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ABSTRAKT 

 

Název práce:    Vztah k vlastnímu tělu u návštěvníků fitness center 

Název práce v angličtině: Relation to the own body in fitness center visitors 

Jméno diplomanta:   Alena Svobodová 

Studijní obor:   Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených 

 

Cíle práce: Cílem našeho výzkumu bylo odhalit závažné prohřešky 

proti etice, které souvisejí s hodnocením lidské postavy 

a jejím významem pro výkon a úspěch člověka. Též 

přinést informace o ochotě užívat nelegální prostředky 

pro zlepšení kondice nebo postavy u mužů a ochotě 

současné populace využívat služeb v oblasti kosmetiky, 

plastické chirurgie, pohybových programů a 

neorganizované péče o tělo.  

 

Metoda: Pomocí dotazníků byla analyzována skupina dvou set 

návštěvníků  fitness centra. Skupina se sestávala ze sta 

žen a sta mužů.  

 

Výsledky: Více žen než mužů není spokojeno se svojí vahou a 

postavou. 

 Téměř stejné procento žen a mužů se zaměřuje na 

cvičení problémových partií. 

 I neprofesionální sportovci jsou ochotni užívat 

anabolika. 

 Lidé s nadváhou nejsou diskriminování. 

 

Klíčová slova:  Vnímání vlastního těla, porucha příjmu potravy, 

diskriminace obézních, dieta, bulimie, anorexie, 

anabolické steroidy, doping 
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SUMMARY 

 

Name of diploma work:  Vztah k vlastnímu tělu u návštěvníků fitness 

center  

 

Name of diploma work in English: Relation to the own body in fitness center        

visitors 

 

 

Name of diplomate:    Alena Svobodová 

 

Field of study:  Physical and working education for helth 

handicapped 

 

Name of tutor:  Doc.PaedDr. Ludmila Fialová, PF.D. 

 

Task objectives:  The objective of our research was to discover 

serious offences against ethics, which relate 

with judging human body and body importance 

for achievements and success of a human. We 

also want to inform about willingness to use 

illegal dietary supplements to increase body 

condition of men and present population’s 

interest to use services in the field of cosmetics, 

plastic surgery, exercising programs and non-

organized body care.  

 

Method:  Using questionnaires we have analysed two 

hundred fitness center visitors. The group 

consisted of hundred women and hundred men. 
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Results: There are more women than men unhappy with 

their weight and figure.  

Almost the same percentage of women and men 

focuses on exercising the problematic body 

areas.  

The non-professional sportsmen are also willing 

to take anabolics. Overweight people are not 

discriminated. 

   

Key words:  Own body perception, dietary disfunctions, 

discrimination of obese people, diets, bulimy, 

anorexia, anabolic steroids, doping  
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Úvod 

Člověka velmi ovlivňuje jeho představa o vlastním těle, to co si o něm myslí on sám 

a co ostatní. Obraz, který si sám utvoří o svém těle je základním měřítkem, podle 

kterého posuzuje, co je velké a co malé, důležité a nezávažné, příjemné a nepříjemné, 

přátelské a nepřátelské, krásné a ošklivé, tlusté a hubené. 

V teoretické části mé diplomové práce je použita řada literárních zdrojů, které byly 

prezentovány v mé bakalářské práci. Bakalářská práce byla pojata jako pilotní studie 

problému.  

Cílem této diplomové práce je Zjistit porušování etiky v souvislosti se subjektivním 

vnímáním postavy člověka. Jaké kroky je člověk ochoten podniknout k dosažení 

„ideálu krásy“. A jaký má tento ideál význam pro výkon a úspěch člověka. Zároveň 

přinést informace o ochotě současné populace využívat služeb v oblasti kosmetiky. 

Plastické chirurgie, pohybových programů i neorganizované péče o tělo.  
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1 Vymezení pojmů 

Mezi základní pojmy týkající se tohoto tématu patří: sebepojetí, sebehodnocení, tělo, 

body image, doplňky stravy, doping, anabolické steroidy. 

 

1.1 Sebepojetí 

Tento pojem se týká celkového pojetí vlastní osoby jako celku. Zahrnuje prvky 

kognitivní (sebepoznání, sebedefinování…) emociální (sebeúcta, sebehodnocení…) i 

činnostně regulativní (sebeuplatnění, sebeprosazování, sebekontrola...) Vychází jak z 

vlastních, tak cizích zkušeností a názorů a je jakýmsi subjektivním obrazem, vjemem 

vlastní osoby (Fialová, 2001). 

 

1.2 Sebehodnocení 

Velice významné pro život člověka ve společnosti je sebehodnocení. Do značné míry 

závisí na tom, jak sebe sám člověk zná a hodnotí. Sebehodnocení obsahuje jak 

konkrétní úspěchy a vlastní schopnosti, tak neúspěchy.  

Lidé se hodnotí různě. Někdo má tendence se podceňovat. Neodvažuje se vytýčit 

vyšší cíl - například zhubnout, dosáhnout dobrého výsledku ve sportu, najít si 

dobrého partnera. Naopak jsou zase lidé, co se přeceňují, pouští se do něčeho, co se 

jim nemůže podařit,  a tím si připravují neúspěch a zklamání. U mladistvých bývá 

sebehodnocení střídavé. Neustále se u nich střídá podceňování a přeceňování, což 

může způsobovat problémy nejen jim, ale i okolí. Právě mladší adolescenti jsou 

nejcitlivější na dojem, jímž působí na ostatní lidi. Zaznamenávají úplně všechno, co 

se k jejich osobě vztahuje, například je-li jim věnována pozornost nebo naopak, jsou-

li přehlíženi, soustřeďují–li na sebe pohledy obdivné, kritické, posměšné. Zvláště ty 

projevy a výroky, které skutečně nebo jen podle mínění adolescentů představují 

negativní posouzení, bývají intenzivně prožívány a působí výkyvy v hodnocení.  

Mladý člověk může převzít hodnocení sebe sama z názorů lidí z nejbližšího okolí a 

střídavě se přiklánět k rozdílným hodnocením. Svým chováním může dokazovat, že 

je jiný než jak ho ostatní vnímají. Někdy k tomu slouží výstřední oblékání, účes, 

pierceing,  horlivá zájmová činnost, extrémní hubnutí atd. V období dospívání se 

vyhraňují určité sociální potřeby například potřeba respektování vlastní osoby a její 

pozitivní oceňování. Adolescenti též touží po uznání. Nestálé hodnocení pubescentů 
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se v období adolescence postupně stabilizuje. Většinou se týká především vlastního 

vzhledu, přitažlivosti, úspěchu a neúspěchu, vědomostí, schopností i dovedností a 

sociálního postavení (Čechová, Rozsypalová, 1996; Fialová, 2001). 

 

1.3 Tělo 

Tělo vnímáme nejen jako souhrn orgánů, ale také prostředek sebechápání a 

sebepojetí, kterým lze manipulovat. Podle Kleina (1980) se pojem tělo užívá jako 

označení pro živé tělo – systém biologického rodu, fyzického úkazu, psychické 

struktury a společenské reprezentace (Fialová, 2001). 

 

1.4 Body image 

Pojem body image má podle Pruzinskéha a Cashe (1990) tři prvky: 

1. odhad velikosti těla (percepce) 

2. hodnocení přitažlivosti těla (úvaha) 

3. emoce spojené s tvarem a velikostí těla (pocity) 

Body image je definováno jako mentální reprezentace vlastního těla, tzn. představa o 

jeho rozměrech jako celku, o rozměrech jednotlivých částí a vztah k tělu jako celku i 

k jeho jednotlivým částem. Způsob, jakým člověk vnímá své vlastní tělo a jaký má 

k němu vztah, určuje jeho fyzickou identitu a také jeho vztah k pohybové aktivitě, ke 

sportu, ke své tělesné hmotnosti, k prezentaci své osobnosti a také způsob zvládání 

těžkých životních událostí.  

Způsob vnímání a prožívání těla je subjektivní. Toto subjektivní vnímání jedince 

nemusí být stejné jako vnímání jeho vnějšího pozorovatele. Zkreslené vnímání 

velikosti těla mají dívky trpící mentální anorexií. Pokládají se za mnohem silnější 

než  ve skutečnosti jsou. To platí i u dívek, které si „připadají tlusté“, přestože  mají 

průměrnou nebo nižší tělesnou hmotnost v poměru ke své výšce. 

Představa člověka o vlastním těle je do značné míry určována sociální zkušeností a je 

pružná. Představa o ideálním těle se může změnit působením nových informací. 

Mimořádně velký vliv na změnu ve vnímání a hodnocení těla mají média. Někteří 

lidé jsou vůči těmto podnětům vnímavější, zejména adolescenti, kteří procházejí 

výraznými fyzickými a psychickými změnami. Další skupinou lidí, kteří přisuzují 
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zvláštní význam představám souvisejícím s obrazem těla, jsou lidé s poruchami 

příjmu potravy (Grogan, 2001). 

 

1.4.1  Psychika a body image 

Pojem body image se dává do souvislosti nejen s fyzickou stránkou člověka, ale 

zahrnuje též rovinu psychickou. Často zasahuje do vysvětlování různých 

psychologických jevů, jako je např. vývoj osobnosti, sebehodnocení, hodnotová 

orientace, stereotypy ve spojování fyzického vzhledu a osobnostních vlastností, 

přizpůsobení se jedince tělesné vadě, deformitě, nemoci, apod. (Vágnerová, 2000). 

 

1.5 Doplňky stravy 

Ať děláme, co děláme, můžeme naši stravu považovat trvale za komplexní jen ztěží. 

Buď v ní něco chybí absolutně, protože její zdroje – potraviny nejsou stále nebo jen 

občas komplexní. Anebo je její nekomplexnost jen relativní, když vznikne zvýšená 

potřeba na některé složky stravy např. s postupujícím věkem, nemocí, 

rekonvalescencí, fyzickým či duševním zatížením. Oba tyto nedostatky můžeme 

celkem úspěšně eliminovat, když stravu vhodně doplníme. (Mach, 2004) 

 

1.6 Doping 

Doping je využití zakázaných látek nebo metod ve sportu za účelem zlepšení 

sportovního výkonu. Zahrnuje užití nebo přítomnost jakékoli zakázané látky v těle 

sportovce nebo užití zakázané metody. Tyto látky a metody představují riziko 

poškození zdraví sportovce nebo jsou jiným způsobem v rozporu se sportovními 

pravidly. Zakázané jsou rovněž látky, které maskují použití zakázaných látek nebo 

metod [online: www.sipky.cz/method/method_doping.html].  

 

1.7 Anabolické steroidy 

Jsou látky hormonální povahy. Jsou odvozené od poměrně složité sloučeniny 

steranu. Většinou se jedná o látky odvozené od mužského pohlavního hormonu. 

Samy od sebe se běžně vyskytují v těle a jsou nezbytné pro normální fungování 

[online: www.anabolika.cz]. 
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2 Historický vývoj ideálu krásy 

Kult ženské a mužské krásy se neustále měnil v závislosti na existujících 

historických podmínkách. Krásní lidé, ať muži či ženy měli při namlouvání přirozeně 

odjakživa větší šance než méně pohlední lidé. To platilo zejména za dob 

matriarchátu, kdy si obě pohlaví svobodně vybírala své partnery. Ženám se 

především líbili krásní, zdraví, silní muži s dobře vyvinutým mužstvím. Spravedlivé 

ale bylo, že ani slabší a méně pohlední muži nebyli bez šancí. Ženy totiž odjakživa 

dávaly přednost mužům moudrým, s dobrými charakterovými vlastnostmi před muži 

příliš agresivními nebo zákeřnými, kteří by mohli uškodit jim nebo jejich dětem. 

