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I. Úvod 

 

Má bakalářská práce spočívá ve spojení konceptu genderu s tématikou sportu, 

konkrétně tedy tématem mé bakalářské práce je motivace mužů a žen k fitness 

(kondičnímu) cvičení.  K tématu mne svým způsobem přivedla má vlastní sportovní 

aktivita, kterou jsem začala nahlížet prizmatem genderu, ke kterému mne přivedlo mé 

studium na FHS. 

Sama se věnuji několika druhům sportu. Patří mezi ně zumba, aerobik a pilates, 

které mají formu skupinového cvičení. Tento typ cvičení navštěvují pouze ženy. 

V neposlední řadě navštěvuji také fitness (kondiční) cvičení, ve stylu individuálních 

lekcí, které navštěvuji s mým otcem. V podstatě je tedy můj styk s muži ve sportovním 

prostředí minimální. Právě tato skutečnost mě dovedla k zamyšlení, proč ženy a muži 

začínají se sportem a jaké typy sportu si vybírají. Já, jako zástupkyně ženského pohlaví, 

jsem začala cvičit, jelikož jsem si chtěla zlepšit svou kondici a postavu. Jistě se však 

najdou zcela odlišné motivace.  

Měla jsem i jistou představu o tom, že muži začínají cvičit z toho důvodu, aby 

nabrali svalovou hmotu. To, jestli tomu takto skutečně je, či nikoli, jsem se rozhodla 

zkoumat právě na základě výzkumu v rámci mé bakalářské práce. Mým hlavním cílem 

tedy bylo zkoumání motivačních faktorů u mužů a u žen co se sportování a fyzické 

aktivity týče. Do výzkumu jsem chtěla zahrnout i trenéry a trenérky. Učinila jsem tak 

z toho důvodu, abych pro svůj výzkum získala jiný úhel pohledu, nejen tedy názor 

rekreačních sportovců a sportovkyň. Zajímala mě také jejich cesta v oblasti sportu, tedy 

jak se ke cvičení dostali a jak se v průběhu let jejich přístup ke cvičení měnil. 

 Teoretickou část jsem pojala obecněji. Konkrétně jsem si ji rozdělila na dvě hlavní 

části. První část tvoří diskuse pojmu gender, jak ho chápat a s čím vším souvisí. Začala 

jsem u biologie člověka, kde jsem přiblížila základy, jako jsou chromozomy a hormony, 

a jaký mají vliv na pohlaví, a tedy jak souvisí s konceptem genderu. Dále jsem se 

věnovala sociologickým pohledům na koncept genderu a rozpracovala jsem hlavní 

sociologická hlediska, jako sociální konstruktivismus, strukturální funkcionalismus, 

načež jsem navázala základními pojmy, které jsou s genderem spjaty, konkrétně jsem 

uvedla genderové stereotypy a jejich definici, hrozbu stereotypů či socializaci. Následuje 

psychologické hledisko v souvislosti s konceptem genderu.  V podkapitole o psychologii 

jsem se zaměřila na základní teorie utváření genderu od raného dětství, tedy 
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psychoanalýzu, teorii sociálního učení a kognitivně-vývojovou teorii. Psychologickou 

část jsem zakončila představením pojmu motivace. 

 Celou teoretickou část jsem pojala dosti obecně, a to záměrně. Konkrétně v první 

části věnované samotnému konceptu genderu jsem pojem nechtěla pouze definovat, 

nýbrž ho prozkoumat z různých úhlů pohledu, proto jsem se tedy věnovala i oblasti 

biologie či sociologickým a psychologickým perspektivám, které jsou relevantní 

z hlediska studia motivací. Proto ani v druhé části, která je zaměřená převážně na sport 

s odkazem na gender, jsem nechtěla sport pouze definovat. K definici sportu jsem přidala 

další poznatky, týkající se tohoto tématu. Následně jsem se vrátila ke genderovým 

stereotypům, na tomto místě však ve sportovní oblasti. Více jsem se zaměřila na ženy ve 

sportu, kdy jsem se letmo dotkla i jejich sportovní historie, načež jsem navázala i 

současnými problémy atletek. Dále jsem přistoupila i k samotné kategorizaci sportů, tedy 

jejich rozdělení na „mužské“ a „ženské“. 

 Teoretická část má sloužit jako obecný základ pro druhou, tedy empirickou část 

mé práce. Čímž se dostávám k samotnému cíli mé bakalářské práce, a to samotné 

motivaci mužů a žen ke cvičení a sportu obecně. Avšak samotnému závěru a shrnutí 

výsledků výzkumu předchází celá empirická část práce. 

 Tedy v empirické části jsem nejprve sdělila cíl výzkumu. Dále jsem specifikovala 

metodu, kterou jsem k výzkumu využila. Přiblížila jsem také samotné výzkumné otázky 

celého projektu. Dále jsem čtenáře seznámila s výzkumným vzorkem, se kterým jsem 

prováděla rozhovory. Také jsem se více zaměřila na to, jak získané údaje od 

komunikačních partnerů zpracuji, s čímž souvisí i jistá etika výzkumu. Následují samotné 

rozhovory, tedy rozvedené odpovědi komunikačních partnerů. Po přiblížení jejich názoru 

a pohledu na věc jsem jejich odpovědi zanalyzovala, interpretovala a udělala z nich 

ucelený výstup, který jsem v závěru shrnula. 

 Poslední část je věnována samotné analýze motivací mužů a žen. Co rekreační 

sportovce a sportovkyně a trenéry a trenérky ke sportu přivedlo a jak se měnil jejich 

přístup v průběhu let. Mohla jsem zde porovnat, jak to mají se cvičením rekreační 

sportovci a sportovkyně, zda se nejen jejich přístup, ale i motivace cvičit liší či nikoli, 

přičemž jsem tyto získané údaje mohla doplnit o další zajímavosti z oblasti nejen sportu. 
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II. TEORETICKÁ ČÁST 

 

V teoretické části mé práce se v první řadě věnuji konceptu genderu, protože tato 

problematika je pro mě stále relativně nová a tato část shrnuje mé pochopení věci. V první 

části koncept přibližuji. Následuje biologie člověka v souvislosti s pohlavím a genderem. 

Dotýkám se také pojmů, které s konceptem genderu souvisí. Postupně jsem se dostala i 

k pojetí genderu ze sociologického hlediska. První část, věnované pouze konceptu 

genderu završuji ještě psychologickým pohledem na tento koncept. Všechny tři 

perspektivy jsou z hlediska sportu relevantní, protože ten je o tělesnosti, genderu i 

psychice. 

 Druhá část teoretické části práce je věnována sportu jako fenoménu moderní doby. 

Nejprve definuji pojem sport a dále se věnuji genderovým stereotypům ve 

sportovní oblasti. Dále jsem se věnovala „mužským“ a „ženským“ sportům a tomu, proč 

by mohly být sportovní aktivity takto rozděleny. 

 

1. Gender, aneb co to vlastně je a co s ním souvisí? 

 

Rozdíly. Neustále o nich slýcháme. Rozdíly mezi muži a ženami existují na 

základě jejich odlišné anatomie, různě zastoupených hormonech a v dalších biologických 

danostech. Nejen že rozdíly nalezneme v komunikaci mužů a žen, ale také v jejich 

myšlení, pocitech, potřebách nebo reakcích (Kimmel, 2000):  

 

Pohlavní rozdíly se vztahují právě k anatomickým, hormonálním, chemickým nebo k tělesným 

rozdílům mezi muži a ženami. Ale i tady se nachází ohromná škála ženskosti a mužnosti. I když 

je naše muskulatura odlišná, spousta žen je fyzicky silnějších než mnoho mužů (s. 2).  

 

Avšak k obecnější představě o ženách můžeme spíše řadit jakési jemné a křehké způsoby, 

přičemž se ženy mohou jevit tišší a bázlivější. Naproti tomu muži a jejich vzorce chování 

se mohou blížit hrdinštějšímu, nebojácnějšímu a vůbec hlasitějšímu způsobu projevu.  

Můžeme si však položit řečnickou otázku, zda je koncept genderu právě o 

rozdílech mezi pohlavími? Musíme si dát pozor na to, jaký termín používáme. Je totiž 

třeba rozlišovat mezi pohlavím a genderem. Pohlaví souvisí s biologickým aparátem, je 

tedy mužské či ženské. Pohlaví odkazuje na chromozomální, chemické či anatomické 

aspekty našich těl. Gender, na ty rozdíly, které jsou s lidskými bytostmi spojovány 
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v rámci kultury. Abych to shrnula, pohlaví je mužské a ženské; gender však spojujeme 

s koncepty jako je maskulinita či femininita – vyjadřuje tedy, co znamená být mužem či 

ženou v dané kultuře (Kimmel, 2000). 

 Jak připomínají Smetáčková a Pavlík (2006): 

 

Muži a ženami se narodíme, ale stáváme se jimi v důsledku socializace a života v konkrétní 

společnosti. Gender je ve své podstatě vyjádřením představy, že se lidské bytosti dělí na dvě 

skupiny, ženy a muže, které mají do značné míry odlišné mužské (maskulinní) a ženské 

(femininní) charakteristiky, vlastnosti, schopnosti atd. Jedná se tedy o koncept vztahový, neboť 

maskulinita má smysl pouze ve vztahu (protikladu) k femininitě. […] Koncept genderu má pomoci 

pochopit a vysvětlit genderovou rozdílnost a genderovou dominanci (s. 9).  

  

Genderovou rozdílností rozumíme rozdělení lidských bytostí dle genderu, tedy na 

muže a ženy. Takovéto rozčlenění společnosti poté přináší odlišná postavení a rozdílné 

povinnosti těchto dvou skupin. S tím souvisí pojem genderové dominance, tedy fakt, že 

v takto strukturovaných společnostech nejsou zdroje (symbolické, ekonomické apod.), 

zpravidla mezi tyto dvě skupiny rozděleny spravedlivě, přičemž tomu ještě bývá tak, že 

muži mají pod kontrolou více takových zdrojů (Smetáčková, Pavlík, 2007). 

 Pokud se zeptáme, co bylo dříve, zda gender nebo pohlaví, různí autoři odpovědí 

různě. Například podle Renzetti a Curran (2003): „Lidské pohlaví jako biologická danost 

(bytí mužem či ženou) slouží jako základ, na němž lidé konstruují společenskou kategorii 

zvanou gender (maskulinitu a femininitu)“ (s. 20). Na druhé straně Kimmel (2000) má za 

to, že pohlavní rozdíly jsou konstruovány právě proto, aby bylo možné udržet genderovou 

dominanci. Nejprve je třeba rozdíl vytvořit a poté na jeho základě rozlišovat a nerovně 

rozdělovat. To, že je gender primární, Kimmel (2000) ukazuje i na tom, že nejprve 

musíme vědět, co je to žena a co muž, abychom mohli rozlišovat na základě tělesných 

rozdílů. Jinými slovy, nejprve musíme mít představu, že penis je mužský orgán a vagína 

ženský orgán. 

Pohlaví a rozdílům s ním spojeným, se věnuji v následující podkapitole. Na tomto 

místě chci ještě jaksi uzavřít definici konceptu genderu. Gender se tedy vztahuje 

k maskulinitě a femininitě, což v různých společnostech jistým způsobem definuje, jak 

má vypadat a vystupovat muž a jak žena, přičemž je důležité, že: „Předpoklady vztahující 

se ke genderu lidé obecně přijímají za platné či správné a zakládají na nich svůj rozdílný 

či protikladný přístup k osobám mužského a ženského pohlaví“  

(Renzetti, Curran, 2003, s. 20). S těmito předpoklady souvisí i tzv. genderové stereotypy, 
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kterým se podrobněji věnuji na jiném místě. Nejprve ale vyjasním otázky, v čem spočívají 

rozdíly mezi muži a ženami a jejich dopady. Slovy Kimmela (2000), jak můžeme 

odpovědět na otázky: Proč se lidé rozlišují na základě genderu (genderová rozdílnost)? 

Proč jsou muži prakticky ve všech aspektech nadřazení ženám (genderová nerovnost)? 

 

1.1.  Gender a biologie člověka 

 

Začnu s tzv. biologickým determinismem. Jak uvádí Smetáčková a Pavlík (2007) 

tento koncept: 

 

Odvozuje genderovou rozdílnost od pohlavních rozdílů mezi muži a ženami – protože mají muži 

a ženy jiné pohlavní orgány, jsou z podstaty rozdílní a z těchto rozdílů vyplývá i jejich rozdílné 

postavení ve společnosti. Biologický determinismus nás i ujišťuje, že společenské nerovnosti jsou 

přirozené, že za ně není nikdo zodpovědný a že snahy o jejich zmenšování by šly proti naší 

biologické podstatě, tedy proti přírodě (s. 8). 

 

 Takovéto vysvětlení je pro svou „zdánlivou pravdivost“ přijímáno nejen laiky, ale 

i některými přírodními a sociálními vědci. Ale už z historie víme, že to není nic nového.  

Například Gustav LeBon přirovnával ženské mozky k mozkům goril, přičemž tvrdil, že 

mozky mužů jsou mnohem vyvinutější. Nebo Charles Darwin si stál za tím, že muži jsou 

ve své podstatě dokonalí, když se rozhodnou pro jakoukoliv činnost, jsou v ní vždy 

schopnější než ženy (Smetáčková, Pavlík, 2007). 

 Otázky vztahu mezi pohlavím a genderem jsou však mnohem složitější a složitější 

je i otázka biologického pohlaví. Pohlaví totiž nelze jednoduše pojmout jako rozdělení 

jedinců na muže a ženy, musíme ho rozlišovat na různých úrovních biologie, minimálně 

na úrovni genů, pohlavních orgánů a hormonů. Začnu však od základu. 

 Embryo se začíná pohlavně diferencovat v šestém týdnu těhotenství. Od početí do 

šestého týdne vývoje jsou tedy embrya tzv. bipotenciální, tedy identická. Vyvíjí se v nich 

tkáně potřebné pro budoucí vývoj jak v muže, tak i v ženu. Během těchto šesti týdnů, 

dochází u embrya k vývoji gonády a dvou sad trubic, ženské – Müllerův vývod – a 

mužské – Wolfův vývod (Renzetti, Curran, 2003). Jaké pohlavní orgány se skutečně 

vyvinou, záleží na přítomnosti konkrétních hormonů. 

 Hormony, jak uvádí Renzetti a Curran (2003) jsou tedy: „Chemické látky 

vylučované jednotlivými orgány ke stimulaci různých biologických aktivit v lidském 



11 

 

těle“ (s. 53). Hlavní slovo při vývoji genitálií má hormon androgen. Jeho dostatečné 

množství zaručí mužské genitálie, při jeho nedostatku naopak ženské genitálie, a to i přes 

mužské chromozomální vybavení a naopak (Nolen-Hoeksema et al, 2012). 

K nejznámějšímu mužskému hormonu patří zřejmě testosteron, ten mimo jiné podporuje 

další růst mužského systému trubic a atrofování (zanikání) ženského systému. U vývoje 

ženského plodu je to složitější, z důvodu menšího množství informací. Co se však 

ženských hormonů týče, jedním z nich je například estrogen (ženský pohlavní hormon), 

který je produkován vaječníky (Renzetti, Curran, 2003). Avšak musíme mít na paměti, že 

chromozomální pohlaví ještě nemusí korespondovat s pohlavními orgány.  

Běžně se lidé rodí se čtyřiceti šesti chromozomy, poskládaných do dvaceti tří párů, 

kdy jednu část dostáváme od matky a tu druhou od otce, jak Renzetti a Curran (2003) 

uvádějí: „Jeden pár chromozomů se označuje jako pohlavní chromozomy, neboť se 

primárně podílí na určení toho, zda se oplodněné vajíčko vyvine jako mužský či ženský 

plod. Pohlavní chromozomy geneticky normálního muže se skládají z jednoho 

chromozomu X a jednoho chromozomu Y, zatímco geneticky normální žena má dva 

chromozomy typu, záleží na otcově genetické výbavě, aby určila pohlaví dítěte“ (s. 52). 

Pracuje se zde úmyslně s pojmy biologicky „normální“ muž a žena, jelikož se již na 

úrovni chromozomální v nemalé míře vyskytují odchylky od normy a norma je vymezena 

právě těmito odlišnostmi. Existují totiž jedinci, kteří toto chromozomální vybavení, které 

by je mohlo označit jako muže či ženu, nemají. Jsou i jedinci, kteří mají takové 

chromozomální uspořádání, jako mívají „standardně“ muži či ženy, avšak jejich pohlavní 

orgány tomu nenasvědčují. Naopak se vyskytují i tací jedinci, u kterých pohlavní orgány 

odpovídají chromozomálnímu uspořádání „standardního“ muže nebo „standardní“ ženy, 

avšak je v rozporu s jejich identitou (Smetáčková, Pavlík, 2007). 

 Mužské chování bývá často charakterizováno jako agresivnější než ženské 

chování, z toho důvodu, že muži mají v průměru vyšší hladiny testosteronu. Je však nutné 

si uvědomit, že muži i ženy vylučují do značné míry stejné pohlavní hormony, avšak 

v odlišném množství1. Ženy vylučují více estrogenu (estron, estradiol a estiol) a 

progesteronu.  

                                                 
1 Samotné označení pohlavní hormony je v mnohém zavádějící, protože vzniklo v době, kdy biologové 

věřili, že ženská a mužská těla jsou zásadně odlišná a hledali proto odlišné pohlavní hormony. Až později 

zjistili, že to, co označovali pohlavní hormony, jsou ve skutečnosti spíše růstové hormony, které jsou 

v tělech mužů i žen (Fausto-Sterling, 1985). 
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Ohledně testosteronu a agrese však musíme být opatrní, protože i když výzkumy 

ukazují, že vysoké hladiny testosteronu v krvi korelují s podrážděností, soutěživostí a 

hněvem, musíme brát v potaz, že tyto výsledky jsou shodné jak pro muže, tak i pro ženy. 

Hladina testosteronu se také během dne dramaticky mění v závislosti na stimulech 

z prostředí. Hladiny estradiolu v ženském těle nekolísají v takové míře, jako testosteron. 

