsou uskutečňovány formou přísných diet a nadměrné fyzické 

aktivity, které v mnoha případech opět končí poruchou přijmu potravy.  

 

Třetí úroveň popisuje internet jako nástroj, díky němuž specifické skupiny zabývající se především 

váhou a tělesným vzhledem, mohou lépe komunikovat s ostatními uživateli a upravovat 

prezentovaný obsah. Takovéto skupiny mohou k odběru obsahu přizvat další specifické skupiny, 

např. tzv. pro-ana (termín označující obsahy tvořené jedinci s mentální anorexií) blogery a další. 

Takovéto online prostředí je ideální pro posílení a utvrzení představ a názorů o vlastním tělesném 

vzhledu, díky pravidelné komunikaci, mezi jednotlivými uživateli. Sdílení podobného životního 

postoje vytvoří iluzi souhlasu a přijetí směrem z vnějšího světa, což může posléze vést k utvrzení 

a přijetí poruchy příjmu potravy jako části vlastní identity programů (Čevelíček, Šmahelová, 

Šmahel, 2018).  

 

Studie dokazují, že příliš časté pozorování idealizovaných zobrazení lidských postav zvyšuje 

agresi, vzbuzuje pocit vzteku a nespokojenosti a v neposlední řadě markantně snižuje sebevědomí. 

Ještě více náchylnými jsou potom specifické skupiny osob trpících nadváhou nebo obezitou, lidé 

hledající ideál krásy v kultu štíhlosti a v neposlední řadě jedinci s nízkým sebevědomím. Tento 

vzorek vykazuje jak mírné, tak markantnější zvýšení depresivních nálad a nespokojenosti 

s vlastním tělem, a to především díky častému sledování obsahu, který zobrazuje extrémní štíhlost. 

Obecně řečeno prostřednictvím internetu a sociálních sítí se lidé mají možnost přímo porovnávat a 

zvyšují tak ohrožení onemocněním sobě samým i ostatním (Čevelíček, Šmahelová, Šmahel, 2018).  

 

Jak již bylo zmíněno výše technologie nemusí mít pouze negativní vliv na vývoj a léčbu podobných 

onemocnění. Studie ukazují, že užívání technologií může mírnit pocit studu, kterým osoby 

s poruchami příjmu potravy často trpí. Zvyšuje také přístup k různým formám pomoci, vyhledávání 

a případné oslovení postižených. Využití technologií a moderních aplikací zaměřených na 

svépomoc, pozitivně ovlivňuje vývoj léčby a je tak považováno za vítanou přidanou hodnotu a 

aktivitu ze strany pacienta. Podobně zaměřené studie také ukazují, že procento pozitivních 

výsledků léčby je stejné jak za použití technologie, tak při osobním kontaktu. Odborně vedené 

online terapeutické skupiny vykazují nárůst pozitivních výsledků především v oblasti šíření 

prevence či způsobů zotavení z postižení.  V některých přídech mohou být jako pozitivní brány i 

pro-ana skupiny, které mohou lépe popsat boj se stigmatizovaným onemocněním a se 

sebeprezentací jako takovou (Beresin, Olson, 2018). 
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Tyto názory se však napříč vědeckými publikacemi liší. Názor, že dopad technologií na léčbu 

onemocnění je negativní, má stále více příznivců než ten s dopadem pozitivním. Výše zmíněné 

výhody technologií jsou považovány za povrchní masku, která má v pravé podstatě posílit poruchu 

přijmu potravy a předejít vyhledání pomoci a uzdravení. Participace v těchto skupinách přináší 

uživatelům tolik potřebný pocit sounáležitosti a podpory, který ovšem vzbuzuje dojem, že takovýto 

kult není onemocněním (Beresin, Olson, 2018). 
 

1.5.2. Užití technologií k docílení extrémní štíhlosti  
 
Nejčastěji jsou pacienty vyhledávány informace ohledně stravování, především s důrazem na ztrátu 

váhy. Takové informace vyhledávají především na online platformách, prezentujících většinou 

popularizované častěji než odborně zaměřené obsahy. Největší nebezpečí zde hraje role snadné 

dostupnosti a hojnosti nabízených informací a potencionálních řešení. Lidé vyhledávají podrobné 

informace o veškerém jídle, které konzumují, zaznamenávají jeho nutriční hodnoty, důkladně 

kontrolují příjem kalorií. Na internetu dále nalézají obrovské množství obsahů mapujících pestré 

formy stravovacích návyků, diet a životních stylů. Dají se zde nalézt i návody, jak si poruchu přijmu 

potravy vybudovat, jak v ní setrvat, skrýt příznaky a vyvarovat se otázek a podezření okolí. 

Největším benefitem je tady volnost pohybu a odběru informací, které nejsou žádným způsobem 

filtrovány a kontrolovány. Lidé v těchto situacích postrádají potřebné vzdělání, či objektivní 

zhodnocení věrohodnosti informací, přijmou tvrzení za svá a upravují stravovací návyky, vedoucí 

k těžkým formám onemocnění. Postižení v těchto situacích zkreslují realitu jak odborníkům, 

snažícím se dotyčnému pomoci, tak sobě samým. Vytvářejí iluze o vlastním životě a prožívání 

popírajíce deprese, úzkosti, nedostatek energie, problémy s pamětí a pozorností, právě díky absenci 

těchto symptomů v online prostředí. Žijí tak v uměle vytvořené realitě, která umocňuje dojem, že 

porucha příjmu potravy není onemocnění, nýbrž životní styl (Beresin, Olson, 2018). 

1.5.2.1. Mediované obsahy podporující extrémní štíhlost  
 

Interakce s okolím přímo publikujícím, nebo pouze odebírajícím obsahy pro-ana (anorexie) a pro-

mia (bulimie) blogů je ve většině případů považována za negativní.  Tyto obsahy jsou často psány 

formou propagace extrémně štíhlého životního stylu. Díky internetu se do tvorby mediálních 

obsahů zapojují stále mladší generace, kterým jsou digitální technologie a jejich platformy velmi 
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blízké. Návštěvnost pro-anorektických blogů tvoří z 80 % dívky pod 18 let a většina jejich autorek 

spadá do stejné věkové kategorie (Vaisová, 2016). 

 

Pro-ana stránky jsou zdrojem rad, jak se stát anorektikem či bulimikem. Jak schovávat jídlo a 

s postupem času také vlastní vyhublé tělo. Nalezneme zde nejrůznější obrázky, básně a texty, které 

mají čtenáře inspirovat k hladovění. Dalo by se říci, že jsou průvodcem pro ty, kdo chtějí trpět 

některou z výše zmíněných poruch příjmu potravy. Opačný pohled staví blogy do více pozitivního 

světla a popisuje je jako prostor k setkávání osob, postižených touto formou nemoci. Blogy jim 

pomáhají, aby se necítili tak izolovaní a nepochopení (Neuwirthová, 2010).  

 

Takovéto weby často obsahují až nábožensky inspirovaná témata, která jejich uživatelům nabízejí 

možnost zpovědi a sdílení zpráv o hubnutí jako určité formě spasení. Tyto nábožensky zabarvená 

přiznání pramení z obecného vnímání těla jako nástroje pokušení, související s uspokojováním 

chuti k jídlu. Až při úspěšné kontrole a odepření takovýchto lidských slabostí dochází u jedince k 

uspokojení a smíření se sebou samým. Transakční model sociálních médií se také zaměřuje na to, 

jak si mohou častí uživatelé stránek pro-ana a pro-mia prohloubit již značné obavy o vzhled těla a 

s tímto související stravovací problémy. K posílení negativních vlivů dochází dvěma způsoby. V 

první řadě jsou to normativní vlivy zahrnující přesvědčení, že je okolí jedince přímo ovlivněno 

mediálními zprávami, což může vést k tlakům tyto vrstevníky následovat. Dále sem spadá šíření 

vyvolané příběhem, které zahrnuje vyhledávání jedinců s podobným smýšlením prostřednictvím 

sociálních médií, vyvolané touhou sdílet podobné zkušenosti a boje za dosažení stereotypních 

ideálů jako alternativní normy (Williams, Ricciardelli, 2014). 

 

Tyto procesy sociálního srovnávání týkající se body image a jejich dopady na spokojenost s 

vlastním tělem jsou umocňovány především vizuálními obsahy. Nejvíce byl tento vliv patrný u 

účastníků studií, kteří byli přímo vyzváni, aby pečlivě porovnali svá těla s modelkami či modely 

vyobrazenými na poskytnutých fotografiích. Studie zaměřené na dopady pozorování mediálních 

obrazů prokázaly, že jak ženy, tak muži vykazují značnou nespokojenost s vlastním vzhledem, či 

tělem jako takovým, pokud byli nuceni je srovnat s velmi štíhlou modelkou, či svalnatým modelem 

(Říhová, 2015).  

 

Toto téměř hmatatelné pojetí ideálu krásy je založeno na myšlence „thinspiration“. Termínu, 

složeném ze slov „thin“ a „inspiration“, což lze volně přeložit jako „inspirace ke štíhlosti“. Často 
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bývá používán rovněž zkrácený název „thinspo“, o kterém je dále pojednáváno v kapitole Vliv 

Instagramu na body image.  Thinspiration lze charakterizovat jako fotografie ultra-štíhlých, 

vyhublých těl, která mají za úkol podnítit oddanost striktnímu režimu a odvrátit pocity hladu. Jak 

už bylo zmíněno výše, na fotografiích bývají často zobrazovány štíhlé, vyhublé modelky, celebrity, 

či sportovci. Mnohé tyto fotografie byly upravené právě tak, aby ještě více upozornily na extrémně 

štíhlou postavu. Otázkou, zda takovým vzhledem modelka skutečně disponuje, se pozorovatel v 

danou chvíli bohužel nezabývá (Tichá, 2017). 

 

1.6. Vliv Instagramu na body Image  
 
 
Instagram jako jedna z nejpopulárnějších a nejrozšířenějších sociálních sítí dnešní doby pracuje 

především s centralitou uživatelského profilu, jehož prostřednictvím uživatel získá přístup k 

profilům ostatních, s nimiž pomocí této komunikační služby může interagovat. Původně byly 

sociální sítě konstruovány na základě sociálních vazeb reálného světa, uživatelé jimi pouze 

obohacovali vztahy již existující. (Macek, 2011).  

 

Jednou z výjimek je právě sociální platforma Instagramu, který jeho uživatelům umožňuje odběr 

(sledování) profilů nejen svých přátel, či známých, ale také uživatelů zcela mimo jejich osobní 

vztahy a dosah. Patří mezi ně především celebrity, mediálně známé osobnosti, vrcholoví sportovci, 

modelky, blogeři a mnozí další (Kong, 2015).  

 

Jak už bylo řečeno výše, sociální média umožnila svým uživatelům nejen kontrolovat, co jim je 

nabízeno a čemu chtějí věnovat pozornost, ale především jejich prostřednictvím mohou vytvářet 

vlastní obsah. Stávají se tak nejen pouhými konzumenty mediálních obsahů, ale i jeho aktivními 

tvůrci (Sundar & Limperos, 2013). 

 

A právě díky této možnosti tvořit vlastní mediální obsahy dnešní sociální sítě neslouží jen 

původnímu účelu upevňování vztahů s druhými, ale hrají také velmi významnou roli v utváření 

vlastní osobnosti. Nepřetržitý přístup k online médiím vychoval novou generaci mladých lidí 

fascinovaných vlastním vzhledem a ochotných nejen o vzhledu, ale především o sobě samých 

odhalit velmi intimní detaily, bez jakéhokoliv studu, či ochrany vlastního soukromí. Původní 

myšlenka sociálních médií měla jejich uživatele primárně spojovat. Postupem času se však od 
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tohoto účelu odklonila a začala v jedincích profilovat vysoce individualizovaný až egocentrický 

hodnotový systém (Deuze, 2015).  

 

Na výše zmiňované charakteristiky mediálních platforem navazují i tvrzení, že ačkoliv nejsou 

uživatelé, jakkoliv omezováni v možnostech, jaký obsah chtějí se svým okolím sdílet, jinak řečeno 

mohou publikovat nekonečný proud obsahu o čemkoli, nedávné výzkumy zaměřené na uživatelské 

chování na sociálních sítích ukázaly, že až 80 % obsahu tvoří osobní informace právě o uživatelích 

samotných (Beckerová, Gravano, Naaman, 2011). 

 

Takovýto obsah či tvorba je uživatelům nebezpečná především proto, že nám sociální sítě mohou 

téměř neustále lichotit, a to rozličným množstvím způsobů. Formy vyjádření, souhlasu, obdivu, či 

polichocení jsou rozdávány prostřednictvím všeobecně známých liků, vláknového sdílení s dalšími 

přáteli, či žádost o sledování nového uživatele. Díky určitému stylu a povaze osobního profilu, pro 

kterou se každý uživatel může rozhodnout sám, mají vybraní jedinci tendence k vyobrazování a 

sdílení pouze upřednostňovaných osobnostních složek, která dle jejich názoru upoutá největší 

pozornost v online okolí.  Díky Instagramu mají tedy možnost zdůraznit, zveličit, nebo naopak 

zcela vynechat, jednotlivé aspekty vlastního já, tak aby online osobnost byla co nejvíce sociálně 

žádoucí (Deuzeho, 2015). 

 

Další nebezpečí přináší umělá tvorba iluze oblíbenosti, rozebírána v prvním dokumentárním filmu 

o Instagramu s názvem Follow me (2019), dánského režiséra Nicolaase Veula. Popisuje důležitost 

viditelnosti v online prostředí a její rostoucí potřebu. Čím více liků a následovníků, tím vyšší je 

vaše sociální postavení. V rychle se rozvíjejícím odvětví Instagramu algoritmy určují, kdo se 

dostane na vrchol a kdo bude naopak upozaděn. Spolu s tím vznikl zcela nový obchodní model, 

jehož měnou jsou právě počty liků a následovníků. Uživatel tak podléhá novému druhu ekonomiky 

bez dříve známých zákonů, a sám tak není schopen odhalit, co je skutečné a za čím stojí pouze 

kalkulace algoritmů. Dopady na průměrného uživatele Instagramu jsou mnohé, od pouhé nákupní 

horečky až po psychické potíže způsobené nabytím falešné popularity, díky uměle vytvořené 

základně fanoušků. I přes kritiku a negativní dopady na uživatele je tato nová forma propagace a 

prodeje velmi populární, obzvláště mezi institucemi, které z prodeje oblíbenosti a následně také 

produktů těží. Stále se objevují obrovská množství falešných profilů a roboti vytvářejí nové 

následovníky pro ty, kteří se chtějí cítit úspěšnější, samozřejmě za velmi přijatelnou finanční 

částku. Iluze oblíbenosti zahrnuje široké spektrum klamavé komunikace. Jedná se o účty údajných 
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celebrit předstírajících jejich popularitu obrovským množstvím následovníků, maminky, které 

kupují falešné následovníky pro své děti, aby se cítily populárnější, sítě ruských hospodyněk, 

prodávajících lichotivé komentáře na vyžádání, skupiny influencerů méně či více nápadným 

způsobem propagujících produkty světových značek a vytvářejících tak poptávku rovnou počtu 

jejich sledujících (Instagram, 2019). 

 

1.6.1. Nástroje Instagramu  
 

Hlavním účelem Instagramu je poskytování možnosti upravovat a sdílet fotky či videa, tvořit síť 

nových sledujících a odebírat i jejich publikované obsahy. Dále pak hodnotit profily ostatních 

pomocí virtuálních vyjádření obdivu mezi než patří symbol srdce tzv. „like“ a nálepkování postů 

skrze hashtagy (#) vloženými na začátek každého slova, díky nimž se uživatelé snadněji orientují 

v nabízených obsazích a mohou tak lépe cílit na požadovaný obsah (Reade, 2016). 

 

Pokud se podíváme na popis této populární sociální platformy definovaný přímo jejími tvůrci 

dostane se nám charakteristika Instagramu jako zábavného a nepředvídatelného způsobu, jak skrze 

fotografie a obrázky sdílet svůj život s přáteli a dalšími uživateli. Instagram umožňuje publikovat 

a sdílet důležité momenty přesně ve chvíli, kdy se odehrávají. Hlavním cílem je tedy tvorba více 

propojeného světa, právě prostřednictvím vizuálních podnětů, tedy fotografií a videí (Instagram, 

2017).  

 

Funkce fotografií se tedy mění a odvrací se od té původní, kdy fotografie sloužily především k 

nostalgickému vzpomínání na unikátní a výjimečné události. Novou funkcí je sdílení fotek, které 

vyobrazují, co právě v konkrétní situaci uživatel dělá, nebo kde se nachází. Získání okamžité 

reakce okolí je novým účelem takto publikovaných vizuálů. Fotografiemi jsou tak především 

uživatelé sociálních sítí, ale i my ostatní, obklopeni téměř neustále a v mnohem větší míře než kdy 

dřív. Objevuje se tedy problém, vztažený k autentičnosti publikovaných fotografií. Většina lidí 

takto zvěčněnou situaci či osobu považuje za věrohodnou a utváří z ní tak jakýsi ideál. V 

současnosti však fotky fungují jen do malé míry jako objektivní doklad reality, podléhají mnohým 

zkreslení, která uživatelům nabízí např. právě Instagram. Ten nabízí nepřeberné množství online 

nástrojů a spřátelených aplikací (např. filtrů), umožňujících manipulovat focenou realitu takovým 

způsobem, že je od původního vzhledu téměř k nerozeznání (Gardner & Davisová, 2013). 
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Největší sociální sítí na světě je stále Facebook se svými 2,5 miliardami aktivních uživatelů 

(Czechcrunch, 2020). Instagram se však na popularitu Facebooku velmi rychle dotahuje. Jeho 

základnu tvoří již 1 miliarda uživatelů (Focus-age, 2019) a podle veřejně dostupných statistik toto 

číslo stále narůstá. Stal se tedy třetí nejoblíbenější sociální platformou hned po YouTube, což je 

s přihlédnutím k výraznému rozdílu doby založení prvních dvou sociálních sítí, skokový nárůst 

oblíbenosti.  

 

1.6.2. Sebepojetí na Instagramu  
 

Z mnohých výzkumů zmiňovaných již výše vyplývá, že sociální sítě bezesporu mají jistý vliv na 

vnímaní o sobě samém, a to především u žen. Díky delší době působnosti a všeobecně většímu 

rozšíření se mnohé výzkumy spíše zaměřují na dopady sociální platformy Facebooku. Důvodem, 

proč již získané poznatky z těchto studií není možné aplikovat na důsledky užívání Instagramu je 

především jiné obsahové zaměření obou sociálních sítí. Facebook je velmi komplexní platformou 

zahrnující sdílení textu, obrázků, událostí, možností tvořit i jiné než osobní profily, užívat jej 

k propagaci produktů a dokonce možností, jak obchodovat s komoditami. Instagram je naproti 

tomu orientován primárně na šíření fotek a videí. Právě tady je více patrná návaznost vlivu 

platformy na body image, než je tomu u jiných sociálních sítí (Wagner, Aguirre, Sumner, 2016).  