Mužům se v matriarchátu nejvíce líbily krásné ženy mateřského typu s dobře 

vyvinutými prsy, ale ani u žen naštěstí nezáleželo pouze na vzhledu. Přednost 

v oblibě měly ty ženy, které mateřsky nejen vyhlížely, ale se tak i chovaly. U obou 

pohlaví tedy záleželo nejen na vzhledu, ale i na jejich duševních vlastnostech: souhra 

fyzické krásy s krásným duševnem – to byl ideál krásy platný pro obě pohlaví ve 

svobodné a demokratické matriarchální společnosti (Kubátová, 2001) 

V loupežnickém patriarchátu se oboustranný pohlavní výběr změnil na jednostranný. 

Muži si vybírali nejkrásnější ženy bez ohledu na to, zda je chtěly či nechtěly. Ženy se 

ze dne na den změnily v nesvobodné bytosti, ve věčně znásilňované předměty. 

Příčinou jejich bezmoci a nesvobody byla jejich fyzická slabost, a tak není divu, že 

se antickým ideálem krásy stal silný muž, nikoli slabá žena. Ve starém Řecku bylo 

všeobecně obdivováno a opěvováno spíš krásné, nahé chlapecké tělo, ženské tělo 

bylo radši zahaleno. Silné svalnaté tělo vedlo totiž svého majitele k úspěchu, 

bohatství a ke svobodě, kdežto slabé ženské tělo bylo odsouzeno k bídnému 

otrockému životu a nesvobodě (Kubátová, 2001). 

Římané, na rozdíl od Řeků prosazujících rovnováhu v tělesném vzhledu i 

v charakteru, obdivovali netypičnosti tváří i zvláštnosti lidských povah. Je o nich 

také známo, že vysoko hodnotili štíhlost a velmi kriticky se stavěli k obezitě. To byla 

také příčina vzniku tzv. bulimického způsobu kontroly jejich tělesné hmotnosti, čímž 

chtěli zabránit negativním dopadům častého hodování na jejich postavy. Existovaly 

dokonce speciální místnosti – vomitoria – v nichž se účastníci hostin zbavovali 

obsahu svých žaludků. Bulimie se tak stala legitimní a společností neodsuzovanou 

součástí jejich kultury (Cash, Pruzinsky, 1991). 
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V období gotiky dochází v důsledku silného vlivu křesťanské ideologie k výrazným 

změnám v pohlížení na krásu člověka. Křesťanské učení zdůrazňuje zájem o 

duchovní život a zavrhuje péči o tělesný vzhled. Modelem se stává postava Krista, 

který je symbolem skromnosti, utrpení a strádání. Jeho postava je štíhlá 

s charakteristickými znaky vyhraněné ektomorfie. I zobrazené postavy žen v gotice 

působí štíhlejším dojmem. Modelem žen se stává Marie zobrazovaná jako krásná 

madona. Krása se zde vztahuje k líbeznosti tváře, měkkým křivkám a bohatému 

rouchu. Marie byla chápana jako princip soucitu, ochranitelství, rovnosti, mateřského 

pochopení a měla velký význam pro sociálně trpící vrstvy obyvatelstva (Sládková, 

2001). 

Jestliže se církevním otcům nikdy příliš nedařilo potlačit lidskou přirozenost, pak 

v renesanci se jim to nezdařilo vůbec. Pozornost lidí se obrátila po mnoha staletích 

zpátky k člověku. Ale nebyla již vzývána jen mužská síla a krása jako ve starověku. 

Obdiv nyní patřil mužskému i ženskému tělu bez rozdílu, tak jako v matriarchátu. 

Nová situace vytvořila nové ideály. Člověk, který podle starověku byl pouze 

nástrojem nadpozemské duše, stal se nyní nástrojem pozemské radosti. Renesanční 

pojetí tělesné krásy bylo velmi smyslné, poněvadž účelná krása lidského těla může 

být jen krásou erotickou (Kubátová, 2001) 

Renesanční pojetí mužské krásy bylo značně smyslné. Náležitá vyzbrojenost 

k milostnému dílu byla nade všechno ceněna. Renesanci oproti předešlým epochám 

považovala tuto vlastnost mužovu za požadavek skutečně nejvyšší a ze soukromé 

ženiny touhy učinila obecný zákon. Zdůraznila jej také svérázně a upřímně i 

v mužské módě: muž se honosil sou milostnou výzbrojí, jejíž existenci zdůraznil 

směle a nápadně na svém kroji ve formě výrazného poklopce. Ten byl z látky jinak 

zbarvené než kalhoty a vedle toho jej muži zdobili pentlemi a boháči dokonce zlatem 

a drahokamy (Kubátová, 2001). 

Zatímco renesance vyzdvihovala a opětovala přírodní robustní sílu muže i ženy, 

absolutismus naopak opovrhoval vším robustním jako nehezkým. Jeho ideály krásy 

totiž vycházely ze třídy, která žila na úkor druhých, která opovrhovala prací, a proto 

pokládala za krásné hlavně to, co se vůbec k žádné práci nehodilo. Oblíbena byla 

něžná, malá ručka, práce neschopná, za to však tím líbeznější pro polibky. Milována 

byla malá nožka pěkně tančící, ale neschopná energické chůze. Obdivovali se 
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drobným ňadrům vhodným pro milostné hříčky, ale tak nepodobným živé bujnosti 

prsů, které maloval Rubens. K pikantnosti náleželo bledé líčko, znamení fyzické 

něžnosti a nocí věnovaných lásce. Tváře svěží a kvetoucí byly pokládány za sprostě 

selské. Tato bledost, pro kterou bylo spotřebováno v 18.století nesmírné množství 

pudru, byla zvyšována černými „muškami“ nalepovanými na čelo, tváře, šíji a ňadra. 

Všichni se pudrovali a šminkovali, děti i staří, ženy i muži. Člověk jako luxusní 

zvířátko, stvořené, aby nic nedělalo, to by aristokratický galantní ideál lidské krásy 

(Kubátová, 2001). 

Francouzská revoluce urychlila nejzásadnější změnu i ve vývoji oblékání. Do té doby 

muži i ženy směle spolu soutěžili, kdo bude oblečen nádherněji, s tím, že u mužů byl 

vždy navíc v odívání kladen větší důraz na předvedení své moci a postavení, zatímco 

u žen měl především oděv zvýraznit jejich fyzickou krásu a přitažlivost. Poněvadž 

podle nové teorie existovali pouze občané, jimž náležela stejná práva, stala se 

uniformita základem mužského občanského obleku. Není ovšem náhodou, že 

centrem mužské módy se stal Londýn, ten Londýn, který byl metropolí 

průmyslového světa, v němž rozhodovali muži a pro ženskou módu byla směrodatná 

Paříž, ta Paříž, která měla románskou povahu, kde odjakživa převládala smyslnost a 

v níž vyvrcholil jedinečný kult ženy. Dodnes je střídmost, tak typická pro muže 

tehdejší doby, základním principem pánského obleku (Skarlantová, 1979). 

Dvacáté století nebylo bohaté pouze na historické události (1.a 2. světová válka, 

ekonomické krize a politické revoluce), ale také na změny mužských či ženských 

ideálů krásy. Pravidelně a relativně rychle se střídaly módní vlny a trendy a lidé 

(zejména ženy) se jim dobrovolně a rádi podřizovali. Velké změny se udály již 

v prvních letech 20. století, kdy má své počátky ženské emancipační hnutí. Zvláště 

válečná léta ženám otevřela cestu k mohutnému nástupu do výroby, veřejného života, 

do společnosti – po boku mužů. Dvacátá léta tedy nahrávala ženám drobným, 

s chlapeckým vzhledem, plochou hrudí a útlými boky. V oblékání se prosadilo vše 

prosté, účelné a funkční. Také muži se poohlíželi po oblecích pohodlnějších, které 

byly střiženy podle jejich potřeb a činnosti, a ne podle konzervativních představ 

(Skarlantová, 1979). 

Po 1. světové válce se ujal styl „Flapper“. Jedná se o chlapeckou postavu s plochou 

hrudí, což dávalo vyniknout rovným šatům se sníženým pasem (Grogan, 2000). 
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V 50. letech sexsymbol ztělesňovala Marylin Monroe. Měla velká ňadra, útlý pas a 

dlouhé štíhlé nohy. Přesto by podle dnešních poměrů oblékala konfekční velikost 42. 

Novým ideálem krásy se v 60. letech stala Lesly Hornbyová - Twiggy. Měla 

chlapeckou postavu, plochou hruď, celé její tělo bylo útlé. Vážila 43,5 kg a měřila 

170 cm – byla vyzáblá. Úspěch Twiggy vedl ženy k redukčním dietám a neváhaly 

tomu obětovat i své zdraví (Grogan, 2000). 

V 90. letech tento trend ustupuje a přicházejí modelky, které jsou velmi hubené a 

mají podobnou postavu jako Twiggy, např. Kate Mossová. Je zajímavostí, že nejlépe 

placené modelky této doby jako Cindy Crowford a Claudia Schiffer k tomuto typu 

nepatří (Grogan, 2000). 

Dnes není vyhraněný ideál krásy, ale preferuje se štíhlá sportovní postava, vlasy jsou 

buď zcela krátké, a nebo naopak dlouhé a volně rozpuštěné. Pleť by měla být jemná 

a bez nedostatků. Též se prosazuje ideál opálené pleti a to po celý rok. Umožňují to 

solária, řady samoopalovací kosmetiky a v neposlední řadě též celoroční možnost 

pobytu u moře (Fialová, 2001). 
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3 Rozdíly v tělesném sebepojetí podle pohlaví 

Tělo je objektem sociálního a kulturního vývoje. Měnící se normy a hodnoty 

v různých kulturách, epochách nebo prostředcích ovlivňují naše sebepojetí. 

V současné době se dokonce začíná pěstovat kult, který na naše tělo klade náročné 

požadavky (aby bylo zdatné, opálené, štíhlé a bez tuku, zdravě vypadající….). Tělo 

bývá často veřejně prezentováno i jako symbol úspěchu a je nutné do něj investovat 

(Fialová, 2001). 

 

3.1 Společenská představa o ženskosti 

Je zřejmé, že mnohem větší nároky a požadavky jsou kladeny na tělo ženské. Štíhlost 

žen je chápána jako žádoucí vlastnost a je spojována se sebekontrolou, elegancí a 

společenskou prestiží. Stopy stárnutí jsou u žen posuzovány přísněji než u mužů. 

Nelze necítit společenský tlak na ženy, který je nutí usilovat o štíhlou, vypracovanou 

postavu. V důsledku toho ženy přeceňují rozdíl mezi ideálními a reálnými velikostmi 

těla, většina z nich je se svým tělem nespokojena a chce být štíhlejší než 

v současnosti je. U mnohých se tak snaha po zdokonalení tělesného vzhledu, zdraví i 

tělesné zdatnosti stává efektivním motivačním činitelem pro zdravý způsob života. 

Nemálo z nich však dává přednost korekci tělesného vzhledu pomocí plastické 

chirurgie, zdraví ohrožujících diet a přibývá též případů psychogenních poruch 

příjmu potravy (Vágnerová, 2000) 

 

3.2 Společenská představa o mužnosti 

Muži jsou realističtější než ženy, v hodnocení těla kladou důraz na vyšší a svalnatější 

postavu. Výška má v hodnocení podstatný význam, muži si na ní obvykle zakládají 

natolik, že ji považují za základ mužské krásy. Muži menší postavy často trpí 

komplexem, ale dokáží jej překonat svými schopnostmi, dovednostmi a svou 

šikovností. Muži od svého těla žádají spíše zdatnost a výkonnost než krásu 

(Kubátová, 2001). 