Produkce ženských hormonů je spíše ovlivňována měsíčním reprodukčním cyklem a 

koncem reprodukční schopnosti – menopauzou. Je tedy těžké určit vztah mezi 

testosteronem a specifickým lidským chováním. Testosteron je navíc pouze jedním 

z několika chemických sloučenin (další např. serotonin, noradrenalin), které interagují s 

lidským chováním a jistým způsobem ho ovlivňují. Sociální chování je značně ovlivněno 

situacemi, což může jaksi pozměnit vliv různých hormonů (Renzetti, Curran, 2003). 

 Shrneme-li předchozí diskusi, biologická vysvětlení rozdílů mezi ženami a muži 

se jeví jako nedostatečná už proto, že obvykle ignorují komplexitu lidské tělesnosti a 

rozmanitosti lidského druhu. Nedokážou také vysvětlit mezikulturní rozdíly, kdy 

v různých kulturách jsou se ženami a muži spojovány různé a často protikladné představy. 

Další důležitou slabinou je však to, že nedokážou vysvětlit změny v postavení žen a 

mužů, které se odehrávají v čím dál kratších časových úsecích. Jak bychom například 

vysvětlili odkazem na biologii vývoj v posledním třech stoletích? Se vznikem moderní 

společnosti nejprve došlo ke vzniku pracovního trhu a odchodu mužů (a chudých žen) do 

placené práce. Zároveň vznikla představa, že ženy patří do domácnosti (Kimmel, 2000). 

V průběhu dvacátého století naopak začaly na pracovní trh vstupovat ve velkých počtech 

ženy a zásadně se tak změnilo jejich postavení v moderní společnosti a s tím i představy 

o jejich schopnostech, vlastnostech či dovednostech. Je zcela evidentní, že při snaze 

pochopit tyto procesy si s biologií nevystačíme. Biologické faktory totiž vzájemně souvisí 

se sociálními faktory, jelikož souvislé a transformativní změny se odehrávají v průběhu 

celého lidského života (Renzetti a Curran, 2003).  

 

1.2. Sociologické pohledy na gender 

 

Alternativou k biologickým vysvětlením je sociologické hledisko, přičemž 

sociologii lze definovat jako: „Vědecké zkoumání lidských společností a kultur a 

společenského chování“ (Renzetti, Curran, 2003, s. 22). 
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Ze sociologického hlediska je gender „vztahový koncept“, jelikož gender 

vztahujeme k interakci s ostatními lidmi, než že bychom tento koncept chápali jako 

jakousi vlastnost jedince (Kimmel, 2000). Jinými slovy, muže a ženy „děláme“ 

v každodenních interakcích s ostatními – jako muži a ženy se chováme, mluvíme, 

oblékáme se, jsme vnímáni druhými atd. Díky historicky, ale i kulturně zakořeněným 

představám o genderovém řádu, se dokážeme orientovat v sociálních vztazích a 

nacházíme tak i pravidla a jisté normy jednání (Smetáčková, Pavlík, 2007). 

 Sociální konstruktivismu je: „Přístup k sociologickému výzkumu, který chápe 

sociální realitu jako důsledek vzájemné interakce jednotlivců a skupin“  

(Giddens, 2013, 994). Kimmel právě ze sociálního konstruktivismu vychází, staví tak na 

ostatních sociálních a behaviorálních vědách, k nimž přidává specifickou dimenzi 

k vysvětlení genderu. Sociologie obecně přispívá elementy, které například sociální 

psychologie pohlavních rolí nedokáže adekvátně vysvětlit; konkrétně moc a 

institucionální dimenzi genderu. Ohledně moci zdůrazňuje způsoby, ve kterých se některé 

definice stávají normativními skrze zápas s jinými druhy mocí. S ohledem na 

institucionální dimenzi, sociální konstruktivismus ukazuje, že lidé nepůsobí jako 

genderovaní jedinci v rámci neutrálního institucionálního pole, jak postulují některé 

teorie, ale že i samotné sociální instituce jsou genderované ve smyslu, že v nich fungují 

mechanismy třídění a směřování lidí do různých pozic, zaměstnání atd. na základě 

genderu (Kimmel, 2000). 

 V tomto ohledu je sociální konstruktivismus v opozici k jiné vlivné teorii – 

strukturálnímu funkcionalismu, který výrazně ovlivnil výzkum v oblasti genderu. 

Giddens (2013) přibližuje tento teoretický náhled následovně: „Strukturální 

funkcionalismus analyzuje společnosti jakožto sociální systémy, v nichž různé sociální 

instituce zastávají specifické funkce a přispívají tím k hladkému chodu celého systému“ 

(s. 996). Na rozdíl od sociálního konstruktivismu však strukturální funkcionalismus chápe 

společnost jako uspořádaný systém, ve kterém jsou v celku všemi, sdílené tytéž hodnoty, 

přesvědčení a očekávání, což můžeme označit jako společenský konsenzus. Ve spojení 

s genderem, strukturální funkcionalismus vychází ze základní skutečnosti, že muži a ženy 

se liší tělesně, přičemž muži jsou větší a silnější a ženy rodí děti a kojí je, a na základě 

těchto biologických odlišností vznikly podle strukturálních funkcionalistů odlišné 

genderové role (Renzetti, Curran, 2003). 

 Tradice feministického myšlení kladoucí neúměrný důraz na individuální 

socializaci do tzv. genderových rolí je však problematická, protože má tendenci opomíjet 
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právě institucionální rozměr genderu, ignorovat jeho pluralitu (koexistenci různých forem 

maskulinity a femininity) a zdůrazňovat rozdílnost ženské a mužské genderové role. Tato 

teorie genderových rolí nabízí v podstatě jen dvě univerzální role, do kterých mají být 

lidé socializováni v útlém dětství, kdy se více méně naučí hrát příslušnou roli, jež se 

v průběhu života více méně nemění (Smetáčková, Pavlík, 2006). 

 Teorie genderových rolí (i biologický determinismus) vidí ženy a muže jako 

výrazně rozdílné a rozdíly mezi muži a ženami považuje za větší a důležitější než rozdíly 

v rámci těchto skupin (vlastnosti, schopnosti atd.). Také předpokládá, že genderové 

rozdíly na úrovni jednotlivců jsou základem genderových nerovností. Více než čtyřicet 

let výzkumu v této oblasti však ukazuje, že rozdíly mezi muži a ženami (pokud nějaké 

vůbec existují), jsou mnohem menší než rozdíly v rámci těchto skupin a rozdílnost je 

výsledkem a základním předpokladem dominance jedné skupiny nad druhou a ne naopak 

(Smetáčková, Pavlík, 2006). 

Samotný koncept genderových rolí je problematický právě proto, že pojímá role 

muže a ženy jako role divadelní, spojené s určitými zásadami a požadavky k dané roli. 

Genderové role: „Pak odkazují na způsob chování očekávaný od členů společnosti 

v souvislosti s jejich pohlavní příslušností“ (Renzetti, Curran, 2003, s. 24). Když ale 

mluvíme o genderových rolích, může se toto pojetí jevit jako jednoduše proměnlivé, což 

je v případě genderu evidentně zavádějící (Kimmel, 2000). 

Teorie rolí také předpokládá jednoduchou, normativní definici maskulinity a 

jednoduchou definici femininity. Když však vezmeme v potaz různé kultury a jejich 

historický vývoj, ale i různé pozice v rámci jedné kultury, asi nelze mluvit prostě a 

jednoduše o jedné maskulinitě a jedné femininitě. Rasa, třída, etnicita, sexualita nebo věk 

mají také vliv na naši maskulinitu/femininitu. Nelze tedy hovořit o jedné ženské a mužské 

roli, ale o pluralitě maskulinit a femininit. (Kimmel, 2000). 

Strukturální funkcionalisté také chápou genderové rozdíly jako přirozený jev, 

který se v konečné instanci odvíjí od biologických predispozic. Naznačují tedy, že na tom, 

jak se muži nebo ženy chovají nebo myslí, nemohou nic změnit, jelikož je to jejich 

přirozenost. Navíc ženy a muži představují podle strukturálního funkcionalismu 

přirozený protiklad a jakékoliv pokusy o změnu mohou spíše uškodit. Jak jsem již 

definovala, gender je však společenský výtvor, a ne biologická danost, tedy i když 

připustíme, že biologické faktory hrají v genderových rozdílech určitou roli, nelze je brát 

jako esenciální základ genderových kategorií (Renzetti, Curran, 2003). 

Na rozdíl od strukturálního funkcionalismu, uvádí Renzetti a Curran (2003): 
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Feministické paradigma uznává, že při procesu osvojování genderu hraje roli jak biologická 

predispozice, tak i učení. Feministické hledisko tedy vychází z předpokladu, že genderová identita 

je společensky utvářená kategorie. Genderová identita je tedy soubor společenských očekávání, 

která se reprodukují a přenášejí sociálním učením a stávají se tak niternou součástí naší osobnosti. 

[…] Feministické bádání usiluje o to, aby hlas žen zazníval a byl slyšen v těch oblastech vědeckého 

zkoumání, v nichž byl dosud umlčován či opomíjen (s. 30-32).  

 

Uvedla jsem tedy základní sociologicko-teoretická východiska v souvislosti 

s konceptem genderu. Dostala jsem se i pojetí „hraní“ genderových rolí, načež chci 

navázat následující podkapitolou. 

 

1.2.1. Genderové stereotypy 

 

Genderové stereotypy jsou to, co máme spojené s typicky ženským nebo typicky 

mužským: „Jsou zjednodušující popisy toho, jak má vypadat „maskulinní muž“ či 

„femininní žena“. Genderové stereotypy jsou obecně platné, neboť se předpokládá, že 

charakteristiky tvořící genderový stereotyp sdílejí všichni příslušníci daného pohlaví“ 

(Renzetti, Curran, 2003, s. 20–21).   

Mnozí muži a ženy se však těmto stereotypům vymykají. V některých případech 

je na takové výjimky pohlíženo příznivě, častěji se však nekonformní jedinci označují 

jako deviantní nebo abnormální (Renzetti, Curran, 2003). Tak například v dnešní době je 

již obvyklé, že ženy nosí kalhoty. To však bylo nemyslitelné v průběhu téměř celého  

20. století. Genderovým stereotypům se učíme už od malička, kdy jsme vystaveni široce 

sdíleným a často stereotypním představám o tom, jak by si měla hrát malá holčička či jak 

by se měl chovat pubertální chlapec. 

 Stereotypy mohou naše vnímání a vzpomínky natolik ovlivnit, že vidíme to, co 

předpokládáme, že uvidíme, a že si pamatujeme jen ty informace, které právě naše 

stereotypy potvrzují (Lippa, 2009). S genderovými stereotypy se to má tak, že když 

popisují jedno pohlaví negativně, mohou v něm podnítit úzkost, negativní sebehodnocení 

a pochybnosti, což může vést ke špatným výsledkům v činnosti, která není pro dané 

pohlaví stereotypně schvalovaná: „K popsání tohoto procesu je zavedený termín hrozba 

stereotypů, k níž dochází tehdy, když negativní stereotyp týkající se nějaké skupiny 

vyvolává myšlenkové pochody a úzkosti, jež podkopávají výkon člena dané skupiny“ 
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(Lippa, 2009, s. 167-168). Pro snazší pochopení tohoto fenoménu je dobré si to představit 

na příkladu žen v matematických disciplínách. Stereotypní názor je, že muži mají větší 

předpoklady k tomu, že budou vynikat v matematice. Tento stereotyp přejímají i učitelé 

a učitelky a v konečném důsledku může vést ke sníženému sebevědomí dívek ohledně 

matematiky, a i když by měly konkrétní dívky šanci na úspěch, například z důvodu 

nervozity neuspějí tolik jako muži. 

Smetáčková a Pavlík (2006) se k tomuto tématu vyjadřují následovně: 

 

Genderové představy, předpoklady a principy jsou hluboce vetkány do přediva sociálního života, 

a mají proto velkou permanenci v čase a prostoru. Jejich současná podoba však brání rozvoji 

diversity, která je přirozená v rámci skupin ženy a muži, a reprodukuje mužskou moc tím, že 

kulturní diskurz a dělení společenského světa na maskulinní a femininní domény zkreslují 

nejkřiklavější příklady pohlavní nerovnosti, jako pohlavní rozdílnosti, umožňují racionalizovat 

status quo způsobem, jež činí androcentrismus neviditelným (s. 12). 

 

 Právě androcentrismus jsem na tomto místě chtěla také zmínit, jelikož tento pojem 

nejen že vyjadřuje: „Předpoklad, že muži jsou nadřazení ženám, ale i představu, že 

mužství je norma lidství, od které je ženství odvozeno“ (Smetáčková, Pavlík, 2006, s. 12).  

 Podle Bourdieuho (2000), rozdíly mezi pohlavími vznikly v dávné minulosti a 

staly se „věčnými“. V minulosti to byli právě muži, kteří zabezpečovali rodinu, kde se o 

chod domácnosti a všechny její členy starala žena. V mnohém to jistě může být stejné i v 

současnosti, ale v dnešní době mají ženy mnohdy lépe nakročeno v kariéře nežli jejich 

partneři, přičemž ženy také mohou do domácnosti přinášet větší obnos peněz. 

 

1.2.2. Socializace 

 

Socializace je proces: „Jehož prostřednictvím si lidé předávají a vstřebávají 

společné hodnoty a normy, včetně těch, které se týkají genderu. Socializace je celoživotní 

proces“ (Renzetti, Curran, 2003, s. 93). Smetáčková a Pavlík (2007) uvádějí, že sociální 

konstruktivismus, zmiňovaný výše, ve vztahu k socializaci:  

 

Staví na předpokladu, že ženami a muži se nerodíme, ale stáváme se jimi. V průběhu primární 

socializace se učíme, jaké jsou představy o ženách, mužích a jejich vztazích v dané kultuře i jak 

máme v souladu s nimi žít své životy jako ženy a muži. Toto základní nastavení je pak potvrzováno 

a posilováno během celého života (s. 10).  
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Tyto vzorce, představy o ženách a mužích, jsou v nás posilovány a utvrzovány prakticky 

denně. Většina lidí dané společnosti či kultury totiž tyto představy sdílí a bere jako vzorce 

pro každodenní chování a interakci s ostatními, navíc jsou také používány ve všech 

institucích (Smetáčková, Pavlík, 2007).  

 Sandra Bem pracuje s pojmem tzv. genderové enkulturace, která probíhá v rámci 

socializace, přičemž enkulturací můžeme rozumět proces učení se jedince žít ve 

společnosti a její kultuře. V naší kultuře představuje enkulturace osvojení třech 

charakteristických předpokladů, názorů o ženách a mužích. Jedná se o názory, že se muži 

a ženy liší po stránce psychologické, tak i po stránce sexuální, že je mužské pohlaví od 

přírody dominantní a nadřazené a že tyto rozdíly a mužská nadřazenost či dominance jsou 

přirozené. Tyto názory (též označované jako genderová skla) můžeme označit jako 

genderovou polarizaci, androcentrismus a biologický esencialismus  

(Smetáčková, Pavlík, 2006). 

 Genderová polarizace poukazuje na skutečnost, že předpoklad rozdílnosti se 

používá jako základní organizační princip ve společnosti. Androcentrismus jsem 

zmiňovala již výše, tedy jen pro připomenutí, androcentrismus vychází z nadřazenosti 

mužů nad ženami a prezentuje maskulinitu jako normu, od které je femininita odvozena. 

A biologický esencialismus racionalizuje tyto dva pohledy, genderová skla, tím, že je 

vysvětluje jako přirozený a nevyhnutelný výsledek biologických rozdílů  

(Smetáčková, Pavlík, 2006). 

 Se socializací je to stejné, jako s vlastnostmi, o kterých známe jejich dispozice a 

co si pod nimi představit. Jsou totiž také produktem socializace, jelikož jsme si je nějak 

pojmenovali a nějak vštípili, otiskli se do určité biologické podstaty a stali se habitem, 

vtěleným sociálním zákonem (Bourdieu, 2000). 

 Od obou pohlaví je požadováno vyjadřovat rozdílné pocity, z různých důvodů. 

Michael Kimmel (2000) výstižně přiblížil genderovou socializaci na příkladu 

adolescentího páru, který objevuje navzájem svá těla v rámci naší kultury2. Dospívající 

chlapec zkouší, kam až může zajít, ve zkoumání těla své partnerky, naproti tomu 

dospívající dívka určuje tuto hranici, kam chlapce až pustí. Zajímavé je, na co oba mladí 

myslí. Když dívka chlapci dovolí dotknout se jejích ňader, chlapec nejen že jásá, kam se 

až dostal, ale okamžitě přemýšlí o dalším tahu a také začíná přemýšlet nad tím, co mu na 

                                                 
2  V jiných kulturách může interakce probíhat jinak, protože nepoběží podle západního scénáře sexuality, 

ve kterém je muž aktivní a žena pasivní (Kimmel, 2000).  



18 

 

to řeknou jeho vrstevníci. Naproti tomu dívka se hrozí toho, kam až hocha nechala zajít 

a doufá, že to žádná z jejích kamarádek nezjistí, proto ji hoch ujistí, že to nikomu neřekne, 

byť to může být záminka k tomu, aby v radovánkách pokračovali 

(Kimmel, 2000). Adolescenti se nevztahují k bezprostřední interakci, kterou ani nemají 

čas si užít, ale ke svým vrstevnickým skupinám.  

 Jelikož socializace je termín na pomezí sociologie a psychologie, v následující 

podkapitole se věnuji psychologickému pohledu vůbec na vývoj genderové identity. 

Jelikož je socializace procesem celoživotním, je nasnadě, že počátek budeme hledat již 

v dětství. Jak se to stane, že se holčička vnímá jako holčička a dělá holčičí věci? A že 

chlapeček ty holčičí věci nedělá, protože dělá ty klučičí? Pokusím se tyto otázky objasnit 

následujícím stručným výkladem psychologických teorií, které předkládají alternativní 

vysvětlení. 

 

1.3. Psychologické teorie a gender 

 

První teorií, která aspiruje na vysvětlení utváření genderové identity, je 

psychoanalytická, jejímž zakladatelem psychoanalýzy je Sigmund Freud. Jeho koncepce 

je také známá pod názvem teorie identifikace. Podle Freuda procházejí děti třífázovým 

vývojem. V prvních dvou fázích, orální a anální, se socializace dívek a chlapců téměř 

neliší, rozdíly přicházejí až ve fázi třetí, tedy ve stádiu falickém, kdy si dívky i chlapci 

začínají uvědomovat vlastní genitálie, a tedy i rozdílná pohlaví. V této fázi dochází 

k identifikaci, kdy se dítě začíná chovat jako jeho rodič stejného pohlaví, tedy dívky jako 

jejich matky a chlapci jako jejich otcové. Přičemž u chlapců je identifikace motivována 

tzv. kastrační úzkostí neboli stavem, kdy se chlapcova láska k matce (ve věku okolo čtyř 

let) stává více sexuální a chlapec tak začíná mít pocit, že jeho otec je vlastně jeho sok. 