 

Další zásadní odlišností Instagramu je mnohdy velmi pasivní přístup k jeho využívání. Mnohým 

slouží především k zobrazování a sledování obsahů druhých, spíše než k publikaci vlastních 

fotografií. A právě tady dochází k tvorbě množství rizik souvisejících se srovnáváním sebe samého 

s vyobrazením ostatních, dále pak se závistivostí a touze po životním stylu jiných lidí, což 

v důsledku končí nízkým sebevědomím a sníženou tělesnou spokojeností (Kong, 2015).  

 

Existují výzkumy popisující přímou spojitost mezi počtem sledování neznámých uživatelů 

Instagramu a snižováním sebevědomí, díky neustálému srovnávání se s druhými. Pokud uživatel 

odebíral pouze malé množství obsahů publikovaných jemu neznámými osobami, sociální 

srovnávání mělo spíše pozitivní charakter. Šlo tedy mnohdy o společně známé prostředí, či osoby, 

které v uživateli vyvolávaly pocit spokojenosti a sounáležitosti. Naopak velké množství obsahu 

publikovaného neznámými jedinci vzbuzuje v pozorovaném pocit méněcennosti a nespokojenosti 
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sám se sebou, či aktuálním prostředím díky až hmatatelné odlišnosti a pocitu nedosažitelnosti 

vyobrazené skutečnosti. Uživatelé Instagramu tak bývají ke srovnávání se s druhými obzvláště 

náchylní, jelikož účelem této sítě je propojovat osoby, které se v reálném životě neznají. Bylo tedy 

prokázáno, že množství odebíraného obsahu, který publikují nám cizí osoby má ve výsledku velmi 

významný vliv na míru sociálního srovnávání. Dalo by se říci, že pasivní používání této sociální 

sítě se tak jeví jako více škodlivé než publikace vlastních fotek (Lup, Trub, Rosenthal, 2015). 

 

Další studie zaměřené na vlivy Instagramu pak rozebírají vztah mezi tělesnou velikostí, tělesnou 

(ne)spokojeností, počtem vyfocených selfie a počtem selfie zveřejněných na Instagramu. Výsledky 

výzkumu jsou v těchto případech velmi předvídatelné, ukazují totiž přímou souvislost mezi 

tělesnou velikostí, lépe řečeno nespokojeností s tělesnou velikostí, a tedy i mnohem nižším počtem 

publikovaných fotografií vlastní postavy. Ani jedna z proměnných však neměla vliv na počet 

vyfocených selfie. Jedním z vysvětlení může být právě potřeba pozornosti, ale především schválení 

druhými. Fotek uchovaných v galerii může mít každý bezpočet, velmi dobře si však rozmyslí, 

jakou fotografii nabídne veřejnosti, bude podle ní totiž velmi přísně posuzován (Wagner, Aguirre, 

Sumner, 2016).  

 

1.6.3. Hashtag jako propagace štíhlosti  
 
Fenoménem poslední doby je přesun ke zdravému životnímu stylu spojenému jak se stravovacími 

návyky, tak s frekvencí cvičení a jiných tělesných aktivit. Fenomén, který představil právě 

Instagram je nepřeberné množství již výše zmíněných hashtagů, díky nimž mohou uživatelé cílit 

svoji pozornost na obsah, prezentující zdravou stravu a mapující denní aktivity atletů, či trenérů. 

Tato zkratkovitá hesla, se většinou skládají z více slov a tvoří konkrétní význam. Jako příklad je 

uvedena "fitspiration" (kombinace anglických výrazů fit, či fitness a inspiration, v češtině tedy 

"fitspirace"), která popisuje trend nejen štíhlého, ale především vypracovaného a svalnatého těla 

(Grogan, 2016). 

 

Hashtag byl původně vytvořen instagramery za účelem motivovat uživatele sociálních sítí, a 

především jejich vlastní základnu odběratelů ke zdravým stravovacím návykům a ke 

každodennímu cvičení. Mělo to tak pozornost publika odvést od ideálu dřívějších let, který byl 

spatřován především ve velmi štíhlé postavě a vedl tedy více k omezování se v jídle než k fyzické 

aktivitě. Postupem času, a to především s plošným rozšířením jak platformy (Instagramu), tak 
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množství hashtagů, se začalo diskutovat spíše o negativních než pozitivních dopadech účtů, 

propagujících fit životní styl. Pokud totiž zadáte do vyhledávače jakékoliv heslo začínající trojicí 

písmen fit, zobrazí se nepřeberné množství dokonalých, velmi štíhlých převážně ženských těl, 

jejichž primární chloubou jsou precizně vypracované křivky, bez známek přítomnosti podkožního 

tuku (Holland, Tiggemann, 2017). 

 

Fotky jsou dále doprovázený souvisejícími motivačními citáty, které díky specifickým funkcím 

sociální sítě proudí k milionům uživatelů a mohou se šířit i mimo mateřskou platformu díky 

propojení např. s Facebookem, Pinterestem, Tumblrem atd. Fotografie zobrazují uživatele všech 

věkových, kulturních i sociálních skupin. Pokud se na fotografie zobrazené pod „fit hesly“ 

zaměříme podrobněji, dalo by se říci, že se vlastně velmi podobají již dříve nastavenému ideálu 

krásy, který spočíval ve štíhlé postavě, momentálně tedy obohacené o opálenou kůži zdůrazňující 

svalnaté až šlachovité tělo (Reade 2016).  

 

Studie zkoumající rozdíly mezi působením fotografií štíhlých až vyhublých žen a těch spíše 

vysportovaných uvádí, že existuje rozdíl v dopadech na koncového uživatele, ale pouze v prvních 

pár týdnech. Ženy obdivující vyhublá těla tedy začnou s přísnými dietami a omezováním přijmu 

potravy, naopak ženy toužící po vysportované postavě navýší denní frekvenci cvičení. Důležité je 

však zmínit právě onu kombinaci štíhlé a vysportované postavy. Výzkumníci se domnívají, že u 

žen sledujících šlachovité sportovkyně nejde ani tak o snahu vylepšení fyzické kondice, a tedy i 

vlastního zdraví, ale spíše docílení štíhle postavy prostřednictvím přemíry fyzické aktivity.  

Ukázalo se totiž, že fotky pouze svalnatých žen, které nebyly zároveň výjimečně štíhlé, neměly 

signifikantní vliv na spokojenost s vlastním tělem. Zpochybnění prospěšnosti „fitspirace“ 

podporují i výzkumy zaměřené na souvislost těchto fotografií s projevy poruch přijmu potravy. 

Ženy, které se odebíraly obsahy zaměřené na zdravé stravování, cvičení, vaření a další aktivity 

podporující zdravý životní styl tak vykazovaly značné tendence a vysokou náchylnost k poruchám 

stravování. Závěrem proč ženy cvičí je tedy spíše dosažení společností předepsaného ideálního 

těla, než posílení zdraví a tělesné kondice. Šíření takovýchto fotografií může být považováno za 

kulturně akceptovanou racionalizaci omezování se v jídle, narušeného stravovacího chování a 

nadměrného cvičení. (Holland, Tiggemann, 2017). 

 

Nabízí se tedy srovnání výše zmiňovaných pro-ana blogů, odbornou veřejností velmi kritizovaných 

sociálních platforem a Instagramu s jeho schopností cílit na fit životní styl. Postavíme-li tyto 
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obsahy vedle sebe zjistíme, že jsou si v základech a cílech jejich tvůrců i odběratelů velmi podobné. 

Pro-ana blogy vyzdvihují extrémní štíhlost a nutnost úbytku tuku, a tak i váhy častěji, než 

„fitspirace“, zároveň zde najdeme i větší množství výroků vyvolávajících vinu z přemíry 

konzumace potravin. Může se zdát, že mezi stránkami, které inspirují ke štíhlosti a fyzické aktivitě 

tyto výzvy nenacházíme, pokud jsou však zkoumány podrobněji, vždy se objeví poznámka o 

správném stravování, dodržování sníženého energetického příjmu a množství motivující vzkazů, 

které opět poukazují na nepřijatelnost oblých tvarů postavy. Výsledkem je tedy fakt, že obsah 

údajně zaměřený na zdravý životní styl může být stejně nebezpečný jako stránky vybízející ke 

štíhlosti. Setkáváme se tedy pouze s novým ideálem fyzické krásy, který vyzdvihuje požadovaný 

standard štíhlosti a je tedy i cílem srovnávání, pouze komunikován jiným způsobem. Přemíra 

cvičení a nadměrná fyzická aktivita ukrytá za fit životní styl tak může spoluutvářet domnění, že je 

tento tělesný ideál žádoucí, a mít tak opět negativní dopad na mentální i fyzické zdraví žen (Reade, 

2016).  
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2. Metodologická východiska  
2.1. Metodologie výzkumu 

 
Pojmem metodologie označujeme vědní disciplínu zabývající se systematizací, posuzováním a 

navrhováním strategií a metod výzkumu. V moderní vědě existuje dělení metodologie na obecnou 

a speciální, kdy v případě obecné metodologie hovoříme o otázkách týkajících se celých vědních 

disciplín nebo vědy vůbec. V případě speciální metodologie, se jedná o použití speciálních 

výzkumných metod a analýz pro konkrétní případ dané vědní disciplíny. S termínem metodologie 

se můžeme setkat také v jiném významu, používá se např. k popisu uspořádání konkrétního 

vědeckého výzkumu (Hendl, 2008).  

Práce a případné řešení metodologických otázek úzce souvisí s filozofií. Ontologie je vědní 

disciplína zabývající se otázkou, co je realita. V souvislosti s ní se tedy zabýváme otázkami 

týkajícími se povahy toho, co existuje a co můžeme zkoumat. Klade si otázky, zda je realita jediná 

a objektivní, zda existuje nezávisle na našem vnímaní, nebo je modifikována našim osobním 

porozuměním a předpoklady. Ontologický pohled na výzkum tedy tvrdí, že je jeho výstup ovlivněn 

našimi názory na povahu sociálního světa jako takového. Dalším pohledem filozofie souvisejícím 

s vědním výzkumem je epistemologie, která se zabývá způsoby poznání, v konkrétním případě, jak 

můžeme poznávat svět. Základy má položené na individuálním pojetí, tedy na vlastním poznání 

každého jedince, které může nabývat pomocí smyslů, nebo strukturou myšlení. Do popředí zájmu 

epistemologie se tedy dostává uplatnění intuice a osobní zkušenosti v průběhu výzkumu. Existují 

dva filozofické přístupy pracující s epistemologickým pojetím vnímání. Empirismus že založen na 

víře, že veškeré poznání pochází z naší přímé zkušenosti světa. Zastánci racionalismu naopak 

argumentují tím, že poznání udávají apriorní kategorie našeho myšlení. Ve výzkumu jako takovém 

pod epistemologii spadá to, co o konkrétním výzkumu můžeme vědět, jak jej ovlivňují naše názory 

na povahu znalostí a jak k těmto znalostem lze dospět. Další stěžejní část výzkumu popisuje 

axiologie, věnující se otázkám osobních hodnot, morálky a etiky výzkumníka. Metodologie 

zahrnuje celý rámec jednotlivých pohledů, které mají ve výsledku vést ke vhodné volbě strategií, 

metod a procesu výzkumu, zajišťující logiku, validní závěry a správnou analýzu dat (Hendl, 2008). 

Významnou část řešení výzkumných otázek popisují obecné metody dané dvojicemi vztahů 

analýza – syntéza, indukce – dedukce. Rozdělení celku na menší komponenty a následné zkoumání 

toho, jak tyto komponenty fungují a jaké jsou mezi nimi vztahy spadá pod analýzu. Jelikož tyto 

prvky považujeme za relativně samostatné, můžeme si u jejich rozboru určit konkrétní stupeň 
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explorace, v této části výzkumu tedy provádíme průzkumové a objevující aktivity. V případě 

syntézy, postupuje výzkumník opačným způsobem. Jde o složení částí do celku a popis hlavních 

organizačních principů, podle nichž se náš celek řídí a je zároveň závislý na jednotlivých částech. 

Pojmy indukce a dedukce stavíme taktéž do protipólu. Případ, kdy logicky odvozujeme závěr 

z množiny jiných tvrzení (premisy) nazýváme dedukcí. Takto postupuje výzkumník v případě, 

chce-li nějaký jev podřídit určitému pravidlu. Dalo by se říci, že na tento případ aplikuje teorii. 

Induktivní přístup je založen na poznatku, že se pozorovaní představitelé dané jevové kategorie 

vyznačují jinou vlastností. Tady výzkumník předpokládá, že tyto odchylky vlastností může 

pozorovat i u dalších představitelů (instancí) výzkumu. Objeví se tedy určitá pravidelnost 

zkoumaných událostí, platná pro další události na jiném místě, či v jiném čase. Tyto pravidelnosti 

můžeme v závěru výzkumu převést v obecné pravidlo. Na základě těchto opačných vztahů využívá 

empirický výzkum taktéž dva pohledy na vztah mezi daty a teorií. Deduktivně odvozená data jsou 

v závěru výzkumu porovnána s tvrzením, které bylo odvozeno z předem stanovené teorie. Naopak 

induktivní přístup používá sesbíraných dat k odvození tvrzení, které potom formuluje do teorie. 

Návrh této nové teorie můžeme označit pojmem abdukce, tedy myšlenkovým procesem odvození 

závěrů, které rozšiřují poznání. Zjednodušeně řečeno jde o proces návrhu nové části teoretického 

vysvětlení pro danou kombinaci dat, pro kterou ještě neexistuje žádné jiné vysvětlení za pomoci 

dosud známe teorie (Hendl, 2008).  

2.2. Výzkumný proces 
 
Poznatky k následnému zkoumání se v empirickém výzkumu získávají systematickou analýzou 

dat, získaných metodologicky podloženým způsobem. Tyto techniky a analýzy mají velmi 

různorodý charakter a záleží tedy především na preferencích a úsudku výzkumníka, jaké z těchto 

technik v průběhu výzkumu využije. Ve všech případech má však výsledek vést k poznání, které 

nějakým způsobem přispívá k lepšímu porozumění světa a umožní předpovídat, případně částečně 

ovládat vyskytující se jevy. Existují 3 kategorie účelu výzkumu, explorační, popisný a explanační. 

Pokud jde o zkoumání nového tématu, kdy je účelem sesbírat co nejvíce nových jevů a poznatků, 

provádíme explorační (průzkumový) výzkum. Klíčovým prvkem takového výzkumu je návrh 

otázek, které je nutné zodpovědět v průběhu, v rámci systematického výzkumu. Takovýto výzkum 

má být co možná nejvíce flexibilní a v průběhu zohledňovat veškeré nastalé jevy. Tento způsob 

v sobě zahrnuje taktéž první pokusy o návrh nových konceptů a teorií. Popisný výzkum je 

průzkumovému v mnohém společný. Dává obraz specifickým podrobnostem jevů a vztahů, 
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soustředí se na otázky kdo, jak a kolik, používá technik statického šetření, případových studií nebo 

terénního pozorování. Poslední popisovanou kategorií je výzkum explanační, jehož hlavní stěžejní 

otázka je proč? Zde se tedy vyskytují jevy již dobře popsané, a výzkumník tedy zkoumá, proč se 

jednotlivé události dějí právě tímto způsobem. Cílem takového výzkumu je tedy především lépe 

popsat již fungující proces. Většina provedených výzkumů ve výsledku alespoň částečně vykazuje 

znaky všech výše zmíněných kategorií. Jedním z cílů výzkumu bývá pokus o předpověď (predikci) 

nějakého fenoménu. Predikce je založena na podmínce, že na základě předem známých informací 

můžeme určit, co se stane v pozdějším okamžiku. Jestliže se pomocí explanačního výzkumu podaří 

odhalit příčinné vztahy ve sledovaném řetězci, je možné teoreticky předpovědět konkrétní jev / 

následek (Hendl, 2008).  

V obecné rovině se výzkum dělí taky na základní a aplikovaný, kdy se základní výzkum zabývá 

především teoretickými otázkami, které není nutné bezprostředně aplikovat v praxi. Zde se jedná 

o vytváření nových poznatků a porozumění, které tvoří základní předpoklady pro další budoucí 

výzkum. Aplikovaný výzkum se naopak zabývá otázkami, které mají již okamžitý význam pro 

praxi. Aplikovaný výzkum se často využívá k návrhu opatření, intervencí, nebo programů, které 

by ve výsledku měly vést ke zlepšení životních podmínek. Tento výzkum hledá řešení praktických 

problémů a provádí se v přirozeném prostředí, naopak výzkum základní má v tomto ohledu spíše 

laboratorní povahu (Hendl, 2008).  

Základem každého výzkumu, nejen kvalitativního, je předem dobře promyšlený návrh plánu 

výzkumu. Klíčovým prvkem při sestavování výzkumu je především zamyšlení nad výzkumnou 

strategií a použitými metodami, které musí ve výsledku sloužit ke správnému zodpovězení 

výzkumné otázky. Obecně se uznávají dvě hlavní kategorie výzkumných strategií, kvalitativní a 

kvantitativní. Tyto kategorie můžeme dále kombinovat, a to podle konkrétní výzkumné otázky, 

kontextu výzkumu a možnostech výzkumníka. V případě takového kombinování vzniká smíšená 

výzkumná strategie. I když se jednotlivé strategie ve svých specifických rysech liší, základní kroky 

plánu výzkumu mají společné. V první řadě vždy identifikují téma (oblast, v níž se bude výzkum 

provádět) a problém (který potřebuje řešení), poté si vymezí účel (co se bude z problému zkoumat) 

výzkumu a následně vyvozují další výzkumné otázky (týkající se fenoménu, který se bude 

zkoumat), případně hypotézy (predikce nebo odhad vztahu). Obecně platí, že výzkumné otázky je 

možné doplňovat a měnit během výzkumu, cíl je ale nutné vždy stanovit předem a držet se 

původního znění v průběhu celého výzkumu. V dalších fázích se volí metodologie, navrhuje 

výzkumný plán, analyzují se sesbíraná data a dochází k závěrům, či doporučením (Hendl, 2008).  
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2.2.1. Kvalitativní výzkum  
 

Ne všichni výzkumníci uznávají kvalitativní výzkum jako plnohodnotný, mnoho z nich jej 

považuje za pouhý doplněk kvantitativního výzkumu, tedy takového, k jehož výsledkům se 

nedosahuje pomocí statistických metod a dalších způsobů kvantifikace. Jiní jej naopak považují za 

jedinečný a charakterizují jej množstvím nových označení a rozdílných přístupů. Jednu 

z významnějších definic specifikoval ve své publikaci Creswell takto: 

„Kvalitativní výzkum je proces hledání a porozumění založený na různých metodologických 

tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní, 

holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí 

zkoumání v přirozených podmínkách.“ (Creswell, 1998 cit. dle Hendla, 2008, s.50).  