Změna v přijatelnosti vizuálního zobrazení mužského těla vede muže k tomu, aby se 

na sebe a na ostatní začali dívat jinak a obecně si začali více uvědomovat, jak vypadá 

jejich tělo a jakým způsobem se oblékají. Poznamenává, že také nová perspektiva 
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není nezbytně pozitivní pro ženy. Tento „nový muž“ si je více vědom svého 

zevnějšku, ale to ještě nemění tradiční pojetí mužnosti.  
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4 Korekce tělesných proporcí 

Stejně jako existuje velice mnoho nedostatků na lidském těle, existuje i nespočet 

metod, kterými je možné tyto nedostatky a vady na kráse korigovat.  

 

4.1 Pohyb 

Pohybový režim je souhrn veškeré pohybové činnosti, které jsou pravidelně a 

relativně dlouhodobě začleněny do způsobu života. Měl by přispívat k udržení dobré 

kondice – předpoklad pevného zdraví a životní pohody.  

Pravidelná pohybová aktivita má velký vliv na zdraví člověka. Ovlivňuje pružnost a 

pevnost kloubních vazů a úponových šlach, zvyšuje svalovou sílu, zvyšuje efektivitu 

srdeční činnosti, zvyšuje průsvit věnčitých tepen, mírně snižuje systolický a 

diastolický krevní tlak, snižuje hladinu krevních tuků. Současně snižuje stres, obavy, 

strach, depresi a agresivitu, zlepšuje kvalitu spánku a zvyšuje sebevědomí (Fialová, 

2001). 

Při intenzivní pohybové aktivitě produkuje hypofýza hormon zvaný endorfín. Ten 

navozuje euforickou náladu, která muže vyvolat  potřebu pravidelně sportovat. 

Ačkoliv účinek tohoto „hormonu štěstí“ je dočasný, přesto pozitivně ovlivňuje 

psychické uvolnění. Toto zjištění vede řadu psychoterapeutů k tomu, že při depresích 

doporučují jako stimulující prostředek na zlepšení nálady pravidelnou pohybovou 

aktivitu. Sport a pohyb odbourává stresový hormon adrenalin. Díky odbourávání 

stresu a lepšímu prokrvení mozku roste také soustředěnost, kreativita a schopnost 

přijímat nové poznatky (Řežábek, 1994).  

 

4.1.1 Jóga 

Jóga není pouhým souborem cvičení, které pomáhají ke zlepšení fyzické kondice. 

Představuje spíše způsob života vedoucí k všestranné harmonii s okolním prostředím, 

se sebou samým a v té konečné podobě představuje harmonii s Bohem.  

Základy této vědy tvoří asány, jejichž správné provedení je nutné pro to, aby jóga 

byla efektivní.  

Asána je poloha těla, ve které člověk setrvává nehybně, dlouho, bez úsilí, 

kontrolující současně dech i mysl. 

Existuje několik typů ásan: 
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• Polohy relaxační – umožňují plnou tělesnou a duševní relaxaci. Jsou to polohy 

v leže na zádech nebo na břiše. 

• Polohy meditační – poloha umožňující plnohodnotnou meditaci. Poloha v sedu, 

páteř je vzpřímená, nohy jsou zkřížené, čímž zabezpečují stabilní základnu.  

• Polohy korekční – představují největší a nejrozmanitější skupinu asán. 

Představují krátkodobé změny v organismu jako například protažení nebo 

aktivní stah svalu (Lysebeth, 2000). 

 

4.1.2 Taiči 

Taiči neboli tchaj – ťi – čchuan je čínské bojové umění, které v sobě spojuje tělesné 

cvičení, relaxaci, zdravotní cvičení a filosofii. 

Filosofickou základnu tohoto umění představuje taoistické učení založené na touze 

porozumět povaze světa, který nás obklopuje. Poznat svět se snažili především 

pozorováním přírodních změn na lidský organismus. Vytvořili model světa založený 

na teorii pěti prvků. Podle této teorie se svět skládá z pěti základních prvků (oheň, 

země, kov, voda a dřevo), které mezi sebou mají spoustu vztahů a každý prvek se 

projevuje v příslušných tělesných orgánech (Pawlett, 2002). 

Pravidelné cvičení taiči má své pozitivní lékařské účinky. Tím, že vyžaduje plné 

soustředění mysli, která musí být osvobozená od všech rušivých vlivů, pomáhá 

odstranit stres a má příznivý vliv na duševní vyrovnanost. Pomáhá také stabilizovat 

rovnováhu mezi jin a jang a kultivovat čchi její správnou distribucí v těle. Podle 

mnoha studií pozitivně ovlivňuje léčbu chronických chorob jako je hypertenze a 

tuberkulóza (Konečný, Konečná, 2000). 

 

4.1.3 Aerobic 

Nejvíce rozšířenou formou tělesného cvičení pro ženy je aerobik různých stylů a 

zaměření. Aerobik je cvičení vytrvalostního charakteru, doprovázené moderní 

hudbou (Fialová, 2001). 

Pro nejefektivnější spalování tuků je třeba vykonávat aerobní aktivitu. Aerobní 

cvičení je soustavné cvičení po dobu 20 až 60 minu při cílové tepové frekvenci. 

Cílová tepová frekvence je odvozena od věku. K dosažení optimálního aerobního 

efektu je třeba udržet tep mezi 70 až 85% maximální zátěže.  
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Tréninkovou zónu podle TF vypočítáme následovně: 

• Od daného čísla 220 odečteme věk. Výsledkem je maximální tepová frekvence. 

Příklad: 220-30=190. 

• Dolní mez vhodné tréninkové tepové frekvence je 70% MTF. Vypočteme ji, když 

MTF vynásobíme 0,7. příklad: 190x0,7=133. 

• Horní mez vhodné TF je 85% MTF. Vypočteme ji, když MTF vynásobíme 0,85. 

příklad: 190x0,85=161,5. 

(Eversenová, Jacobsová 1996) 

Pro začátečníky, osoby s nadváhou, nebo ženy v pokročilejším věku se využívá tzv. 

low impact aerobic, který představuje nízké zatížení srdečního cévního systému 

s tepovou frekvencí do 70% maxima, jedna noha zůstává při pohybu vždy v kontaktu 

s podložkou, nezařazují se poskoky. Pro pokročilé se využívá tzv. high impact 

aerobic, kde v určitých fázích se žádná část těla při pohybu nedotýká země se 

zatížením do 85% maximální tepové frekvence (Fialová, 2001). 

 

4.1.4 Posilování ve fitness centru 

Smyslem cvičení žen v posilovně je zastavení svalové atrofie, zvýšení podílu svalové 

hmoty a snížení množství zásobního tuku. Existují výrazné anatomické a 

fyziologické rozdíly, které většinou mluví v neprospěch žen v oblasti výkonnosti ve 

sportu.  

Jsou to:  

• Vyšší procentuální obsah tuku. 

• Nižší obsah svaloviny. 

• Menší srdce, méně krve, nižší obsah hemoglobinu. 

• Širší pánev, kratší končetiny, menší tělesná výška. 

Žádný z výzkumů neprokázal rozdíly mezi svalstvem mužů a žen. Stavba svalů je 

prakticky totožná. Větší svalová síla mužů je dána absolutně větším množstvím 

svaloviny a ne její odlišnou kvalitou. Co se týče svalového přírůstku, u žen je 

podstatně obtížnější než u mužů, z hlediska odlišného hormonálního systému. 

Zpočátku je vhodný kruhový trénink, s použitím nižších vah a vysoké intenzity 

tréninku. Zajišťuje adaptaci na tréninkové zatížení, rozvíjí kardiovaskulární systém a 

odbourává podkožní tuk. Další formou tréninku je rovnoměrné procvičení svalstva 
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celého těla se zaměřením na zatížení problémových partií (stehna, hýždě, břicho, 

boky) (Medek, 1992). 

 

4.1.5 Pilates 

Pilates je cvičení, které naučí reagovat na potřeby těla. Pokud se cviky provádí 

správně, posílí, zpevní a protáhnou se svaly a zlepší se držení těla.  

Cvičí se na zemi na podložce, která by měla být dostatečně měkká. Klasická 

jednovrstvá karimatka je nedostačující. Pokročilí mohou ke cvičení využít také velký 

gymball, malý overball nebo gumu. Důležité je pohodlné oblečení, na nohy postačí 

teplé ponožky nebo gymnastické cvičky.  

Cvičit pilates může kdokoliv. Při vážnějších zdravotních problémech nebo 

v těhotenství je dobré se poradit s lékařem. Začátečníci by v žádném případě neměli 

spoléhat na knihy a videokazety. Nesprávné provádění cviků totiž může způsobit 

poměrně závažné zdravotní problémy týkající se především páteře.  

Samostatné cvičení je organizováno do kratších sestav cviků, které navazují na sebe. 

Již nejzákladnější cviky jsou poměrně náročné. Při cvičení je navíc nutné soustředění 

a především správné dýchaní, které je základem celé metody pilates [online: 

www.cz-milka.net/pilates].  

 

4.1.6 Aquagymnastika 

Vodní prostředí chrání klouby, proto aquagymnastiku mohou provozovat i lidé 

s nadváhou. Aerobní cvičení ve vodě, jejíž hladina by měla sahat přibližně do 

poloviny hrudníku, je zaměřena na redukci váhy, zvýšení fyzické kondice a 

vytvarování těla. Hudba při aqugymnastice je pouze motivační složkou na dokreslení 

atmosféry (Macáková, 2001). 

Vířením vody je vyvolán též masážní efekt jednotlivých částí těla, případně 

svalových skupin. Masáží povrchu těla pohybem vody, dýcháním vzduchu, vysokou 

relativní vlhkostí a psychickým uvolněním vyvolaným neobvyklými pohyby ve 

vodním prostředí se vytváří podstata vodoléčby (Benešová, 1997). 
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4.2 Výživa a udržení hmotnosti 

Pro udržení štíhlé linie musí být rovnováha mezi příjmem a výdejem energie. Pokud 

jedinec vydává více energie, než přijímá, pak hubne. Jestliže převažuje příjem 

energie nad výdejem, pak člověk tloustne. Narůstající tělesnou hmotnost lze 

vyrovnat buď snížením energetického příjmu nebo zvýšením energetického výdeje. 

Nejvýhodnější je kombinovat oba způsoby (Fialová, 2001). 

 

4.2.1 Příjem a výdej energie 

Je vědecky potvrzeno, že mezi jedinci existují velké rozdíly, které nezávisí pouze na 

množství zkonzumovaných kalorií. Při zcela shodném energetickém příjmu může 

dojít u některých lidí ke zvýšení hmotnosti a naopak u jiných ne, protože jejich těla si 

z přijaté energie ponechají různý podíl.  

Během vývoje lidstva bylo tělo v obdobích nouze nuceno hospodařit s energií. 

Fyziologové hovoří v této souvislosti o šetřivém genotypu. Na druhé straně se během 

vývoje člověka nevyvinul mechanismus, kterým by se lidé chránili před nadměrným 

přísunem energie v potravě (Fialová, 2001). 

 

4.2.2 Základní složky potravy – potravinová pyramida 

Každý už o ní slyšel. Ale ne každý o ní ví tolik, kolik si myslí. Potravinová pyramida 

nepředstavuje žádný striktně daný návod, kdy co jíst, jak to zpracovat atd. Pouze nás 

upozorní na to, jak si máme jídelníček zhruba uspořádat a v jakém poměru bychom 

měli jednotlivé poměry konzumovat. Lépe řečeno, co by mělo tvořit základ 

jídelníčku a čeho bychom se měli vyvarovat nebo jíst jen v malých dávkách [online: 

www.e-hubnutí.cz]. 