Tento stav je i podstatou Oidipovského komplexu. Chlapec přestane na svého otce žárlit 

ve chvíli, kdy uvidí ženské pohlavní orgány, z nichž pojme podezření, že všechny dívky 

byly z jakéhosi důvodu kastrovány, přičemž se začne obávat, aby ho nestihl stejný osud, 

pokud nepřestane se svým otcem soupeřit  

U dívek je podle Freuda, identifikace s matkou motivována tzv. závistí penisu. 

Dívky tuto závist, podle Freuda, pociťují, když poprvé spatří mužské pohlavní ústrojí. 

Dochází tak i u dívek k závěru, že byly vykastrovány a zachvacuje je pocit nedokonalosti 

a opovržení vůči matce. Proto svou lásku soustřeďují na otce, tedy toho, kdo má to, po 
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čem tolik touží, tedy penis a ve snaze získat otce pro sebe, se s matkou ztotožňují 

(Renzetti, Curran, 2003). 

 Freud věřil, že anatomické rozdíly mezi muži a ženami vedou k rozdílným 

povahám, tedy že pohlaví určuje temperament. Avšak nevěřil tomu, že tyto rozdíly jsou 

v mužích a ženách naprogramovány od narození. Naopak, Freud vnímal svou práci jako 

podnětnou či vyzývavou pro ty, kteří se drží toho, že tělo obsahuje veškeré informace už 

při narození, které potřebuje k tomu, aby se stal dospělým mužem či dospělou ženou. 

(Kimmel, 2000). 

I když některé Freudovy myšlenky nebo názory či spekulace byly výstřední na 

svou dobu, nevyhnul se ani kritice, nicméně i tak byl pokrokový. Pokrokový byl právě 

v tom, že vývoj genderové identity vnímal jako proces, který nevyplývá čistě z biologické 

determinovanosti, předpokládal, že ne každý bude splňovat heteronormativní normu a 

také mimo jiné destigmatizoval homosexualitu. 

 Alternativní teorii sociálního učení zformuloval Albert Bandura. Tato teorie má 

kořeny v behaviorální teorii, přičemž behaviorismem rozumíme studium chování: 

„Teoretikové sociálního učení zastávají názor, že chování je ovlivněno interními 

kognitivními procesy a pozorováním chování ostatních lidí i pozorováním prostředí, kde 

se chování objevuje“ (Nolen-Hoeksema et al., 2012, s. 556-557). Albert Bandura však 

tento přístup dovedl dál. Jeho teorie zdůrazňuje reciproční determinismus, obsahující 

vnější determinanty chování (odměny a tresty) a vnitřní determinanty (myšlenky a 

očekávání), které jsou součástí vzájemně na sebe působících vlivů, které ovlivňují 

chování. Tedy nejen prostředí působí na chování, ale i chování působí na prostředí, tento 

vztah je tedy reciproční – prostředí ovlivňuje naše chování, a to zase ovlivňuje typ 

prostředí, v jakém se nacházíme, a naopak. Člověk se učí, jak se chovat, pozorováním 

chování druhých lidí nebo tím, že o takovém chování čte či slyší  

(Nolen-Hoeksema et al., 2012). 

 Právě vnější determinanty chování, jako jsou odměny a tresty, posilují jedincovo 

chování, tedy pokud přijde po akci odměna, zvyšuje se tím pravděpodobnost jejího 

opakování. Podobným způsobem se podle Bandury učíme i genderovým rolím  

(Renzetti, Curran, 2003). U dětí je toto velmi častým způsobem výchovy, kdy rodiče 

jednak sami jdou jako příklad svým dětem a jednak je svými připomínkami a 

napomínáním také učí genderovým rolím. Mám na mysli situace, kdy jsou například 

chlapci káráni za to, že se chovají „jako holky“ nebo kdy je děvčatům nedoporučováno 

hrát si s „klučičím“ autíčkem. Na tomto místě bych ráda uvedla příklad z vlastního života, 
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kdy moje mladší sestra přinesla poznámku ze školy (ze základní školy, na prvním stupni) 

za to, že osočuje spolužačku. Když sestra přišla domů a tuto novinu oznámila rodičům, 

odvětili jí způsobem, jak je to vůbec možné, když je to holčička, že poznámky nosí pouze 

kluci. 

 Třetí teoretický rámec formování genderové identity nabízí teorie kognitivně-

vývojové. Tyto teorie se zakládají na dílech psychologů Jeana Piageta a Lawrence 

Kohlberga, kteří se věnovali studiu mentálních procesů, díky nimž děti dokážou 

porozumět svým prožitkům a pozorováním. Děti se tedy učí genderu a genderovým 

stereotypům pomocí vlastního rozumového snažení, během kterého se snaží najít řád ve 

světě, který je obklopuje. K tomuto procesu děti využívají vzorce, které vypozorují 

v chování svých nejbližších, což je pro ně přirozené (Renzetti, Curran, 2003). 

 Kategoriím, které si děti takto vytvářejí, říkáme schémata, z nichž jedním může 

být a je pohlaví, neboť tento třídící princip je v naší kultuře jedním z nejzákladnějších 

(Renzetti, Curran, 2003). Schéma je kognitivní struktura, která nám pomáhá vnímat, 

organizovat, zpracovávat a využívat informace. S pomocí schémat si každý jedinec 

vytváří systém pro posuzování, co je v jeho prostředí důležité a co ne  

(Nolen-Hoeksema et al, 2012). 

 Tento výklad doplním pokusem Sandry Bem, o syntézu teorie sociálního učení a 

teorií kognitivních, a to teorie genderového schématu. Tato teorie navrhuje, aby se 

pohlavní klasifikace odvozovala od genderově-schematického zpracování, od všeobecné 

připravenosti dítěte kódovat a organizovat informace, včetně těch o sobě samém, podle 

kulturních definic maskulinity a femininity. Teorie Sandry Bem, podobně jako teorie 

kognitivní, zastává ten názor, aby pohlavní klasifikace probíhala na základně vlastního 

kognitivního zpracování dětí samých. Této teorii záleží také na tom, aby se genderově-

schematické zpracovávání děla na základě praktik dané kultury. Jako teorie sociálního 

učení teorie Sandry Bem předpokládá, že pohlavní klasifikace je naučený jev, který je 

nevyhnutelný a nemodifikovatelný (Sonderegger, 1985). 

 Seznámili jsme se tedy se základními psychologickými teoriemi. Svůj výklad chci 

doplnit ještě o motivaci, která je stěžejní pro můj výzkum, jelikož budu zkoumat hlavní 

motivační faktory mužů a žen ke cvičení.  
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1.3.1. Motivace 

 

Motivace je stav, který dává našemu chování směr. Můžeme ji chápat jako jakousi 

vědomou touhu, kterou můžeme poslechnout či nikoliv. Díky motivaci se dokážeme 

přinutit k činnosti nebo k nečinnosti. Ovšem není tak snadné poslouchat svou motivaci. 

Když máme například hlad, nedokážeme odolat myšlence na jídlo. Vědomá volba tedy 

nemusí být příčinou, ale spíše důsledkem naší motivace (Nolen-Hoeksema et al, 2012). 

 Motivace nejsou jen fyziologické události probíhající v mozku a těle, ale jsou to i 

kulturní a sociální interakce s naším okolím. Základní motivace, zahrnující hlad či žízeň, 

popisují pudové teorie, které odkazují na vnitřní faktory motivace. Naopak incentivní 

teorie motivace vyzdvihují vnější události. Do pudových teorií můžeme zařadit například 

zmiňovaný hlad nebo žízeň, incentivní teorie zahrnují pak jídlo, pití nebo úspěch a úctu 

neboli pobídky (incentivy). Právě pobídky jsou předmětem motivace. Toužíme-li po 

něčem, to „něco“ nám udává ten správný směr, cíl. Určité pobídky si můžeme stanovit 

jako odměny, když nám budou zdrojem potěšení, budou posilovat naše chování k jejich 

získání (Nolen-Hoeksema et al, 2012). 

 Existuje více způsobů, jak motivace kategorizovat, např. na pozitivní, negativní, 

vnější, vnitřní atd. Je známa však i výkonová motivace, která nespočívá „jen“ v dosažení 

vysokého výkonu. Modely výkonové motivace byly zpočátku strukturální, oproti kterým 

stál procesuální model, který vycházel ze souslednosti: situace – jednání – výsledek – 

následky. Tento model byl rozšířen o již zmiňované vnější pobídky, tzv. incentivy, které 

souvisí i s vnitřní motivací a zájmem (Man, Mareš, 2005).  

 Na tomto místě bych také ráda zmínila prožitek typu flow, který Man a Mareš 

(2005) popisují následovně: „Prožitek, nad kterým člověk nepřemýšlí (prožitek 

nereflexivní), vzniká při snadno a hladce uskutečňované činnosti. Přestože jde o činnost 

vysoce náročnou, má ji člověk pod kontrolou. Takový stav bývá většinou prožíván jako 

příjemný“ (s. 153). Tento prožitek může mít až šest znaků – samozřejmost činnosti, 

kterou člověk dělá (1), kontrola činnosti, člověk má činnost pod kontrolou (2), lehký 

přechod od jedné činnosti k druhé, návaznost (3), automatická koncentrace (4), změna 

vnímání času, hodiny jako minuty (5) a konečně člověk přestává přemýšlet nad 

vykonávanou činností (6). V návaznosti na výkonovou motivaci, by prožitek typu flow 

zažívali lidé, kteří chtějí dosáhnout úspěchu. Tato domněnka však závisí na sociálním 

srovnání (Man, Mareš, 2005). 
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 Motivací tedy můžeme rozumět jakýsi impuls k chování, které pak směřuje 

k dosažení vytyčených cílů, s vynaložením úsilí, při kterém člověk pociťuje touhu. 

Takový případ může zahrnovat podle Nakonečeného (1996): „1. energii, vzrušení; 2. 

zaměření této energie na určitý cíl; 3. selektivní pozornost pro určité podněty a změněnou 

vnímavost pro jiné; 4. organizaci aktivity v integrované vzorce reakcí, resp. jejich 

sekvenci; 5. udržování zaměřené aktivity, odkud se nezmění výchozí podmínky“ (s. 12). 

V návaznosti na tyto body vysvětluje motivace jako: „psychologické důvody chování, 

jeho subjektivní význam a současně vysvětluje pozorovanou variabilitu chování, proč se 

různí lidé orientují na různé cíle“ (s. 12). Musíme však rozlišovat mezi motivací a 

naučeným chováním, což není vždy zcela snadné, protože různí lidé se chovají různě a 

různí lidé jsou různě naučeni, jak dosahovat svých cílů (Nakonečný, 1996). 

 

2. Gender ve sportu 

 

V této podkapitole se zaměřím na problematiku genderu v oblasti sportu. Na úvod 

je však třeba představit samotný termín sport. Podle Charváta a Sekota (2014) je sport: 

„Aktivita vyvolávající fyzickou námahu, dovednosti či motorickou koordinaci jako 

primární ohnisko aktivity, s prvky soutěživosti, kde pravidla a vzory chování a jednání 

existují formálně na organizovaném principu“ (s. 3).  

 Sport můžeme také definovat s Coakleyem (2003) jako: „Institucionalizovanou, 

soutěživou aktivitu, která zahrnuje přísnou tělesnou/fyzickou námahu nebo využití 

poměrně komplexních fyzických dovedností, motivovanou vnitřní i vnější odměnou“  

(s. 21). Obě představené definice však mají své limity. Například je zřejmé, že některé 

neinstitucionalizované aktivity jsou také sportem, jako třeba rekreační běh či kondiční 

cvičení. Sport sám o sobě také není vždy o přísné fyzické námaze, vezměme si například 

šachy či poker. Také nemusí jít vždy o soutěživou aktivitu, příklad dvou dívek, které si 

kopou míčem někde na trávě, asi nebudeme srovnávat s nějakým zápasem, kde už o jistou 

soutěživost jistě jde (Coakley, 2003).  

Myšlenka vnitřní či niterní a vnější odměny odkazuje na motivace, které jsou 

založené jednak na vnitřním uspokojení spojené s projevem, spontaneitou a čistou 

radostí, a také na vnějším uspokojení asociované s projevením fyzických dovedností na 

veřejnosti a získání uznání (Coakley, 2003).  
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Ve své práci používám, kromě pojmu sport, také pojem cvičení či fyzická/tělesná 

aktivita. Cvičení můžeme definovat dle Charváta a Sekota (2014) jako pohyby těla, které 

jsou plánované, mají řád a opakují se. Celkově zlepšují tělesné zdraví. Fyzickou zdatnost 

autoři Charvát a Sekot popisují následovně: 

 

Soubor zdravotních kritérií, jako vytrvalost srdečního a dechového výkonu, svalovou sílu a 

pružnost a výkon vázaný (dovednosti, rychlost, obratnost, psychická odolnost, schopnost 

soustředění) na schopnost provádět pohybové aktivity (fyzickou činnost). Schopnost přiměřeně se 

vyrovnávat s běžnými i mimořádnými požadavky každodennosti bez pocitů vyčerpání a 

s dostatečnou energií věnovanou volnočasovým a rekreačním aktivitám (s. 2). 

 

Sport přináší nejen fyzické výhody, ale má i mentální a sociální benefity. Fyzická 

aktivita vede ke zdraví a zdravému životnímu stylu, což logicky vede ke snižování obezity 

a dalších chronických onemocnění jako je třeba cukrovka, vysoký tlak nebo různé typy 

rakoviny. Sportováním se také snižuje stres a zlepšuje dovednost se se stresem lépe 

vypořádat, zvyšuje sebeúctu. Díky sportu může narůstat pocit sebeuspokojení a obecně 

narůstá energie člověka a v neposlední řadě také může dojít k poklesu symptomů 

spojených s depresí. Sport dále poskytuje sociální interakce nebo může učit a zlepšovat 

pozitivní sociální chování, posilovat sociální dovednosti jako týmovou práci, vedení a 

sportovní chování (Rober, 2013).  

Někomu může slovo sport asociovat typicky mužskou aktivitu. Pokud máme 

s tímto slovem spojené rysy jako soutěživost, sebeovládání, tvrdost a násilí, dává smysl, 

proč si někteří spojují sport s muži a proč vidí rozdíly mezi mužskými a ženskými sporty, 

kam mohou řadit sporty jako krasobruslení, moderní gymnastika nebo aerobik. 

Soutěživost, tvrdost či násilí jsou tradičně spojovány s maskulinitou, a pokud se žena 

věnuje sportům, pro které jsou typické, může se některým zdát, že popírá svou ženskost 

a jeví se jimi jako „mužatka“ (Renzetti, Curran, 2003). Naopak muži, kteří se věnují 

„ženským“ sportům, jako třeba krasobruslení, mohou být vnímáni jako nemaskulinní či 

zženštilí.  

 Od 70. let minulého století se však situace postupně mění. Účast žen ve sportu 

roste a s tím i jejich zlepšené výkony (Renzetti, Curran, 2003). Zároveň ženy začaly 

provozovat sporty, které jsou tradičně spojovány s muži, jako jsou fotbal, hokej, atletika 

či box. V dnešní době máme u nás řadu vrcholových sportovkyň, jejichž úspěchy jsou 

téměř všem dobře známy a které jsou na mezinárodním poli mnohem úspěšnější než muži. 
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Za zmínku jistě stojí Barbora Špotáková, Ester Ledecká, Eva Samková, Martina 

Sáblíková či Gabriela Koukalová, což však zdaleka není seznam všech úspěšných 

sportovkyň.  

 Jinými slovy, v dnešní době je dělení sportů na ženské a mužské vesměs asi do 

značné míry přežité, což ale neznamená, že zmizely všechny stereotypy, které se k němu 

váží. Je také nepochybné, že ženy ve sportu stále čelí výrazným nerovnostem z hlediska 

odměňování (s výjimkou grandslamů v tenise, které ale někteří tenisté opakovaně 

kritizují), mediální pozornosti i společenského doceňování jejich úspěchů.  

 

2.1. Genderové stereotypy ve sportu 

 

“Házíš jako holka“ nebo “hraješ jako chlap“. Jistě se většina z nás s těmito frázemi 

ve svých životech alespoň jednou setkala. Ať už jsme je slyšeli či je sami použili. Tyto 

fráze jsou esencí genderových stereotypů i v oblasti sportu (Chawansky, 2011). 

Výkonnost ve sportu je rutinně spojována s přirozenou mužskou agresivitou, 

nadřazeností nad ženami a s jejich právem nárokovat si sociální a fyzický prostor. Různé 

formy sportu, v mnoha společnostech na celém světě, zahrnují aktivity zdůrazňující 

mužnost, sílu a tvrdošíjnost, tedy atributy dominantní představy maskulinity  

(Coakley, 2003). 

U žen samozřejmě také panuje jistá představa o tom, jak by měly ve sportu 

zdůrazňovat své ženské vlastnosti. Jedná se především o atributy jako je ženská krása, 

elegance nebo i emoční citlivost. Krasobruslařky si můžeme představovat hubené, ladné 

a nesmělé, u gymnastek zase můžeme očekávat jistou atraktivitu, jako pomyslný odkaz 

do dob, kdy dívky byly dívky a kdy se ženy vlastnostmi jako koketérie, poddajnost a 

dychtivost zavděčily (Coakley, 2003). Genderové stereotypy se promítají i do oblékání. 

Například volejbalistky mají v pravidlech, že musí mít upnuté dresy, které zdůrazňují a 

sexualizují jejich postavy, což ovšem pro muže neplatí. 