Ve standardním kvalitativním výzkumu se nejdříve volí jeho téma a posléze výzkumné otázky. 

Tyto otázky může potom v průběhu výzkumník upravovat dle potřeby, na základě sběru dat a jejich 

analýzy. Právě z důvodu těchto změn se kvalitativní výzkum považuje za tzv. emergentní (pružný) 

typ výzkumu. Při jeho tvorbě totiž nevznikají pouze nové výzkumné otázky, mění se i ty předem 

stanovené, které můžou ovlivnit strukturu výzkumného plánu a jeho směr se tak v průběhu může 

změnit i několikrát. Výzkumník tak provádí velmi pestrou škálu úkonů od analýzy sesbíraných 

informací, seznámení s lidmi až po práci v terénu. Jelikož jsou tyto činnosti považovány za časově 

náročné, označujeme kvalitativní výzkum jako longitudinální, probíhá tedy v delších časových 

intervalech. Analýzu a sběr dat tady provádí výzkumník současně. Po důkladném promyšlení, která 

data potřebuje a která jsou naopak nepotřebná, se do jejich sběru pouští znovu, aby se utvrdil 

v dosavadních výsledcích (Hendl, 2008). 

Právě výše zmiňovaná pružnost a flexibilita je kvalitativnímu výzkumu často vytýkána, je tak totiž 

velmi obtížné jej replikovat. Další výtkou je také možný subjektivní dojem výzkumníka a obtížná 

zobecnitelnost výsledků díky velmi malému počtu konkrétních jedinců, většinou na specifickém 

místě.  Jelikož množství informací většinou přesahuje možnosti rozsahu výzkumné zprávy, vyčítá 

se kvalitativním metodám malá transparentnost. Občas totiž není možné identifikovat jakým 

způsobem se vybírali jedinci pro rozhovor nebo pozorování, nebo není jasný způsob, jakým byla 

provedena analýza (Hendl, 2008). 

Na druhé straně se hovoří o mnohých výhodách a přednostech kvalitativního výzkumu. Tento 

výzkum poskytuje hloubkový vzhled do dané situace. Zajišťuje důkladný popis procesů a vývoje 

zkoumání, zohledňuje také kontext vybrané lokality, situace a podmínek. Aby mohl výzkum přijít 
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s návrhem nové teorie sledovaného fenoménu a zajistil tak její relevanci a hodnověrnost, uvažuje 

při tvorbách teorií vlivy z oblastí filozofie, antropologie, sociologie, psychologie a dalších (Hendl, 

2008).  

2.2.1.1. Fenomenologický výzkum 
 

Fenomenologický výzkumu směruje k porozumění, jak vybraná skupina jedinců vnímá či 

reflektuje určitou zkušenost. Výzkumník se věnuje strukturám a významům prožívané zkušenosti 

jedince či skupiny a dává je do souvislostí se zkoumaným fenoménem.  Pokouší se vstoupit do 

vnitřního světa jedince, aby porozuměl významům, které fenoménu přikládá. V rámci takovéto 

studie se v závěru vytváří popis a interpretace sdělených prožitků, které poskytuje vhled do situace 

pro toho, kdo ji neměl. Takovýto výzkum nemusí nutně začít konkrétní výzkumnou otázkou, ta 

obvykle vzniká v průběhu sběru dat jako implicitní část snahy výzkumníka. Podotázky se taktéž 

vytvářejí postupně v průběhu výzkumu, jakmile se začnou odhalovat podstatné prvky zkoumaného 

fenoménu. Takováto data se obvykle sbírají pomocí kvalitativních rozhovorů, kdy účastník 

reflektuje svoji zkušenost a volně vypráví, jaký na něj měla vliv, či význam. Výzkumník se zde 

snaží upozadit vlastní předpoklady a představy o daném fenoménu a s respondenty se většinou 

schází opakovaně. Tady je však dobré mít na paměti, že jakmile nová data přestanou přinášet nové 

poznatky a začínají se pouze duplikovat, je dobré jejich sběr zastavit. Takovéto rozhovory bývají 

nestrukturované s otevřenými otázkami. Jejich přepis, můžeme na konci poskytnout respondentovi, 

aby svoji výpověď doplnil, případně specifikoval možné nejasnosti. K analýze dat výzkumník 

většinou přistoupí ihned po jejich shromáždění. Pokouší se získat a popsat význam prožité 

zkušenosti tak, aby je mohl porovnat se zkušeností dalších respondentů (Hendl, 2008). 

 

Ve fenomenologické analýze se dále rozlišují postupy zahrnující uzávorkování, intuici, 

analyzování a popis. Výzkumníkovy představy a koncepty o zkoumaném fenoménu, které mu 

pomáhají vidět jej jasněji, jsou označovány jako uzávorkování. V rámci intuitivní fáze již těmto 

fenoménům přisuzuje význam, extrahovaný z rozhovoru s účastníkem. Popisem se myslí 

schopnost výzkumníka transformovat nabyté poznatky a data do konktrétně uchopitelné formy 

dané zkušenosti. Aby toho byl schopen, využívá k porovnání jednotlivých segmentů dat obsahovou 

analýzu zahrnující kódování, kategorizaci a definování témat. Jelikož jsou mu sdělovány odlišné a 

obsahově bohaté informace, pokouší se zachovat jejich rozmanitost a důkladně popisuje kategorie 

pojmenovávající význam jednotlivých složek zkušenosti. V závěru výzkumník přistoupí 
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k hloubkovému popisu významů zkušenosti, který má reflektovat dosavadní poznatky získané 

v průběhu sběru dat a styku s účastníky (Hendl, 2008). 

 

2.3. Plán výzkumu  
 

Základem každého výzkumu, nejen kvalitativního, je předem dobře promyšlený návrh plánu 

výzkumu. Klíčovým je především zamyšlení nad výzkumnou strategií a použitými metodami, které 

musí ve výsledku sloužit ke správnému zodpovězení výzkumné otázky. Existují různé teorie a 

prvky pro sestavení základního plánu výzkumu. Níže je popsáno plánování podle na sebe 

navazujících kategorií: účel výzkumu, konceptuální rámec, výzkumná otázka, výzkumné metody, 

strategie výběru dat a validity výzkumu (Hendl, 2008).  

 

 Při stanovování účelu výzkumu je nejdůležitější domyslet závěrečný přesah výzkumu, jakých cílů 

chce dosáhnout, zda se jedná o hlubší porozumění problému, vysvětlení souvislostí, či důkladnější 

popis doposud stanovených teorií. Dalším krokem výzkumného plánu je konceptuální rámec. Zde 

se výzkumník rozmýšlí, o jaké existující teorie, poznatky se může v průběhu výzkumu opírat. 

Taktéž zohledňuje vlastní zkušenosti, či výsledky již provedených výzkumů. Klíčovým, pro 

správný průběh a směr výzkumu je vhodně stanovit výzkumnou otázku. Tady výzkumník uvažuje, 

na jaké kauzality je třeba získat odpověď, aby výzkum dosáhl předem stanoveného cíle. Neméně 

důležitým krokem je správné stanovené výzkumné metody. Zde výzkumník určuje techniky 

získávání a následného zpracování dat, které opět musí korespondovat s cílem výzkumu a jsou 

schopny přinést poznatky pro následné zodpovězení výzkumné otázky. V kvalitativním výzkumu 

existuje mnoho strategií výběru dat. Výzkumník provádí rozhodnutí o výběru na třech úrovních, 

při sběru dat, při jejich interpretaci, a nakonec při zobrazení výsledků. V tomto procesu se může 

řídit již předem danou strukturou výběru, nebo výběrovou strukturu může určovat postupně. Jelikož 

v kvalitativním výzkumu nejsou jednotky nebo případy výzkumu „výběrovými jednotkami“, 

výzkumník k nim vždy přistupuje jako k novému experimentu. Jako poslední bod plánu výzkumu 

se uvádí jeho validita. Tedy zjištění aspektů, které by za určitých okolností mohly ovlivnit kvalitu 

studie a zkreslit tak výsledky, vedoucí k možné mis interpretaci výsledků a špatnému zodpovězení 

výzkumné otázky (Hendl, 2008). 
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2.4. Způsoby výběru výzkumného vzorku 
 
 Při výběru výzkumného vzorku v kvalitativním výzkumu se postupuje úplně jinými způsoby než 

ve výzkumu kvantitativním. Obecně se tvrdí, že výzkumník vzorek vybírá na třech úrovních. K 

výběru případu nebo skupiny případů dochází při sběru dat. K výběru materiálu se přistupuje při 

interpretaci a v poslední fázi tedy k prezentaci materiálu dochází při zobrazování výsledků. Pokud 

je uveden příklad sběru dat pomocí rozhovorů, musí se výzkumník rozhodnout, se kterými osobami 

rozhovor provede a také z jakých skupin mají tito respondenti pocházet. V dalších fázích, se 

přistupuje k selekci mezi množstvím rozhovorů, které budou použity k další analýze. Průběhu této 

analýzy poté vyvstávají otázky typu, jaké úryvky textu jsou pro výstup směrodatné, a kterými 

citacemi se budou závěry dokumentovat. V takovém typu výzkumu nehovoříme o výběrových 

jednotkách. Jednotky jsou vybírány výzkumníkem jako každý nový experiment. Je však možné 

určit strukturu tohoto výběru, např. na základě demografických parametrů. Takováto struktura je 

předem známá a nezávislá na výsledcích výzkumu. Výběr případů by měl rovnoměrně zastupovat 

jednotlivé body výběrové struktury výzkumu. Nejčastěji používaným je tzv. teoreticky zaměřený 

výběr, který je popisován následovně: 

 

„Teoreticky zaměřený výběr označuje proces sběru dat potřebných ke generováni teorie, přičemž 

výzkumník svá data zároveň shromažďuje, kóduje a analyzuje, a přitom se rozhoduje, která další 

data jsou zapotřebí a kde se dají získat. Sběr dat je řízen vznikající teorií.“ (Glaser a Strauss, 1967 

cit. dle Hendla, 2008, s. 151). 

K ukončení shromažďování dat dochází v momentě tzv. teoretické saturace, kdy z hlediska 

výzkumníka, je jeho teorie již rozvinuta a nepředpokládá se, že by se v dalších případech mohly 

objevit nové poznatky, které by vedly ke změně teorie (Hendl, 2008). 

 

Další oblíbenou formou výběru v kvalitativním výzkumu je metoda sněhové koule, kdy na počátku 

vybraní respondenti dále doporučují další zajímavé členy populace. Při volbě respondentů 

výzkumník zvažuje množství otázek, jako: Proč právě tato osoba? Jaké jsou implikace konkrétní 

volby pro výběr další osoby? Jsou tyto osoby ve spojení s výzkumnou otázkou? Bude možné, 

složení účastníků v průběhu výzkumu obměnit? Je stanovený výběr proveditelný s ohledem na čas? 

Pokrývají zvolené případy požadované minimum? Takovýchto otázek vystává v průběhu výzkumu 

mnoho a výzkumník je musí zohlednit za účelem zvýšení konceptuální síly výsledků a dobré 

prezentace jevů (Hendl, 2008).  
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2.5. Hloubkové rozhovory 
 
Dalo by se říci, že správné vedení kvalitativního rozhovoru je srovnáváno s uměním, či vědou. 

Vyžaduje mnoho dovedností, jako je koncentrace, disciplína, citlivost, trpělivost a porozumění. 

Před začátkem samotného rozhovoru, je nutné zvážit řadu detailů, jako délku rozhovoru, obsah 

otázek, jejich formulaci i pořadí. Jelikož tato práce pojednává o hloubkových rozhovorech, není 

důležité, popisovat jednotlivé typy otázek, jejich řazení, či způsob kladení. Hloubkový rozhovor 

můžeme vést formou narativního nebo také fenomenologického rozhovoru (Hendl, 2008). 

 

 Narativní technika je založená na skepsi vůči získání poznatků prostřednictvím schématu otázka 

– odpověď. Respondent je tedy povzbuzován k volnému vyprávění, které je až později doplněno 

dotazovací fází ze strany výzkumníka. Rozhovor jako takový se dělí na čtyři fáze, a to na stimulaci 

účastníka, jeho vyprávění (životní příběh), následné kladení otázek výzkumníkem a případné 

zobecňující otázky. Stimulaci výzkumník provádí formou představení tématu a jeho významu 

respondentovi. V zahajovací fázi se pokouší získat především účastníkovu důvěru, až pak jej žádá 

o zahájení vyprávění. Může se jednat jak o celý životní příběh, tak pouze o jeho konkrétní část. 

Jakmile respondent své vyprávění ukončí, pokouší se tazatel osvětlit dosud nejasné části a vyjasnit 

rozpory. V poslední části se využívá vypravěčovy schopnosti abstrakce, kdy mu výzkumník klade 

především otázky typu proč, aby se vyjasnily významové struktury jevů, které respondent 

dostatečně neodhalil. Výzkumník by v průběhu zaznamenávání dat měl dbát na to, že se opravdu 

jedná o vyprávění, popisy stavů jsou do určité míry přípustné, neměly by se však objevovat 

v přílišném míře. Jako další dělení můžou být zmíněny tzv. fáze hlavního vyprávění a dotazovací 

fáze, kdy v první fázi dává výzkumník pokyn k celému vyprávění a respondent se prezentuje. 

V druhé fázi pak tazatel klade dodatečné narativní otázky. Ty se týkají jak samotného vyprávění, 

tak témat, která byla v jeho rámci zmiňována (Hendl, 2008).  

 

Fenomenologický rozhovor se taktéž zaměřuje na historii života dotazovaného. Tady je však 

žádoucí, aby respondent dával významy svému jednání v konkrétních sociálních situacích. 

Rozhovor má tři části, v první, se výzkumník zaměřuje na historii života jedince a biografický 

kontext zkušeností. Zde se výzkumník zaměřuje především na otázky typu jak? V druhém 

rozhovoru, jde o podrobnosti těchto zkušeností ve vztahu ke zkoumanému tématu. Zde se tazatel 
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pokouší zaměřit převážně na současnost a minulost života účastníka. Ve třetím rozhovoru jde o 

reflektování účastníkovi zkušenosti a osvětlení přístupu k životu, práci, či rodině. Jednotlivých 

rozhovorů se užívá jako kontroly interní konzistence, měl by se mezi nimi udržovat určitý interval 

dnů, kdy se tazatel snaží opakovaně doplnit chybějící detaily pomocí sondážních otázek (Hendl, 

2008). 

 

Výhodou hloubkových rozhovorů je důkladný vhled a přístup k veškerým informacím ze strany 

respondenta, porozumění životnímu příběhu často rozkrývá dodatečné informace, které by pomocí 

strukturovaného rozhovoru s předem stanovenými otázkami nebylo možné získat (Hendl, 2008). 

 

2.6. Etické otázky výzkumu  
 
Při výběru metody sběru dat pomocí hloubkových rozhovorů musíme počítat s možnými 

omezeními, které tato volba přináší. Jsou to především jednotlivé etické otázky, které hrají ve 

společenskovědním výzkumu důležitou roli. Základním pravidlem kvalitativních výzkumů, 

především, pokud se jedná o rozhovory, je poučený souhlas respondenta, tedy jeho plná 

informovanost s průběhem a okolnostmi výzkumu. Tento souhlas nejsou schopni poskytnout např. 

nezletilí respondenti. V kvalitativním rozhovoru musíme dále dodržovat svobodu odmítnutí, tedy 

možnost ukončení účasti v projektu v jakékoliv fázi. V neposlední řadě je žádoucí zachovat 

anonymitu jednotlivých účastníků výzkumu. Pokud to z nevyhnutelných důvodů není možné, 

nesmí být identita odhalena nikomu dalšímu. Důležitým aspektem správného postupu u 

hloubkových rozhovorů je zachování soukromí. Výzkumník si musí plně uvědomovat, že mu 

mohou být sdělovány mnohdy intimní informace, kde pouhá záruka anonymity nemusí stačit, a to 

především při delším pobytu v terénu (nemocnice, ústavy, kliniky), kdy ovšem i při zatajení 

konkrétního jména, je zasvěceným osobám jasné, o jaké zařízení se jedná. V takových případech 

je nutné změnit určité skutečnosti a zajistit tak co nejpřísnější soukromí. Další problém může nastat 

také u výše zmiňovaného informovaného souhlasu, jelikož se plán výzkumu v průběhu vyvíjí a 

mnohdy se mění i jeho podstata. Tento souhlas by tedy měl obsahovat informace o tom, že nelze 

predikovat všechny události, a že mohou být respondentům předloženy jednotlivé doložky, 

dohadující změny těchto událostí. Dalším důležitým aspektem, který je třeba u hloubkových 

rozhovorů zajistit, je emoční bezpečí. Často se totiž jedná o bolestivé a stresující životní události, 

kdy se výzkumník dostává spíše do role terapeuta a musí tak účastníkovi dát dostatek času, aby se 
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otevřel a v co možná nejvíce uvolněné atmosféře svěřil s životním příběhem. Tady se však mnohdy 

dostává do konfliktu rolí, pokud se respondent otevře příliš a výzkumník na takové citové vypětí 

nebude připraven, měl by účastníka ve vyprávění raději zastavit. Zkušený výzkumník nikdy 

neklade otázky bez předchozí přípravy.  Pokud by byl výzkumník při sdělování cílů a okolností 

výzkumu příliš otevřený, mohlo by se stát, že respondent záměrně zatají část pravdy a výzkum by 

tak ztratil na validitě. Aby k takovému zkreslení nedošlo, snaží se výzkumník vždy postupovat 

následujícím způsobem. Pokaždé, je-li to možné, sdělí účastníkovi celou pravdu okolnostech 

výzkumu. Pokud toho z vědecké a aplikované hodnoty výzkumu není schopen, rozhoduje se o 

zatajení částí pro jeho výzkum klíčových. Pokud dojde k takovému zatajení, výzkumník je povinen 

informovat o něm účastníky dodatečně. V mnohých výzkumech dochází k recipročnímu uvažování 

výzkumníka, a to především z důvodu navázání dlouhodobějšího a hlubšího vztahu se zkoumanými 

jedinci. Stává se, že výzkumník na konci výzkumu zvažuje rozhodnutí, zda výstupy vůbec 

publikuje, nebo se aspoň snaží zasadit o zlepšení životních podmínek účastníků (Hendl, 2008).  
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3. Analytická východiska 

3.1. Formulace výzkumného problému 
 
Teoretická část práce na svém začátku pojednává o konceptu sebepojetí, tedy tzv. body image a 

jeho vztahu ke stále více rozporovanému a kritizovanému kultu štíhlosti. Dále se práce zabývá 

teoretickými koncepty vlivu nových médií na tvorbu body image s důrazem na extrémní štíhlost. 