Potravinová pyramida není podrobným návodem k přesnému sestavení denního 

jídelníčku, dává však základní aktuální doporučení o skladbě výživy [online: 

www.zdrava-vyziva.abecedazdravi.cz].  
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Obrázek 1: Potravinová pyramida (www.zdrava-vyživa.abecedazdravi.cz) 

 

4.2.3 Doplňky sportovní výživy 

Stejně jako existuje potravinová pyramida, existuje užitečná pyramida doplňků 

výživy, podle které si lze doplnit mezery ve výživovém programu.  

Jsme si jisti, že i pečlivě vybraná přirozená strava by měla být doplňována 

suplementy, aby její účinek byl co nejvíce stimulující. Právě suplementy, které 

obsahuje tato pyramida, by se měly stát pravidelnou součásti speciální výživy ve 

většině sportů. Nemohou však tvořit její základ (Mach, 2004). 

 

BCAA(tzv. větvené aminokyseliny) 
 

n-3-nenasycené mastné kyseliny, 
chondroitin sulfát, glukosami 

 
multivitamíny, multiminerály 

 
antioxydanty (vit. C a E,  beta-karoten,  

koenzym Q10, N-acetylcystein) 
kreatin, aminokyseliny (glutamin) 

 
(sacharido-) proteinové doplňky výživy: 

syrovátka, kasein, sója 
 

Obrázek 2: Pyramida důležitosti doplňků stravy (Mach, 2004) 
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4.2.4 Vyvážená strava  

Jestliže se chceme vyváženě racionálně stravovat, musíme dodržovat určitá pravidla, 

která můžeme pro jednoduchost shrnout do několika bodů:  

• Dostatek energie pro udržení optimální váhy. 

• Dostatek bílkovin pro hojení regeneraci a obnovu tkání. 

• Dostatek esenciálních mastných kyselin. 

• Minimálně doporučenou denní dávku vitamínů a minerálních látek. 

• Dostatek tekutin k udržení normální rovnováhy vody v těle. 

Každý člověk potřebuje různé množství živin v závislosti na své fyzické aktivitě, 

výšce, váze, věku a rychlosti metabolismu (Brewerová, 1999). 

 

4.3 Lékařské zákroky 

Jedním z prostředků ke korekci tělesných proporcí je také estetická úprava některých 

částí těla.  

Plastická chirurgie řeší psychické problémy poznamenávající negativně život 

člověka. V 90. letech výrazně vzrostl počet osob, které se podrobují zákrokům 

plastické chirurgie. Především jde o liposukci a zvětšování prsou. Stále více lidí volí 

plastickou chirurgii jako způsob, jak změnit tvar svého těla (Fialová, 2001). 

Dělíme jí na estetickou, čili zkrášlovací a medicínskou plastickou chirurgii, která 

zahrnuje zevní vrozené vady a rekonstrukce tělesných částí. Může se jednat o 

vrozené vady končetin, obličeje – jedním z nejznámějších jsou rozštěpy obličeje, 

patra, rtů. Samozřejmě jde i o zákroky vzniklé popálením, opařením, zásahu 

elektrickým proudem, amputacích končetin a jiných těžkých úrazech (Slezák, 2007). 

Mezi zákroky plastické chirurgie patří například:  

• Rhinoplastika – je plastická operace, kterou se nahrazuje nos, jenž z části neb 

úplně vzal za své. Úkon ten náleží k nejdůležitějším plastickým operacím, neboť 

každé zkomolení nosu, byť bylo sebemenší, je velmi nápadné a hyzdí obličej 

nemálo [online:www.encyklopedie.seznam.cz]. 

• Otoplastika – týká se ušních boltců. Ušní boltce jsou tvarově i anatomicky velmi 

složité orgány. Poměrně často pak můžeme sledovat změny tvaru a postavení, 

které se pohybují od nepatrných odchylek od normálu až po výrazné a závažné 

nepravidelnosti a vady (Slezák, 2007). 
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• Mamoplastika  - operace prsu (zmenšení, vypnutí, zvětšení prsou). 

• Abdominoplastika – plastika břicha. Tento zákrok je velice bolestivý. Při operaci 

se odstraňuje velké množství tkáně. Kůže na břiše je velmi napnutá, každý pohyb 

a nadechnutí působí silnou bolest (Slezák,2007). 

• Dermabraze – je používaná v plastické chirurgii a korektivní dermatologii již 

desítky let. Dermabraze se provádí v místní nebo celkové anestezii. Pro správné 

provedení hloubky výbrusu je nutné kůži vypnout nebo vytvrdit. Kožní povrch se 

brousí jen do vzniku tečkovitého krvácení, hlubší broušení by vedlo ke vzniku 

plošné jizvy. 

Indikace pro dermabrazi jsou: akné, jizvičky po zhojení akné, vrásky, tetováže 

(Konkoľová, 2001). 

Dermatochirurgie se zabývá nežádoucími projevy na kůži, které lze zvládnout 

vyříznutím bez velkých přesunů a v lokalizacích, kde následné jizvy neovlivní funkci 

hlouběji uložených tkání a orgánů. 

Řadíme sem zákroky jako: odstranění nežádoucího projevu z kůže řezem, odstranění 

nežádoucího projevu kůže beze zbytku (nádory, cysty), otevření abcesu (akné), 

odloučení nehtové ploténky od lůžka, výbrus stárnoucí kůže (Fialová, 2001). 

 

4.4 Kosmetická péče 

Někdo by snad mohl odmítnout kosmetiku tvrzením, že ani nejdokonalejší kosmetika 

nepromění ošklivou ženu v krásnou a naopak, že skutečně krásná žena ji nepotřebuje. 

Takový postoj je však od samého základu špatný. Dal by se porovnat s tvrzením, že 

moudrý člověk nepotřebuje školu a hloupému škola stejně nepomůže (Chorvátová, 

1988). 

Kosmetika je jedna z nejúspěšnějších, nejrozšířenějších a nejoblíbenějších součástí 

regenerace. Některé metody, které se v kosmetice uplatňují, se nazývají lékařská 

kosmetika. Ta se věnuje péči o pleť, ideální postavě, dokonalému povrchu těla, 

správné výživě, regeneraci vlasů, péči o nohy a ruce. V kosmetice se využívají i 

elektrokosmetické přístroje jako jsou myostimulátory, lasery, ozonizéry a další 

(Fialová, 2001). 

Kosmetiku můžeme dělit na: 

• preventivní (zlepšuje odolnost kůže a organismu proti vlivům prostředí) 
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•  reparativní 

• regenerační (napravuje drobné kosmetické vady), dekorativní (zabývá se 

úpravami vzhledu). 

K nejčastějším kosmetickým zákrokům patří:  

• Mezoterapie – je velmi účinná a neinvazivní metoda, při níž je koktejl 

z vitamínových, homeopatických a jiných přípravků vpravován pomocí 

mikroinjekci do podkoží. Jedná se o unikátní metodu řešení kosmetických 

problémů., prostřednictvím které získáte obličej bez vrásek (Slezák, 2007). 

• Elektrolipolýza – omlazování pokožky odstraňováním drobných jizev, vrásek a 

tukových polštářů. Pod kůži jsou zavedeny mikrojehličky a jimi přiváděny 

elektrické impulsy působí hloubkově (Fialová, 2001) 

• Myostimulátory – působením vysokofrekvenčním impulsům řízených počítačem 

dochází k rytmickým svalovým kontrakcím [online: www.medicomvip.cz]. 

• Mikrodermabraze – je velmi populární šetrná přístrojová metoda peelingu, kdy 

pomocí opakovaných velmi jemných ošetření postupně docílíme zlepšení kvality 

pleti. Pleť se stává svěžejší, hladší, zjemní se póry, zesvětlají povrchni 

pigmentové skvrnky, výrazně se zlepší tonus pleti (Slezák, 2007). 

 

V rámci kosmetické péče jsou též poskytovány různé druhy masáží jako například: 

kosmetická, sportovní, klasická, relaxační, které jsou doplňovány netradičními 

technikami: akupunktura, akupresura, aplikace botulotoxinu pro vyhlazení vrásek 

atd.  

Kosmetické salóny poskytují jako doplněk svých služeb také metody, které slouží 

k regeneraci duševních sil (Fialová, 2001). 
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5 Poruchy příjmu potravy 

Jídlo je nenahraditelným zdrojem živin a jednou z podmínek somatického a 

psychického zdraví. Nedostatek energie nebo živin  může být příčinou závažných 

poruch. V průběhu lidského života získává jídlo různý psychologický a sociální 

význam. Může se stávat odměnou, únikem před samotou, programem nebo i 

způsobem komunikace. Stanovit prioritu možných vlivů a zřetelnou hranici mezi 

normou a patologií může být obtížné (Krch a kolektiv, 1999).  

Pod pojem poruchy příjmu potravy se zahrnují dva nejzřetelněji vymezené 

syndromy: mentální anorexie a mentální bulimie. 

Podle Krcha (2005) existuje mnoho faktorů, které se podílejí na vývoji poruch příjmu 

potravy. 

Jedním z nich je módní ideál, který nepřímo ovlivňuje zejména snadno zranitelné 

adolescenty. Ti vidí ve štíhlosti cestu ke kráse a úspěchu a sebekontrolu spojují 

s kontrolou tělesné hmotnosti. Módní průmysl a sdělovací prostředky rozšiřují názor, 

že hodnota člověka je v tom, že je štíhlý a že štíhlost je nejdůležitějším aspektem 

fyzické přitažlivosti.  

Předpojatost vůči obézním se stává kulturním fenoménem. Obézní jsou popisováni 

jako líní, hloupí a oškliví. Dokonce je tato předpojatost výraznější vůči obézním 

ženám než obézním mužům. Toto stanovisko posiluje strach z tloušťky a 

diskriminuje jedince, kteří jsou přirozeně těžší  než ostatní.  

Sociální a kulturní tlaky na dodržování štíhlosti jsou nejen v rozporu s biologickou 

variabilitou a přirozeností lidského těla, ale hlavně oslabují sebedůvěru mladých, 

především žen, kterým předkládají zcela nerealistické cíle. Tím posilují strach 

z tloušťky, nadměrný zájem věnovaný tělesné hmotnosti a nespokojenosti s vlastním 

tělem. Tyto postoje pak snadno vyústí v nadměrnou kontrolu tělesné hmotnosti a 

nevhodné jídelní návyky.  

Dalším faktorem, který je uváděn do souvislosti s poruchami příjmu potravy, je vyšší 

tlak na ženy v souvislosti se širší škálou profesionálního uplatnění. Ženy si musí 

udržovat tradiční přitažlivost a současně se rychle přizpůsobit požadavkům 

profesionálního úspěchu a výkonu. Změna v nahlížení kulturní a sociální role ženy 

staví dospívající dívky před dvojznačná a s rozporuplná očekávání a standardy, která 

si mohou protiřečit, ať už jde o normy fyzické atraktivity, rodinného života a nebo 
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sebeprezentace. Důsledkem této obtížné adaptace může být odmítání nabízené 

sexuální role nebo některých atributů, které jsou s ní spojeny. Snaha o vyzáblost 

může být také spojena s odmítnutím ženského vzhledu.  