Obecně lze konstatovat, že je sport považován za primárně záležitost mužů, což 

má své historické kořeny. Samotný koncept sportu je proto spojován s „mužskými“ 

vlastnostmi jako soutěživost, fyzická síla, agresivita, tvrdost či rychlost. Tradiční 

představy o feminitě jsou tímto pojetím v rozporu a staví tak sportovkyně do 

problematické situace. Pokud mají dělat sporty na vrcholové úrovni, musí se 

nevyhnutelně pohybovat na hraně či za hranou toho, co je přijatelné pro ženy. Většina 



25 

 

sportů například předpokládá rozvoj muskulatury, což koliduje s požadavky zpravidla 

kladenými na ženy. Svaly a ženskost nejdou dost dobře dohromady. Důležité přitom je, 

že: „Převládající genderové stereotypy ovlivňují nejenom účast žen na rozhodování ve 

sportovních organizacích, ale také jejich zapojení do sportovních aktivit“ (Evropský 

institut pro rovnost žen a mužů, 2016, s. 2). 

Tyto stereotypy také přiživují média: „Genderové stereotypy, které média vytváří 

u sportovkyň a sportovců, jsou dobře zdokumentované: sportovkyně jsou často 

sexualizovány. Často jsou vyobrazovány způsobem, který přispívá k přehlížení úspěchů 

žen ve sportu, a to vlivem důrazu, který je kladen na ženskost a sexuální přitažlivost, a 

nikoli na sílu a dovednosti“ (Evropský institut pro rovnost žen a mužů, 2016, s. 3). 

Sport je prodchnut genderovými stereotypy, ale zároveň má potenciál je 

zpochybňovat, podrývat. S tím, jak ženy pronikají do původně mužských sportů, 

nevyhnutelně posouvají hranice toho, co je přijatelné z hlediska femininity. O to více 

některé sportovkyně cítí potřebu zdůrazňovat svou ženskost. Známé je například 

malování biatlonistky Gabriely Koukalové, která nikdy nevyrazila na trať bez perfektního 

make-upu a výrazné rtěnky. Na druhou stranu řada sportovkyň odmítá hrát tyto hry nebo 

jdou přímo proti nim. Zmíněná Eva Samková nikdy nenastoupí do závodu bez 

namalovaného knírku. 

 

2.2. Ženy a sport 

 

Účast žen ve sportech vždy přinášela pomyslnou hrozbu udržení tradiční 

genderové ideologie. To může být důvodem, proč jsou dívky a ženy často vylučovány 

z mnoha druhů sportů a proč jsou povzbuzovány spíše k těm sportům, které podtrhávají 

vlastnosti jako elegance, krása a koordinace. Během celého 20. století tvrdili experti 

ženám, že by se sportům věnovat neměly, jelikož jim hrozí nebezpečí poranění dělohy 

nebo prsou nebo by mohly být vystaveny dalším fyzickým problémům, které by jim poté 

znemožnily mít děti. Samozřejmě je to mýtus z minulosti (Coakley, 2003).  
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 Dnes je například 

již běžné, že se ženy účastní 

maratonů, ale tak tomu 

nebylo vždy. Maraton byl 

dlouho čistě mužskou 

záležitostí. Změna přišla 

roku 1967 a přinesla ji 

Kathrine Switzer, která se 

pouze svým příjmením 

zapsala na registrační 

listinu Bostonského maratonu. Tím, že uvedla pouze své příjmení, vzbudila 

v organizátorech domněnku, že je to muž. Vše šlo dobře, jelikož využila i nepřízeň počasí 

a schovala své ženské rysy pod kapuci a vyběhla tak jako jediná žena mezi muži. Zvrat 

přišel, když závod míjelo auto s novináři. Pořadatel si Kathrine z automobilu všiml, 

okamžitě z něj vyskočil a začal křičet na Katrine, aby neprodleně jeho závod opustila a 

vrátila mu startovní číslo. Kathrine se však nevzdala a běžela dál s cílem, že závod prostě 

musí dokončit, ať se děje cokoliv. Chtěla dokázat to, že i ženy mohou zvládnout tuto 

disciplínu. Pomohli ji i někteří muži, kteří ji před pořadatelem bránili. Kathrine závod 

dokončila a „stala se tak první ženou v historii, která oficiálně uběhla maraton“ 

(Richterová, 2018). 

 Díky Kathrinině odvážnému kroku mohly ženy na Bostonském maratonu 

oficiálně startovat roku 1972 a roku 1984 běžely ženy historicky první olympijský 

maraton na Letních olympijských hrách v Los Angeles. V Kathrininých očích ženám 

nešlo jen o to, být olympijskými atletkami nebo shodit nějaké to kilo, bylo v tom mnohem 

víc. Domnívala se, že se ženy „cítí být silné, vnímají své sebevědomí a jsou si vědomé 

svých schopností“ (Richterová, 2018).  

V současné době již existuje mnoho sportovních akcí pořádaných výhradně pro 

ženy. Jedná se například o cyklistické závody, běžecké závody nebo volejbalové turnaje. 

Tyto „ženské“ sportovní akce mají pozitivní vliv na účast žen ve sportu a dávají jim 

možnost rozvinout své fyzické dovednosti, zdraví a sebevědomí. (Rober, 2013). 

Dalším úskalím pro ženy, které se věnují sportu, je široce sdílená myšlenka, že 

když je žena ve sportu úspěšná a skutečně dobrá, přestává být v jistém smyslu ženou. 

V extrémních případech to vede až ke zpochybňování pohlaví sportovkyně.  

(Coakley, 2003). 

Obrázek 1., Kathrine Switzer na Bostonském maratonu 

v roce 1967. 
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V případě atletek se 

například testuje i hladina 

testosteronu v těle a problém mají 

ženy s vrozenou vysokou hladinou 

„mužských“ hormonů více. Jelikož 

je vědecky dokázáno, že vyšší 

množství tohoto hormonu běžkyně 

zvýhodňuje, vešel v platnost nové 

pravidlo IAAF (Mezinárodní 

asociace atletických federací), 

které stanovuje, že si atletky musí 

snížit tuto hladinu trvale, pomocí 

hormonálních léků, chtějí-li nadále soutěžit. Toto ustanovení se osobně dotýká i 

jihoafrické atletky Caster Semenya, která má přirozeně vyšší hladinu mužského hormonu 

(ČTK, iDNES.cz, 2018). 

Právě tato atletka čelí nejenom hormonální léčbě, ale i otázkám, zda je vůbec 

ženou a zdali smí závodit s ostatními ženami. Od chvíle, kdy ovládla světový šampionát 

v Berlíně, je vystavena neustálým otázkám ohledně jejího pohlaví. Byla dokonce 

podrobena i testům pohlaví (Němý, 2017), a to právě na popud atletické asociace IAAF. 

Lékaři u ní zjistili hyperandrogenismus, kdy se v těle ženy uvolňuje více mužských 

hormonů, než je obvyklé (Macek, 2016). 

Takový test se některým může zdát jednoduchý. Opak je však pravdou, byť může 

mít atletka ženské genitálie, může mít zároveň i mužské geny. To může být způsobeno 

atypickým spárováním pohlavích chromozomů, o čem jsem psala výše, v podkapitole o 

biologii. Tzv. sex test proto trvá několik týdnů – podrobně se studují geny, hladiny 

hormonů; záleží i na názorech a úsudcích internistů, gynekologů a psychologů; konečná 

fáze tohoto procesu dlí v rukou samotných atletických funkcionářů, kteří všechny tyto 

výsledky sami posuzují.  Současné testování nejen že je dosti nákladné, ale také nemá už 

nic moc společného s původním způsobem testování. V minulosti se totiž takové 

testování provádělo „pouze“ stěrem slin z ústní dutiny, přičemž výsledky byly lékaři 

označeny za málo průkazné (Knap, 2009). 

Obrázek 2., Caster Semenya jako vítězka zlaté 

medaile v běhu na 800 metrů v Rio de Janeiru, v roce 

2016.  
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Jak bylo zmíněno výše, ženy ve sportu čelily řadě omezení, například ohledně 

maratonu či Olympijských her. Teprve v roce 2012 bylo ženám dovoleno soutěžit ve 

všech sportech na Olympijských hrách, včetně boxu (Katz, Luckinbill, 2017).  

Několik studií je také věnováno kategorizacím, které stále podporují diskriminaci 

vůči ženám a které vychází z představy tzv. mužských sportů, jako například rugby nebo 

box, a tzv. ženských sportů, které si žádají flexibilitu a hbitost, jako jsou třeba gymnastika 

nebo plavání (Mediterranean network of regulatory authorities, 2017).  

 

2.3.  „Ženské“ a „mužské“ sporty 

 

Jak jsem již výše zmínila, panuje představa, že mužské sporty se nehodí pro ženy, 

protože stírají jejich ženskost. Proto jsou mužské sporty spojovány se soutěživostí, 

dominancí a tvrdostí. Muži pojímají sport jako zdroj uspokojení, avšak aby bylo 

uspokojení správné, musí být vyčerpaní a musí pociťovat bolest. Naproti tomu ženy byly 

ve svých sportovních aktivitách v minulosti omezovány, avšak když už se sportu chtěly 

účastnit, byly orientovány k těm ženským sportům (Renzetti, Curran, 2003).  

Ženskými sporty můžeme označit plavání, potápění, bruslení, gymnastiku či 

aerobik (Renzetti, Curran, 2003). Ženy v současné době mají samozřejmě širší možnosti, 

věnují se mnohdy i (ne)ženským sportům, jako jsou bojové sporty či hokej nebo fotbal. 

Obrázek 3., Caster Semenya (vlevo) ve finále na 1500 metrů na MS v Londýně 
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Mezi typicky mužské sporty se řadí převážně sporty outdoorové či sporty ve sportovním 

zařízení. Jedná se především o lední hokej, fotbal, motoristické sporty, lyžování a 

snowboarding, atletika nebo tenis. Může se k nim připojit ještě cyklistika nebo běhání či 

posilovna. Výmluvné je, že například nejslavnější závod v cyklistice Tour de France od 

svého počátku absolvují pouze muži (Jelínková, 2018).   

 Zmíněné ženské a mužské sporty jistě souvisí s genderovými stereotypy. Tak 

například čeští hokejisté, jako zástupci mužů se k této problematice staví následovně, 

Tomáš Rolinek tvrdí, že by se ženy měly věnovat spíše lehčím sportům, které se k nim 

hodí. K demokratičtějšímu názoru přispívá útočník Petr Kumstát, který si stojí za tím, že 

takový hokej neboli zábava pro chlapy, může být stejnou zábavou i pro ženy. Mají na to 

právo, dle jeho názoru. Michal Vondrka také nemá nic proti tomu, když se ženy věnují 

hokeji nebo fotbalu, nicméně ženám nedoporučuje třeba box, po kterém mohou být ženy 

pěkně „zmalované“ (Procházka, Bureš, 2014).  

 Petra Vacková, nejlepší ragbistka roku 2016, se téměř vůbec nesetkala s názorem, 

že by jako dívka neměla dělat ragby. Pouze její rodina jí upozornila, že je to tvrdý sport, 

ať si to dobře rozmyslí. Domnívá se, že všichni její rozhodnutí respektují. Zápasnice 

MMA to však tak „jednoduché“ nemají. MMA tedy mixed martial arts, je souboj 

bojovníků, speciálně připravovaný na určitý druh boje ve své hmotnostní kategorii 

(Druhy a styly boje v MMA, 2013). Často čelí otázkám, když se věnují takovému 

drsnému sportu, zdali nejsou lesbami nebo se potýkají s názory, že tohle není sport pro 

ženy. Veřejnost si také spojuje vzhled s vykonávaným sportem, v tomto případě 

Magdalena Šormová uvádí, že se již setkala s dotazy typu „jestli se taková křehká dívka 

nebo taková pěkná holka nebojí, že jí někdo zlomí nos“ (Dominik Čech, 2017).  

 Pavla Kladivová, bývalá česká reprezentantka ve vzpírání, se snaží otevřít lidem 

oči. Zastává ten názor, že cvičení by zástupci obou pohlaví, měli vykonávat především 

sami pro sebe a pro svoje zdraví. Často se setkává s případy, kdy ženy začaly cvičit jen 

na popud partnera a naopak, setkala se i s případy, kdy muži chtěli nabrat svaly jen kvůli 

svým partnerkám. Hlavní problém je pak v tom, že necvičí z vlastního přesvědčení, 

vlastně cvičit vůbec nechtějí, přičemž pak jak ženy, tak muži využívají techniky či 

tréninky, které jim vlastně k lepší kondici nepomůžou. Taky se setkala s domněním, že 

se ženy obávají toho, že se z nich cvičením stanou mužatky. Toho samého se bála i sama 

Pavla, která však dokazuje to, že chuť něco dělat něco, co ji naplňuje, je silnější než tlak 

a předsudky okolí (Dominik Čech, 2017). 
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Nástinem několika názorů různých sportovců již v této části mé práce jsem si 

chtěla jaksi připravit půdu pro výzkum. Konkrétně chci tyto domněnky ověřit, zda jsou 

součástí povědomí více lidí. Názory hokejistů jsem zvolila záměrně, jelikož ve vzorku 

lidí, se kterými jsem dělala rozhovory, mám právě dva hokejisty. Názory sportovkyň jsou 

taktéž záměrně voleny, avšak z toho důvodu, jelikož se domnívám, že se tyto sportovkyně 

věnují poněkud tvrdším typům sportů, proto by se dalo říct, že mužským sportům.  

Na závěr ještě doplním, že si podle feministických teorií ve světě sportu spojujeme 

atributy agresivity nebo soutěživosti s maskulinitou, tedy s muži. Proto si pod těmito 

pojmy představujeme atlety nebo kouče. Naproti tomu vlastnosti jako vlídnost, soucit 

nebo emocionalitu s ostatními připisujeme spíše ženám či slabším mužům. Kritické 

feministické teorie jsou především zainteresované problematikou moci a hybností 

genderových vztahů v životě. Tedy směřují svou pozornost k tomu, jak genderové vztahy 

protěžují muže nad ženami, a dokonce i některé muže nad jinými muži. Studují, jak jsou 

genderové ideologie formovány, reprodukovány a transformovány každodenním životem 

mužů a žen (Coakley, 2003). Tyto teorie jsou ve sportu založeny na předpokladu, že sport 

je genderová aktivita. Míní tím, že význam sportu má základy v mužských hodnotách a 

je stavěný k velebení atributů a dovedností, spojených s dominantními formami 

maskulinity ve společnosti (Coakley, 2003). Jak to vnímají rekreační sportovci a 

sportovkyně přiblížím záhy, v empirické části. 

 

3. Shrnutí 

 

Teoretickou částí jsem nastínila základní pojmy a připravila si tak základ pro 

praktickou část, tedy pro výzkum. Začala jsem od toho nejzákladnějšího, podle mého 

názoru, tedy samotnou specifikací pojmu gender. Jelikož koncept genderu souvisí 

s pohlavím a biologií, vymezila jsem, jak se koncept genderu odlišuje od pohlaví a co pod 

těmito pojmy můžeme rozumět. Dále jsem více rozpracovala samotnou biologii člověka, 

a jak souvisí s konceptem genderu. 

Jelikož se koncept genderu projevuje ve všech sférách lidských životů, 

pokračovala jsem tedy rozpracováním pojetí genderu ze sociologického a 

psychologického hlediska. V kapitole věnované sociologii, jsem představila 

nejužívanější pojmy, jako genderové stereotypy, hrozba stereotypů nebo socializace. 
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V psychologické části jsem stručně rozpracovala nejznámější teorie související s učením 

být dívkou, či chlapcem. 

Následovala část věnovaná sportu teoreticky, tedy obecně jsem definovala 

základní pojmy a následně jsem se věnovala genderovým stereotypům, právě v oblasti 

sportu. Přiblížila jsem tradiční názory spojené s muži a ženami ve sportu. Podívala jsem 

se i letmo do historie a poukázala na sportování žen v minulém století. Poté jsem přešla 

k pojetí „mužských“ a „ženských“ sportů, jaké sporty se tradičně takto pojímají a využila 

jsem i různých názorů sportovců a sportovkyň  

Právě výše zmíněné subjektivní názory různých sportovců chci využít jako 

odrazový můstek, se kterým vstoupím do výzkumu, tedy do praktické části své práce. 

Zastávám totiž podobný názor, a právě můj názor, můj pohled na věc byl i jedním 

z důvodů, proč jsem si jako téma své práce vybrala právě gender a sport. Více v empirické 

části mé práce. 
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III. EMPIRICKÁ ČÁST 

 

V úvodu empirické části objasňuji cíl mého výzkumu. Následně se věnuji 

výzkumné metodě a vůbec metodologii tohoto výzkumu. Osvětlím výzkumnou otázku a 

přiblížím výzkumný vzorek této práce. Dále se věnuji objasnění metod, které využiji ke 

zpracování získaných dat. Neopomenu ani etickou stránku, tedy co je nutné u provádění 

výzkumu dodržet. 

Následuje část, kde více rozpracovávám metodu rozhovorů, na kterou navazuji 

popisem mých, uskutečněných rozhovorů a jak probíhaly. Pokračuji přiblížením 

výpovědí komunikačních partnerů, které analyzuji a interpretuji. Získané data následně 

shrnuji a pokračuji poslední podkapitolou, věnovanou samotným závěrům vyvozených 

ze získaných dat. 

 

4. Představení cíle práce a použité metody 

 

4.1. Cíl výzkumu 

 

Cílem mého výzkumu je zjistit, jaká je motivace a vůbec cesta ke sportu u mužů 

a žen, jakožto rekreačních sportovců, ale i u lidí, kteří se fitness cvičení věnují profesně. 

V každé skupině jsem zvolila stejný počet žen a mužů. Zajímá mě, jak se genderové 

stereotypy projevují v motivaci mužů a žen ke sportu. Následně se chci dobrat toho, zda 

je motivační faktor odlišný nejen na základě pohlaví, ale i na základě vztahu ke sportu 

(rekreační sportovci x profesionálové). Ve výsledku budu tedy porovnávat motivační 

faktory mužů a žen jako rekreačních sportovců a sportovkyň a trenérů a trenérek. 

 Do výzkumu nevstupuji jako nepopsaná deska (tabula rasa), ale s určitými 

představami, které jsem si udělala na základě studia literatury a mých životních 

zkušeností. Domnívám se, že mužská a ženská motivace ke cvičení je odlišná, ale budu 

se snažit být otevřená a nechat data mluvit za sebe.  
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4.2. Metoda výzkumu  

 

Můj výzkum na téma gender a sport, a tudíž i celá tato praktická část bakalářské 

práce, stojí na kvalitativním výzkumu. Přičemž jsem k získání dat využila 

polostrukturovaných rozhovorů. Údaje, získané z rozhovorů jsem analyzovala a následně 

interpretovala. 