Logickým pokračováním je tedy výčet možných onemocnění, z těchto vlivů plynoucích, dočteme 

se tedy o nejčastějších poruchách přijmu potravy, kterými se uživatelé online médií snaží přiblížit 

tak často zobrazovanému ideálu krásy dnešní doby.  Odhlédneme-li od metodologie, poslední část 

teorie je věnována důkladnějšímu rozboru sociální sítě Instagram, která svoje uživatele 

v posledních letech vystavuje rizikům ztráty sebevědomí a negativním dopadům na celkové 

sebepojetí. Jelikož dopad nových médií (obecně) na psychiku jejich uživatelů je empiricky popsán 

poměrně rozsáhle, praktická část práce se blíže věnuje právě konkrétním hrozbám působení 

Instagramu. Především díky vystavení velkému množství vizuálních obrazů prezentujících příliš 

vysportované, či extrémně štíhlé tělo se v poslední době diskutuje o nárůstu poruch přijmu potravy 

přímo spojených s množstvím času tráveným na této sociální síti a také složením seznamu 

sledovaných (Reade, 2016, Kong 2015, Lup a kol., 2015). Pomocí kvalitativního výzkumu formou 

hloubkových rozhovorů s uživateli Instagramu, práce zjišťuje spojitosti mezi změnami v návyku 

stravování, zvýšení fyzické aktivity, či onemocnění poruchou přijmu potravy a působením na 

sociální síti ať už jako aktivní, či pasivní uživatel.  

3.1.1. Cíle práce a výzkumné otázky  
 

Hlavním cílem výzkumu je zjistit, zda existuje spojitost mezi užíváním Instagramu a změnou 

vnímaní vlastní body image, konkrétněji nárůst nespokojenosti s vlastním tělesným vzhledem. 

Podpůrnými cíli práce je zmapovat dílčí faktory z této nespokojenosti plynoucí a popsat řešení, 

která uživatelé Instagramu přijali za svá v rámci docílení vysněného vzhledu.  Výzkumnice 

předpokládá, že pomocí hloubkového rozhovoru odhalí konkrétní změny v chování uživatelů 

zahrnující např. kontrolu nutričního složení potravin, snížení energetického přijmu, zvýšení fyzické 

aktivity, či úplné vynechání jídla. V návaznosti na výčet cílů výše výzkumnice stanovila rámcový 

seznam otázek, který by měl respondentům pomoci popsat jak jejich životní příběh, tak konkrétní 

zkušenost a dopady používání Instagramu.  
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1) Jaká je motivace respondentů k používání Instagramu? 

2) Jsou respondenti spíše pasivní, či aktivní uživatelé? 

3) Co respondenty motivuje ke sledování obsahů, prezentujících odhalené tělo? 

4) Jak respondenti hodnotí vlastní tělo v porovnání s prezentací těla sledovaných? 

5) Pocítili respondenti změnu v chování v návaznosti na sledování fotografií odhalených těl? 

6) Pocítili respondenti změnu ve vlastním prezentovaném obsahu v návaznosti na sledování 

fotografií odhalených těl? 

7) Pocítili respondenti změnu v hodnocení jimi prezentovaných fotografií sledujícími? 

 

Výzkumnice se domnívá, že kvalitativní analýza rozhovorů přispěje k odhalení změn v 

myšlenkových a rozhodovacích procesech, vztažených k prezentaci vlastního těla na Instagramu, 

které mohou vést k prudkému poklesu sebevědomí, ztrátě vlastní identity a v krajních případech až 

k těžkým onemocněním.  

 

3.2. Metoda výběru výzkumného vzorku 
 

Do výzkumu bylo zapojeno celkem 12 žen s různými úrovněmi dosaženého vzdělání a zaměření. 

Věkové rozpětí se pohybovalo v rozmezí od 18 do 24 let. Věk respondentek je velmi blízký věku 

výzkumnice především proto, že první respondentka je blízkou přítelkyní výzkumnice, a byla tedy 

zvolena záměrným výběrem. U výběru ostatních respondentek se jednalo především o metodu 

sněhové koule, charakterizovanou jako: „Výběr jedinců z málo početných, mezi obyvateli 

rozptýlených a špatně dostupných skupin, pro něž neexistují a obtížně se sestavují opory výběru 

pro pravděpodobnostní výběry a uvnitř nichž dochází ke kontaktům (jde např. o zájmové skupiny, 

sběratele apod.) Metoda spočívá v počátečním vyhledání několika osob a poté v kontaktování těch 

dalších členů skupiny, na které již vybraní lidé odkázali“ (Sociologická encyklopedie, 2018). První 

respondentka tedy sloužila jako kontaktní osoba pro výběr dalších účastnic výzkumu.  

 

Formulaci žádosti o doporučení obdržela přítelkyně výzkumnice písemnou formou: „Hledám 

vhodné respondentky pro účast v kvalitativním výzkumu diplomové práce nesoucí název: Kult 

štíhlosti a jeho proměny s nástupem Instagramu.  Respondentky by měly být ochotny sdílet svůj 

životní příběh, či zkušenosti se změnou vnímání vlastního těla, které mohly, či nemusely být přímo 
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ovlivněny jejich působením a prezentací na sociálních sítích (pro diplomovou práci konkrétně na 

Instagramu). Ráda bych si promluvila s dívkami ve věku od 15 do 25 let a nenásilnou cestou formou 

otevřeného rozhovoru analyzovala vývoj změn v jejich pohledu na vlastní body image. (S ohledem 

na současnou situaci jsou rozhovory prováděny online, formou Skypu, či telefonicky). Jelikož se 

jedná o velmi citlivé a často bolestivé téma, rozhovor dodržuje veškeré etické normy a v rámci 

práce je respondent veden naprosto anonymně. Pokud bys mě mohla propojit s vhodnými osobami, 

které se například osvětou a sdílením příběhu o onemocnění a následném vyléčení z poruchy 

příjmu potravy již zabývají a poskytnout takto osobní informace jim tedy nedělá problém, byla bych 

ti velmi vděčná.“ 

 

Zapojení pouze žen, je odůvodněno v návaznosti na fakt, zmíněný v teoretické části práce a sice 

jejich častější sklon ke změně vnímání sebe sama. Především jejich časté sklony k negativnímu 

hodnocení vlastní body image. Věkové rozmezí souhlasí s obdobím mladé dospělosti, které je 

charakteristické množstvím jak tělesných, tak psychických změn a respondentky jsou tak 

náchylnější k psychické nevyrovnanosti, v těžších případech i depresím. Rozhodnutí soustředit se 

pouze na ženy podpořil i záměr sestavení co nejužšího výzkumného vzorku tak, aby se je jednotliví 

respondenti svými charakteristikami příliš nevymykali. Proto se výzkumnice rozhodla zaměřit 

pouze na jedno pohlaví. Krch a Švédová (2013) dále upozorňují na skupinu náchylnější 

k poruchám příjmu potravy a s nimi spojených onemocnění. Touto skupinou jsou opět především 

adolescentní dívky.  

 

Respondentky se ukázaly být vesměs pasivními uživatelkami Instagramu. Čas strávený 

prohlížením cizích profilů značně převyšoval čas strávený nad úpravou a sdílením vlastního 

příspěvku. Tento výsledek je tedy v souladu s tvrzením Sariny Kong (2015), která uvádí, že 

Instagram je určen především k pasivnímu používání. Právě pasivní užívání sociálních sítí je 

zároveň charakterizováno jako nejškodlivější. 

 

Všem 12 ženám byl vysvětlen účel výzkumu, forma jeho provedení a následného zpracování, stejně 

jako informace o veřejné prezentaci ve formě diplomové práce. Respondentka byla vždy ujištěna 

o etických zásadách zpracování osobních údajů a dodržení naprosté anonymity ve vztahu ke 

zveřejnění citovaných pasáží rozhovoru. Po úvodním vysvětlení měly respondentky možnost 

vyjádřit souhlas s účastí ve výzkumu, nebo ji naopak odmítnout. Celkem 7 respondentek bylo 

doporučeno z řad známých (přítelkyně výzkumnice) přičemž všech 7 účast ve výzkumu potvrdilo. 
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Dalších 10 respondentek bylo vybráno účelovým výběrem na základě jimi prezentovaného obsahu 

na Instagramu, četnosti publikovaných příspěvků a také počtu sledujících. Tyto respondentky byly 

k účasti ve výzkumu vyzvány přímo zprávou na Instagramu. V případně, že respondentka 

nereagovala a výzkumnici se podařilo dohledat vybranou osobu na sociální síti Facebook, byla 

kontaktována přímou zprávou také tam. Z těchto 10 oslovených respondentek 4 s účastí ve 

výzkumu souhlasily, 2 odmítly a 4 zůstaly bez reakce. Důvodem můžou být skryté žádosti o zprávy, 

které se recipientovi nezobrazí přímo v chatu, pokud nemá odesilatele v seznamu přátel. Celkem 

se tedy podařilo do výzkumu zapojit 12 žen, což vzhledem k aktuální situaci nouzového stavu a 

s ním souvisejícího omezení pohybu a sdružování, považujeme za úspěch. Pro lepší představu a 

následnou orientaci ve výběru výzkumného vzorku je přiložena tabulka č. 1. 

 
 
 
 
 
 
Tabulka č. 1: Podrobnosti o výzkumném vzorku 
 

 Věk Dosažené 
vzdělání 

Frekvence 
postování fotek 
na IG / týden 

Počet 
sledujících 

Počet 
sledovaných 

Respondentka č. 1 22 Studentka VŠ 0-4 x 8 225 549 

Respondentka č. 2 24 VŠ 0-4 x 22 700 248 

Respondentka č. 3 23 Studentka VŠ 2-4 x 2 454 822 

Respondentka č. 4 24 VŠ 2-5 x 49 500 517 

Respondentka č. 5 18 Studentka SŠ 0-3 x 380 155 

Respondentka č. 6 23 Studentka VŠ 0-3 x 114 210 

Respondentka č. 7 23 SOŠ 2-5 x 1 899 296 

Respondentka č. 8 24 Studentka VŠ 0-2 x 22 900 253 

Respondentka č. 9 24 VŠ 2-5 x 12 800 412 

Respondentka č. 10 23 VŠ 3-5 x 439 623 

Respondentka č. 11 24 Studentka VŠ 0-2 x 3 677 561 

Respondentka č. 12 22 Studentka VŠ 1-3 x 1 592 989 
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3.3. Metoda sběru a analýzy dat  
 

Zvolená metoda kvalitativního přístupu podporuje výše zmíněný cíl práce a pomáhá tak odhalit 

podstatu chování respondentů ve vztahu ke zkoumanému jevu, v případě této práce tedy zkušenosti 

respondentek s používáním Instagramu. Předpokládáme, že zvolená metodologie hloubkových 

rozhovorů umožní detailnější pohled na zkoumané téma, a pomůže rozkrýt komplexní soubor 

souvisejících informací, které respondenti v průběhu vyprávění nevědomky odhalují.  

 

Dle Creswella (2014) by měl sběr kvalitativních dat probíhat v prostředí, které je pro respondenty 

co nejvíce přirozené. Z důvodů omezení osobního setkávání tak byly rozhovory prováděny formou 

online video rozhovorů prostřednictvím platforem FaceTime, Skype a Hangouts Meet. 

Respondentky tedy měly možnost vybrat si pro ně nejvhodnější a nejpříjemnější prostředí, 

nejčastěji telefonovaly z pohodlí vlastního domova.  Pokud nesouhlasily se sdílením obrazu, byla 

využita pouze audio forma. 

 

Analýza takto sesbíraných dat byla prováděna formou indukce, tedy přepracování konkrétního 

sdělení směrem k obecným pojmům, které byly později roztříděny do několika kategorií. 

Výzkumnice tedy data nejdříve nashromáždila, posléze analyzovala a roztřídila do odpovídajících 

kategorií a v neposlední řadě interpretovala jejich význam. 

 

Kvalitativní data byla analyzována metodou zakotvené teorie, kterou Hendl charakterizuje takto: 

„Zakotvená teorie je návrhem specifické substantivní teorie, která se týká jistým způsobem 

vymezené populace. Někdy má teorie podobu typologie. Tu pak lze považovat za teorii pouze tehdy, 

pokud její komponenty a kategorie jsou přesvědčivě dokumentované, zdůvodněné a navzájem 

propojené.“ (Hendl, str. 243, 2008).  Základními prvky zakotvené teorie jsou koncepty, kategorie 

a propozice neboli tvrzení. Koncepty jsou považovány za základní jednotku analýzy a jsou 

navrhovány pomocí konceptualizace sesbíraných dat. Kategorie jsou potom na vyšší, a především 

abstraktnější úrovni než koncepty. Jsou vytvářeny stejným analytickým procesem porovnávání 

s cílem odhalit podobnosti, či rozdíly. Kategorie jsou tak považovány za základní stavební prvky 

vznikající teorie. Seskupování jednotlivých konceptů tedy přechází v jejich třídění do jim 

nadřazených kategorií. Posledním prvkem zakotvené teorie jsou propozice, formulující zobecněné 

vztahy mezi kategoriemi a koncepty. Teorie je tak formulována induktivně, tedy odvozována 

v procesu zkoumání jevu (Hendl, 2008). 



 
 

44 
 

 

Proces teoretického kódování směřuje k identifikaci ústřední kategorie výzkumnicí zkoumaného 

materiálu, která stojí v centru sítě těchto kategorií. Identifikace těchto kategorií probíhá v několika 

fázích, kdy se kompletní analyzovaný materiál opakovaně zpracovává. Množství tematicky 

podobných kategorií pak ukazuje právě na jednu ústřední, která představuje hlavní téma, datového 

materiálu (Hendl, 2008). 

 

Strauss a Corbin (1999) rozlišují tři druhy práce se sesbíranými daty. Jde o otevřené kódování, 

axiální kódování a selektivní kódování. Otevřené kódování je spojeno s prvním průchodem daty. 

Výzkumník v textu lokalizuje daná témata a přiřazuje jim vhodná označení. Témata mají zpravidla 

vztah k přečtené literatuře, pojmům používaným respondenty, nebo k myšlenkám, které vznikají 

opakovanou prací s daty. Tato pojmová analýza otevřeným kódováním tvoří výchozí bod pro další 

krok, tedy kódování axiální. V tomto momentě výzkumník uvažuje příčiny, důsledky, podmínky, 

interakce a strategie tvořící osy, které jednotlivé kategorie spojují. Axiální kódování je základem 

pro kódování selektivní, právě díky získání obrazu o vztazích mezi jednotlivými kategoriemi. 

V průběhu finálního kódování se výzkumník snaží vyhledat hlavní témata a kategorie, které se 

následně stanou ústředním bodem vznikající teorie (Hendl, 2008). 

 

Z toho vyplývá, že výzkumník zpravidla začíná kódováním otevřeným a postupem času se 

dopracuje ke kódování selektivním způsobem. Výše zmíněný postup sběru dat je přerušen 

v okamžiku, kdy dojde k tzv. teoretické saturaci, tedy když další kódování již nepřináší žádné nové 

poznatky.  

 

V případě této práce nebyly jednotlivé procesy zpracování dat prováděny odděleně, ale 

výzkumnice mezi nimi přecházela dle vlastní potřeby a uvážení. Pomocí otevřeného kódování 

vytvořila základní koncepty, tedy významné části výpovědí respondentů, které vykazovaly určitou 

míru opakovaní a důrazu na zmiňované jevy. Podobné nebo související případy byly posléze 

zařazeny do kategorií, které výzkumnice uspořádala dle vzájemných vztahů pomocí axiálního 

kódování. Tabulka č. 2 slouží jako ukázka postupu kódování přepsaných rozhovorů.  
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Tabulka č. 2: Ukázka postupu kódování 

Respondentka č. 2: přepis 

rozhovoru 

Koncepty Kategorie 

Když jsem se podívala do 

zrcadla a připadala si tlustá, 

tak jsem samozřejmě fotky 

v prádle nezveřejňovala, 

bála jsem se, že to zhorší 

ten dojem a že se to lidem 

nebude líbit, ale je to zase 

jen podvědomí, racionálně 

si myslím, že bych těch 

liků dostala úplně stejně.   

Nespokojenost s vlastním 

tělem 

Prezentace pouze 

dokonalého těla 

Potřeba obdivu okolí 

Potřeba obdivu okolí 

 

Změna vnímání 

Fotografie zobrazující tělo 

Zpětná vazba sledujících  

 

 

Koncepty znázorněné v tabulce č. 2 byly zařazeny do kategorií Změna vnímání, Fotografie 

zobrazující tělo a Zpětná vazba sledujících. Tyto kategorie byly v průběhu kódování doplněny o 

další tři a to: Důvod k používání Instagramu, Změna chování a Úprava fotografie / reality. 

Posledním krokem v rámci selektivního kódování bylo vytvořit jednu centrální kategorii, která je 

vztahově provázána se všemi ostatními. Výslednou centrální kategorií se stala Ekvivalence mezi 

uspokojením ze štíhlosti a uspokojením ze sebeprezentace, která vykazovala nejvyšší počet 

propojení s výše zmíněnými kategoriemi.  

 

Velká část respondentek uvedla, že jim sledování instagramových účtů s fitness či slimfit tématikou 

slouží jako inspirace pro udržení konkrétního životního stylu. Jedná se o sdílené cvičební plány, 

publikované jídelníčky a další stravovací návyky. Především jde však o fotky konkrétních těl 

fitness blogerek. Nejčastěji vyhledávané byly fotografie znázorňující velmi odhalené tělo, ať už ve 

spodním prádle, nebo ve cvičebním dresu. Respondentky se tak snaží docílit takto prezentovanou 

tělesnou formu a zároveň od svých ikon přebírají i část vlastního já. Pravidelné vystavení 

takovýmto příspěvkům vede ke zvýšené nespokojenosti s vlastním tělem, a tak i k poklesu 

sebevědomí a změně vnímání vlastní body image. To má za následek nárůst fyzické aktivity, 

omezování se v jídle a přísný dohled nad denním kalorickým příjmem. Pouze takovýmto způsobem 



 
 

46 
 

se žena dostane do stavu, kdy se jí vlastní tělesný vzhled zdá dostatečně přijatelný a může tak 

zveřejnit i osobní fotografii. V tomto případě tedy nejde pouze o dokonalé tělo, ale o vyfocené a 

zveřejněné dokonalé tělo. Motivace tak má dvě poloviny, obě stejně důležité a vzájemně se 

podporující. Nejde jen o uspokojení z vlastní tělesně štíhlosti ale také o uspokojení z procesu 

zveřejnění atraktivní fotografie. Zveřejňováním příspěvků zobrazujících štíhlé tělo, se ženy ujišťují 

o vlastní atraktivitě, a tím taktéž ovlivňují svou sebeprezentaci, ze které vyplývá ekvivalentní vztah 

uspokojení ze štíhlosti a uspokojení z vlastní prezentace. Spokojenost s vlastním tělem, především 

pak s publikovanou fotografií má za následek nárůst počtu odhalujících fotografií, je tedy možné 

říci, že centrální kategorie má zpětně vliv na kategorii Fotografie zobrazující tělo. Můžeme tedy 

říci, že ústřední kategorie Ekvivalence mezi uspokojením ze štíhlosti a uspokojením ze 

sebeprezentace je ovlivněna jak kategorií Důvod k používání Instagramu, tak kategorií Fotografie 

zobrazující tělo, tyto vazby přitom fungují i opačným směrem.  