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro rozvoj poruch příjmu potravy je ženské 

pohlaví. Být ženou znamená desetkrát vyšší riziko mentální anorexie. Významné 

rozdíly ve vnímání vlastního těla byly zjištěny už u chlapců a dívek mladšího 

školního věku. K nejdramatičtějším tělesným a psychickým změnám, které mohou 

být významné z hlediska vzniku poruch příjmu potravy, dochází v průběhu puberty a 

adolescence. Ženské tělo je důležitější a tělesné proporce hrají jinou roli v životě 

ženy a muže. Zatímco fyzické dospívání pro chlapce znamená, že se přibližují 

maskulinnímu ideálu krásy, pro dívku znamená dospívání a vývoj směrem od toho, 

co je v současné době považováno za krásné. Tato nespokojenost přetrvává i do 

adolescentního zrání.  

S rostoucí tělesnou hmotností vzrůstá u žen nespokojenost s tělem a roste i nebezpečí 

redukčních diet a bulimie. Významnou roli při vzniku a rozvoji poruch příjmu 

potravy hraje zejména distribuce tělesného tuku. Ženy, u kterých je tuk nejvíce 

uložen na bocích, stehnech a hýždích, vykazují významně vyšší riziko poruch příjmu 

potravy než ostatní ženy.  

Typickým obdobím pro vznik mentální anorexie je puberta. Zprostředkující role pro 

rozvoj poruch příjmu potravy je připisována i negativním emocím, které mohou 

doprovázet hormonální změny v pubertě. Během puberty výrazně vzrůstá 

uvědomování si sama sebe a přemýšlení o sobě. Z velké části je sebeuvědomování 

zaměřeno interpersonálně. Dívky se projevují oproti chlapcům vnitřně nejistěji, mají 

větší obavy o to, zda jsou nebo nejsou oblíbené, mají nižší úctu k vlastnímu tělu a 

nižší sebevědomí. Jejich sebevědomí se v průběhu dospívání zlepšuje, nízké 

hodnocení těla však zůstává až do dospělosti hlavním zdrojem sebepodceňování. 

Vnitřní nejistota dívek je spojena se zvýšenou sebekritikou, náchylností k depresím, 

nízkým sebevědomím a sklonem k poruchám příjmu potravy. Nízká sebedůvěra 

snadno vyústí ve snahu zlepšit svůj vzhled a v držení diet. Když dieta selže, 

sebevědomí se opět sníží. Jestliže ale skoro tři čtvrtiny dívek, které drží dietu, mají 

normální hmotnost, musí být pro ně obtížné zhubnout a výsledkem musí být pocit 

neschopnosti. Nejen puberta a dospívání jsou rizikovým obdobím pro poruchy 
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příjmu potravy, ale i v období dospělého věku může dojít k rozvoji poruch příjmu 

potravy. 

Dalšími faktory rozvíjejícími poruchy příjmu potravy jsou různé životní situace a 

události. Mezi nejčastější jsou považovány narážky na tloušťku a tělesný vzhled, 

sexuální a jiné konflikty, významné životní změny, osobní nezdary nebo nemoci a 

problémy v rodině nebo odloučení od rodiny( Krch, 2005). 

 

5.1 Mentální anorexie 

Mentální anorexie je porucha, která je charakterizovaná zejména úmyslným 

snižováním tělesné hmotnosti. Pojem anorexie – nechutenství, oslabení chuti k jídlu 

může být zavádějící. V mnoha případech je nechutenství a oslabení chuti k jídlu 

spíše sekundárním důsledkem dlouhodobého hladovění, který se může, ale nemusí 

vyskytovat u nemocných. U některých pacientů se omezení v jídle naopak projevuje 

zvýšeným zájmem o jídlo a někdy i změněnou a nebo zvýšenou chutí například na 

sladké. Jedná se zřejmě o přirozenou adaptační reakci organismu, stejně tak jako 

v případě výrazného oslabení chuti k jídlu po několika týdnech hladovění. Pacienti 

trpící anorexií neodmítají jíst proto, že by neměli chuť k jídlu, ale proto, že nechtějí 

jíst. Jejich averze k jídlu je projevem nesmiřitelného a narušeného postoje k tělesné 

hmotnosti, vlastním proporcím a tloušťce (Krch, 2005). 

 

5.2 Mentální bulimie 

Mentální bulimie je porucha, která se projevuje zejména opakujícími se záchvaty 

přejídání, spojenými s přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti. Stejně tak jako 

anorexie, není ani bulimie v medicíně novým pojmem. Už i Hippokrates, 

Aristofanes, Xenofon a další antičtí autoři spojovali boulimos s epizodami přejídání 

vyvolanými nezdravou formou hladu. Novodobá historie bulimie začíná v roce 1979, 

kdy anglický psychiatr Gerard Russel publikoval článek, ve kterém použil termínu 

bulimia nervosa k popisu příznaku třiceti pacientů, který doplnil detailním klinickým 

popisem.  Navrhl tři základní kritéria pro vymezení mentální bulimie: 

1. silná a nepotlačitelná touha se přejídat 

2. snaha zabránit tloustnutí vyvoláním zvracení  

3. chorobný strach z tloušťky 
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Termín bulimie se brzy stal běžně užívaným termínem a nahradil termíny jako 

bulimarexie nebo hyperorexie (Krch, 2005). 

 

5.3 Obezita 

Obezita je nadměrné ukládání tělesného tuku v organismu, obvykle spojené se 

vzestupem hmotnosti. Ideální hmotnost je ta, která je vzhledem ke stavbě kostry a 

svaloviny a k charakteru povolání nejvhodnější pro jedince určitého věku a pohlaví. 

Nadváha a především její těžší forma obezita poškozuje zdraví. Její nejčastější 

příčinou je narušená rovnováha mezi příjmem a výdejem energie. V posledním 

desetiletí výskyt obezity celosvětově prudce stoupá, odborníci dokonce hovoří o 

epidemii obezity. Nadměrná tělesná hmotnost je druhou nejčastější příčinnou 

předčasného úmrtí.  

Podle světové statistiky trpí nadváhou a obezitou více jak polovina lidí na celém 

světě, což představuje okolo 3 miliard lidí, přitom minimálně 40% z nich se pokouší 

snižovat svoji hmotnost. V České republice má problémy s nadváhou každý druhý 

člověk, to je více než 5 milionů lidí.  

Obezita je chronické onemocnění, které již dávno není problémem jen kosmetickým, 

ale především problémem zdravotním. Se stoupající tělesnou hmotností jsou spojená 

závažná zdravotní rizika jako je cukrovka, srdečně - cévní onemocnění, problémy s 

dýcháním, vysoký krevní tlak, onemocnění kloubů a nádorová onemocnění. Obézní 

lidé mají kromě zdravotních problémů i problémy sociální a psychické. Vyskytují se 

u nich deprese, zakomplexovanost, často mají sníženou sebedůvěru a problémy při 

svém uplatnění v zaměstnání.  

Z lékařského hlediska je cílem léčby obezity 5-10% snížení hmotnosti, které má 

výrazný pozitivní efekt na zdravotní stav pacienta. Dlouhodobé snížení tělesné 

hmotnosti minimálně o 5% snižuje riziko rozvoje srdečně-cévních onemocnění, 

bolestivost kloubních onemocnění, riziko předčasného úmrtí, nádorových 

onemocnění či riziko vzniku vysokého tlaku.  

Zkušenosti odborníků prokázaly, že snížení hmotnosti má být pozvolné a postupné - 

v průměru 0,5 -1kg za týden. Snížení hmotnosti o 1kg prodlužuje život o 3 měsíce 

[online: www.merrylinka.cz/nadvaha-a-obezita]. 
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5.4 Stres 

Mezi další faktory ovlivňující jak psychickou tak fyzickou stránku lidského těla patří 

stres. Stres je reakce organismu na nepříjemné nebo neznámé podněty přicházející 

z okolí. Dnešní doba je charakteristická svou rychlostí a neustálým zvyšováním 

požadavků na člověka. Ten se pak snaží vyřešit velké množství problémů v příliš 

krátkém časovém rozpětí 

Jedním z problémů způsobující stres je neschopnost člověka soustředit se na prožitek 

přítomnosti. Nepříjemné vzpomínky na minulost nebo na budoucnost velmi lehce 

vyvolávají úzkostlivé stavy. Lidé, kteří se neustále zabývají minulostí s pocity 

provinění nebo rozpaků, ztrácejí čas něčím, co již stejně nemohou ovlivnit. Podobě 

jsou na tom lidé kteří se úzkostlivě bojí toho, co by se jim mohlo přihodit 

v budoucnosti a pokoušejí se ji ovlivňovat, aniž by se dozvěděli, zda jejich řešení je 

lepší. Takový přístup k životu vede k tomu, že se člověk hůře dokáže soustředit na to 

co právě dělá (Wilson, 1999). 

Lidé, kteří jsou více náchylní k stresovému chování jsou řazeni k typu A. Tito lidé 

jsou více soutěživí, ambiciózní, netrpěliví a pracovití. Často dávají najevo zlost a 

nepřátelství. Mají na sebe větší nároky a stále si chtějí dokazovat, že patří mezi 

nejlepší. Typ B je naopak jen přiměřeně soutěživý, přátelský a neagresivní. Většinou 

si najde čas na své přátele a koníčky (Blahušová, 1995). 
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6 Anabolické steroidy 

Bohužel, velká část těch, kteří užívají doplňky stravy jako podpůrné látky ve 

vrcholovém, výkonnostním i kondičním sportu, z neznalosti nedělají rozdíl mezi 

povolenými  podpůrnými prostředky, tzv. doplňky sportovní výživy a dopingem.  

Jiní sportovci, kteří vědomě dopují, to samozřejmě dělají pro sportovní úspěch. 

Nejde jim už jen vytěžit z něj slávu jako dříve, ale hlavně o peníze, které do sportu 

pronikly a to ve značném množství. Uvědomují si, že doping je určité riziko, které se 

však vyplatí podstoupit (Mach, 2004). 

Zneužívání léků ve sportovní přípravě se na celém světě rozvinulo především v 

sedmdesátých a osmdesátých letech a prokazatelně přispělo k prudkému zvyšování 

výkonnosti ve většině sportů a sportovních disciplín. Jedná se o klasický dopink, 

tedy používání látek oddalujících signalizaci nástupu únavy 

[online:http://kverek.webpark.cz/latky.html]. 

 

6.1 Anabolické steroidy – charakteristika 

Též anabolika, skupina synthetických steroidů odvozených od mužského pohlavního 

hormonu testosteronu; mají zvýrazněný stimulační účinek na synthesu bílkovin, 

zvláště svalových tkání. Léčebně se užívají např. u mužů s nedostatečnou tvorbou 

mužských pohlavních hormonů, u žen při osteoporóze po klimakteriu a u obou 

pohlaví jako podpůrná léčba při oslabení vyvolaném chorobným katabolismem. 

Dlouhodobé nadměrné užívání poškozuje organismus, používání anabolických 

steroidů ve sportu je proto zakázáno [online: www.vscht.cz/eds/knihy]. 

 
6.1.1 Přírodní anabolika 

Jsou mnohem bezpečnější variantou. Nehledě na to, že jsou legální, nepředstavují 

takový zásah do látkové přeměny organismu. Pracují totiž na trochu jiném principu, 

než je přímo zásah do metabolismu. Navíc se používají cíleně. Např. preparáty 

obsahující NO (oxid dusný), který má relaxační účinky na hladkou svalovinu. To 

znamená, že hladká svalovina přítomná ve stěnách cév se pod tlakem proudící krve 

roztáhne. Se zvětšením průřezu souvisí větší průtok, takže ke svalům začne proudit 

větší množství krve bohaté na živiny. Tím se zrychlí anabolické pochody. Protože 

fyzický výkon vyžaduje přísun energie, zintenzivní se i pochody katabolické, a to 
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především na úkor tuků. Výsledkem je tedy nejen nárůst svalové hmoty, ale také 

redukce tukových polštářů [online:www.anabolika.cz].  