Kvalitativní výzkum je takový druh výzkumu, při kterém výsledků dosáhneme 

jinak, nežli statistikou či jinou kvantifikací. Vztahuje se k takovým případům, kdy 

chceme studovat život lidí, jejich osobní příběhy, chování, vzájemné vztahy nebo jak to 

chodí v organizacích, různých hnutích (Strauss, Corbin, 1999).  

 Jedním z několika přístupů kvalitativního výzkumu je výzkum prováděný pomocí 

případové studie. Případová studie spočívá v zaměření se na podrobný popis a rozbor 

jednoho či několika málo případů. Snažíme se tedy zachytit velké množství dat od 

několika mála jedinců či o několika mála institucích. Hlavním cílem případové studie je 

zachycení složitosti případu. Na závěr zkoumání se zkoumaný případ vkládá do širších 

souvislostí (Hendl, 2005). 

 Další oblíbená metoda sběru dat jsou rozhovory, kterých známe řadu typů. Polo-

strukturované, nestrukturované, otevřené rozhovory či uzavřené (Reinharz, 1992). Polo-

strukturované rozhovory, které jsem zvolila ke svému výzkumu, pracují s předem 

připravenými otázkami, které usnadňují vedení rozhovoru i jeho následnou analýzu. 

Obecně je rozhovor v podstatě vytvářen spoluprací, interakcí. Měli bychom mít na 

paměti, že i badatelka je aktivní účastnicí rozhovoru. Nejen že se nepokouší 

zmonopolizovat konverzaci, ale neměla by se ztrácet v pozadí. Žádný styl rozhovoru není 

ten nejlepší, proto si jako výzkumníci můžeme vybrat aktivnější či pasivnější způsob 

vedení rozhovoru (Silverman, 2006). 

 Provedení rozhovoru je pouze prvním krokem protože: „Analýza (rozbor) a 

interpretace (výklad) představují procesy, bez nichž nahrávka (záznam) a přepis 

rozhovorů či vyprávění zůstávají pouze uloženým archivním materiálem, který čeká, až 

se jej ujme badatel k vlastnímu vypracování a „vytěžení“ hodnot a smyslu získaného 

sdělení“ (Vaněk a kol., 2003, s. 37). Z toho vyplývá, že rozhovory je nutné nějakým 

způsobem analyzovat a interpretovat, nejen je přepsat, naopak vytěžit z nich maximum. 

 Analýza a interpretace probíhá už během rozhovoru. Připravené otázky, i ty 

spontánně položené, jakýmsi způsobem rozčleňují proud vyprávění. Analytické a 
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interpretační postupy využiji spíše až po realizaci rozhovoru, tedy v průběhu vypracování 

zápisu o rozhovoru. Interpretuje se a analyzuje se tedy nahrávka rozhovoru, ale i všechno 

ostatní, co si jako výzkumnice vybavím z tzv. body language (tělesných projevů, gest, 

úsměvů, mrknutí atd.) dotazovaného (Vaněk a kol., 2003).  

Při samotné analýze již nahraného rozhovoru, je třeba postupovat z hlediska 

tematického rozčlenění rozhovoru na kratší úseky, vztahující se k jednotlivým tématům, 

navozeným jasně danými otázkami – tedy započít proces kódování. Je důležité 

povšimnout si i toho, čemu se dotazovaný věnuje více, čemu méně, což naznačuje vztah 

dotazovaného k dané oblasti, k danému tématu. Rozhovory se také mezi sebou 

porovnávají, když jsou vedeny v rámci jednoho výzkumu. Cílem analýzy však není pouhé 

porovnání získaných sdělení s jinými skutečnostmi, mělo by to být spíše získání nových 

informací, které mohou měnit dosavadní poznatky, ale hlavně, cílem analýzy by měl být 

dotazovaný sám. Protože právě z osobnosti dotazovaného můžeme vydedukovat více o 

jeho odpovědích, které poskytl (Vaněk a kol., 2003).  

Právě kvalitativní výzkum jsem zvolila z toho důvodu, protože chci od 

komunikačních partnerů získat osobní zkušenosti se cvičením, zjistit jejich osobní názory. 

K získání dat využiji, jak jsem výše zmínila, polo-strukturovaných rozhovorů, které budu 

analyzovat a následně interpretovat. Rozhovory, analytické a interpretační techniky, 

především kódování, rozvedu níže. Jelikož však budu hledat v datech z rozhovorů 

pravidelnosti, budu postupovat induktivně, tedy od konkrétních otázek k obecným 

pravidelnostem, na základě, kterých budu moci sestavit výstup z výzkumu. 

 

4.3. Výzkumné otázky 

 

 Cílem mého výzkumu, tedy hlavní výzkumnou otázkou, je zjistit počáteční, ale i 

obecnou motivaci ke cvičení všech mých komunikačních partnerů. S tím je spojená i 

jejich cesta v této oblasti. Hlavní výzkumnou otázku doplním dalšími oblastmi, které 

s motivací souvisí, proto se může zdát výzkumná otázka široká. Podle  

Strauss a Corbin (1999):  

 

Počáteční otázka je poměrně široká. Ovšem během výzkumného procesu postupně objevujeme a 

zavrhujeme pojmy a vztahy mezi nimi, a tím se výzkumná otázka neustále zužuje a zaostřuje. 

Výzkum tedy začíná otevřeně a široce, ne však tak otevřeně, aby zahrnul veškeré možnosti, a 
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zároveň ani příliš úzce a záměrně, aby se nevyloučila možnost objevu, což je prvotním účelem 

použití metody zakotvené teorie (24). 

 

 V podstatě mi tedy jde to, abych získala odpověď na to, jaké jsou motivace žen a 

mužů k rekreačnímu cvičení a z jakých důvodů se sportu vůbec začali věnovat, přičemž 

rekreační sportovce a sportovkyně doplním o profesionály, tedy trenéry a trenérky. 

V průběhu výzkumu budu tuto základní otázku zpřesňovat a doplňovat. Čili při 

rozhovorech jsem se komunikačních partnerů dotazovala především na to, co je vůbec ke 

cvičení motivuje. Další otázky a podotázky, které vyplynuly z rozhovorů, se týkaly 

hlavně sportu, následně přešly i k pojetí genderu ve sportu.  

 

4.4. Výzkumný vzorek 

 

Výzkumný vzorek tvořilo celkem deset komunikačních partnerů a partnerek, pět 

mužů a pět žen. Vytipovala jsem si několik lidí i na základě doporučení mé trenérky, ale 

hlavně z mých vlastních kontaktů. Vybírala jsem mezi lidmi, kteří se sportu či nějaké 

fyzické aktivitě, konkrétně fitness cvičení, věnují pravidelně už nějaký čas, minimálně 

pět let. Do vzorku jsem také zahrnula osobní trenéry a trenérky, jelikož chci dosáhnout 

různorodých úhlů pohledu na stejnou věc. 

 Kvůli přehlednosti, avšak i z důvodu zachování anonymity, budu při 

interpretování rozhovorů používat pseudonymy. I proto si je na tomto místě představíme. 

Ženskou pětici tvoří starší paní Dita, vysokoškolačka Darina, dospívající aerobní 

závodnice Karina a dvě trenérky, Linda a Zita. Pánské osazenstvo je také tvořeno dvěma 

trenéry, Denisem a Richardem, zbytek tvoří sportovně založený Eliáš, podnikatel Marek 

a vysokoškolák Albert. Vzorek tvoří lidé téměř všech věkových kategorií, což může být 

výhodné právě proto, že získám názory z mnoha různých perspektiv. 

 

4.5. Rozhovory 

 

Rozhovor jako metoda sběru dat je o dotazování, ale i o interakci mezi výzkumnicí 

a komunikačním partnerem. Během rozhovoru se jako výzkumnice budu snažit získat od 

komunikačního partnera informace, které mi odhalí to, co má komunikační partner ve své 

mysli, jaké jsou jeho vzpomínky, zkušenosti, znalosti, očekávání a hodnocení prožitků, 

které souvisí s výzkumem (Surynek, Komárková, Kašparová, 2001). 
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 Rozhovory mají oproti například dotazníkům výhodu v tom, že umožní získat 

hlubší a širší informace. Jako výzkumnice se také můžu komunikačních partnerů 

doptávat. Jelikož je rozhovor svou strukturou velmi podobný klasickému rozmlouvání, 

snižuje se i počet odmítavých komunikačních partnerů, naopak, je pro komunikační 

partnery zajímavější, být tímto způsobem účastníkem výzkumu. V neposlední řadě je 

výhodou i to, že se díky osobnímu rozhovoru, jako výzkumnice, mohu vyhnout 

nedorozumění, jelikož při osobním kontaktu je možnost si nesrovnalosti okamžitě 

vyjasnit (Surynek, Komárková, Kašparová, 2001). 

 Ani rozhovory však nejsou prosty nevýhod. Mezi hlavní můžeme zařadit časovou 

náročnost, emocionální náročnost nebo problémy se získáním lidí, ochotných stát se 

komunikačními partnery (Surynek, Komárková, Kašparová, 2001). 

 Ovlivnění dotazování může způsobit i předmět či téma rozhovoru, a tedy i vztah 

obou účastníků k němu. Rozptýlení komunikačního partnera může přijít i z prostředí, kde 

rozhovor probíhá. Jistě se budou lišit odpovědi komunikačních partnerů z rušného 

prostředí a z prostředí, které je klidné a tiché. Jistou roli hraje také vzájemná interakce 

mezi výzkumnicí a komunikačním partnerem, tudíž i verbální a neverbální komunikace 

(Surynek, Komárková, Kašparová, 2001).  

 Jak jsem již výše zmiňovala, budu využívat polo-strukturovaných rozhovorů, což 

znamená, že si připravím oblasti a otázky, kterých se budu chtít při rozhovoru dotknout 

(viz příloha). Takto připravené, široce pojaté otázky mi budou sloužit jako kostra 

rozhovorů, abych se nezapomněla na nic zeptat. Budu také využívat otevřených otázek, 

nebudu tedy jimi komunikačním partnerům předkládat odpověď, komunikační partneři 

tak budou moci reagovat zcela dle svého uvážení.  

 

4.6. Způsob zpracování výsledků získaných z rozhovorů 

 

Po provedení rozhovorů, které rozeberu níže, jsem provedla jejich tzv. 

pasportizaci neboli proces, při kterém jsem sepsala základní údaje o rozhovoru (s kým 

jsem rozhovor prováděla, kde a kdy, jak rozhovor probíhal apod.). Následně jsem 

provedla transkripci (přepis) rozhovorů. Z tohoto důvodu, abych byla schopna takovouto 

operaci provést, jsem rozhovory nahrávala. Pak jsem mohla provést doslovnou 

transkripci, tedy převedla jsem mluvený projev do písemné podoby  

(Zandlová, 2009/2010). 
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Při analýze jsem se nechala inspirovat zakotvenou teorií podle Starusse a Corbin 

(1999). V rámci tohoto přístupu vzniká teorie zdola, z dat, a ne shora v rámci sociálního 

teoretizování. Inspirovala jsem se především, pokud jde o analýzu rozhovorů, kde Strauss 

a Corbin využívají tři typy kódování, přičemž jsem využila otevřené a axiální kódování. 

Jedná se o operaci, díky níž můžeme údaje rozebrat, konceptualizovat a znovu 

složit novým způsobem. Na základě zakotvené teorie jsou analytické postupy uzpůsobené 

tak, aby teorii i vytvářely, a nejen aby dodaly výzkumu kritičnost, aby výzkumníkovi 

pomohly překonat jeho předsudky a domněnky a také to, aby zajistily zakotvení a 

rozvíjely citlivost a integraci k vytvoření teorie (Strauss, Corbin, 1999).  

 Otevřené kódování je dle Strauss a Corbin (1999): „Proces rozebírání, 

prozkoumávání, porovnávání, konceptualizace a kategorizace údajů“ (s. 42). Toto 

kódování je tou částí analýzy, při které se zabýváme označováním a kategorizací pojmů, 

přičemž se předpokládá pečlivé prostudování získaných údajů. Je to pomyslný základní, 

a tedy i první analytický krok, bez něhož by nemohl proběhnout zbytek analýzy. Při tomto 

kódování získané údaje rozebereme na samotné části, pečlivě je prostudujeme, 

porovnáme, přičemž zjistíme podobnosti a rozdíly. Při tomto procesu zvažujeme a 

zkoumáme i naše, nejen cizí domněnky (Strauss, Corbin, 1999). 

 Pro přehlednost je dobré si zkoumané jevy označit pojmy. Tyto pojmy pak 

seskupit, podobné s podobnými. Procesu seskupování pojmů, které se zdají, že souvisí se 

stejným jevem, říkáme kategorizace. Pojmenování daných kategorií vymýšlíme my samy 

jako výzkumníci, přičemž se předpokládá, že budou souviset s údaji, které zastupují, 

budou názorné (Strauss, Corbin, 1999). 

 Otevřené kódování spočívá právě v analyzování rozhovoru a sledování řádku za 

řádkem, tedy pečlivé zkoumání jednotlivých úseků a slov. Můžeme postupovat po větách 

nebo po odstavcích, anebo můžeme vzít celý dokument, nebo rozhovor a položit si 

otázku, o co jde, v čem se údaje z rozhovorů shodují, v čem se liší  

(Strauss, Corbin, 1999). 

 Axiální kódování je podle Strauss a Corbin (1999): „Soubor postupů, pomocí 

nichž jsou údaje po otevřeném kódování znovu uspořádány novým způsobem, 

prostřednictvím vytváření spojení mezi kategoriemi. To se činí v duchu kódovacího 

paradigmatu, které zahrnuje podmiňující vlivy, kontext, strategie jednání a interakce a 

následky“ (s. 70). Tento typ kódování se vlastně ještě stále zabývá rozvíjením kategorií, 

tedy hlavně na jejich bližším určení, a to za podmínek, které je (kategorie) zapříčiňují, 
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tedy na základě kontextu, strategií jednání a interpretace a následků těchto strategií  

(Strauss, Corbin, 1999). 

 Poté, co jsem provedla rozhovory a udělala si k nim stručné poznámky, jako 

označení komunikačního partnera, místo a čas, kde rozhovor probíhal, provedla jsem jeho 

doslovný přepis. Tento materiál, který jsem postupně získala od všech komunikačních 

partnerů, jsem analyzovala. Nejprve jsem si komunikační partnery rozdělila na muže a 

ženy, které jsem dál rozčlenila na rekreační sportovce a sportovkyně a trenéry a trenérky. 

Takto rozdělená data jsem analyzovala, otázku po otázce. Porovnávala a hledala jsem 

v nich souvislosti a odlišnosti. Zjištěné informace jsem si označila a seskupila. Následně 

jsem si seskupila, na základě kategorií, podobné odpovědi a začala jsem s interpretací. 

Záměrně jsem postupovala otázku po otázce i v analytické části mé práce, jelikož 

mi to pomohlo pak snáz zformulovat výsledek celého mého projektu či výzkumu. Takový 

postup má výhodu v tom, že je přehledný a pro mě jako interpretku více přímočarý, na 

druhou stranu je svým způsobem analyticky zjednodušující. Proto jsem se snažila 

konceptualizovat i další zajímavé aspekty dat, které mě oslovily. 

 

4.7. Etika výzkumu 

 

Zásad etického přístupu při výzkumu je hned několik. Zaprvé je určitě nutné získat 

informovaný souhlas. Tedy prohlášení, že se člověk výzkumu zúčastní, pouze za 

předpokladu, že s tím souhlasí, přičemž je ještě před samotným odsouhlasením 

informován o průběhu a okolnostech výzkumu. Dále bych se, jako výzkumnice, měla jistě 

vyvarovat zatajování informací účastníkům. Což souvisí s jasným objasněním okolností 

výzkumu ještě před samotným začátkem projektu. Jako výzkumnice také musím počítat 

s odmítnutím, jelikož musím mít na paměti jistou svobodu účastníků, kteří se mohou 

klidně až v průběhu, v mém případě rozhovorů, rozhodnout, že nadále ve výzkumu 

nechtějí pokračovat. Nesmím opomenout ani anonymitu (Hendl, 2005). Protože budu 

potřebovat rozhovory nahrávat, musím také s tím seznámit komunikační partnery, od 

kterých potřebuji získat jejich svolení. 

 Pouhá anonymita však není řešení, je nutné zachovat i soukromí. Můžou se 

například změnit jisté skutečnosti, v rámci zachování soukromí, avšak nemělo by to 

narušit vyznění celého sdělení. Co se informovaného souhlasu týče, tak se jedná o 



39 

 

klasický dokument, využívaný v každém typu výzkumu s lidskými jedinci  

(Hendl, 2005). 

 Během výzkumu může také ne jednou dojít k situaci, kdy je komunikační partner 

vystaven tomu, že se musí vyjádřit k emočně citlivé záležitosti. Takové otázky bych, jako 

výzkumnice, neměla pokládat bez jisté přípravy. Měla bych dát komunikačnímu 

partnerovi prostor k uvolnění a vysvětlení svých pocitů. Potom se rozhovor může blížit 

až terapeutickému rozhovoru (Hendl, 2005). K tomu však u mého výzkumu nedošlo, 

jelikož jsem se dotazovaných ptala spíše na příjemnější věci, než by mohl být například 

rozvod, smrt či násilí. 

 

5. Analýza a interpretace rozhovorů 

 

Tato kapitola je koncipována následovně, v úvodní části přiblížím průběh 

rozhovorů a popíšu svou zkušenost s vedením rozhovorů. Dále je text rozčleněný dle 

pokládaných otázek, přičemž se k daným otázkám i podotázkám budu vyjadřovat právě 

na základě získaných zkušeností a názorů, získaných od komunikačních partnerů. 

 Každý rozhovor jsem začínala uvedením výzkumu, tedy proč výzkum provádím, 

k čemu mi poslouží nebo k čemu ho využiji a v podstatě i proč jsem si vybrala zrovna 

takovéto téma. Následovalo samozřejmě svolení a informace typu, anonymita, 

obeznámení s nahráváním rozhovoru a v neposlední řadě také předložení informovaného 

souhlasu. Jelikož jsem většinu rozhovorů uskutečnila během nelehké situace, vzniklé 

pandemií korona viru, tyto rozhovory proběhly pomocí videohovorů či klasických 

telefonátů. Nicméně i v této situaci jsem nabídla úvodní informace, požádala o svolení, a 

nakonec i zaslala informovaný souhlas. Následovalo pokládání předem připravených, 

otevřených otázek, postupně dle připravené osnovy (viz příloha).  