 

Zároveň je ústřední kategorie ovlivňována Úpravou fotografie / reality a následnou Zpětnou vazbou 

sledujících. Respondentky často zmiňovaly, že úprava fotografií pomocí filtrů a retuší je klíčovým 

krokem k docílení požadovaného výsledku. Tento vliv je opět oboustranný, neboť Ekvivalence 

obou uspokojení naopak může determinovat potřebu zveřejňovat upravené fotky. Nejen že se 

fotografie ještě více přiblíží jejich vysněnému ideálu (vzoru fotografie blogerky), ale zároveň se 

respondentky cítí sebevědomější, díky všeobecné pozitivní odezvě a pochvalných komentářích pod 

příspěvkem. Zpětná vazba je jedinou kategorií, která není zpětně ovlivněna kategorií centrální. 

Předpokládáme, že ženy nemají nad zpětnou reakcí okolí žádnou kontrolu. Mohou pouze 

následovat pozitivní ohlasy ve formě prezentace obsahů, které sklidily největší popularitu.   

 

Poslední kategorie Změna chování a Změna vnímaní je ústřední kategorií ovlivňována taktéž 

obousměrně. Jak již bylo zmíněno výše, ženy se ve srovnání s ostatními uživatelkami (blogerkami) 

cítí méně atraktivní. Neustálý tlak prezentace dokonalých těl na instagramových profilech 

způsobuje Změnu vnímání způsobem, kdy žena takovýto vzhled přebírá za jediný přijatelný. Tedy 

že se její vlastní tělesná podoba vymyká požadovanému ideálu. To vede ke Změně chování 

prostřednictvím úpravy stávajícího životního stylu, především stravovacích návyků a zvýšené 

tělesné aktivitě. V případě spokojenosti s výsledkem tak přichází na řadu pořízení fotografie, jako 

dokladu tělesné proměny a nové formě sebeprezentace na Instagramu. Vztahy jsou přehledně 

uvedeny v následujícím obrázku. 
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Obrázek č. 1: Vztahy mezi kategoriemi  

 

 
 
 

3.4. Detailní analýza kategorií 
 
Následující část práce se věnuje podrobnému rozboru kategorií zmiňovaných výše, včetně dalších 

konceptů jim podřazeným. Analýza je podpořena přímou výpovědí respondentek, která slouží pro 

lepší představu a autentičnost daného tématu. Jednotlivé výpovědi jsou odlišeny pouze čísly, aby 

byla zachována 100% anonymita respondentek a nebyla tak narušen zásada ochrany soukromí a 

osobních informací. Vybrány jsou ty výpovědi, které nejvýstižněji charakterizují daný fenomén, 

pokud se v jednotlivých rozhovorech objevily opakující se názory, či tematicky shodné pasáže, 

výzkumnice dle vlastního uvážení vybrala jednu nejvhodnější.  

 

3.4.1. Důvody k používání Instagramu  
 
Instagram byl pro většinu respondentek jednou z mnoha sociálních sítí, kterou v době provádění 

výzkumu používaly. Mezi další, nejčastěji používané sociální sítě patřil Facebook a Messenger, 

Whatsapp a v Česku poměrně nový TikTok. Způsob užívání těchto sociálních sítí se však od 

Instagramu lišil. Pokud se respondentka zmínila o konkrétním důvodu založení účtu, většinou se 

jednalo záminku možnosti sledování někoho dalšího. V první vlně nejčastěji přátel a známých, 
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později pak slavných osobností, blogerů, sportovců, či modelek. Hlavní odlišnost platformy 

Instagramu, je především sdílení fotografií a krátkých videí, oproti sdílení textových příspěvků, či 

zpráv, jak je tomu u ostatních sociálních sítí zmiňovaných výše. Jedinou výjimkou je sociální 

platforma TikTok, která slouží především k vytváření a sdílení krátkých videí. Jelikož ji však 

v době výzkumu používaly pouze 2 respondentky, nepodařilo se sesbírat dostatečné množství 

materiálu, pro porovnání použití Instagmu a TikToku.  

 

Pokud se vrátíme k důvodu a způsobu užívání, po analýze výpovědí většiny respondentek 

výzkumnice zjistila, že sledování účtů jak blízkých, tak cizích osob slouží především jako forma 

inspirace. Výčet konkrétních případů zahrnoval především módu, cestování, jídlo, fitness a 

interiérový design. V rámci tématu práce a jejího zaměření na kult štíhlosti, je nutné zdůraznit, že 

pojem fitness zahrnoval mnoho souvisejících účtů, poskytujících rady, jaké cviky jsou na 

formovaní dokonalé postavy nejúčinnější, jaké doplňky stravy zaženou chuť na sladké, či jaké 

potraviny pomáhají k lepšímu spalování. 

 

Respondentka 4: „Sleduju milion stránek s jídlem, občas jsou tam in videa, jak ho připravují, je to 

všechno tak krásně barevný, vypadá to skvěle a samozřejmě hrozně zdravě. Jen teda nevím, kolik 

jídla bych musela mít doma, abych to mohla uvařit stejně, podle mě ti lidi utratí za jídlo stejně jako 

za nájem (smích).“ 

 

Tato forma inspirace může působit dvojím způsobem. Výhody respondentky zmiňovaly ve formě 

pomoci a rad, jaké potraviny nakupovat, jaké recepty kombinovat, kde nakoupit novou jarní kolekci 

nebo dokonce kam vyrazit na dovolenou.  

 

Respondetnka 2: „Pokud jde o celebrity nebo třeba blogerky, tak je sleduju hlavně proto, že mají 

na profilech hrozně hezký věci. Nemusí jít ani o oblečení a fotky těch holek, ale třeba i dovolený 

na který jezdí, nebo jejich byty.“ 

 

Na druhou stranu může tato inspirace působit tlak směrem k uživatelům instagramových účtů tím 

způsobem, že si v porovnání se životním standardem ostatních (především slavných osob) začnou 

připadat méněcenní a jejich životní úroveň začne působit nedostatečně.  
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 Respondentka 4: „Vždyť tam sledujeme třeba i krásný moderní interiéry a obrovský domy, který 

si nikdy nebudem moct dovolit, s těma hubenýma holkama je to stejný. Prostě si přejem hlavně to, 

co nemůžem mít, jsme na tom vlastně závislí.“ 

 

Podobné nebezpečí mohou působit i profily zobrazující přípravu jídla, či zdravou stravu obecně. 

Sledování účtů prezentujících recepty na přípravu jídel, která mají za cíl např. detoxikaci 

organizmu, nebo přímo snížení váhy zobrazují vesměs pouze různé zeleninové kombinace, 

případně doplněné o nízkokalorické přílohy. Ve výsledku to může působit dojmem, že pokud 

člověk sní cokoliv jiného, okamžitě přibere. Respondentky tak zmiňovaly, že sledování účtů se 

„zakázanými potravinami“ slouží jako náhražka jejich fyzické konzumace. 

 

Respondentka 8: „Stránky s jídlem nesleduju ani tak proto, že bych se tam nějak inspirovala, spíš 

jsem si vždycky představovala, jak to asi chutná.“ 

 

Instagram byl také často využíván jako forma vyplnění volného času, dlouhé chvíle při čekání a 

cestování MHD, v čekárně u lékaře, nebo pro ukrácení dlouhých přednášek. Co se týče 

sebeprezentace, které se budeme více věnovat níže v samostatné kapitole Fotografie zobrazující 

tělo, byla také důležitou součástí užívání Instagramu. Prostřednictvím InstaStories můžete dát 

svému okolí okamžitě vědět o tom, jaké zajímavé činnosti zrovna děláte, v jaké restauraci jíte, na 

jakém jste koncertě, či dovolené. Ve všech případech šlo především o velmi estetické činnosti, 

jídlo, nebo vlastní vizáž. 

 

Respondentka 1: „Jasně že se tam trochu chlubím, to přece my všichni, tys někdy napostovala fotku 

nepovedené buchty, nebo třeba dovolené, na které nonstop leje? Ještě nikdy jsem neviděla fotku 

holky s mastnýma vlasama, jedině že by to postnul tajně její přítel (smích).“ 

 

Výše výzkumnice zmiňovala sledování 2 druhů instagramových účtů. V prvním případě se jednalo 

o účty blízkých osob, přátel, či spolužáků. V druhém případě účty celebrit, slavných osobností, 

blogerů, sportovců, či modelek. V prvním případě se jedná spíše o udržování sítě přátel a jistý 

přehled o jejich aktivitách. Výpovědi respondentek se však často shodovaly v názoru, že okruh 

přátel je ve sdílení vlastního obsahu na Instagramu mnohem méně aktivní, v porovnání se známými 

osobnostmi. Příspěvky přátel také překvapivě málokdy slouží jako forma inspirace, i když bereme 

v úvahu jejich blízkost, možnost návštěvy stejných podniků, podobné záliby, či finanční možnosti.  
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Respondentka 9: „Kdybych měla na Instagramu jen kámoše, tak tam nejspíš nechodím vůbec 

(smích). Sdílejí fotky tak jednou týdně a většinou je to dost nuda. OK pilas na Jiřáku pivo a do toho 

svítilo, to je toho.“  

 

Důvody k používání Intagramu jsou tak mnohé. Nejčastěji však sledování populárních účtů slouží 

jako forma vlastní inspirace, ať už s její kladnou, či zápornou stránkou. Dále je Instagram užíván 

jako forma prokrastinace a nový druh surfování po internetu. V neposlední řadě jde i o vlastní 

sebeprezentaci a formu ujištění, že pokud jsme vidět online, máme zajímavý a záviděníhodný život. 

Nesmíme opomenout ani nový druh živé reklamy, která poutavým způsobem zobrazuje produkty, 

které jsme si čirou náhodou před nedávnem vyhlídli v oblíbeném e-shopu a nenápadně nabízí 

alternativní stránky s podobným zbožím. Nutí nás tak trávit na platformě více času a zvyšuje 

množství odběru a sledování dalších účtů.  

 

3.4.2. Fotografie zobrazující tělo  
 
V této kapitole si přiblížíme přímý vliv fotografií zobrazujících tělo na vnímání respondentek a 

také zmíníme nebezpečí, z tohoto vlivu plynoucí. Jednotlivé pojmy a koncepty spadající do 

kategorie Fotky zobrazující tělo se v rozhovorech objevovaly velmi často, a to především ve 

spojení s kultem štíhlosti a body image. Často také zaznamenávaly negativní emoce a pocit 

frustrace, který respondentky popisovaly ve vztahu ke sledování fotek cizích žen. Konkrétní pojmy, 

které zaznamenaly největší četnost byly opět inspirace a dále pak motivace. Tady je však nutné 

podotknout, že tato inspirace ani motivace nevyvolávala v respondentkách pozitivní emoce. 

V mnohých případech šlo právě o pocit méněcennosti, sníženého sebevědomí a nedokonalého 

vhledu (především pak nedokonalé postavy). Nejčastěji sledovanými byly účty modelek, módních 

a fitness blogerek, slavných (a štíhlých) hereček a zpěvaček.  

 

Respondentka 1: „Používala jsem to jako velkou inspiraci. Největší inspirací mi byla vždycky 

Twiggy a pak taky Cara. Ty byly prostě dokonalý, krásný, slavný, oblíbený a hlavně hubený.“ 
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Velmi často se v rozhovorech objevovala spojitost mezi hubenou postavou dokonalostí, krásou, 

slávou, či dokonce štěstím. Respondentky zmiňovaly např. i další osoby na fotografiích slavných, 

jednalo se o jejich atraktivní partnery, nebo fotky v obklopení smějících se přátel.   

 

Respondentka 2: „Na Instagramu sleduju spoustu holek, který jsou extrémně hubený, až to třeba 

není hezký, ale mě se to stejně líbí. Dostává se to hrozně do podvědomí, ale ani tak neuvažuju o 

tom, že bych to smazala, takhle vím, o co se mám snažit, abych měla taky takovýho chlapa (smích).“ 

 

Další negativní pocity byly vyvolány fotografiemi, na kterých v očích respondentek dokonalé ženy 

konzumují kalorická, či sladká jídla, a to především u žen, které se aktivně zajímaly či stále zajímají 

o zdravou stravu, či snížení tělesné hmotnosti.  

 

Respondentka 8: „Oni třeba často sdílejí fotky jak jí sladké, zmrzliny, čokolády, jednak je to 

ujišťování sebe sama, že jsou v pohodě, no ale ta fotka je úplně něco jinýho než realita. Oni si z té 

zmrzliny dají třeba jedno sousto, někdy ani to ne. Na okolí to působí tak, že jsou to nejšťastnější 

lidi na světě, kteří můžou jíst cokoliv a pořád mít tak dokonalé hubené tělo bez jakékoliv větší 

námahy.“ 

 

Takovéto příspěvky v ženách opět vyvolají pocit frustrace. Vlastní nedokonalý vzhled se jim nedaří 

změnit ani prostřednictvím přísných diet a náročného cvičení, dále je to uvrhne do stavu bezmoci, 

ať tedy dělají cokoliv, nikdy se nepřiblíží ženě na fotografii. Toto téma odhalilo asi největší 

nebezpečí sledování štíhlých žen, a to striktní omezení se v jídle. Na této úrovni uvažování už nejde 

o dietu a omezení tučných jídel, ale o snížení kalorického příjmu na minimum nutné k přežití. 

Konkrétní výpovědi respondentek jsou uvedeny v kapitole změna chování.  

 

Pokud jde o fotografie zobrazující tělo, je nutné zmínit nejen sledování fotografií cizích žen, ale 

také publikaci těch vlastních. Respondentky se shodují v tvrzení, že sdílení vlastních fotografií 

slouží jako forma zvyšování sebevědomí prostřednictvím zpětné vazby (liků) jejich sledujících. 

Četnost sdílení fotografií přímo souvisela se spokojeností respondentek s vlastním tělem, novým 

modelem v šatníků, novým účesem, či právě úbytkem váhy. Naopak úbytek publikovaných 

fotografií byl spojen s pocitem nespokojenosti s vlastním vzhledem, celkovou špatnou náladou, či 

pocitem vlastní nepřitažlivosti.  
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Respondentka 10: „Když jsem se podívala do zrcadla a připadala si tlustá, tak jsem samozřejmě 

fotky v prádle nezveřejňovala, bála jsem se, že to zhorší ten dojem a že se to lidem nebude líbit, ale 

je to zase jen podvědomí, racionálně si myslím, že bych těch liků dostala úplně stejně.“ 

 

Likům a zpětné vazbě sledujících se blíže věnujeme v kapitole níže, je však nutné zmínit, že tyto 

reakce mají přímý vliv na typ prezentovaných fotografií. Respondentky uvádí, že jsou jejich vlastní 

fotografie často foceny ze stejného úhlu, či ve stejné pozici, jako fotky jejich oblíbené blogerky. 

Dalším aspektem je také zvýšená odvaha, vyfotit fotografii odhalující větší část těla, něž je běžné, 

např v prádle nebo plavkách. Právě tento typ fotografií sklízí největší úspěch a ženy jsou tak 

motivovány udržovat si dokonalou postavu a prostřednictvím zpětné vazby se tak ujišťovat o 

vlastní přitažlivosti. Co se týče vztahu k centrální kategorii, je zde přítomna výše zmiňovaná dvojí 

motivace. Štíhlá postava je motivací pro pořízení fotografie, a současně anticipace možnosti se 

vyfotit a fotku sdílet je motivací pro štíhlou postavu. 

3.4.3. Úprava fotografie / reality  
 
Tato část záměrně navazuje na kategorii fotografie zobrazující tělo, jelikož byla velmi často 

zmiňována jak ve vztahu k publikaci vlastních fotografií, tak ke sledování účtů ostatních. 

Objevovala se témata jako autentičnost, či naprosté zkreslení jak reálného prostředí, tak těla 

uživatelek. Všechny respondentky se shodují, že Instagram je místem pro prezentaci pouze 

esteticky přitažlivých obrazů, jde tedy o atraktivní lidi, luxusní auta a domy, exotické dovolené a 

jídla, pozitivní emoce. Přitažlivost majitelů jednotlivých účtů byla nejčastěji hodnocena na základě 

tvaru jejich těla, u žen byly žádoucí štíhlé dlouhé nohy, vosí pas a vypracované břišní svaly. U 

můžu pak vysportované a dokonale svalnaté, opálené tělo. Respondentky zmiňovaly, že si 

uvědomují, že publikované fotografie jsou často foceny profesionály a jsou tak mnohem 

působivější a atraktivnější. Mimo to jsou následně dlouze upravovány, a to nejen filtry, které svým 

uživatelům nabízí právě Instagram, ale množstvím dalších aplikací, prostřednictvím kterých lze 

tělo na fotkách modelovat do požadovaného vzhledu. Výsledný efekt je tak sice mnohem 

působivější, ale od reality často velmi vzdálený a vytváří tak dojem falešné krásy. Tohoto 

fenoménu jsou si ženy nejen vědomy, ale dokonce jej následují.  

 

Respondentka 11: Sledovala jsem spoustu blogerek a fitnessek jako inspiraci, tam jsem se učila, 

jak se vždycky natočit správně, tak abych na fotce vypadala co nejvíce hubená. 
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Úpravu fotografií ženy zmiňovaly především v souvislosti s docílením vysněného tělesného ideálu. 