 

6.1.2 Anabolika v potravinách 

Anabolika v normální stravě je prakticky nemožné najít. Steroidy a růstový hormon 

si tělo produkuje samo podle vlastní potřeby. Co se týká přísunu oxidu dusnatého, 

ten v běžné potravě není a tělo si jej vyrábí samo [online:www.anabolika.cz]. 

 

6.2 Metody aplikace 

Ačkoliv injekční a orální aplikace patří k nejběžněji používaným, je zde ještě několik 

méně známých metod, jak si vpravit účinnou látku do organismu.  

Víme, že celá řada sportovců z bývalého východního Německa používala nosní sprej. 

Lahvičku spreje pak mohli všichni v klidu pokládat za běžný lék. Odborné studie 

udávají, že takto podaná látka zůstává v těle zhruba pouze tři dny. Tím se tato 

metoda stává ideální možností pro sportovce, kteří se chystají na závody, kde se 

provádí dopingové testy.  

Další méně užívanou metodou aplikace steroidů jsou náplasti. V minulých letech 

byly náplasti používány zejména u kuřáků v boji proti tomuto zlozvyku. Vědci se 

proto snažili vytvořit podobnou náplast, jež by uvolňovala testosteron a další 

steroidní látky do těla. 

Třetí metodou, která spadá do této kategorie, je sublinguální podání – nebo lépe 

řečeno sublinguální tablety. Ačkoliv se již dlouho používají při podání jiných druhů 

léků, až v posledních letech vědci zvažují možnost podávání anabolických steroidů 

touto cestou. Umístění tablety pod jazyk sice možná nezní nijak důvěryhodně, ale 

jedná se o jeden z nejrychlejších způsobů, jak dosáhnout účinku některých látek 

(Embleton, Thorne, 1999). 

 

6.3 Vliv na organismus 

Anabolické steroidy jsou v lékařské praxi nejčastěji aplikovány v následujících 

situacích: 

•  po operacích - steroidy napomáhají uzdravování především tím, že zlepšují chuť 

k jídlu, zvyšují syntézu bílkovin, slouží jako ochranný prostředek činnosti kostní 
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dřeně (produkující červené krvinky) a to především u těch pacientů, kteří 

podstoupili léčení ozařováním  

• při poruchách tvorby kostí - anabolické steroidy podněcují tvorbu trámčiny kostí. 

Zpomalují postup osteoporózy, která se objevuje u starých lidí (ztráta kostní 

tkáně je způsobená mimo jiné i nedostatkem tělesné aktivity)  

• po stavech hladovění a nedostatku živin - především u osob, které měly 

dlouhodobě nedostatečný přívod bílkovin ve stravě, speciálně u starých lidí. 

Zlepšují chuť k jídlu, stimulují buněčný růst, odstraňují negativní dusíkovou 

bilanci. U pacientů současně dochází ke zlepšení psychického stavu, prožívají 

pocit dobré pohody  

• balanční terapie - u pacientů, kteří mají nízkou produkci vlastních hormonů. 

[online: http://kverek.webpark.cz/latky.html]. 

 

6.4 Vedlejší účinky  

Anabolické steroidy mají mnoho vedlejších nežádoucích účinků a to jak pro muže, 

tak i pro ženy. Negativně se podávání anabolických steroidů projevuje především 

v následujících oblastech: 

 

6.4.1 Vysoký krevní tlak 

Tento vedlejší účinek zaznamená většina jedinců, kteří užívají steroidy. Odborně se 

mu říká hypertenze a vzniká v důsledku retence tekutin, k níž dochází díky působení 

anabolických steroidů. Je to zpravidla účinek dočasný, pokud jsou steroidy vysazeny, 

krevní tkal se vrací k normálu (Ebleton, Thorne, 1999). 

 

6.4.2 Mužské gonádní funkce 

Brzy po zahájení používání anabolik se objevuje redukovaná produkce spermií a 

souběžná atrofie varlat. Rozsah těchto změn je závislý na dávkování léků a na délce 

jejich podávání. Dosud nebyly přísně vědecky prokázány důsledky dlouhodobého 

užívání anabolických steroidů, ale dosavadní klinické zkušenosti ukazují na výrazné 

riziko vzniku trvalé sterility. Je-li po krátkodobém podávání steroidů lék vysazen, 

zvyšuje se opět tvorba spermií, ale velmi pomalu. Zatím není jisté, zda se ještě někdy 

vrátí produkce spermií a úroveň plodnosti k normálu. Obvykle se vytvoří nová, nižší 
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"normální úroveň" hormonální produkce a postupně dochází k impotenci [online: 

http://kverek.webpark.cz/latky.html]. 

 

6.4.3 Předstojná žláza (prostata) 

Předstojná žláza (prostata) váží při narození pouze několik gramů, ale vlivem 

androgenů dosáhne svoji plnou hmotnost přibližně 20 gramů ve věku 20 let. Tuto 

velikost si udržuje až do páté dekády života, kdy dochází k druhému růstovému 

zrychlení. Rakovina prostaty je druhým nejčastějším nádorovým onemocněním u 

mužů nad 55 let a nejčastěji se vyskytující příčina smrti vinou nádoru po rakovině 

plic a tlustého střeva. Ačkoliv je tento typ rakoviny vzácný u mužů ve věku pod 50 

let, mohou anabolické steroidy brzy tuto situaci změnit, protože způsobují výrazné 

zvětšení prostaty, a to i u mladých mužů. Častými symptomy jsou zpomalený odtok 

moči, zvýšené nutkání k močení, úplná blokáda vylučování moči, bolesti v zádech a 

bocích a hematurie (přítomnost krve v moči) [online: 

http://kverek.webpark.cz/latky.html]. 

 

6.4.4 Nemoci ledvin 

Dalším orgánem citlivým na anabolika jsou ledviny, které zodpovídají za vylučování 

zbytků metabolismu prostřednictvím moči. Při aplikaci anabolických steroidů 

zadržuje tělo velké množství vápníku. Po jejich vysazení následuje masivní 

odplavení vápníku a to může vést k tvorbě ledvinových kamenů. Varovnými signály 

jsou bolesti v boku a hematurie [online: http://kverek.webpark.cz/latky.html]. 

 

6.4.5 Kardiovaskulární nemoci 

Nemoci srdce patří k nejčastěji uváděným vedlejším účinkům zneužívání anabolik. 

Zvyšuje se krevní tlak a to především vinou zadržování vody v těle. Hladina HDL- 

cholesterolu (high density lipoproteinů), které napomáhají tělu odstraňovat 

cholesterol a jsou důležité z hlediska zdraví srdce, je při užívání anabolických 

steroidů drasticky snížena. Naopak hladina LDL-C (low density lipoproteinů) a 

celková hladina cholesterolu se vinou užívání steroidů zvyšuje a vytváří se tak 

situace příznivá pro rozvoj nemocí srdce. Pokud k tomu sportovec kombinuje ještě 

některý ze stimulujících léků, vzniká predispozice k náhlé srdeční či mozkové 
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příhodě. Dalším faktorem přispívajícím k rozvoji aterosklerózy je zvýšená hladina 

kortizolu, zapříčiněná pravděpodobně jeho sníženým odbouráváním v játrech. Navíc 

je zde mechanismus přeměny nadbytečného testosteronu na estrogeny, přičemž 

zvýšená hladina estrogenů je vztahována k nepříznivému lipoproteinovému profilu 

v krvi [online: http://kverek.webpark.cz/latky.html]. 

 

6.4.6 Poškození jater 

Játra jsou životně důležitým detoxikačním orgánem těla, v němž jsou anabolické 

steroidy odbourávány, konjugovány a metabolizovány. Játra jsou zodpovědná za 

regulaci hladiny glukózy v krvi; ukládají glykogen, provádějí desaminaci, 

transaminaci, přeměnu dusíkových zbytků na močovinu, která může být vyloučena 

ledvinami, podílejí se na syntetizování žluči, ukládají vitamíny A,D,E,K, vylučují 

žlučové pigmenty, všestranně ovlivňují metabolismus, produkují složky zodpovědné 

za srážlivost krve a zajišťují ohromné množství dalších důležitých tělesných funkcí. 

Mezi změny, upozorňující na pravděpodobnost poškození jater, patří:  

• Atrofie nebo naopak zvětšení jaterních laloků. 

• Změna v struktuře jaterní tkáně. 

• Citlivost na dotek. 

• Žloutenka. 

• Odlišné zbarvení moče. 

• Bolesti břicha útrobního typu. 

• Zarudnutí kůže na dlaních pavoučího tvaru, které mohou ukazovat na akutní nebo 

chronické onemocnění jater. 

• Paličkovité prsty. 

• Změny v duševním rozpoložení nebo neurotické reakce. 

[online: http://kverek.webpark.cz/latky.html]. 

 

6.4.7 Gynekomastie 

Organismus není schopen plně odbourat nadměrné množství testosteronu, dodaného 

exogenně prostřednictvím anabolických steroidů, a tak je jeho část přeměňována na 

ženský pohlavní hormon estrogen. U mužů vede zvýšená hladina estrogenu k tvorbě 

prsní tkáně ženského typu, která je označována termínem gynekomastie. Tento 
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zárodek ňadra může být po přerušení příjmu anabolik vstřebán, v některých 

případech jej však lze odstranit pouze operativně [online: 

http://kverek.webpark.cz/latky.html]. 

 

6.4.8 Růst kostí  

U mladých lidí v růstovém období mohou steroidy způsobit vážné poškození 

kostního aparátu. Je nutné zdůraznit, že mnozí lidé rostou až do svých 25 let. V době 

růstu jsou na kostech chrupavčité růstové ploténky, které jsou postupně působením 

konkrétních enzymů přeměňovány na vlastní kostní tkáň (osifikace kostí, ukládání 

minerálů do chrupavčité tkáně). Pokud dojde k předčasné osifikaci epyfýz dlouhých 

kostí, zastavuje se růst. Anabolické steroidy napomáhají urychlení osifikace kostí a 

proto jsou u mladých lidí aplikovány jen v případě velmi vážných onemocnění 

[online: http://kverek.webpark.cz/latky.html]. 

 

6.4.9 Akné  

 Vlivem zvýšené sekrece tukových žláz kůže se může brzy po podání anabolik 

objevit akné. Nejčastěji se vyskytuje na obličeji, zádech, ramenou a hrudníku., ale ve 

vážnějších případech se může rozšířit i na oblast břicha a dokonce i na paže a nohy. 

Pokud není nasazena odborná léčba, může nemoc zanechat nepěkné jizvy na celý 

život [online: http://kverek.webpark.cz/latky.html]. 

 

6.4.10 Abnormální vývoj pojivové tkáně 

U řady sportovců, kteří užívali velké dávky anabolických steroidů, došlo k rupturám 

úponů svalů. Vědci zjistili na základě řady výzkumů, že zneužívání anabolických 

steroidů zvyšuje pravděpodobnost jak výskytu nepravidelností ve struktuře úponů, 

tak i přímé perforace pojivové tkáně. Dysplasie (porucha vývoje nebo růstu, 

projevující se utlumeným nebo odchýleným vytvářením skladby těla nebo tkáně) 

kolagenních fibril je tedy dalším z vedlejších účinků zneužívání anabolických 

steroidů. Tento proces narušuje křehkou morfologii úponů, mění jejich pevnost a 

následně i biomechaniku pohybu končetin. Léčení ruptur úponů je zdlouhavé a 

vyřadí sportovce z pravidelného tréninku na velmi dlouhou dobu [online: 

http://kverek.webpark.cz/latky.html]. 
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6.4.11 Změny chování 

Vliv používání anabolik na psychiku je velmi výrazný, v mnoha případech - 

především u žen - až extrémní. Jedinec se může stát mimořádně agresivním a 

nepřátelským vůči svému okolí, může dojít až k bezdůvodnému násilí. Často jsou u 

sportovců, kteří zneužívají anabolika zaznamenávány prudké výkyvy nálady. Někteří 

jedinci trpí bigarexiíí. Tento termín se používá pro případy, kdy sportovec, bez 

ohledu na to jakého svalového rozvoje dosáhl, vnímá sám sebe neustále jako slabého, 

malého a nedostatečně svalnatého. Ještě negativněji působí na sportovce prudké 

deprese, které se projevují po vysazení anabolik. Steroidy navozená psychotická 

deprese může vést i k sebevražednému jednání(http://kverek.webpark.cz/latky.html). 