 Na závěr rozhovoru jsem komunikačním partnerům poděkovala za jejich čas a 

dala jsem jim prostor, aby se k samotným otázkám mohli vyjádřit. Byl to prostor, kdy 

komunikační partneři mohli rozhovor jaksi doplnit, zeptat se na cokoliv. Všechny 

rozhovory byly moc příjemné a setkala jsem se i s pozitivními ohlasy, na vybrané téma a 

celkový koncept. 

 Odpovědi na otázky jsem se snažila vždy členit nejen na základě pohlaví, ale i na 

základě profesionality. Tedy odpovědi jsou uváděny nejprve od trenérů, na které navazují 
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výpovědi rekreačních sportovců, následují odpovědi trenérek a výpovědi komunikačních 

partnerů zakončuji rekreačními sportovkyněmi.  

 

1. Kdy, proč a s jakým typem sportu komunikační partneři začali cvičit? 

 

Téměř všichni moji komunikační partneři cvičí již od útlého dětství a přisuzují to 

vlivu rodičů: „Cvičit jsem začala už v útlém dětství. Vlastně ani nevím kdy. Byla jsem 

malá a přivedli mě k tomu rodiče“ (Dita). „Sportuji, co si pamatuji, takže opravdu od 

mala. Je to zásluha mých rodičů, kteří nás vedli ke sportu“ (Richard). Podobně se vyjádřili 

i Marek, Eliáš, Linda a Darina. Jen Karina a Albert si cestu ke sportu našli sami: „Já jsem 

si cestu ke sportu našla někdy kolem devíti let“ (Karina). Je tedy evidentní, že rodiče hráli 

klíčovou roli, což zřejmě platí obecně. 

Oba trenéři v dětství začínali s hokejem: „Když mi bylo osm, máma se mě zeptala, 

co chci dělat, a já jsem řekl, že chci hrát hokej“ (Richard). Rekreační sportovci začínali 

s různými druhy sportů, které doplnili o fotbal: „Začal jsem s karate, pak jsem přestoupil 

na fotbal, v patnácti letech jsem to kombinoval se smíšenými bojovými sporty“ (Eliáš). 

„V šesti letech mě rodiče dali na basketbal, pak jsem do toho začal paralelně dělat další 

sporty“ (Marek). Albert se od svých šestnácti let věnuje fitness. Muži se tedy od malička, 

ve většině, věnovali nějakému „mužskému“ sportu, tedy sportu, který je tradičně 

spojován s maskulinitou. 

Trenérky svou sportovní kariéru zahájily „ženskými“ typy sportů: „Ve čtyřech 

letech jsem začala gymnastikou, pak jsem plynule přešla na závodní aerobik“ (Linda). 

„Od dětství jsem tancovala, měla jsem talent, vymýšlela jsem choreografie, chtěla jsem 

lidem předávat energii“ (Zita). Ženy, věnující se sportu ve volném času, nebyly jiné: „V 

mládí jsem chvilku závodně tančila“ (Dita). Karina se od mala věnuje závodnímu 

aerobiku: „Je to především choreografie s týmem na nějaké téma“. Karina jako jediná 

nenavštěvovala taneční či aerobní kroužky: „Od mala jsem chodila s tátou běhat a v páté 

třídě jsem začala s atletikou“. 

Vyplývá z toho tedy, že většina žen začínala s „ženskými“ sporty a muži s 

„mužskými“, ale jedna žena začala s atletikou, která je genderově spíše neutrální.  
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1.1. Měnil se přístup ke cvičení u komunikačních partnerů, v průběhu let? 

 

Trenér Richard a rekreační sportovci uvedli, že se jejich přístup ke cvičení měnil. 

Všichni tito muži, když se cvičením začínali, chtěli vypadat dobře, nabrat svalovou 

hmotu. Marek doplnil, že v dětství ho poháněli i vrstevníci, okolo 16 let už sám toužil po 

vítězství, po 30 roku života se sportem chtěl udržovat a když mu bylo 40 let: „Vrátilo se 

to, co jsem měl v mládí, nechci prohrát. Je to pro mě výzva, porážet dvacátníky“. Čili 

Marek svůj přístup rozčlenil dle věku. Eliáš potvrdil, že přístup se mění i s věkem. Albert 

po prvotní touze zhubnout a nabrat svaly, přisel na to, že chce cvičit hlavně kvůli svému 

zdraví, našel si ve cvičení zálibu. Richard chtěl být z počátku také silný a velký, postupem 

času začal posilovat vlastní vahou těla, a především pro své zdraví. Mužstvo doplnil Denis 

s tím, že u něj se přístup neměnil: „Vždycky jsem sport měl rád“. 

Trenérky také potvrdily, že se jejich přístup časem změnil. Linda uvedla věk, jako 

hlavní příčinu přeměny přístupu ke sportu – jiné vnímání a jiné priority. Zitin přístup se 

změnil především v tom, že se v průběhu let zaměřovala víc a víc na klienty: „Změnilo 

se to v tom, že to nedělám už jen pro sebe, ale spíš pro ostatní“. Rekreační sportovkyně, 

Karina a Darina, také prošly změnou. Karina byla dříve soutěživější a chtěla se vyrovnat 

vrstevnicím v týmu. Po nějaké době si uvědomila, že chce cvičit pro sebe, pro svůj vlastní 

dobrý pocit a z vlastní touhy. Darinu cvičení vždycky bavilo, připustila, že začátky byly 

těžké, ale jistou pravidelností tréninků se naučila víc přemýšlet i nad jídlem a celkově 

změnit se sportem i životní styl. Ditin přístup ke cvičení se neměnil. 

Ve většině se přístup ke sportu u komunikačních partnerů změnil. U mužů – 

trenéra i rekreačních sportovců – jsem shledala jisté podobnosti, a to, že chtěli být ze 

začátku svalnatí, až po sléze se více začali zajímat o to, aby jim sport pomohl ku zdraví. 

Potvrdili tak představy o maskulinitě a obecné motivaci mužů, které směřují především 

ke svalové hmotě, síle a soutěživosti.  

Trenérky svůj přístup změnily díky věku a s tím, že se více zaměřují na své klienty 

a klientky. Přístup rekreačních sportovkyň se také postupem času změnil, především kvůli 

zdravému životnímu stylu. Tedy, ve většině, byl ženský přístup v souladu s představami 

o femininitě, avšak je zde Karina, která byla zpočátku také soutěživá, což je spojováno 

naopak s maskulinitou, proto tedy jaksi rozvolňuje tradiční představu ženské motivace a 

vlastně tak i koliduje s mou původní představou o motivaci žen ke cvičení. 
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2. Jakým typům sportu se komunikační partneři věnuji? 

 

Jak už jsem výše zmínila, komunikační partnery jsem si vybírala nejen podle toho, 

jak dlouho se sportu obecně věnuji, ale i podle typu sportu, avšak ne ve smyslu mužský 

sport a ženský sport. U všech komunikačních partnerů je shodné, že vykonávají fitness 

cvičení, v mnoha případech však v kombinaci s dalšími typy sportů. Trenéři a trenérky 

lektorují právě fitness cvičení, kromě Denise, ten je trenérem mladých hokejistů, avšak 

fitness cvičením doplňuje svou fyzickou kondici. Rekreační sportovci, tedy Eliáš a Albert 

se věnují fitness cvičení také především, jen Marek fitness cvičením doplňuje fotbal, 

pojímá fitness jako kompenzační cvičení. Když to vezmu z jiného úhlu pohledu, Denis a 

Marek fitness cvičení doplňují „mužskými“ sporty. Darina, rekreační sportovkyně se také 

výhradně věnuje fitness cvičení. Karina fitness cvičením doplňuje pravidelné tréninky 

aerobiku a Dita sahá po fitness cvičení převážně tehdy, když chce zhubnout. Ženy zase 

fitness cvičením doplňují „ženské“ sporty, jako jsou aerobik či tanec. 

Je patrné, že fitness cvičení lze vykonávat primárně, ale i v kombinaci s dalšími 

druhy sportu. Osobně fitness cvičení pojímám jako nezbytné, jako takový základ 

správného fungování těla.  

 

2.1. Cvičí komunikační partneři i doma nebo pouze na místech k tomu určených 

a jaká je jejich otevřenost vůči novým/jiným sportům? 

 

Trenéři cvičení doma zcela zavrhli. Denis zavrhl i otevřenost vůči novým 

sportům, kdežto Richard uvedl: „Ono se to ke mně vždycky dostává postupně, klient 

začne hrát kupříkladu badminton, takže s ním budu chodit hrát badminton“. Rekreační 

sportovci si doma také necvičí a vůči novým sportům jsou otevřeni: „Když to má 

smysluplnost, to znamená nějaká kolektivní hra s nějakým smyslem, proč ne“ (Marek). 

Albert se chystá vyzkoušet bojové, tedy maskulinní sporty a Eliáš je otevřen opravdu 

všemu. 

Trenérky si doma cvičí, aby se udržovaly: „Musím se udržovat, abych držela 

tempo s klientkami“ (Zita). Linda doma pomáhá se cvičením i partnerovi. Otevřenost vůči 

novým sportům u Lindy rozhodně je, u Zity z časových důvodů chuť není. Rekreační 

sportovkyně si doma cvičí, kromě Dariny. Dita uvedla: „Každé ráno vstávám s jógou“ a 

Karina využívá téměř každou volnou chvilku: „Snažím se i kvůli tréninku, posilovat ráno 
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a večer, to musíme“. Kromě Dity jsou rekreační sportovkyně otevřené příležitosti 

vyzkoušet si nové sporty. 

Je evidentní, že pokud se ženy sportu věnují, snaží se ho vykonávat pravidelně, a 

to i v domácím prostředí. Tím však netvrdím, že by muži proto, že necvičí doma, necvičili 

poctivě. To, že ženy cvičí i doma, může souviset i s rozdílnou tělesnou kondicí u mužů a 

žen, kterou budu diskutovat níže. Otevřenost vůči novým sportům je zřejmě u žen a mužů 

podobná, u trenérů a trenérek to může být složitější, z již zmiňovaných časových důvodů. 

 

3. Co komunikační partnery motivuje ke sportu? 

 

Trenéru Richardovi jde o to, aby vypadal dobře a šel příkladem, hlavně aby udržel 

krok s klienty. Trenér Denis konkrétní motivaci ani nepotřebuje, dělá to, protože ho to 

prostě baví. Rekreační sportovci se shodují v tom, že se chtějí udržovat v kondici, být 

zdraví, jak duševně, tak i fyzicky. Marek chce navíc jít příkladem svým dětem, Eliáš si 

stanovil cíle, kterých chce například ve vzpírání dosáhnout a Albert chce navíc 

smysluplně využívat svůj volný čas.  

Trenérky zkrátka tato práce naplňuje: „Miluji ten sport, snažím se změnit 

mentalitu lidí k tomu, že je super sportovat. Zároveň ty endorfiny zlepšují náladu, a i ta 

postava ti zůstane, je to příjemný bonus“ (Linda). Stejně jako Petra Kladivová, i Linda 

chce lidem otevřít oči a probudit v nich touhu, chtít cvičit především kvůli sobě. Zita 

navazuje: „Je to ta fyzička, abych zvládla lekce s klientkami, naplňuje mě to, je to můj 

smysl života“. Rekreační sportovkyně se také shodují, motivuje je touha po udržení 

kondice, být fit, být zdravé a motivuje je i psychické odreagování.  

U trenérů i trenérek je motivace nejen samotná záliba ve sportu, ale i nutnost být 

v kondici, aby udrželi krok s klienty. U rekreačních sportovců a sportovkyň je hlavní 

motivací zdraví, přičemž ženy více zmiňovaly i psychický odpočinek. Ženy obecně touží 

udržet si kondici ve spojení s dalšími, zmiňovanými motivy. Usuzuji tedy, že ženy nemusí 

motivovat ideální postava samotná, nýbrž celkový zdravý životní styl. Domnívám se 

však, že postava hraje významnou roli v motivaci žen, jak jsem předpokládala. Moje 

domněnka o motivaci mužů, že cvičí kvůli svalům, se mi zcela nepotvrdila, jelikož muži 

zmiňují hlavně zdraví, jasně dané cíle a také chtějí jít příkladem. Získání svalové hmoty 

však mnohdy byla jejich prvotní motivace.  
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3.1. Jaké emoce mají komunikační partneři spojené se sportem? 

 

Trenéři a rekreační sportovci pociťují při sportu radost, volnost, euforii, v podstatě 

se sportem dobíjí. I když jsou během cvičení unavení, pociťují bolest, těší se na ten skvělý 

pocit, který se dostaví po cvičení: „Ten pocit satisfakce, když zesílím, nebo když uběhnu 

delší vzdálenost v lepším čase, tak satisfakce je neskutečná“ (Eliáš). „Někdy je to zmar, 

ale většinou je to radost, dřeš a víš proč“ (Richard). Obecně mají rekreační sportovci 

stanovené ve sportu cíle, kterých chtějí dosáhnout. Marek a Albert si sportem také čistí 

hlavu, především od každodenních starostí či povinností se školou či prací.  

Trenérkám a rekreačním sportovkyním sport přináší také pozitivní emoce, 

spokojenost, jistou formu odpočinku mentálního. Linda uvedla, že při sportu vypne a 

vnímá jenom to: „Soustředím se jen na to, což mě osvobozuje duši“, navíc jí těší pokroky 

klientů a klientek. Dita při tanci ztrácí pojem o čase, během fitness cvičení se však musí 

chválit a hlídat čas, aby věděla, kdy to „utrpení“ skončí. 

Na základě těchto výpovědí, mohu usuzovat, že přes občasné složitosti a hoře, u 

všech komunikačních partnerů převládají pozitivní emoce, jako je radost a euforie. U 

mužů jsou tyto emoce podtrženy ještě výkonnostní stránkou, překonávají své limity, což 

se dá označit jako typicky maskulinní. Ženy tyto pozitivní emoce doplňují o pročištění 

hlavy. Ženské cíle nejsou jasně vytyčené, jako ty mužské. 

 

3.2. Existuje něco, co komunikačním partnerům na cvičení vadí? 

 

Trenérům nevadí nic. Rekreační sportovci se vyjádřili bohatěji: „Vadí mi bolest“ 

(Marek), „Spoustu věcí dělám nerad, ty kompenzační cvičení, to je nuda, ale jsou 

důležitý“ (Eliáš). Albertovi vadí, že musí cvičení mnohdy přizpůsobit den: „Když vím, 

že ten den, chci jít do fitka, vím, že mi to zabere několik hodin. Člověk si k tomu musí 

uvařit jídlo, cesta zabere taky nějaký čas“. 

 Trenérkám nevadí na sportu nic osobního, v Lindině případě jde o to, že jí vadí, 

když se lidé šetří, když vidí, že ještě mají sílu, ale nedávají do cvičení maximum. Obdobně 

to má Zita: „U těch skupinových lekcí mi vadí, že nedokážu uhlídat všechny holky“. 

Rekreačním sportovkyním vadí odlišné věci: „Na cvičení mi vadí ta urputnost, aby člověk 

něčeho dosáhl, musí jít až za hranu svých možností“ (Dita). Darině vadí dojíždění a 

Karina doplňuje: „Vadí mi, když nedosahuji výsledků, kterých bych měla to je asi jediné, 

co mi vadí“.  
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 V tomto případě můžeme pozorovat odlišné názory, z hlediska pohlaví. Trenéři 

neshledávají nic, co by jim na cvičení vadilo, naproti tomu trenérkám vadí, když se klienti 

a klienty dostatečně nesnaží nebo že je nemohou dostatečně ohlídat. Obecně je kontrola 

však tradičně spojována s maskulinitou, je tedy zajímavé pozorovat tuto skutečnost u žen. 

Muži bojují s bolestí a se cviky, které je nebaví tolik. Albert s Darinou se shodují v tom, 

že jim občas vadí čas, který věnují nejen přípravě, ale i dojíždění, kvůli cvičení. Ženám, 

oproti mužům vadí urputnost cvičení, nebo že nejsou tak dobré, jak by mohly být. 

 

4. Domnívají se komunikační partneři, že existují rozdíly mezi sportováním mužů 

a žen, co se přístupu či motivace týče? 

 

Ve většině se komunikační partneři shodují v tom, že jisté rozdíly existují. Trenér 

Richard: „U žen je sport více psychoterapie, taková očista duše, přijdou si popovídat. 

Kdežto muži ve sportu víc zabírají, víc se chtějí zpotit, jdou po výkonu. Ženy chtějí ze 

začátku například zhubnout a pak motivace volně přechází k tomu, že je to baví“. 

Doplňuje, že ženy jsou mnohdy ty, které sahají po cvičení, mají-li počínající zdravotní 

potíže, jako například bolesti zad. Trenér Denis si myslí, že rozdíly jsou v odvětví sportu.  

Rekreační sportovci jsou také toho názoru, že rozdíly ve sportování mužů a žen 

existují. Marek zastává také ten názor, že ženy si sporem více vyčistí hlavu, což vlastně 

koresponduje s výpověďmi mých komunikačních partnerek, dále se Marek domnívá, že 

některé ženy se mohou chtít svými výkony vyrovnat mužům, což můžeme označit jako 

feministický stereotyp. Také zmiňuje to, že ženy mívají jako hlavní prioritu děti a 

domácnost (pokud se u nich již vyskytují/je), kdežto muži si prostě jdou nejprve 

zasportovat a domácnost řeší posléze. Mužskou část komunikačních partnerů doplňuje 

Albert, který připouští, že rozdíly mohou být jak v motivaci, tak i v přístupu ke cvičení a 

své přesvědčení doplňuje: „U žen je to v mnoha případech, motivace zhubnout, muži 

chtějí spíše nabrat svaly. Samozřejmě to může být jinak, ale myslím si, že žena ve fitness 

centru nebude tolik cvičit na vrchní část těla, jako muži, ale dá přednost partiím, jako jsou 

nohy či hýždě“. Eliáš doplňuje: „Určitě by se rozdíly našly, ale myslím si, že dnes může 

dělat kdokoliv cokoliv, hlavně když ho to baví“. 