Co se týče nízké autenticity fotografií, byla přijímána jako fakt a ospravedlňována tvrzením 

zmiňovaným výše, tedy že je Instagram místo pro prezentaci pouze dokonalých fotografií. Většina 

žen se shodovala v názoru, že např. celebrity vypadají v reálném životě úplně jinak. Fotografii totiž 

předchází dlouhá příprava v podobě úpravy make-upu a vlasů, zvolení vhodného místa s dostatkem 

světla a také lichotivé pozadí. V neposlední řadě pak počet takto pořízených fotografií, který se 

šplhá k několika desítkám, pro sdílení jedné jediné fotky. Respondentky však zmiňovaly i snahu 

vyhýbat se přílišné úpravě fotografií, především pokud se dříve nebo v současnosti potýkaly s 

nějakými psychickými, či fyzickými obtížemi. Pohled na vysněné tělo, a tak i na dokonalý vzhled, 

který zároveň přinášel obdiv okolí se dostává hlouběji do podvědomí. Úprava fotky je příjemným 

bonusem, o co ale ženy opravdu usilují je docílení co nejštíhlejšího těla v reálném životě.   

 

Respondentka 8: „Když jsem hodně zvracela postovala jsem mnohem víc fotek, všem se vždycky 

líbily a já si tak samozřejmě zvyšovala sebevědomí. Ještě jsem je vždycky dlouho upravovala, abych 

vypadala ještě hubenější. To vlastně byla jedna část terapie, jak se z bulimie dostat, smazala jsem 

všechny upravený fotky, protože to prostě nebyla pravda, takhle jsem nikdy nevypadala, i když ten 

rozdíl byl úplně minimální, ale pro mě ty milimetry byla dokonalost.“ 

 

Co se týče pocitů vyvolaných pohledem na upravené fotografie, výzkumnice zjistila, že 

v respondentkách vzbuzují spíše negativní emoce, a to především ve formě nízkého sebevědomí a 

pocitu méněcennosti, pokud se srovnávají s jinými ženami. Zajímavý je poznatek o pozitivní 

náladě spojený především s vyjádřením obdivu okolí, tato spokojenost však u respondentek 

přetrvává mnohem kratší dobu. To může být způsobeno např. špatným psychickým rozpoložením, 

ve kterým byla daná fotografie sdílena. Respondentky se shodují, že sdílejí upravené fotografie i 

zpětně, a to právě ve chvílích, kdy se v reálnem životě necítí šťastné a spokojené. Obdiv okolí tak 

slouží jako krátkodobá náplast na současný problém, není to však způsob řešení. Úprava fotek byla 

dále zmiňována také v souvislostí s tím, že neatraktivní fotografie by nikoho nezajímaly a 

nesklízely by tolik žádaný ohlas. Tady se výzkumnice domnívá, že ženy upravují své fotografie 

proto, aby potěšily své sledující, udržely sebehodnocení na přijatelné úrovni, nebo jej dokonce 

pomocí vyššího počtu likes vylepšily.  

 



 
 

54 
 

Respondentka 1: „Jak jednou postneš fotku v prádle, tak není cesty zpět. Takový fotky budou mít 

vždycky víc liků než ty, na kterých seš oblečená. No a pak si právě musíš trochu pomoct, místo 

vytahanýho svetru nahodíš filtr (smích).“ 

 

Výše citovaná respondentka odhalila výzkumnici jednu z dalších forem užívání Instagramu a 

sdíleních upravených fotografií a sice jistou formu závazku, který fotky zobrazující hubené, či 

vypracované tělo přináší. Pokud si majitelka účtu vytvoří image „fitness“ či „eatclean“ blogerky a 

označuje publikované fotografie podobně zabarvenými hashtagy, či komentáři plnými rad, jak 

nejlépe jíst či cvičit, je velmi pravděpodobné, že se jí díky velmi často vyhledávaným hashtagům 

zvýší základna sledujících a ona tak má nutkání dostát své štíhlé a fit image. Je za své sledující 

zodpovědná, její fotky slouží jako inspirace druhým, které nemůže zklamat a zároveň si nedokáže 

odepřít záplavu pochvalných komentářů.  

 

Respondentka 6: „I když už jsem se třeba cítila hodně vyčerpaná a unavená, tak jsem stejně šla 

cvičit. Věděla jsem, že holky na to video čekají, že chtějí cvičit taky, nemohla jsem je v tom přece 

nechat. Navíc všechny ostatní holky, který jsem sledovala, hubly pořád dál, věděla, jsem, že 

potřebuju změnu, ale taky to bylo těžký, ty jejich fotky jen tak nezmizí.“ 

 

Všechny výše zmiňované důvody jsou klíčovými částmi složitého rozhodovacího procesu, jak se 

na fotku obléci, v jaké situaci ji pořídit, jak se na ní tvářit, z jakého úhlu ji vyfotit, kolik takovýchto 

fotek vyfotit a v neposlední řadě jakým způsobem fotku upravit tak, aby uživatelka dosáhla 

požadované dokonalosti, a především pozitivní odezvy sledujících. Všechny tyto aspekty vedou ke 

společnému záměru všech uživatelek Instagramu a sice vypadat na fotografiích co nejlépe (v 

případě našich respondentek, co nejštíhleji).  

 

 

3.4.4. Zpětná vazba sledujících  
 
Zpětná vazba byla jako samostatná kategorie vytvořena především z důvodu velmi častých zmínek 

o významu jak pozitivní, tak negativní reakce základny fanoušků (sledujících). Respondentky 

nejčastěji hovořily o počtu „likes“ známému vyjádření souhlasu, či obdivu prostřednictvím udělení 

palce nahoru, nebo v případě Instagramu srdíčka. Dalším důkladně monitorovaným aspektem 
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úspěchu je počet sledujících každé uživatelky. V případě našeho výzkumu se respondentky shodují, 

že atraktivním se účet stává v momentě dosažení alespoň 2 000 sledujících. Počet jimi sledovaných 

účtů je v mnohých případech mnohonásobně nižší než počet sledujících, výzkumnice se tak 

domnívá, že pro pasivní užívání Instagramu (tedy sledování účtů cizích osob, místo aktivního 

sdílení vlastních fotek) ženám stačí mnohem menší množství inspirace.  

 

Respondentka 10: „Předtím, než jsem si Instagram smazala jsem měla kolem 10 tisíc sledujících. 

Tehdy jsem měla dokonce smlouvu s novou kosmetickou značkou, která mě oslovila s nabídkou 

promování jejich krémů, myslím, že mě kontaktovali, když jsem dosáhla asi 3 tisíc sledujících. 

Takže to bude podle mě nejnižší možnej počet, kdy si tě někdo může všimnout.“  

 

Respondentky se shodují, že všechny jimi zveřejněné fotografie jsou sdíleny se záměrem získání 

co největšího počtu likes. Jsou důkladně vybírány a hodnoceny jimi samotnými, dlouho před 

zveřejněním. V případě, že fotografie nezíská očekáváný ohlas uvádí to ženy do rozpaků a opět se 

objevují pochybnosti nad nedokonalostí vlastního tělesného vzhledu. Počet likes je tedy v očích 

uživatelek jak důkazem kvality fotografie, tak potvrzením jejich vlastní atraktivity.  

 

Respondentka 3: „Vždycky postuju jen ty fotky, který se mi líbí a u kterých si myslím, že se budou 

líbit i ostatním. Už dopředu tuším, kolik by asi mohly mít liků, to podle fotek, který jsem postla dřív. 

Liků většinou dostanu, míň, když mám na fotce třeba jen obličej, to prostě není dostatečně hot 

(smích).“ 

 

Další shoda se v rámci výzkumu objevila u typu nejvíce obdivovaných a opěvovaných fotografií. 

Vždy se jednalo o zobrazení těla respondentek, nebo jedné jeho části. Nejpopulárnější jsou 

fotografie břicha, pozadí, nohou a pak celé postavy. Dalším aspektem je zvolený oděv, přesněji 

řečeno množství vrstev, či kusů oblečení. Respondentky se shodují, že největší úspěch mají vždy 

co nejvíce odhalující fotografie.  

Respondentka 2: Nefotím se ve sportovní podprsence, asi bych ty liky taky dostala, ale po cvičení 

nevypadám zrovna přitažlivě a postovat fotky s full makeupem ve sportovním mi vadí, to je dost 

fake. Takže plavky, nebo pak třeba jen tílko a hezký spodní prádlo. Tam je úspěch zaručenej 

(smích).  
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Oblasti těla, které ženy nejčastěji považovaly za atraktivní nezahrnovaly hrudník a poprsí. 

Výzkumnice se tak domnívá, že díky velmi štíhlé postavě a nízké tělesné hmotnosti většiny 

respondentek mají poprsí menší a nejsou na něj nijak fyzicky fixované. Zato nohy, a především 

stehna se jako ukazatel dokonalé postavy objevovaly v rozhovorech velmi často.   

 

Respondentka 4: Když jsem přidávala fotky, kde jsem byla už hodně hubená, začaly se objevovat i 

negativní zprávy, že už je to moc a tak, ale vždycky se našel někdo, kdo mi hubený nohy pochválil. 

 

Výše citovaná pasáž otevírá otázku negativní zpětné vazby, která se váže na komentáře pod 

jednotlivými příspěvky. Významu komentářů je věnována pasáž níže. Počty likes se samozřejmě 

odvíjí od počtu sledujících, čím více sledujících ženy mají, tím vyšší jsou počty likes. Uživatelky 

Instagramu tak porovnávají vlastní počty získaných srdíček s počty srdíček jiných uživatelek, které 

mají podobně velkou základnu sledujících a zkoumají, na jakém místě udělaly „chybu“ pokud 

jejich soupeřka získala větší ohlas. Zaměření na získání co nejvyššího počtu sledujících je taky 

významné. Respondentky se shodují, že nejlepším způsobem rozšiřování počtu sledujících je častá 

aktivita na vlastním účtu. Tedy časté sdílení fotek, ale i Instastories, dokumentující uživatelky 

v reálném životě a konkrétních situacích. Dalším zmiňovaným aspektem je veřejný status účtu, 

tedy neomezený přístup ke sdíleným fotografiím komukoliv. Tento aspekt výzkumnici přivedl 

k názoru, že se ženy zaměřují více na počet likes než na jejich původce. Respondentky se shodují, 

že počet známých, či přátel, kteří je sledují, nepřesahuje několik desítek, což je v porovnání s velmi 

vysokým počtem sledujících některých respondentek, pouhý zlomek celkového počtu.  

 

Respondentka 7: „Liky si nerozklikávám skoro nikdy, polovinu lidí vůbec neznám. Jednu dobu jsem 

jen kontrolovala bejvalýho, jestli mě pořád sleduje (smích).“ 

 

Komentáře pod jednotlivými příspěvky nevyvolávaly u respondentek žádné významnější emoce. 

Výzkumnice tento úkaz přisuzuje faktu, že je počet komentářů pod příspěvky zpravidla velmi 

nízký, v porovnání s počtem likes, vyjádřených udělenými srdíčky. Co je zajímavé, je poměr počtu 

komentářů od cizích sledujících, v porovnání s počtem komentářů od přátel, či známých. Cizí 

sledující se totiž tímto způsobem pod fotkami vyjadřují mnohem častěji. Výzkumnice se domnívá, 

že je to z důvodu snahy zalíbit se uživatelce, přilákat její pozornost a případně navázat kontakt. U 

žen, které například zveřejňují příspěvky propagující různé značky oblečení, se objevují komentáře 

s žádostmi o tipy a rady, kde podobné kousky sehnat a nakoupit. Komentáře jsou také jediný 
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způsobem, jak veřejně vyjádřit negativní zpětnou vazbu. Takovouto formu kritiky zmínilo celkem 

5 z 12 respondentek, přitom všechny hovořily o stejném důvodu vzniklé kritiky, a to příliš štíhlé 

postavě.  

 

Respondentka 1: „Lidi mi psali že už je to moc, že bych se měla najíst a taky třeba přestat cvičit. 

Objevily se i horší poznámky typu, že už se na to nedá dívat, že bych měla vyhledat pomoc a 

podobně.“ 

 

Tato negativní zpětná vazba však u většiny respondentek nevykazovala silné negativní emoce. 

Podobné komentáře si vysvětlovaly způsobem, že jim lidé závidí jejich štíhlá těla, nebo že chtějí, 

aby byly zase tlusté a nikdo se o ně nezajímal. Toto tvrzení je vztaženo na fakt, že fotografie 

s podobnými komentáři měly většinou velký počet likes a samozřejmě se mezi komentáři opět 

objevily i obdivné zprávy. Ženy si tak udržují představu o tom, že prezentace štíhlého těla je dělá 

zajímavé a hodné pozornosti okolí.  

 

Respondentka 12: „Když mi někdo komentoval fotky s poznámkami ať se vzpamatuju a něco se 

sebou začnu dělat, vždycky jsem jim odpověděla, že jestli se jim to nelíbí, nemusí se na to dívat. 

Sledování Instagramu je svobodná volba a pokud mají s mýma fotkama problém, můžou mě 

v pohodě z feedu odstranit.“ 

 

Zpětná vazba uživatelkám Instagramu slouží především k utvrzení sobě samých o vlastní 

přitažlivosti a tělesné kráse. Počty likes stejně jako počet sledujících je v dnešní době dokladem 

úspěchu a oblíbenosti. V případě našich respondentek pak zpětná vazba slouží také jako prostředek 

pro zvýšení sebevědomí a udržování určitých návyků, spojených se stravováním a mírou fyzické 

aktivity.  

3.4.5. Změna vnímání a chování 
 
V této kapitole výzkumnice znázorňuje změny vnímání respondentek o sobě samých v průběhu 

dospívání a míru vlivu, jakou na toto vnímání měla, či má právě platforma Instagramu. Se změnou 

vnímání je u několika respondentek úzce spojena i změna chování, charakteristická úpravou 

stravovacích návyků, zvýšení tělesné aktivity a celková snaha o docílení štíhlejší postavy. Výstupy 

rozhovorů ukazují, že Instagram neslouží jako spouštěč změny vnímání a chování, nýbrž jako 
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nástroj k udržení a setrvání v novém psychickém a fyzickém nastavení. Spouštěče změny vnímání 

o sobě samých se u respondentek lišily, bylo by tedy velmi těžké je jakkoliv generalizovat. Aspekty 

nástupu nespokojenosti s tělesným vzhledem byly například hormonální výkyvy v období 

dospívání, u mnoha žen spojené s mírným přibýváním na váze. Snaha zalíbit se okolí, především 

pak novému partnerovi. Dvě respondentky poukázaly na psychicky velmi vypjaté období spojené 

s nutkavými pocity provinilosti a snahou se nějakým způsobem potrestat. Výše zmíněné aspekty 

zapříčinily u respondentek pokles sebevědomí spojený především s nespokojeností s tělesným 

vzhledem a pocit méněcennosti vůči okolí. Respondentky se tak uchýlily k různým praktikám, jak 

současnou tělesnou podobu změnit, jednalo se především o výše zmiňované zvýšení tělesné 

aktivity, přemíru cvičení a velmi nízký denní příjem kalorií.  

 

Respondentka 5: „Asi v 15 mi nejspíš kvůli hormonálním změnám narostly prsa a zadek. Taky 

v tomhle roce přišla první poznámka, že jsem přibrala. Protože jsem byla vždycky velmi odhodlaná 

a motivovaná, věděla jsem, že to musím změnit.“ 

 

Respondentka 2: „Začala jsem opět častěji cvičit, pravidelně a zdravěji jíst. Vysadila jsem 

sladkosti, sladké pití a pečivo. Z 57 kg jsem se tehdy dostala asi na 53 kg a s tím přišly i první 

pochvaly. To byla obrovská odměna, já jsem chválu nikdy zdarma nedostávala. A tady mi to tak 

přišlo, zhubnout těch pár kilo nebyl až zas takový problém. No jenže pak už to nešlo, tady se mi 

váha zastavila a já už jsem dál nehubla. Omezila jsem ještě víc jídla pryč s těstovinama, 

bramborama, nejedla jsem ani maso a o každém jídle jsem si začal psát kalorické tabulky. Cokoliv, 

co jsem připravovala nebo jedla jsem měla přesně vypočítané. Začalo pro mě být jednodušší nejíst 

a nepočítat nic. Ušetřila jsem si tak spoustu času a taky výčitek, které z jídla vždycky máte. Skončilo 

to tak, že jsem jedla třeba 1 jabko denně nebo 1 bílý jogurt. Pila jsem hodně kávy a zeleného čaje, 

taky jsem jedla hodně žvýkaček, ty hlad dokáží potlačit.“  

 

Respondentka 4: „Cvičila jsem třeba 3-4 hodiny denně. Vždycky půl hodiny ráno, pak na trénink 

a pak ještě po večerech doma. To jsem většinou cvičila mnohem víc než na tréninku, protože člověk 

nemusel přestávat, cvičíš až do úplnýho vyčerpání. Především proto, že je to jediná možnost, jak si 

pak ospravedlnit to, že se chceš najíst, nebo můžeš najíst.“ 

 

Respondentka 7: „Začalo to většinou nějakou depresivní náladou, měla jsem splín, byla jsem 

unavená. Na to mi vždycky pomohlo jídlo, takže jsem se hrozně přejedla, třeba tak, až mi bylo úplně 
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zle no a pak jsem to šla všechno vyzvracet. Byla to jednak forma trestu a jednak hrozné úlevy, 

zvracení mi prostě dělalo dobře, je to jako závislost. Taky jsem se lidem chtěla zavděčit, vždycky 

na mě byly kladený vysoký nároky, rodina mě zklamala, tak jsem na spoustu věcí byla sama. No a 

úspěch pro mě tehdy znamenal být hubená, říkala jsem si, že mě tak lidi budou mít mnohem víc 

rádi.“ 

 

Respondentka 7: „Nejhorší to bylo, když jsem si našla přítele, pro kterýho jsem prostě musela být 

dokonalá. Zvracela jsem opravdu často a nikdy to nikdo nezjistil.“ 

 

Výňatky z několika rozhovorů tak dokazují, že se u respondentek postupem času vytvořila jistá 

(různě závažná) míra poruchy přijmu potravy, kterou jak výzkumnice zjistila udržovaly a nadále 

prohlubovaly právě za pomoci inspirace, či vlastního publikování na Instagramu. Prostřednictvím 

zaměření na účty prezentující „zdravý“ a „fit“ životní styl, který však ve většině případů hraničil 

s podvýživou uživatelek, si ženy udržovaly vzniklé onemocnění a v mnoha případech ho ještě 

značně prohloubily. Jednotlivé výňatky dokazující zaměření na fotografie zobrazující štíhlé a 

vysportované tělo, zdravé jídlo a různé druhy cvičení, jsou ve většině zmiňovány již výše. 

V souvislosti s užíváním platformy Instagramu a onemocněním poruchou přijmu potravy je pak 

spojen také význam motivace a inspirace.  