 

6.5 Vedlejší účinky na organismus žen 

 
6.5.1 Maskulinizace 

Nejvýraznější změny na mužských genitáliích se projevují zmenšením varlat, u žen 

je to naopak zvětšení klitorisu. V některých případech je situace natolik vážná, že 

klitoris nabývá formy malého penisu. U žen, které užívají anabolické steroidy, riziko 

maskulinizace roste. Zatímco většina vedlejších účinků po vysazení steroidů odezní, 

některé ženy potřebují korektivní chirurgický zákrok k demaskulinizaci svých 

pohlavních orgánů (Emleton, Thorne, 1999). 

 

6.5.2 Kosmetické účinky 

U mužů i žen dochází velice často ke zvýšenému růstu tělesného ochlupení a vousů. 

Mnoho kulturistek má na tvářích šedavé zbarvení rostoucích vousů, které jsou tak 

husté, že by na ně mohl být dospělý muž pyšný. 

Ačkoliv výrazně nabývá tělesné ochlupení, vlasy naopak často a silně padají. 

Z důvodu, které zatím nejsou zcela jasné, způsobuje velké množství androgenů 

v krvi degeneraci vlasových folikulů. 

Další vedlejší účinek, který se může odrazit i ve společenském životě je prohloubení 

hlasu u žen. Mnoho žen, které užívají steroidy, má hlubší hlas než většina mužů. A to 

je jeden z několika vedlejších účinků, které nevymizí ani po vysazení steroidů. Žena 

 49

http://kverek.webpark.cz/latky.html


má nadosmrti hluboký hlas, neboť hlasivky se vlivem steroidů zpevní a maskulizují 

(Emleton, Thorne, 1999). 
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7 Metody měření proporcí těla 

V dnešní době nás obklopují ze všech stran různé návody, rady a tabulky určující 

ideální hmotnost a tvary těla. Mezi ně patří:  

 

7.1 Body Mass Index (BMI) 

Díky BMI můžeme zjistit zda máme odpovídající hmotnost. Použijeme k tomu 

následující vzorec:  

 

  Hmotnost (kg) 

BMI  =    ----------------------------- 

 Tělesná výška (m) na druhou 

(Czidoschenski, Meissner, Schmauderer, 2005) 

 
Tabulka 1: BMI (Bláha, 1991) 

KATEGORIE BMI muži BMI ženy 

Podváha do 20 do 19 

Normální hmotnost 20 - 24,9 19 - 23,9 

Nadváha 25 - 29,9 24 - 28,9 

Obezita 30 - 39,9 29 - 38,9 

Těžká obezita nad 40 nad 39 

 

7.2 Kožní řasy 

Změřením tloušťky kožních řas zjistíme množství podkožního tuku. Tloušťka řas a 

celkové množství tuku jsou přímo úměrné. Tloušťka kožních řas se zjišťuje pomocí 

kontaktního měřidla – kaliperu. Měření se provádí: nad tricepsem, pod lopatkou, nad 

spinou, na břiše, pod kolenem, na lýtku, na stehně, na předloktí, pod klíční kostí, pod 

prsy, na tváři a bradě.  
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8 Metodologie výzkumu 

 

8.1 Cíle a úkoly práce 

 
8.1.1 Cíle 

Cílem našeho výzkumu bylo odhalit závažné prohřešky proti etice, které souvisejí 

s hodnocením lidské postavy s metodami dosažení „ideálu krásy“ a jejího významu 

pro výkon a úspěch člověka. Také zjisti míru ochoty u lidí navštěvujících fitness 

centrum využívat kosmetické služby, plastickou chirurgii a cvičební programy. 

 

8.1.2 Úkoly práce  

Dosažení cílů předpokládá řešení těchto dílčích úkolů: 

• Studium literárních zdrojů k problematice vnímání a hodnocení vlastního těla. 

• Výběr metod pro realizaci výzkumu. 

• Realizace dotazování u souboru navštěvujícího fitness centrum – 100 žen a 100 

mužů. 

• Zpracování výsledků a porovnání vztahu k vlastnímu tělu a vzhledu u žen a 

mužů. 

• Vyhodnocení výsledků a znázornění do grafů. 

• Vyvození závěrů. 

 

8.2 Sledovaný soubor 

Pro splnění našeho diplomového úkolu jsme oslovili návštěvníky jednoho pražského 

fitness centra. Data byla získána od 200 respondentů a to sta žen a sta mužů. 

Vyplňování dotazníků probíhalo ve fitness centru Delroy´s gym na pražském 

Smíchově.  

Dotazovaní měli možnost anonymního vyplňování, které mělo umožnit objektivnost 

odpovědí.  
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8.3 Použité metody 

Pro výzkum jsme zvolili metodu dotazníku. Vytvořili jsme dva typy dotazníků – 

dotazník pro ženy a dotazník pro muže. Oba dotazníky jsme rozdělili na pět 

tématických celků, které se v podstatě shodovaly: 

• Vnímání vlastního těla. 

• Sportovní, relaxační aktivity a dieta. 

• Spokojenost se svým tělem a plastická chirurgie. 

• Diskriminace a obézní. 

• Finanční situace. 

Každý celek obsahoval minimálně 5 otázek. Dotazník tvořily ve větší míře otázky 

uzavřené, ale zařadili jsme i několik otevřených otázek.  

Dotazník pro ženy a dotazník pro muže se v zásadě shodoval, abychom mohli 

vyhodnotit rozdíly žen a mužů ve vnímání vlastního těla.  

Dotazník pro muže byl rozšířen o otázky týkající se anabolických steroidů a 

potravinových doplňků.  

Dotazník pro ženy obsahoval větší množství otázek týkajících se vlastní postavy. 

Z odpovědí na jednotlivé otázky byly vytvořeny grafy znázorňující výsledek 

v procentech.   

 

8.4 Hypotézy 

• Předpokládáme, že většina žen nebude spokojena se svou hmotností a postavou. 

Svou postavu budou hodnotit výrazně kritičtěji než jejich příbuzní a přátelé 

z blízkého okolí. Naopak muži budou výrazně spokojenější. 

• Předpokládáme, že ženy se budou více zaměřovat na cvičení problémových partií 

než muži. 

• Předpokládáme, že muži, kteří necvičí profesionálně by pro získání kondice nebo 

lepší postavy nebyli ochotni užívat nelegální anabolické steroidy.  

• Předpokládáme, že si lidé myslí, že osoby s nadváhou jsou diskriminovány. 

. 
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9 Výsledky 

V této kapitole nalezneme odpovědi, na jednotlivé otázky dotazníků, znázorněné 

v grafech.  

 

9.1 Vnímání vlastního těla 

 
9.1.1 Subjektivní vnímání výšky 

Znění otázky:   Jste spokojen/a se svou výškou?  

Možné odpovědi:  ano/ne 

Odpovídali:   muži i ženy 

 

Jak je možno vidět z grafu 1 většina dotazovaných, tj. 90% mužů a 80% žen, je 

spokojeno se svou výškou. 10% mužů a 19% žen není  spokojeno. 

Z toho vyplývá, že muži jsou spokojenější se svojí výškou, a to o 10%. Jejich větší 

spokojenost může být způsobena i obecným faktem, že muži v průměru dosahují 

vyššího vzrůstu než ženy.  
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Graf 1: Jste spokojen/a se svou výškou? 

 

9.1.2 Subjektivní vnímání hmotnosti 

Znění otázky:   Jste spokojen/a se svou hmotností?  

Možné odpovědi:  ano/ne 

Odpovídali:   muži i ženy 
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Z grafu 2 je zřejmé, že 69% mužů a 44% žen jsou spokojeni se svojí hmotností. 31% 

mužů a 56% žen nejsou spokojeni se svojí hmotností.  

Muži jsou spokojenější o 25%, než ženy, co se týká váhy. 
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Graf 2: Jste spokojen/a se svou hmotností? 

 
9.1.3 Subjektivní vnímání postavy 

Znění otázky:   Jste spokojen/a se svou postavou?  

Možné odpovědi:  ano/ne 

Odpovídali:   muži i ženy 

 

Jak je možno vidět z grafu 3 60%mužů a 55% žen je spokojeno se svojí postavou. 

40%mužů a 45% žen není spokojeno se svojí postavou  

Celkově je jenom o 5% mužů více  spokojeno se svou postavou než žen. 
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Graf 3: Jste spokojen/a celkově se svou postavou? 
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9.1.4 Výhrady k postavě 

Znění otázky:   Jestliže ne, jaké máte výhrady?  

Možné odpovědi:  volná otázka 

Odpovídali:   muži  

 
Z grafu 4 je zřejmé, že z 40% mužů, kteří nejsou spokojeni se svojí postavou (viz 

graf 3) 50% není spokojeno s množstvím svalové hmoty, 47%tvrdí, že jsou obézní a 

3% si stěžuje na povolené břišní svalstvo. 
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Graf 4: Jestliže ne, jaké máte výhrady? 
 

9.1.5 Spokojenost blízkých s vaší postavou 

Znění otázky:  Je vaše blízké okolí spokojeno s vaší postavou (rodina, 

přítel/kyně?  

Možné odpovědi:  ano/ne 

Odpovídali:   muži i ženy 

 
I když 45% žen není spokojeno se svou postavou (viz graf 3), jejich blízké okolí je 

hodnotí výrazně jinak. Z celkového počtu příbuzných a lidí z blízkého okolí pouze 

15% podpořilo názory žen nespokojených se svojí postavou. Zbytek, tj. 30% žen se 

domnívá, že jejich postava není uspokojivá, ale okolí to vnímá jinak. 84% blízkých 

hodnotí jejich postavu pozitivně. 

40% mužů není spokojeno se svou postavou (viz.graf 3). 30% jejich přítelkyň  

s tímto názorem souhlasí. Naopak 60% mužů je spokojeno a 66% jejich přítelkyň též.  
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Graf 5: Je vaše blízké okolí spokojeno s vaší postavou (rodina, přítel/kyně)? 

 
9.1.6 Výhrady blízkých  

Znění otázky:  Jestliže ne, jaké mají výhrady?  

Možné odpovědi:  otevřená otázka 

Odpovídali:   muži i ženy 

 
Jak je možno vidět z grafu 6 nejčastější výhradou blízkých k postavě ženy je tloušťka 

a to 80%. Jinak 13% příbuzných, kteří nejsou spokojeni s postavou dotazované ženy 

se domnívá, že jejich postava je nezpevněná. 

Nejčastější výhradou k postavě muže je ochablé svalstvo a to 42%.  
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Graf 6: Jestliže ne, jaké mají výhrady? 
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9.2 Sportovní, relaxační aktivity a dieta 

 
9.2.1 Pravidelnost ve sportu 

Znění otázky:  Věnujete se pravidelně sportovním aktivitám?  