Trenérka Zita uvádí, že záleží na odvětví sportu, ale i na lidech. Linda, trenérka 

doplňuje: „Ženy nemají fyzický fond jako muži, musí hodně dohánět – silově i 

posilováním například břicha, mají to celkově náročnější. Muži to mají dané víc do vínku. 

Muži jsou i méně omezeni rodinou, oproti ženám“. 
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Rekreační sportovkyně jsou toho názoru, že muži sportují, aby nabrali svaly a 

vypadali dobře. Obecně vnímají muže jako ty silné, agresivní, soutěživé, zaměřené na 

výkon. Ženy, podle nich, chtějí mít štíhlou postavu, být pevné a fit. V současné době 

mohou ženy atakovat mužské sporty.  

Obecně u komunikačních partnerů panují obdobné názory, tedy že ženy sportují 

spíše kvůli postavě a mentálnímu odpočinku. Muži jsou ti, co jsou ti soutěživí, lační po 

výkonu a výsledcích. Představa komunikačních partnerů o obecné motivaci mužů a žen 

ke sportu se v určitých směrech shoduje s jejich osobní motivací. Rekreační sportovkyně 

cvičí kvůli udržení postavy, což souvisí se zdravým životním stylem, tedy jejich osobní 

motivace se shoduje s jejich představou o tom, proč ženy cvičí obecně. Avšak rekreační 

sportovkyně nevykonávají mužské sporty, z čehož usuzuji, že zde pracují genderové 

stereotypy. Rekreační sportovci vypověděli, že ženskou motivací chápou především 

touhu zhubnout, popřípadě postavu udržet, a že sport ženy mohou vnímat jako zdroj 

mentálního odpočinku, což se opět shoduje i s výpověďmi rekreačních sportovkyň.  

Domněnky mých komunikačních partnerů o rozdílnosti motivačních faktorů u 

mužů a žen v oblasti cvičení se v podstatě potvrdily v praxi, tedy potvrdili je sami 

komunikační partneři svými motivacemi ke cvičení, které se přidržují ve stereotypnější 

linii. Sportovci ze vzorku se věnují mužským sportům, mají dané cíle a překonávají se. 

Sportovkyně naopak zastávají ženské sporty, které jim pomáhají udržet nejen kondici a 

zdraví, ale i figuru. 

 

4.1. Existují podle komunikačních partnerů typicky mužské a ženské sporty? 

 

Opět panuje obecný názor, že mužské a ženské sporty existují. Po první 

domněnce, že spíše než typicky mužské a typicky ženské sporty existují sporty, které se 

víc hodí pro muže a jiné více pro ženy, z výpovědí respondentů nakonec vzešlo, že 

takovouto kategorizaci rozlišují. Všichni komunikační partneři se však shodli, že se 

pomyslná hranice mezi takto členěnými sporty v současné době smazává. Trenéru 

Richardovi se nelíbí, když ženy boxují, avšak je to dnes již běžná praxe, pokud se tomu 

chtějí věnovat. Trenér Denis vidí ty druhy sportů vhodnější pro ženy, jako ty estetičtější, 

jako jsou gymnastika či akvabely: „Aerobik je pro mě dámský sport, že ho dělají muži, 

mi nevadí. To samé obráceně, hokej je mužský sport a hrají ho i ženy, s tím problém 

nemám. Myslím si ale, že jsou sporty, které jsou pro muže a které jsou pro ženy“. Vlastně 

si tedy odporuje, vnímá sporty jako mužské a ženské. Se svým názorem se tak shoduje 
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s dvěma hokejisty, jejichž názor (viz výše) také není jasně diferencovaný a neodsuzují 

ani jedno pohlaví, ať už se věnuje jakémukoliv sportu. Denis dále pokračuje a ty více 

mužské sporty popisuje, jako ty zaměřené více na sílu, uvádí fotbal nebo ragby. Rekreační 

sportovci, Eliáš a Albert, také chápou fotbal a hokej jako ty mužské sporty, naproti tomu 

krasobruslení či tanec definují jako ženské sporty. Marek není vnitřně přesvědčen o 

existenci mužských a ženských sportů: „Myslím si, že úplně vyhraněné to není, ale je 

třeba třetina společných sportů, jako plavání nebo squash. Avšak pomyslná levá třetina 

bude více pro ženy a ta pravá pro muže“.  

Trenérky spatřují muže, při výkonu například gymnastiky či baletu, jako zženštilé. 

Linda dodává: „Při silové gymnastice, díky síle, mohou být muži lepší, při výrazové 

gymnastice budou ženy jistě vypadat lépe. Závodní aerobik bude jen pro ženy, že to dělají 

muži, není to úplně to pravé, není to přirozené“. Doplňuje však, že tenis, plavání nebo 

atletiku pojímá stejně, jak pro muže, tak i pro ženy. Trenérka Zita dodává: „Nikdy jsem 

neodsuzovala, když žena dělala sport, který je spíše mužský, je pravda, že box mi k ženám 

nepatří, ale když to žena chce, tak proč ne“. Rekreační sportovkyně jsou též toho názoru, 

že jasné rozhraní neexistuje, avšak takové bojové sporty, ragby či box pojímají jako 

mužské sporty. Tanec, jumping či jógu berou jako ženské sporty. 

Můžeme vidět, že komunikační partneři si jsou vědomi současné situace, kdy se 

každý člověk, může věnovat jakémukoliv sportu, co chce, avšak ve většině zastávají 

genderově stereotypní názory. 

 

5. Přistupují trenéři odlišně k mužům a ženám, podle komunikačních partnerů? 

 

Rekreační sportovci a sportovkyně jsou toho názoru, že při nejmenším by trenéři 

měli přistupovat k mužům a ženám odlišně. Marek byl učitelem tělocviku a z vlastní 

zkušenosti popisoval: „Trošku jsem po klucích šlapal, aby se chovali jako chlapi, a ne 

jako slečinky, kdežto holkám jsem víc mentálně pomohl“. Doplňuje, že klukům se dá říct 

víc věcí „natvrdo“. Eliáš ani Albert vlastní zkušenosti nemají. Dita má osobní zkušenost 

s individuálními tréninky, což není zcela relevantní, protože v tomto případě trenér 

vyhovoval jen a pouze jedné ženě. Nicméně Dita zastává ten názor, že trenér by měl jistě 

v potaz brát ženské tělo a jeho funkci, brát v potaz měsíční periodu či možnost 

těhotenství, mužské tělo popisuje, jako „připravené na výkon, na posouvání svých 

limitů“. Karina vlastní zkušenost nemá, ale co vypozorovala z okolí, tvrdí, že na ženy 

jsou trenéři mírnější, kdežto muže se snaží více nabudit. Darina z osobní zkušenosti 
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dodává: „Na atletice ke mně trenér přistupoval jinak než ke klukům. Věděl u mě, že já 

jsem v sobě ten nejlepší trenér pro sebe, tudíž když se mi nepovedl závod, nic mi 

nevyčítal, protože věděl, že si to sama vyčítám dost“. 

 Trenéři a trenérky se taktéž domnívají, že by měli přistupovat odlišně k mužům a 

ženám, avšak Richard tvrdí, že mnohdy tomu tak není: „Nechci škatulkovat trenéry, ale 

co jsem viděl, ty rozdíly prostě nedělají a myslím, že je to špatně. Ženy by neměly vůbec 

cvičit na strojích, jsou křehčí“. Sám doplnil, že rozdílně k ženám přistupuje. Denis si zase 

nedokáže představit, že by si k ženám dovolil tolik, co k mužům. Muže dokáže „seřvat“, 

ale k ženě by si to nedovolil.  

Trenérky jsou také pro odlišný přístup ke cvičení mužů a žen. Linda z vlastní 

zkušenosti říká: „Moje závodní holky jsou šikovné, ale když to porovnám s kluky, které 

také trénuji, ty holky se pořád šetří“. Zita v současné době trénuje už jen ženy, které 

trénuje raději, ale trénovala i muže: „U žen začínám víc zvolna než s muži, u těch se 

nebojím, ustojí toho víc, než ženy“. 

 Opět se komunikační partneři shodují, že je jistě nutné, aby trenéři k mužům a 

ženám přistupovali rozdílně. Jejich názor se mi i potvrdil z toho profesionálního hlediska, 

tedy i sami dotazovaní trenéři a trenérky rozdíly v samotném cvičení mužů a žen spatřují 

a navíc, sami k nim rozdílně přistupují. 

 

6. Čeho chtějí komunikační partneři ve sportu dosáhnout? 

 

Cíle trenérů a trenérek jsou již v podstatě splněny. Richard jasně daný cíl nemá, 

chce jen nadále dobře trénovat lidi, aby byli spokojení, a aby cvičení bavilo jak klienty, 

tak jeho, v tom shledává smysluplnost. Denis se chce nadále věnovat na plno trénování a 

fitness cvičení, kterým doplňuje tréninky. Linda sklidila už mnoho úspěchů s dívčím 

týmem aerobiku, nadále cvičí děti z mateřských i základních škol, vede komerční cviční 

a individuální tréninky, sama za sebe byla v závodním aerobiku třikrát po sobě zlatá 

vítězka, i nadále však připouští, že se chce zlepšovat. Zita je šťastná osobní trenérka, která 

předává zkušenosti a svou energii svým klientkám. Všichni trenéři a všechny trenérky se 

cvičením chtějí i nadále udržovat v kondici. 

Rekreační sportovci se obecně, také chtějí udržovat co nejdéle v dobré fyzické 

kondici. Jak jsem již výše zmínila, Eliáš má jasně stanovené cíle v silovém tréninku: „Na 

mrtvý tah bych chtěl zlepšit váhu na 250 kg, co se dřepů týče, byl bych rád minimálně za 

180 kg, chtěl bych taky vylepšit svůj počet sklapovaček, vzpory na kruzích“ atd. Eliáš 
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chce, aby mu jeho tělo fungovalo, tak jak má, co nejdéle. Albert chce mít ze sebe dobrý 

pocit, být zdravý a být se sebou spokojený. Marek už toho hodně dokázal, ale ambice má 

stále vysoké, do 50 let se chce udržovat, zkoušet nové sporty a své ambice převádět i na 

své děti.  

Rekreační sportovkyně se shodují v tom, že si chtějí udržovat kondici. Darina se 

chce i do budoucna pravidelně pohybovat, mít cvičení jako příjemný koníček, který ji 

bude pomáhat i po psychické stránce. Dita si chce vytvarovat tělo k obrazu svému. Cvičit, 

dokud jí síly budou stačit a předejít tak možnému fatálnímu konci. Karina se chce stát 

trenérkou: „Mám vzor ve své trenérce, hodně pro mě znamená. Chtěla bych mít vlastní 

tým malých holek“. 

Cíle komunikačních partnerů jsou různé, avšak u trenérů a trenérek jsou cíle jasné, 

chtějí mít spokojenou klientelu. Čili jejich cíle nejsou jen osobní, jsou vztažené i na 

úspěchy jejich klientů. Rekreační sportovci chtějí být prostě fit, jít vzorem. Rekreační 

sportovkyně své cíle mají shodné s muži, tedy chtějí být díky cvičení zdravé a v kondici, 

chtějí tak předejít možným onemocněním, udržovat se i psychicky. 

 

5.1. Souhrn analýzy 

 

Na základě výše popsaného rozboru rozhovorů jsem zjistila, že většinu 

komunikačních partnerů ke cvičení dovedli rodiče. Právě to mohlo sehrát roli ve výběru 

počátečních sportů. Vyplynulo totiž z rozhovorů, že trenérky i rekreační sportovkyně se 

v mládí věnovaly sportům jako gymnastika, aerobik či tanec, což následně samy označily 

za ženské sporty. Muži, trenéři i sportovci, naopak zastávali tradičně mužsky označované 

sporty jako hokej, fotbal nebo bojová umění.  

Muži chtěli zprvu nabrat svalovou hmotu, až postupem času se jejich přístup ke 

sportu změnil, přehodnotili situaci a začali cvičit především kvůli zdraví. Muži tedy 

začínali cvičit v duchu tradiční maskulinity, ale sportování rozšířilo jejich obzory. Ženy 

sportu věnují více času, i mimo skupinové lekce či pravidelné hodiny, které navštěvují. 

Ženy cvičí doma možná proto, že domov je pro ně spojen s prací (domácí práce, péče o 

rodinu) na rozdíl od mužů, kteří domov považují za místo odpočinku a klidu, tedy místo, 

kde se nepodávají výkony, kde se nepracuje, a to ani na sobě.  

 Rekreační sportovkyně uvedly jako svůj hlavní motivační faktor zdraví, udržení 

kondice a mentální odpočinek. Osobně chápu motivaci udržet si kondici, jako udržet si i 
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postavu, se kterou jsou komunikační partnerky spokojeny, nicméně připouštím, že pod 

pojmem udržení kondice může každý chápat rozdílné věci. Proto se však domnívám, že 

hlavním motivačním faktorem u žen je právě postava, ve spojení s dalšími benefity.  

 Muži a jejich motivace spočívá také především ve zdraví, pohyblivosti a jistě i 

vzhledu. Tím, že chtějí udržovat pohyb, jak jen to půjde, dle mého názoru, souvisí s tím, 

jak vypadají. Obzvlášť trenéři, jelikož to jsou ti, kteří by měli reprezentovat svou práci, 

tedy i udržet minimálně stejný krok se svými klienty. U trenérů a trenérek je tedy 

motivace nejen to, že sport a cvičení obecně zkrátka milují a je to pro ně smysl života, ale 

i jejich vlastní kondice a životní styl. 

 Motivace, jak jsem již nastínila výše, jistě souvisí i s emocemi. V podstatě všichni 

komunikační partneři při cvičení pociťují pozitivní emoce z důvodu vyplavení endorfinů 

a s tím spojené pocity štěstí a radosti, zadostiučinění a satisfakce. Jelikož se při sportu 

dostavují takovéto pocity, pak se může stát motivací právě prožívání těchto emocí. 

 Emoce jsou při sportu u obou pohlaví pozitivní. Ženy se během sportu povzbuzují, 

aby to zvládly, berou cvičení také jako únik od možných problémů, přičemž jim sport 

zvedá náladu a po cvičení se cítí spokojené. Muži se během cvičení velmi často 

nesoustředí na nic jiného, a i když se třeba během cvičení objeví bolest, překonají to, 

jelikož se těší na dobrý pocit po dobře odvedené práci. Pokud tedy muži mluví o 

překonávání bolesti, mluví o maskulinitě. 

 U trenérů není nic, co by jim na cvičení vadilo. Muži zmiňovali například bolest, 

nezáživnost určitých druhů cvičení a čas věnovaný věcem okolo cvičení, co jim vadí. 

Trenérkám osobně na cvičení také nic nevadí, avšak vadí jim spíše věci spojené 

s druhými, konkrétně když se klientky na lekcích šetří nebo když trenérky nemají 

možnost všechny klientky ohlídat, aby cvičily správně. Rekreačním sportovkyním vadí 

urputnost či to, když nedosahují takových výsledků, jakých by mohly. 

 Dostáváme se k další části rozhovorů. Komunikační partneři si většinou myslí, že 

rozdíly mezi sportováním mužů a žen existují. Na základě rozhovorů jsem se dozvěděla, 

že muži se zdají být více soutěživí, chtějí být velcí, svalnatí a jsou více zaměřeni na výkon, 

což téměř dokonale potvrzuje teorii. Ženy zase prý cvičí především kvůli postavě, a aby 

předcházely zdravotním problémům, více se při cvičení odreagují. Setkala jsem se i 

s názorem, že ženy to mají ve cvičení složitější, musí více makat, více cviků oproti 

mužům dohánět, především z hlediska síly. Komunikační partneři připouští však, že se 

v dnešní době mohou najít výjimky a že možná spíše než pohlaví, záleží na povaze 
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člověka – jestli sám chce, najde si vlastní důvod, proč se cvičení bude věnovat, dokáže 

tak co bude chtít.  

Dále se zprvu komunikační partneři v podstatě shodli na tom, že nevnímají jasně 

dané rozhraní sportů na mužský a ženské. Vyjadřovali spíše, že jisté sporty vnímají jako 

vhodnější pro muže a jiné pro ženy. Když se však postupně vyjadřovali více, z jejich 

výpovědí vlastně vyplynulo, že takové rozhraní vnímají a dokonce byli i schopni uvést 

příklady takto rozdělených sportů (viz dále), což odkazuje na teoretickou část, ve které 

jsem toto rozdělení pootevřela. Neopomněli však to, že v současné době se může každý 

věnovat, jakému sportu jen chce. Usuzuji z toho, že si komunikační partneři jsou vědomi 

volnosti při výběru sportu, avšak většina z nich zastává genderově stereotypní názor, 

jakým sportům by se měly věnovat ženy a jakým muži. 

Mezi ženské sporty řadili komunikační partneři taneční sporty jako gymnastiku 

nebo krasobruslení. Pod mužskými sporty si komunikační partneři představovali určitě 

fotbal, hokej, ragby nebo box. Takovéto mužské sporty jsou podle komunikačních 

partnerů silové, kontaktní a drsné, tudíž nevhodné, dokonce až nebezpečné pro ženy. Jisté 

povědomí o možném, hrozícím nebezpečí pro ženy při jistých typech sportů souvisí 

s mýtem z minulosti, kdy však bylo sportování ženám kvůli hrozícímu nebezpečí 

zakazováno. Ženské sporty jsou tedy spíše ladné, estetické a více kreativnější. Moji 

komunikační partneři zmínili i sporty, které mohou být vhodné stejně pro obě pohlaví. 

Pod takové sporty zahrnuli plavání, squash nebo atletiku. 