 

Respondentka 6: „Tehdy hodně frčel over size, takže jsem se i oblíkala jako ony. Když se na to 

podávám zpětně, vlastně jsem se snažila převzít identitu někoho jiného, vůbec jsem nevypadala 

jako já sama.“ 

 

Respondentka 3: „Vždycky když jsem se na Petru podívala, věděla jsem, že ta bolest za to stojí, 

byla nádherná a vedle ní stál ten dokonalej herec. Kdo by tohle nechtěl?“ 

 

V neposlední řadě je negativní vliv Instagramu spojený s udržováním a rozšiřováním kultu štíhlosti 

dokázán prostřednictví snahy respondentek omezit k němu přístup, či od základů změnit jeho 

vzhled a pokusit se tak vyléčit i ze zmiňovaných onemocnění.  

 

Respondentka 6: „Bylo hodně těžký ten Instagram změnit od začátku, přestala jsem sledovat 

spoustu vyhublých lidí, věděla jsem, že se něco musí změnit, jinak neodmaturuju, a jak jsem už 

říkala, ty fotky samy prostě nezmizí.“  
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Respondentka 11: „Můj Instagram se od té doby hodně proměnil. Sleduju úplně jiné stránky i lidi 

a zajímavé bylo i to, že od té doby, co přidávám jiné fotky se změnili i mí sledující.“ 

 

Přestože vliv Instagramu přímo nezavinil onemocnění některou z poruch příjmu potravy, 

výzkumnice jeho dopad považuje za nepříznivý. Respondentky několikrát zmínily, že opustit 

nezdravé návyky a začít žít normální život bylo mnohem těžší, právě díky „kolegyním“ 

z Instagramu, které v cestě za „dokonalou“ postavou nadále pokračovaly. Dalším aspektem 

negativního vlivu je pak význam likes a jejich přímý dopad na sebevědomí žen, které si jej bez 

svých sledujících nedokáží udržet.  

  

3.4.6. Ekvivalence mezi uspokojením ze štíhlosti a    
uspokojením ze sebeprezentace 

 
Centrální kategorie Ekvivalence mezi uspokojením ze štíhlosti a uspokojením ze sebeprezentace 

je výzkumnicí záměrně zařazena jako poslední, jelikož odpovídajícím způsobem shrnuje výstupy 

z nashromážděných poznatků. Provázanost se všemi ostatními kategoriemi je důkladně popsána 

výše. Vzájemný vztah těchto uspokojení je v této práci na první pohled patrný především proto, že 

výzkumnice vybírala respondentky na základě jejich vlastní prezentace na Instagramu, která na 

první pohled trend kultu štíhlosti následovala. Důvodů k používání Instagramu je hned několik, od 

vlastní prezentace přes hledání inspirace, až po utvrzení vlastní motivace. Všechny tyto důvody 

jsou však spojené s inspirací a motivací, jak docílit co nejštíhlejšího těla, jen to si totiž zaslouží být 

zveřejněné a získá tak obdiv dalších uživatelů. Motivace mezi fotografií a tělem je dle výstupů 

výzkumu dvousměrná. Štíhlé tělo motivuje respondentky k pořízení fotografie a možnost se vyfotit 

a fotografii zveřejnit, motivuje k hubnutí. 

 

Respondentka 2: „Blogerka má být hubená, jen tak vypadá ve všem oblečení skvěle a všechno jí 

sluší. No a s krásou přichází i obdiv okolí, pochvaly, oblíbenost a zájem. Jejich fotky mají tisíce 

liků.“ 
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Respondentka 5: „Nikdy bych nezveřejnila fotku, kde by se mi třeba krabatila kůže na břiše, vždyť 

i to vypadá jako špeky, to je přece hnus.“  

 

Na toto tvrzení navazuje velmi důležitý účel užívání Instagramu a sice vlastní sebeprezentace, 

publikování fotografií, videí a jejich důkladná úprava před každým zveřejněním. I tato prezentace 

je tvořena především z fotografií zobrazujících velmi štíhlé až šlachovité tělo, vypracované břišní 

svaly a štíhlé nohy. Tato sebeprezentace je respondentkami vnímána jako vhodná a žádoucí, právě 

díky tlaku jejich okolí na tělesný vzhled. Ženy jsou tak vystaveny nejen obrovským počtům 

podobně vyhlížejících fotografií se ženami, se kterými je možné se srovnávat, ale také počtům likes 

(srdíček) kterými je právě takovýto tělesný vzhled oceňován.  Uživatelky tak nabydou dojmu, že 

je právě takovýto vzhled žádoucí a pokud se mu budou, jakkoliv vymykat, ocitnou se v izolaci, 

samy daleko od ostatních dokonale štíhlých žen.  

 

Respondentka 7: „Už jsi někdy viděla fotku nějaké tlusťošky, která by měla stovky liků? Teď 

samozřejmě nemyslím celebrity, které si na tom zakládají, ale prostě obecně, krásná holka se dnes 

rovná hubená.“ 

 

Ženám je tak neustále nastavováno jakési pomyslné zrcadlo, které jim našeptává, jaký vzhled je 

nyní ten nejvíce oceňovaný a jakému ideálu by bylo dobré se přiblížit, ne-li jej překonat. Začínají 

ke své postavě být značně kritické, některé z nich nabydou až pocitů odporu.  

 

Respondentka 1: „Ted už je to ale jiný, nejsem na sebe tak přísná jako dřív. Bývala jsem na sebe 

opravdu hnusná, viděla se úplně jinak, tlustá a nechutná. To už nemívám skoro vůbec, ale je 

pravda, že mě to u pohledu na fotky těch blogerek někde hluboko uvnitř občas napadne.“ 

 

Čím více se ženy snaží zdokonalovat, tím více na sobě nachází nedostatků a jsou nuceny sáhnout 

po drastičtějších metodách, které je k vysněné postavě nakonec dovedou. Poruchy přijmu potravy 

zmiňované výše nebyly jako samostatná kategorie zařazeny z toho důvodu, že je přímo zmínila jen 

třetina respondentek. Extrémně štíhlé tělo bylo přisuzováno důslednému cvičení, striktní zdravé 

stravě a v některých případech i tělesné stavbě, či vrozené štíhlé postavě. Výzkumnice se přesto 

domnívá, že se některé respondentky stále nachází ve fázi popření vlastního onemocnění. Sesbíraná 

data mohou sloužit jako podklady pro budoucí výzkum zaměřený na podobné téma, momentální 

závěr výzkumnice je však pouhá spekulace.  



 
 

62 
 

 

Přemíra fyzické aktivity a úprava stravovacích návyků byla zařazena do kategorie změna chování. 

Právě takovéto návyky je dle respondentek snazší následovat a udržovat právě prostřednictvím 

sledování účtů s podobnou tématikou, nebo publikování vlastního obsahu, motivujícího ke cvičení 

a snížení tělesné hmotnosti. Prezentování tzv. „před a po“ fotografií mapujících tělesné proměny 

uživatelů je přímým dokladem toho, že štíhlejší tělesný vzhled „po“ úpravě životního stylu je právě 

ten jediný správný a hodný následování.  

 

Respondentka 5: „Prostě čím menší tělo, tím líp. Čtyři roky to takhle fungovalo a já jsem vlastně i 

v pohodě byla. Cítila jsem se výjimečně, lidi mě i tak pořád chválili, jak mám krásné hubené nohy, 

v tomhle jsem prostě byla dobrá.“ 

 

Všeobecně rozšířený kult štíhlosti je na Instagramu umocněn i převažující pozitivní zpětnou 

vazbou, která uživatele i naše respondentky motivuje v setrvání v současném psychickém 

nastavení, tedy jakési permanentní tělesné nespokojenosti a snahy se zdokonalit. Kýženou 

odměnou za tvrdou a mnohdy i bolestivou prací je vyšší množství likes, sledujících, či pochvalných 

komentářů pod fotografií, zobrazující právě štíhlé tělo.  

 

Respondentka 3: „Z 57 kg jsem se tehdy dostala asi na 53 kg a s tím přišly i první liky a pochvaly. 

To byla obrovská odměna, já jsem chválu nikdy zadarmo nedostávala. A tady mi to tak přišlo, 

zhubnout těch pár kilo nebyl až zas takový problém.“ 

 

Instagram je tak dokonalou formou, jak prezentovat, udržovat a šířit kult štíhlosti do podvědomí 

jeho uživatelů, kteří ho dříve či později objeví a s vysokou pravděpodobností převezmou za svůj 

vlastní tělesný ideál. Díky způsobu prezentace, je pro uživatele velmi atraktivní, vzbuzuje dojem 

dokonalosti, krásy, štěstí, bohatství a úspěchu. Není tedy překvapením, že se jím nechají ovlivnit 

jak psychicky vyrovnaní, tak labilnější jedinci.  
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3.5. Výstupy výzkumu 
 

Podrobný rozbor a výčet kategorií výše, slouží jako podkladový materiál pro zodpovězení 

rámcových výzkumných otázek, stanovených na začátku výzkumu. Tyto otázky výzkumnice 

zároveň použila jako orientační body v průběhu jednotlivých rozhovorů, poskytují tedy komplexní 

přehled o zkoumaném tématu a pomáhají rozkrýt nové poznatky v rámci zkoumané problematiky.  

 

První výzkumná otázka se týkala motivace respondentek k používání Insragramu. Z výzkumu 

a volby centrální kategorie vyplynula dvojsměrná motivace mezi fotografií a tělem, která se dle 

odpovědí respondentek jeví jako primární. Štíhlé tělo motivuje respondentky k pořízení fotografie 

a možnost se vyfotit a fotografii zveřejnit, motivuje k hubnutí, tento vztah je podrobněji rozebrán 

níže, prostřednictvím odpovědí na další výzkumné otázky. Dalším zmiňovaným důvodem byla 

snaha „jít s dobou“ a nebýt tak vyčleněna z okruhu přátel či známých, kteří tuto sociální platformu 

hojně využívají.  Kromě snahy zapadnout, sledovat okruh blízkých a dát jim možnost sledování 

respondentek samotných byly zmiňovány i další motivátory k používání platformy. Jednoduchost 

a přehlednost aplikace nabízí velmi intuitivní zacházení. Instagram slouží především k prezentaci 

fotografií a krátkých videí, absence textu a nutnosti trávit čas čtením příspěvků tak zvyšuje 

oblíbenost platformy, kterou uživatelé používají k trávení volného času. Instagram respondentkám 

přinášel inspiraci z oblasti módy, cestování, jídla, fitness a interiérového designu. Tato forma 

inspirace nejčastěji pocházela z účtů slavných osobností, blogerů, sportovců, či modelek. Tady se 

mnohé respondentky shodovaly, že motivace k odběru takovýchto obsahů může přerůst až 

v závislost. Uživatelky hovořily o formě upínání se na atraktivní fotografie a snaze svůj život co 

nejvíce přiblížit vysněnému ideálu z fotografií. Další motivací k užívání této platformy je tedy 

možnost sdílení a sledování účtů cizích osob, bez nutnosti jakéhokoliv předchozího kontaktu či 

vazby na uživatele. Důvodem, proč mnozí uživatelé Instagramu odhalují velkou část svého 

soukromého života, je všeobecné vnímání platformy, jako velmi anonymního prostoru, který své 

uživatele nabádá k uvolnění a sdílení mnohem více detailů, než je na jiných sociálních sítích běžné. 

Respondentky tak popisovaly pocit uvolnění, spojený s faktem, že lidé, sledující jimi publikované 

fotografie je v reálném životě nikdy nepotkají. V rámci tématu práce je nutné zmínit motivaci ke 

sledování účtů s fitness tématikou. Respondentky zde vyhledávají rady, jaké cviky jsou na 

formovaní dokonalé postavy nejúčinnější, jaké doplňky stravy zaženou chuť na sladké, či jaké 

potraviny pomáhají k lepšímu spalování. V neposlední řadě jde o následování konkrétní majitelky 
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účtu, která je v očích uživatelek ztělesněním dokonalosti. Pohled na její fotografie tedy uživatelky 

nutí setrvat ve snaze dosáhnout vysněné postavy, ať už se tohoto cíle rozhodly dosáhnout jakkoliv.  

 

Druhá výzkumná otázka se týkala tématu, zda jsou respondentky spíše pasivní či aktivní 

uživatelky. Většina respondentek byla v době výzkumu na Instagramu velmi aktivní. Počty 

sledujících, zmiňované výše (viz. Podrobnosti o výzkumném vzorku, tabulka 1) poukazují na 

vysokou angažovanost na této sociální platformě. Respondentky se shodují, že pro získání alespoň 

2 tisíc sledujících je nutné publikovat fotografie minimálně 3x týdně a neopomíjet autentická videa 

z každodenního života. Důležitým aspektem je také otevřenost účtu, bez omezení přístupu dalším 

uživatelům. Celkový čas strávený stylizací účtu, pořizováním a úpravou fotografií, se u 

respondentek lišil. Průměrná doba se však pohybovala okolo 3-7 hodin týdně. Co se týkalo doby 

strávené sledováním účtů dalších uživatelů, či sbírání inspirace, nebo cvičení podle prezentovaných 

videí, pohybovala se v rozmezí od 7 do 12 hodin týdně. Je tedy možno říci, že přestože jsou mnohé 

respondentky díky vysokému počtu sledujících považovány za začínající blogerky, aktivní čas 

strávený prezentací vlastních fotografií, je stále menší než pasivní doba strávená sledováním 

obsahů ostatních uživatelů. Důvodů může být několik hned několik. Na pasivní čas strávený na 

Instagramu má vliv počet sledovaných účtů a frekvence, s jakou jejich majitelé obsahy sdílejí. 

V mnohých případech se jedná až o desítky fotografií a videí týdně, a pokud se jedná o klíčový 

vzor respondentky, dá se očekávat, že takovýmto sledováním stráví týdně mnohem více času, než 

publikováním 3 vlastních fotografií. Dalším aspektem může být forma využívání Instagramu 

k ukrácení volných chvílí, pokud tedy sečteme čas strávený jízdou MHD, čekáním u lékaře, či 

ukrácením pracovního, nebo školního dne, dostáváme se opět na vyšší hodnoty, než jaké jsou 

věnované sdílení vlastních fotografií.  

 

Otázky motivace respondentek ke sledování obsahu prezentujícího odhalené tělo, jsme se 

dotkli již výše. Faktorů hrajících v této motivaci hlavní roli je hned několik. Méně výrazným, ale 

přesto důležitým aspektem je zaměření respondentek na vizuálně atraktivní obsahy. Pokud 

odhlédneme od fotek exotických dovolených a interiérů (které do této kategorie spadají také) a 

zaměříme se pouze na fotografie postav, respondentky zmiňovaly jistou formu potěšení a 

uspokojení v obklopování se takovými obsahy. Tato pozitivní emoce spojovaná se sledováním 

fotek odhalených těl je však u většiny zkoumaných případů pouze krátkodobá. Hlavní motivací 

respondentek byla jistá forma kontroly, či setrvání v úkonech, které přijaly za své v rámci změny 

vlastního vzhledu (těla). Nepřetržité porovnávání vlastního těla s tělem blogerky, či modelky 
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motivovalo respondentky dodržovat přísné diety a držet se cvičebních plánů. Dlouhodobé 

vystavení takovýmto obsahům tak u mnohých respondentek prohloubilo nespokojenost s vlastním 

tělesným vhledem a zapříčilo přísnější úpravu životního stylu, a především stravovacích návyků. 

Čím více času trávily sledováním fotek těla, tím více se jejich vlastní tělesný vzhled fotce 

oddaloval. Nutno podotknout, že se opět jednalo o účty sportovců, blogerek, modelek, či hereček, 

které na svých účtech prezentují ve velké míře především velmi štíhlou postavu.  

 

Tyto pocity zároveň odpovídají na otázku, jak respondentky hodnotí vlastní tělo v porovnání 

s prezentací těla sledovaných. Přestože všechny zúčastněné respondentky byly v době provádění 

výzkumu velmi štíhlé, ani jedna nebyla se svým tělesným vzhledem 100 % spokojena. Přestože 

uživatelky zmiňovaly, důkladnou úpravu fotografií modelek i fakt, že v reálném životě vypadají 

docela jinak, vliv fotografie na úpadek jejich vlastního sebevědomí se nijak nezměnil. 

Respondentky často hovořily o používání stejných filtrů, způsobu pózování a stylizace fotografie, 

výsledný efekt se jim však jen málokdy zdál dostatečně atraktivní. Uživatelky si zároveň 

uvědomovaly i další faktory ovlivňující jejich vzhled a sice tělesnou stavbu, vrozené predispozice, 

nebo hormonální změny v průběhu dospívání. Ani jeden z faktorů však jim však nezabránil, aby 

se vysněné postavě pokusily alespoň přiblížit. Několik respondentek vyjádřilo obavu, že takového 

výsledku nikdy nedocílí, tento pocit frustrace však použily jako zdroj motivace a píle k dosažení 

tolik žádoucího cíle.  

 

Na otázku ohledně změny chování v návaznosti na sledování fotografií odhalených těl 

odpovídá výzkumnice následovně. Instagram se ve výzkum neukázal být spouštěčem snahy o 

docílení hubenější postavy. Tyto impulzy byly u respondentek vyvolány různými způsoby, 

především se jednalo o vnější vlivy. Od přirozeného přibývání na váze, způsobené hormonálními 

výkyvy v období dospívání, snahou zalíbit se okolí, především pak novému partnerovi, až po 

psychicky velmi vypjatá období. Výše zmíněné aspekty zapříčinily u respondentek pokles 

sebevědomí spojený především s nespokojeností s tělesným vzhledem a pocit méněcennosti vůči 

okolí. Respondentky se tak uchýlily k různým praktikám, jak současnou tělesnou podobu změnit, 

jednalo se především o výše zmiňované zvýšení tělesné aktivity, přemíru cvičení a velmi nízký 

denní příjem kalorií. A právě na tomto místě hraje významnou roli sociální platforma Instagramu, 

sloužící jako nástroj k udržení a setrvání v novém psychickém a fyzickém nastavení. 