 S obdobným názorem se setkáváme i v otázce přístupu trenérů ke cvičení mužů a 

žen. Na základě výpovědí komunikačních partnerů, by trenéři jistě měli k mužům a ženám 

přistupovat rozdílně, a to již z biologického hlediska, na které poukázala například Dita, 

co se nejen menstruačního cyklu žen týče. Nejde však jen o biologické hledisko, vezměme 

v potaz i hledisko sociální, které připomněl Marek, tedy zřetel by se měl brát i na to, že 

žena má na starosti domácnost. Samozřejmě ve výsledku záleží na každém trenérovi a 

trenérce jednotlivě, a i na typu sportu nebo cvičení. V zásadě se ale komunikační partneři 

shodli, že přístup odlišný je. Jelikož panuje názor, že muži jsou silnější, mohou jim trenéři 

při cvičení dát více do těla než ženám. Zde bych chtěla uvést, že nejde jen o rozdíly mezi 

muži a ženami, nýbrž o rozdíly tělesnosti. Nemůžeme brát všechny muže jako ty silné 

maskulinní mašiny, co jsou samý sval a samá šlacha a naopak všechny ženy pojímat jako 

slabé krasotinky. Existují i slabší, svou konstrukcí těla odlišnější muži než je maskulinní 

představa muže. Tito „slabší“ muži budou jistě své tréninky pojímat jinak a totéž u žen, 

budou existovat i ty, které naopak svou silou mohou předčit muže. Cvičení se totiž 
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přizpůsobuje fyzické kondici cvičícího. Komunikační partneři se shodli na tom, že 

cvičení žen by mělo být více zdravotně založené, přičemž ženy samy doplňují, že samy 

chtějí cvičit ty partie, které „vylepší“ jejich postavu, s čímž souhlasí i trenéři. Avšak 

cvičení je obecně rozvíjející aktivita, tudíž není důvod, aby i ženy nemohly posilovat 

všechny partie svého těla. Trenéři a trenérky jsou obecně na ženy mírnější a naopak muže, 

se trenéři snaží více motivovat a „hecovat“, což můžeme označit za genderový stereotyp. 

Můžeme se domnívat, proč jsou trenéři mírnější na ženy, avšak správní trenéři by měli 

muže i ženy motivovat podobně. 

 Cíle trenérů a trenérek jsou zaměřeny především na spokojenost klientů, avšak se 

i oni chtějí ve sportu zdokonalovat pro sebe samotné, ale i v rámci udržení kroku s klienty. 

Rekreační sportovci a sportovkyně si chtějí především udržovat kondici a být zdraví. 

Muži mají jasněji stanovené cíle, svými ambicemi a touhou překonávat se, chtějí jít 

příkladem svému okolí. Ženy se chtějí udržovat nejen fyzicky, ale i psychicky, obecně 

nemají jasně stanovené cíle, jako muži. Ženy se chtějí věnovat cvičení jako koníčku, který 

jim pomůže udržet pevnou postavu, zdravý životní styl a ještě si při něm psychicky 

odpočinou. Ženy a muži ze vzorku, tedy moji komunikační partneři, naplňují představy o 

maskulinitě a femininitě. Somatizují gender a reprodukují genderové stereotypy, jako 

říkají Bourdieu (2000) a Giddens (2013). 
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6. Závěr 

 

Téměř všichni komunikační partneři se sportu či cvičení věnují od dětství a ve 

většině případů jim k tomu dopomohli jejich rodiče. Domnívám se proto, že právě díky 

rodičům převzali komunikační partneři (k čemuž se záhy dostanu) povědomí o typech 

ženských a mužských sportů. Právě rodiče jsou ti, kteří hrají primární roli v rámci rané 

socializace v životě téměř každého z nás. V několika případech to byli rodiče, kteří pro 

své děti zvolili druh sportu, kterému se budou věnovat. Přesvědčení rodičů o vhodnosti 

hokeje pro Richarda nebo aerobiku pro Karinu jistě utvořilo jejich pozdější názor na věc.  

Již jsem uvedla, jakým typům sportů se věnovali moji komunikační partneři. Na 

co chci však navázat je to, jak moc se sportům komunikační partneři věnují. U trenérů a 

trenérek je to více méně jasné, avšak už zde můžeme shledávat rozdíly. Trenéři necvičí 

doma, ale trenérky ano. Trenérky uvedly, že se potřebují udržovat kvůli klientele. Richard 

to samé uvedl také, tedy že potřebuje být v kondici, aby udržel tempo se svými klienty, 

avšak kvůli tomu doma stejně necvičí. Odbočím nyní k rekreačním sportovcům a 

sportovkyním. Sportovci shodně uvedli, že doma také jako trenéři necvičí. Sportovkyně 

doma naopak cvičí, hlavně kvůli zdravotním potížím a udržení pravidelnosti. Obecně tedy 

nyní mohu usoudit, že ženy se cvičení věnují i mimo pravidelné lekce, muži však nikoliv. 

Domnívám se, že tato skutečnost souvisí s tím, že ženy musí víc „makat“, aby dosáhly, 

po čem touží. Jak uvedla trenérka Linda, muži mají cvičení a sport dán více do vínku, což 

spojuji s tradičním pojetí sportu jako mužské záležitosti. 

Dostávám se však k hlavní části, tedy k motivaci. Trenéři a trenérky cvičí 

především proto, že je to baví a naplňuje. Trenérky však motivuje i úspěch druhých, pro 

které cvičí, kterým pomáhají cvičit. Rekreační sportovci a sportovkyně obecně shodně 

cvičí proto, aby si udrželi kondici. S tím, dle mého názoru, souvisí i udržení si ideální 

postavy, dle jejich představ. Chtějí být zdraví a fit. U mužů jsem však vypozorovala, že 

mají jasně vytyčené cíle, kterých chtějí dostáhnout. Chtějí tak posouvat své limity a jít 

příkladem. Ženy pohání především udržení jistého standardu, kterého již dosáhly 

(postava) a to, aby je cvičení bavilo a bylo jim příjemným koníčkem.  

Je však složitější jasně, konkrétně definovat motivaci mužů a žen ke sportu. Není 

totiž jednoznačná a jedna jediná. Moje domněnka o motivaci žen byla taková, že chtějí 

cvičit především kvůli postavě. Rekreační sportovkyně ze vzorku skutečně kvůli postavě 

cvičí, chtějí si ji totiž udržet v takovém stavu, se kterým jsou spokojené. Avšak tuto, 
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řekněme primární motivaci, doplňují o další benefity, které jim cvičení poskytuje. 

Všechny jsem je výše diskutovala, pro připomenutí to bylo zdraví, kondice a obecně být 

co nejdéle fit. Má představa o mužské motivaci ke sportu byla taková, že chtějí být hlavně 

svalnatí a velcí. Tady už je to trochu složitější, jelikož tuto motivaci muži pociťovali, 

když se cvičením začínali. Postupem času se však jejich přístup měnil a shodně s ženami 

cvičí také hlavně kvůli zdraví a kondici. 

Představy, které máme spojené s tím, jak by měla vystupovat a jak by se měla 

chovat žena, se projevují i v oblasti sportu. Ženy jsou obecně ty plašší, bázlivější, muži 

jsou oproti nim ti dravější, soutěživější. Mé komunikační partnerky si ve cvičení nekladou 

konkrétní cíle, cvičí hlavně pro potěšení a mentální odpočinek, navíc nepociťují touhu 

vyrovnat se mužům ve cvičení. Muži naopak cíle mnohdy mají jasně vytyčené a jdou si 

za nimi stůj co stůj, od čehož se odvíjí i tradičně maskulinní posouvání hranic, výkonnost 

a urputnost. Sport je mnohdy také pojímán jako mužská záležitost, ve které se tedy 

projevuje androcentrismus. Vnímají-li to takto ženy, které v sobě nemají tu touhu 

vyrovnat se mužům, nemusejí mít zájem posouvat své limity nebo se věnovat takovým 

sportům, ve kterých by mohla být zpochybňována jejich ženskost.  

Dostávám se k emocím. Emoce byli u všech komunikačních partnerů pozitivní. 

Muži zmiňovali bolest, kterou když překonají, dostává se jim ještě lepšího pocitu po 

cvičení. Pociťují satisfakci. Cítí se také volní a svobodní při cvičení. Nemyslí na nic 

jiného než na výkon, na cvičení samotné, což můžeme označit jako prožitky typu flow. 

Právě překonávání bolesti, překážek, sebe sama, je znakem tradiční maskulinity. Ženy 

také zmiňovaly radost, která se jim po cvičení dostává. Těší se na odměnu po „utrpení“ 

ve formě bolestivých cviků. Ženy také „vypnou“ při cvičení, ale spíš tak, že se odreagují 

a oprostí se od starostí, které souvisí s tradičně pojímaným životem ženy, tedy od starostí 

spojených s dětmi a domácností. 

Sportování mužů a žen, jak jsem si již výše nastínila, jistě rozdílné je. Domnívají 

se tak i komunikační partneři. Obecný názor mužů, který souvisí s motivací žen ke sportu, 

je péče o postavu. Muži tvrdí, že ženy sportují především kvůli své postavě a že se tak 

mnohdy chtějí i vyrovnat mužům. Právě o těch případech, kdy ženy vykonávají mužské 

sporty, se rozepíšu níže. Muži své pohlaví ve sportu vnímají jako to výkonnostně 

zaměřené, toužící po svalech, čímž potvrzují stereotypní názor o mužích a ženách ve 

sportu. Dalo by se říct, že obecně platný názor žen o mužském sportování je také tradiční, 

tedy, že muži cvičí hlavně kvůli svalům. Ženy chápou právě sport jako činnost, která „jde 

lépe“ mužům, můžou tedy sport obecně vnímat jako mužskou záležitost. Komunikační 
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partnerky zastávají také stereotypní názor, že ženy cvičí kvůli dosažení štíhlé postavy, 

ačkoliv to na sebe explicitně neaplikují. 

Přejděme ke kategorizaci mužských a ženských sportů, při které můžeme 

myšlenku rozvést. Komunikační partneři jsou přesvědčeni o existenci typicky mužských 

a typicky ženských sportů. Byť komunikační partneři uvedli, že nikoho jaksi neodsuzují 

za to, jakému typu sportu se věnuje a že sami nepociťují jasně danou hranici mezi 

mužskými a ženskými sporty, přeci jen jsou v nich genderové stereotypy zakořeněné. 

Uvedli totiž shodně, muži i ženy, že taneční, pohybové, ladné sporty mají spojené se 

ženami. Naproti tomu sporty, které jsou charakteristické svou soutěživostí, týmovostí, 

silou a drivem, označovali jako ty mužské. Komunikační partneři vyjádřili svůj názor, že 

když muž vykonává aerobik či gymnastiku, vypadá nepřirozeně či zženštile. Také jim 

nepřišlo přirozené, že by se ženy chtěly nechat dobrovolně bít při boxu, nebo se 

vystavovat nebezpečí při tvrdém sportu jako je hokej. Odkážu na začátek této podkapitoly 

a znovu zmíním, že to je zřejmě výsledkem socializace. Od malička jsme vystaveni 

představám, čemu se věnují muži a čemu ženy. 

Komunikační partneři se dále shodli na tom, že přístup trenérů k mužům a ženám 

by jistě rozdílný být měl. Rekreační sportovci a sportovkyně poukázali na samotnou 

rozdílnost těl mužů a žen. Ženy jsou mnohdy křehčí než muži, jsou jinak stavěné a jinak 

jejich tělo funguje. Musí se brát zřetel na měsíční periodu či na možnost těhotenství, o 

kterém se ještě neví. Většina mužských těl je naopak připravená na výkon, připravená na 

posouvání svých limitů. Tuto tezi posléze potvrdili i trenéři a trenérky, kteří mluvili 

z vlastní zkušenosti.  

Biologická odlišnost však není všechno. Měli bychom brát v potaz i sociální 

hledisko. V genderově tradiční společnosti mívá žena většinou na starosti děti a 

domácnost. Jsou-li děti malé a ambice otce i matky ve sportu vysoké, jistě se nemůže stát, 

že by se oba věnovali sportu naplno. Spíše to asi bude žena, která své tréninky bude 

přizpůsobovat dětem. Je to jen má teze, tedy připouštím, že v různých případech se tento 

vzorec může a jistě bude lišit. Je to však spíše námět pro další výzkum. 

Ještě se ale vrátím zpět k hlavní myšlence, tedy že nezáleží jen a pouze na biologii, 

ale i na psychologickém hledisku. Z vlastní zkušenosti mohu uvést, že také hodně zaleží 

na rozpoložení člověka, když jde cvičit. Souží-li se člověk s něčím, řeší-li náročnou 

situaci v zaměstnání či v rodině, jistě se to promítne i do výkonu ve sportu. Naopak,  

mají-li to lidé nastavené podobně, jako uváděli někteří z komunikačních partnerů, mohou 

mít sport jako odreagování, a naopak si sportem odpočinou, přičemž po skončení tak jako 
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tak budou povinnosti muset řešit. To je však už ubírání se jiným směrem, který jsem svým 

výzkumem nepostihla. 

Posledním bodem byly cíle komunikačních partnerů. Všichni komunikační 

partneři chtějí mít dobrou fyzickou kondici a být zdraví. Trenéři a trenérky chtějí i nadále 

dobře trénovat své klienty a klientky. Trenérům záleží na tom, aby je trénování a cvičení 

bavilo a tím pádem bavilo i jejich klienty. Trenérky chtějí to podobné, avšak jsou na 

spokojenost klientů a klientek více zaměřeny, více a detailněji se k tomu vyjádřily. 

Rekreační sportovci mají vytyčené cíle a chtějí být příkladem svému okolí, především 

dětem. Ženám záleží na tom, aby je to bavilo a udrželi si postavu. Jelikož rekreační 

sportovkyně ze vzorku již více méně vysněnou postavu mají, je nasnadě, že jejich cíl je 

už „jen“ postavu udržovat. Domnívám se však, že i přesto je postava hlavním motivačním 

faktorem u žen ve sportu. A to i u trenérek, u kterých je však motivace a cíl spíše víc 

zaměřený na výkon a úspěchy druhých lidí. Jistě to opět souvisí s ženskostí a její citlivostí 

a péčí o druhé. Tím však nechci tvrdit, že muži jsou sobečtí a na druhé nemyslí, to vůbec 

ne. I trenéři chtějí dobře trénovat své klienty, aby byli spokojení, od čehož se odvozuje i 

spokojenost trenérů a větší chuť po tom se zlepšovat a být ještě lepším příkladem, proč 

třeba i začít cvičit. Muži obecně mají zacíleno na konkrétní oblast, ve které chtějí uspět a 

jdou si za tím, dokud toho nedosáhnout. Jsou zarytí a urputní a na rozdíl od žen jim to 

tempo, bolest nebo náročnost cvičení nevadí, v mnohých případech spíše naopak, těší se 

na to. 

Odpověď na hlavní výzkumnou otázku, tedy jaká je motivace mužů a žen ke 

cvičení a zdali se liší, shrnu následovně. Motivace mužů a žen je shodná v tom směru, že 

si chtějí udržet dobrou kondici a být zdraví. Muži mají však ve sportu jasně vytyčené cíle, 

od nichž se odvíjí i jejich výkon a urputnost. Ženy jasně dány cíle nemají, pojímají sport 

jako aktivitu, díky které si mohou zlepšit postavu a díky které se odreagují od 

každodennosti. Musím však připustit, že byť mé komunikační partnerky nezmiňovali 

touhu vyrovnat se mužům ve sportu, bylo možné identifikovat známky soutěživosti či 

kontroly (když mluvím o trenérkách a jejich kontrole nad klienty a klientkami), které jsou 

běžně spojovány spíše s maskulinitou. Čili genderové stereotypy se potvrdily v názorech 

o typicky mužských a typicky ženských sportech, přičemž připouštíme, že se hranice 

mezi nimi poslední dobou smazává a každý jednotlivý člověk, se může věnovat, 

jakémukoliv sportu chce.  
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Příloha 1 

 

Seznam otázek k rozhovorům  

 

1. Kdy jste začal/a cvičit? Jak dlouho už cvičíte? 

 Co vás k tomu vedlo, vůbec začít cvičit? 

 Změnil se váš přístup ke sportu v průběhu cvičení? 

 Mění se v průběhu času frekvence vašeho cvičení? 

2. Jakým typům sportu se věnujete? 

 Proč zrovna těmto sportům/které preferujete a proč? (které respondent 

zmíní) 

 Jak často tyto sporty týdně vykonáváte? 

 Cvičíte si i doma nebo pouze na místech k tomu určených? 

 Máte chuť vyzkoušet i nové/jiné sporty? 

3. Co vás motivuje ke cvičení/ke sportu? 

 Věnujete se sportu s někým blízkým? 

 Máte se sportem spojené nějaké emoce? Jaké? 

 Jak se při cvičení/sportu cítíte a jaký se dostavuje pocit po cvičení? 

 Je něco, co vám na cvičení vadí? 

4. Kde cvičíte nejčastěji a kde nejraději? 

 Preferujete fitko nebo sport v přírodě? 

 Liší se vaše pocity podle místa sportování? 

5. Máte pocit, že jsou nějaké rozdíly mezi sportováním žen a mužů? 

 Myslíte si, že se liší třeba přístupem ke sportu nebo jejich motivace? 

 Myslíte si, že existují typicky mužské a ženské sporty? 

i. Můžete uvést příklad? 

ii. Proč si myslíte, že zrovna tyto sporty jsou mužské/ženské? (které 

respondent zmíní) 

iii. Čím, si myslíte, že se tyto mužské a ženské sporty odlišují? 

6. Myslíte si, že trenéři přistupují k ženám a mužům odlišně ve sportu? 

 Pokud ano, tak proč a v jakých ohledech? 

 Máte s tím vy osobně nějakou zkušenost? 

7. Čeho chcete vy jako muž/žena ve cvičení/sportu dosáhnout? 
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Foto Kathrine Switzer 
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boston-marathon-makes-triumphant-return-n747616 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Caster Semenya 

Zdroj: https://www.sowetanlive.co.za/sport/2018-01-16-caster-semenya-to-battle-serena-

williams-in-top-awards/ 

 

https://www.nbcnews.com/feature/inspiring-america/first-woman-officially-run-boston-marathon-makes-triumphant-return-n747616
https://www.nbcnews.com/feature/inspiring-america/first-woman-officially-run-boston-marathon-makes-triumphant-return-n747616
https://www.sowetanlive.co.za/sport/2018-01-16-caster-semenya-to-battle-serena-williams-in-top-awards/
https://www.sowetanlive.co.za/sport/2018-01-16-caster-semenya-to-battle-serena-williams-in-top-awards/
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Foto Caster Semenya 

Zdroj:  

https://www.idnes.cz/sport/atletika/caster-semenyaova-na-ms-v-

londyne.A170809_000400_atletika_par 

https://www.idnes.cz/sport/atletika/caster-semenyaova-na-ms-v-londyne.A170809_000400_atletika_par
https://www.idnes.cz/sport/atletika/caster-semenyaova-na-ms-v-londyne.A170809_000400_atletika_par