Prostřednictvím sledování účtů s fitness tématikou, nebo fotografií atraktivních modelek 

respondentky udržovaly svou již tak velmi vysokou motivaci k docílení štíhlejší postavy. 
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Otázka týkající se změny vlastního prezentovaného obsahu v návaznosti na sledování 

fotografií odhalených těl přivedla výzkumnici ke zjištění, že se většina respondentek stylizuje 

do vlastní fotografie tak, aby se co nejvíce přiblížily vhledu fotografií jejich ikon. Pouze 2 

respondentky hovořily o snaze se nějakým způsobem odlišit a získat sledující díky jedinečné a 

kreativní formě sebeprezentace. Zbylé respondentky hovořily o hluboké inspiraci v účtech 

oblíbených uživatelek, ať už se jedná o způsob úpravy vlastního zevnějšku, volbu oblečení, 

vhodného místa s dostatkem světla a také lichotivého pozadí a především pózy, aby štíhlá postava 

co nejvíce vynikla. Tuto snahu „jít s davem“ si výzkumnice vysvětluje způsobem, že oblíbené 

blogerky mají velké počty jak sledujících, tak udělených likes, další uživatelky Instagramu tak mají 

pocit, že právě jejich vzhled a styl prezentovaných fotografií je ten správný a momentálně žasnoucí 

a obdivovaný. Odklon od populárního stylu by mohl znamenat pokles sledujících a ztrátu obdivu 

okolí, výzkumnice se tak domnívá, že tento faktor ztráty pozitivní zpětné vazby hraje významnou 

roli při způsobu pořizování i výběru sdílené fotografie. Nárůst počtu sdílených fotografií 

zobrazujících odhalené tělo je vázán na mnohokrát zmiňovaný fenomén, že fotografie v prádle, 

plavkách, či sportovních dresech odhalující co největší část nahé kůže získávají výrazně větší počty 

likes, než např. selfies (fotografie vlastního obličeje), nebo fotografie, které lidské tělo nezobrazují 

vůbec.  

 

Poslední otázka se týkala změny v hodnocení respondentkami prezentovaných fotografií 

směrem od sledujících. Respondentky se shodují, že spolu se změnou jejich nahlížení na vlastní 

body image a následnou změnou sebeprezentace na Instagramu se změnila i zpětná vazba 

sledujících. Všem respondentkám stoupl počet sledujících a spolu s ním se také navýšilo množství 

likes. Tento nárůst je vysvětlován jak všeobecně častější aktivitou sdílení vlastních fotografií, tak 

i stylem těchto fotografií. Jak bylo zmiňováno výše, fotky zobrazující odhalené tělo mají na 

sociálních platformách velký úspěch a jsou tak velmi často vyhledávané, sdílení a následované. 

Respondentky se shodují, že změna životního stylu, která se na Instagramu promítla byla ve značné 

míře následována především pochvalnými komentáři sledujících, obdivnými zprávami a otázkami 

ohledně rad a doporučení, jakým způsobem takového vzhledu dosáhnout také. To respondentky 

dále motivuje k setrvání v užívaných praktikách a snaze publikovat pro ně stále dokonalejší 

fotografie a potěšit tak základnu svůj obdivovatelů.  Negativní zpětnou vazbu ze strany sledujících 

zmínilo dohromady 5 respondentek. Z toho ani jedna z nich nepřikládala nesouhlasným, či 

opovržlivým komentářům přílišnou pozornost, jelikož byla tato negativně zabarvená vyjádřený 
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vždy vyvážena mnohem větším počtem pochvalách sdělení.  Dvě respondenty popsaly proměnu 

charakteru svých sledujících, spolu se změnou stylu publikovaných fotografií. Charakter základny 

fanoušků, se tak mění dle jejich potřeb a uspokojení získávaného ze sledování publikovaných 

fotografií. Změní-li uživatelka vzhled a zaměření svého profilu, změní i do okolí šířené „sdělení“, 

toto sdělení je pak vyhledáváno specifickými skupinami uživatelů Instagramu.  

 

3.6. Závěrečné shrnutí výsledků a metodologie 
 

Záměrem této práce bylo odhalit, zda a do jaké míry Instagram prezentuje a podporuje šíření kultu 

štíhlosti. Dále byl zkoumán vliv takovéto prezentace na uživatele sociální platformy Instagramu, 

především tedy negativní dopad sledování a sdílení fotografií prezentujících extrémní štíhlost.  

 

Kvalitativní metoda použitá k sestavení a vyhodnocení výzkumu dle výzkumnice přinesla 

množství nových poznatků a obohatila ne příliš důkladně zmapovanou problematiku dopadů 

užívání Instagramu na majitele účtů. Níže výzkumnice uvádí souhrn poznatků, které dle jejího 

mínění obohatily zkoumanou problematiku o nové informace.  

 

• Pouhé užívání Instagramu nebylo u respondentek spouštěčem nespokojenosti s vlastním 

tělesným vzhledem 

• Instagram respondentky užívaly především jako formu inspirace a motivace k setrvání 

v úkonech vedoucích k docílení štíhlejší postavy  

• Instagram vzbuzuje v respondentkách spíše negativní emoce, spojené s pocity 

méněcennosti a nízkého sebevědomí, ve vztahu k neustálému porovnávání vlastního 

vzhledu s jinými uživatelkami  

• Příliš časté vystavení obsahům prezentujícím odhalené štíhlé tělo zvyšovalo u respondentek 

nespokojenost a kritičnost k vlastnímu vzhledu 

• Pozitivní emoce používání Instagramu je spojena s pochvalnou zpětnou vazbou sledujících, 

která pro respondentky znamená formu přijetí a pocitu oblíbenosti. Tato emoce je však 

většinou pouze krátkodobá.  

• Respondentky vyhledávají pozitivní zpětnou vazbu, která je spojena s charakteristickým 

stylem fotografií. Vidina takovéto fotografie respondentky udržuje vysoce zaměřené na 

vlastní tělesný vzhled.  
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• Respondentky popisují pocity tlaku na vlastní vizáž, způsobenému díky sledování profilů 

slavných osobností 

• Respondentky následovaly kult štíhlosti už předtím, než si založily profil na Instagramu 

• Instagram dle respondentek neslouží jako odraz reality, nýbrž jako dokonalý svět ideálů. 

Atraktivní vzhled těchto obsahů vyvolává nutkavou touhu, docílit stejného stylu života. 

• Sebeprezentací na Instagramu si respondentky nejen udržují motivaci k dosažení štíhlé 

postavy, ale prostřednictvím zpětné vazby si také dokáží zvýšit sebevědomí 

 

Možné limity kvalitativní metodologie vidí výzkumnice především ve způsobu výběru a získávání 

výzkumného vzorku. Jelikož množství původně vybraných respondentek na výzvu k účasti ve 

výzkumu nereagovalo, byla výzkumnice nucena oslovit okolí známých. Jednalo se především o 

úzce profilovanou skupinu respondentek, která měla osobní zkušenosti s poruchou přijmu potravy 

a s ní spojených onemocnění. Nevýhodu tedy mohou představovat specifické psychické 

predispozice respondentek a jejich velmi blízký vztah ke kultu štíhlosti. Co však výzkumnice 

považuje za pozitivní, je možnost porovnání výpovědí s respondentkami, které výše zmíněné 

onemocnění neprodělaly. Odpovědi nevykazovaly závratné odchylky od zkoumaného tématu, či 

jeho úplný odklon.  

 

Dalším limitem validity získaných odpovědí může být velmi podobný věk respondentů, 

výzkumnice původně plánovala zahrnout respondenty od 15 do 25 let, díky oslovení sítě přátel 

však věk respondentů korespondoval s věkem výzkumnice a nepodařilo se tak získat pohled 

mladších uživatelů Instagramu. Dále zde mohla hrát roli také skutečnost, že valná většina 

respondentek dosáhla vysokoškolského vzdělání a můžeme tedy předpokládat podobou úroveň 

smýšlení a sociálního zázemí. Pokud by měl být výzkum v budoucnu použit pro obohacení 

doposud získaných poznatků, výzkumnice navrhuje okruh respondentů rozšířit na více úrovní 

dosaženého vzdělání.  

 

Poslední limit může představovat poměrně malý počet respondentek, které s účastí ve výzkumu 

souhlasily. Z původně plánovaných 15 respondentek se výzkumnici podařilo získat 12 souhlasů 

k účasti ve výzkumu. Tento fakt je přisuzován specifickým podmínkám, které v průběhu sběru dat 

panovaly na území České republiky a sice omezení pohybu a limitované možnosti kontaktu 

s potencionálními respondentkami. Oslovení prostřednictvím sociálních sítí zůstalo u 4 

respondentek bez povšimnutí a výzkumnici se nepodařilo na tyto ženy získat telefonický, ani 
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emailový kontakt. Jelikož se však mnohé informace v průběhu rozhovorů opakovaly, především 

pak u posledních respondentek, výzkumnici se data jeví jako dostatečně saturovaná.  

 

Průběh sběru dat mohl být taktéž ovlivněn již výše zmíněnou situací. Všechny rozhovory byly 

provedeny online formou, prostřednictvím platforem Skype, FaceTime a Hangouts Meet. Neosobní 

pocit způsobený online kontaktem, výzkumnice kompenzovala zařazením neformální konverzace 

na úvod každého rozhovoru a také žádostí o zapnutí kamery, se kterou téměř všechny respondentky 

souhlasily. Výzkumnice se tak domnívá že úroveň důvěry a pocit přirozenosti, tak nebyl ve větší 

míře narušen. Pocit bezpečí a celkové pohody dle výzkumnice přinášelo i prostředí, které si 

respondentky pro rozhovor vybraly. Možnost zúčastnit se výzkumu z pohodlí domova dle 

výzkumnice zvyšovala možnost získání osobnějších informací, které by mohly respondentky 

v případě rozhovoru ve veřejných prostorách utajit. Výběr místa dle jejich vlastního uvážení tak 

zvyšoval pocit komfortu a soukromí.  

 

Přístup k získání informací prostřednictvím life-stories methodology také přináší jistá omezení. 

Jelikož se u většiny respondentek jednalo o velmi intimní a často i bolestivé téma, musíme 

předpokládat, že výzkumnici nemusely být odhaleny veškeré souvislosti a skutečnosti původu 

jejich jednání.  Přestože se většina výpovědí respondentek jevila výzkumnici jako velmi otevřená, 

musíme brát v úvahu jejich subjektivní zabarvení a způsob důrazu či naopak upozadění 

jednotlivých informací. K poslednímu zkreslení získaných informací mohlo dojít během analýzy a 

interpretaci dat výzkumnicí samotnou, přestože se snažila na problematiku nahlížet s co možná 

největším odstupem a otevřeností k získaným poznatkům.  
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Závěr 
Cílem práce bylo rozkrýt možné vlivy nových médií, především Instagramu na body image jedinců, 

jinak řečeno na jejich subjektivní představy o sobě samých. Teoretická část práce zaměřená na 

rozdíly v pojetí ženské krásy s důrazem na kult štíhlosti hovoří o médiích jako o aktivních 

spoluúčastnících tvorby sociální reality. Dle (Klusákové, 2018) se tak mezi ženami šíří nejen 

specifické typy sdělení, ale dochází také k zvnitřňování ideálů ženské krásy a úsilí se těmto 

dokonalým obrazům přiblížit. Díky nepřetržitému a téměř neomezenému přístupu k takovýmto 

obsahům se ženy dostávají pod tlak, který může narušit vnímání o jejich vlastním těle, čímž dochází 

k výkyvu v sebepojetí a ke změně emočního rozpoložení vhledem k vlastnímu tělu. Zvýšená 

konzumace mediálních obsahů může dále vést k úzkému ztotožnění se štíhlými ideály a 

k dlouhodobé nespokojenosti se stávajícím vzhledem. Tato teoretická východiska se shodují 

s výstupy praktické části diplomové práce, která rozkrývá motivaci respondentek k užívání sociální 

platformy Instagramu a sledování obsahů se „štíhlou“ tématikou. Důvodem k vyhledávání 

takovýchto obsahů bylo udržení jisté formy sebekontroly, či setrvání v úkonech, které 

respondentky přijaly za své v rámci změny vlastního vzhledu (těla). Nepřetržité porovnávání 

vlastního těla s tělem blogerky, či modelky motivovalo respondentky dodržovat přísné diety a držet 

se cvičebních plánů. Dlouhodobé vystavení takovýmto obsahům tak u mnohých respondentek 

prohloubilo nespokojenost s vlastním tělesným vhledem a zapříčilo přísnější úpravu životního 

stylu, a především stravovacích návyků. Výpovědi respondentek tak podporují výstupy z již dříve 

provedených výzkumů, které hovoří o velmi často vyslovovaných přáních ženy dosáhnout 

hubenější postavy, která je v jejích očích spojována s pocitem vyššího sebevědomí a přijetí okolím. 

(Klusáková, 2018). 

 

Edwards (2018) dále uvádí, že internetové zdroje (nejen sociální média) mají na své uživatele 

negativní vliv, především díky tlaku na vlastní vizáž a s ním spojené pocity méněcennosti. Tento 

negativní vliv se rovněž shoduje s výpověďmi respondentek, které uvedly, že při sledování 

fotografií velmi štíhlých žen pociťují obavu, že takového výsledku nikdy nedocílí, tento pocit 

frustrace dále popsaly jako zdroj motivace a píle k dosažení tolik žádoucího cíle. Práce dále 

pojednává o této velmi silné motivaci k dosažení štíhlé postavy, která v kombinaci s častým 

vystavením obrazům prezentujících odhalené tělo může vést až k vybudování poruchy přijmu 

potravy. Williams, Ricciardelli, (2014), Marinescu, Mitu, (2016) i Wagner, Aguirre a Sumner, 

(2016) se shodují, že vliv médií na poruchy příjmu potravy je markantní a v mnohých případech 
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představuje startovací mechanismus těchto onemocnění. Výstupy této diplomové práce jsou však 

s výše zmíněným tvrzením v rozporu, jelikož se vliv Instagramu neukázal být spouštěčem snahy o 

docílení hubenější postavy. Tyto impulzy byly u respondentek vyvolány různými způsoby, 

především se jednalo o vnější vlivy. Od přirozeného přibývání na váze, způsobené hormonálními 

výkyvy v období dospívání, snahou zalíbit se okolí, především pak novému partnerovi, až po 

psychicky velmi vypjatá období. Výše zmíněné aspekty zapříčinily u respondentek pokles 

sebevědomí spojený především s nespokojeností s tělesným vzhledem a pocit méněcennosti vůči 

okolí. Respondentky se tak uchýlily k různým praktikám, jak současnou tělesnou podobu změnit, 

jednalo se především o výše zmiňované zvýšení tělesné aktivity, přemíru cvičení a velmi nízký 

denní příjem kalorií. Kvalitativní výzkum tak souhlasí s Edwardsovou (2018) teorií, že dopad 

médií jen málokdy figuruje jako hlavní spouštěč psychických a dalších zdravotních problémů. 

Hlavní účinky se nikdy nevyskytují izolovaně, ale pracují s kontextem, a především se slabostmi 

konkrétního jedince, jako je nízké sebevědomí, či perfekcionismus. Ukázalo se, že naše 

respondentky následovaly kult štíhlosti už předtím, než si založily profil na Instagramu. 

 

Instagram se tak spíše něž spouštěč výše zmíněných onemocnění projevil jako nástroj sloužící 

k udržení a setrvání v novém psychickém a fyzickém nastavení. Prostřednictvím sledování účtů 

s fitness tématikou, nebo fotografií atraktivních modelek respondentky udržovaly svou již tak 

velmi vysokou motivaci k docílení štíhlejší postavy. 

 

Teoretická část zmiňuje nejen negativní, ale také pozitivní vlivy na vnímání jedince. Beresin a 

Olson (2018) hovoří o možnosti zmírnění pocitu studu, kterým osoby s příliš nízkým sebevědomím 

velmi často trpí a také o možnosti, jak se díky sebeprezentaci na sociálních sítích cítit v očích okolí 

jistější. Toto tvrzení je taktéž v souladu s analytickými výstupy práce a tvrzením respondentek, 

které pozitivní emoce užívání Instagramu spojují především s pochvalnou zpětnou vazbou 

sledujících, která působí jako forma přijetí a pocitu oblíbenosti. Je však nutné podotknout, že je 

tato emoce většinou pouze krátkodobá.  

 

Vliv Instagramu na subjektivní představu o vlastním těle (body image) se tak ukázal být markantní.  

Představa současného ideálu krásy jde ruku v ruce s kultem štíhlosti a touha zapadat právě do 

momentálně obdivované skupiny se ukázala být opravdu velká. Prezentace extrémně štíhlých 

blogerek jako ideálu krásy a ikon moderní doby vzbuzuje v respondentkách negativní emoce, 
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spojené s pocity méněcennosti a nízkého sebevědomí, ve vztahu k neustálému porovnávání 

vlastního vzhledu s jinými uživatelkami. Příliš časté vystavení obsahům prezentujícím odhalené 

štíhlé tělo zvyšovalo u respondentek nespokojenost a kritičnost k vlastnímu vzhledu. Instagram 

respondentky užívaly především jako formu inspirace a motivace k setrvání v úkonech vedoucích 

k docílení štíhlejší postavy. Instagram dále dle respondentek neslouží jako odraz reality, nýbrž jako 

dokonalý svět ideálů. Atraktivní vzhled těchto obsahů vyvolává nutkavou touhu, docílit stejného 

stylu života. Respondentky vyhledávají pozitivní zpětnou vazbu, která je spojena 

s charakteristickým stylem fotografií. Vidina takovéto fotografie respondentky udržuje vysoce 

zaměřené na vlastní tělesný vzhled. Sebeprezentací na Instagramu si respondentky nejen udržují 

motivaci k dosažení štíhlé postavy, ale prostřednictvím zpětné vazby si také dokáží zvýšit 

sebevědomí. Úplným závěrem je však nutné opět zdůraznit že pouhé užívání Instagramu nebylo u 

respondentek spouštěčem nespokojenosti s vlastním tělesným vzhledem, naše respondentky 

následovaly kult štíhlosti už předtím, než si založily svůj osobní instagramový profil.  
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Summary 
The influence of Instagram on the subjective idea of one's own body (body image) thus proved to 

be striking. The idea of the current beauty ideal goes hand in hand with the cult of thinness, and 

the desire to fit into the currently admired group turned out to be really great. Respondents 

associated the presentation of extremely slim bloggers as an ideal of beauty and icons of modern 

with negative emotions, associated with feelings of inferiority and low self-confidence, in relation 

to the constant comparison of their own appearance with other users. Too frequent exposure to the 

contents presenting extreme slenderness increased the respondents' dissatisfaction and criticism of 

their own appearance. The respondents used Instagram primarily as a form of inspiration and 

motivation to maintain their actions leading to a slimmer figure. Furthermore, according to the 

respondents, Instagram does not serve as a reflection of reality, but as a perfect world of ideals. 

The attractive appearance of these contents evokes the compulsive desire to achieve the same 

lifestyle. Respondents are looking for positive feedback, which is associated with the characteristic 

style of photography. The vision of such a photograph keeps the user highly focused on her own 

physical appearance. By self-presentation on Instagram, respondents not only maintain their 

motivation to achieve a slim figure, but they can also increase their self-confidence through positive 

feedback. In conclusion, however, it is necessary to emphasize again that the mere use of Instagram 

was not a trigger for dissatisfaction with the respondents' own physical appearance. Our 

respondents followed the cult of thinness before creating their personal Instagram profile.  
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