Možné odpovědi:  ano/ne 

Odpovídali:   muži i ženy 

 
Jak je možno vidět z grafu 7 80% mužů a 55% žen  které vyplňovaly dotazník ve 

fitness centru, se zabývají nějakým sportem pravidelně a 20% mužů a 45% žen se 

věnuje sportu nepravidelně.   
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Graf 7: Věnujete se pravidelně sportovním aktivitám? 

 

9.2.2 Typy sportovních aktivit 

Znění otázky:  Jestliže ano, jakým?  

Možné odpovědi:  otevřená otázka 

Odpovídali:   muži i ženy 

 
Z grafu 8 je zřejmé, že většina žen i mužů , která se pravidelně zabývá sportovními 

aktivitami nezůstává pouze u jedné, ale kombinuje více aktivit. 

Mezi OSTATNÍ jsou zahrnuty sporty jako – bruslení, snowboard, tanec, gymnastika, 

kalenetika, tursitika, thai-chi, joga, basketball, volejball, jízda na koni, golf a acqua-

aerobic. 
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Graf  8: Jestliže ano, jakým? 

 
9.2.3 Četnost sportovních aktivit týdně 

Znění otázky:  Jestliže ano, kolikrát týdně?  

Možné odpovědi:  otevřená otázka 

Odpovídali:   muži  

 

Z grafu 9 je zřejmé, že nejvíce mužů sportuje 1-2 x týdně a to 42%,  2-3 x týdně 

sportuje 25% mužů.  3-4 x týdně 15% a 5 x týdně pouze 10% mužů. 
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Graf  9: Jestliže ano, kolikrát týdně? 
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9.2.4 Cvičení problémových partií 

Znění otázky:  Zaměřujete se speciálně na cvičení problémových partií?  

Možné odpovědi:  ano/ne 

Odpovídali:   muži i ženy 

 
Jak je možno vidět v grafu 10 ženy i muži raději dělají sport, který je baví než aby se 

zaměřovali na problémové partie a cíleně se jim věnovali. 
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Graf 10: Zaměřujete se speciálně na cvičení problémových partií? 

 

9.2.5 Relaxace ve formě sauny 

Znění otázky:  Chodíte pravidelně do sauny?  

Možné odpovědi:  ano/ne 

Odpovídali:   muži i ženy 

 
I když 55% žen se věnuje pravidelně sportu (viz graf 7), pouze 15% z nich se věnuje 

následné regeneraci ve formě sauny. 

U mužů je poměr obdobný. Pravidelně se sportu věnuje 80% a pouze 21% se 

regeneruje v sauně.  
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Graf 11: Chodíte pravidelně do sauny? 

 

9.2.6 Návštěva posilovny 

Znění otázky:  Chodíte pravidelně do posilovny?  

Možné odpovědi:  ano/ne 

Odpovídali:   muži i ženy 

 
Jak je možno vidět z grafu 12 ženy se raději věnují aerobnímu cvičení a sportovním 

hrám než posilování, což dokazuje tento graf – pouze 18% dotazovaných chodí 

pravidelně do posilovny. 

Polovina z dotazovaných mužů pravidelně navštěvuje posilovnu.   
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Graf 12: Chodíte pravidelně do posilovny? 
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9.2.7 Důvody sportování 

Znění otázky:  Jaké máte důvody k provozování výše uvedených aktivit?  

Možné odpovědi:  Získání kondice, zpevnit, společenský, zhubnout, zdravotní, 

další 

Odpovídali:   muži i ženy 

 
Z grafu 13 je zřejmé, že dotazovaní  muži i ženy mají více důvodů ke sportu. . Velmi 

podobné procento mužů i žen sportuje ze stejného důvodu  - získání kondice a to 

37% žen 39% mužů. 32% žen a 36% mužů sportuje s účelem zpevnit tělo. Nejméně 

procent žen - 16% sportuje z důvodu zdravotních. Dtejné procento mužů - 16%  

z důvodu hubnutí..   
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Graf 13: Jaký máte důvod k provozování výše uvedených aktivit? 

 

9.2.8 Dieta  

Znění otázky:  Držel/a jste někdy dietu?  

Možné odpovědi:  ano/ne 

Odpovídali:   muži i ženy 
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Z grafu 15 je zřejmé, že pouhých 36% žen a 23% mužů navštěvujících fitness 

centrum drželo někdy nějakou dietu. 64% žen 77% mužů žádnou dietu na sobě nikdy 

nevyzkoušelo. 
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Graf 14: Držel/a jste někdy dietu? 

 

9.2.9 Zkušenosti s dietou 

Znění otázky:  Jestliže ano, jaký to mělo efekt?  

Možné odpovědi:  volná otázka 

Odpovídali:   muži i ženy 

 
Jen 36% z žen a 23% mužů navštěvujících fitness centrum se pokoušelo o držení 

nějaké diety (viz graf 14). Z tohoto počtu se pouze 36% žen a 23% mužů podařilo 

udržet si sníženou váhu a u 56% žen 52% mužů se dostavil dobře známý JO-JO 

EFEKT. 
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Graf 15: Jestliže ano, jaký to mělo efekt? 

 

 63



9.2.10 Užívání potravinových doplňků 

Znění otázky:  Zařazujete do svého jídelníčku potravinové doplňky?  

Možné odpovědi:  vitamíny + minerály, proteinové doplňky, karnitin, další 

Odpovídali:   muži  

 

Z grafu 16 je vidět, že 59% mužů zařazuje vitamíny a minerály, 24% proteiny, 123% 

karnitin a 11% mužů se vyjádřilo, že nezařazuje vůbec nic z potravinových doplňků.  
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Graf 16: Zařazujete do svého jídelníčku potravinové doplňky? 

 

9.2.11 Užívání nelegálních anabolických steroidů 

Znění otázky:  Byl byste ochoten pro získání kondice nebo lepší postavy 

zařadit i nelegální anabolické steroidy?  

Možné odpovědi:  ano/ne 

Odpovídali:   muži  

 

Jek je možno vidět v grafu 17 10% dotazovaných by zařadilo anabolické steroidy do 

své životosprávy aby si získalo lepší kondici nebo postavu. 
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Graf 17: Byl byste ochoten pro získání kondice nebo lepší postavy zařadit i nelegální anabolické 

steroidy? 

 

9.3 Spokojenost se svým tělem a plastická chirurgie 

 
9.3.1 Tělesné nedostatky 

Znění otázky:  Dokážete se smířit s určitým nedostatkem na svém těle?  

Možné odpovědi:  ano/ne 

Odpovídali:   muži  

 
Graf 18 ukazuje zajímavou skutečnost, že stejný počet dotazovaných žen i mužů a to 

84% je schopno se smířit s nedostatky na svém těle. Jen 16% žen i mužů není 

schopno nebo ochotno se s nimi vyrovnat. 
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Graf 18: Dokážete se smířit s určitým nedostatkem na svém těle?  
 

9.3.2 Žádané změny postavy  

Znění otázky:  Co byste chtěl/a změnit na svém těle?  

Možné odpovědi:  volná otázka 

Odpovídali:   muži i ženy  
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Většina žen, které se vyjádřily ke své nespokojenosti se svým tělem, obsahovala více 

než jeden požadavek na změnu své postavy. Naopak muži měli většinou jenom jeden 

požadavek na vylepšení svého těla.  

Nejčastějším požadavkem u žen bylo zhubnout a zpevnit – 12%. 10% žen je 

nespokojeno se svým břichem, 9% žen se svými prsy a stehny a 8% žen se zadkem. 

Nejčastějším požadavkem mužů bylo zpevnit a to 25% požadavků. 9% mužů by 

chtělo zhubnout, 13% změnit své břicho.  

Pod pojem OSTATNÍ jsou zahrnuty pojmy jako celulitida, strie, mateřská znaménka, 

ale i zlepšení nohou, paží, pleti, úpravu výšky a množství vlasů.  
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Graf  19: Co byste chtěl/a změnit na svém těle? 

 

9.3.3 Ochota k plastické operaci  

Znění otázky:  Podstoupil/a byste nějakou plastickou operaci?  

Možné odpovědi:  ano/ne 

Odpovídali:   muži i ženy  

 
 
Z grafu 20 je zřejmé, že 63% žen a 82% mužů by na plastickou operaci nikdy nešlo a 

36% žen a 18% mužů  by plastickou operaci podstoupilo. 
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Graf 20: Podstoupil/a byste nějakou plastickou operaci? 

 
9.3.4 Plastické operace  

Znění otázky:  Jestliže ano, jakou?  

Možné odpovědi:  volná otázka 

Odpovídali:   muži i ženy  

 
Z grafu 21 je vidět, že 31% žen a 90% mužů je se svým tělem spokojeno a plastickou 

operaci by podstoupily v případě potřeby, naproti tomu 69% žen a pouze 10% mužů 

přesně ví co by na svém těle chtěli změnit a jakou plastickou operaci by si vybrali.  

Do pole OSTATNÍ u žen jsou zahrnuty plastické operace obličeje, vyhlazení jizev a 

nevyjádření. Každá z těchto odpovědí se podílí stejným dílem na společných 8%. 

U mužů pojem OSTATNÍ znamená plastiku nosu. 
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Graf 21: Jestliže ano, jakou? 
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9.3.5 Názory na současné modelky 

Znění otázky:  Jaký máte názor na současné modelky?  

Možné odpovědi:  volná otázka 

Odpovídali:   muži i ženy  

 
 
NEGATIVNÍ HODNOCENÍ – do tohoto pojmu jsou zahrnuty názory jako: 

anorektičky, příliš vychrtlé, moc hubené, drahé věšáky na drahé šaty, vystresované 

vyhubliny,  reklama na hlad, podpora anorexie adolescentu a v neposlední řadě 

nejsou ženské 

POZITIVNÍ HODNOCENÍ –  líbí se mi, chtěla bych být modelkou, jsou super, 

hezké, krásné, nemám výhradu atd. 

NEUTRÁLNÍ POSTOJ –  zahrnuje : nesleduji je, nezabývám se jimi, nevadí mi a 

nemám žádný názor 
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Graf 22: Jaký máte názor na současné modelky? 

 

9.3.6  Štíhlost žen 

Znění otázky:  Chtěla byste být štíhlá?  

Možné odpovědi:  ano/ne 

Odpovídali:   ženy  

 
Graf 23  ukazuje, že 78% žen by chtělo být štíhlých a 16% ne. 
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Graf 23: Chtěla byste být štíhlá? 

 

9.3.7 Důvody štíhlosti  

Znění otázky:  Jestliže ano, proč?  

Možné odpovědi:  volná otázka 

Odpovídali:   ženy  

 
Největší procento žen a to 31% by chtělo být štíhlé pro dobrý pocit, 22% žen ze 

zdravotních důvodů, 11% protože se jim to líbí, 10% žen z důvodu většího výběru 

oblečení, 7% žen by chtěly být štíhlé, protože jim to připadá více sexy a 5% žen 

z důvodu tlaku okolí. 

Pojem OSTATNÍ zahrnuje názory jako: je to pohodlné, lepší výběr zaměstnání, lépe 

se obouvají boty, pružnější tělo a štíhlí to mají jednodušší. 
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Graf 24: Jestliže ano, proč? 
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9.4 Diskriminace a obézní 

 
9.4.1 Přitažlivost lidí s nadváhou  

Znění otázky:  Myslíte si, že mohou být lidé s nadváhou přitažliví? ?  

Možné odpovědi:  ano/ne 

Odpovídali:   muži i ženy  

 
Z grafu 25 je zřejmé, že 76% žen a 84% mužů si myslí, že lidé s nadváhou mohou 

být přitažliví a 24% žen a 16% mužů jsou opačného názoru. 
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Graf 25: Myslíte si, že mohou být lidé s nadváhou přitažliví? 

 

9.4.2 Názor na diskriminaci obézních 

Znění otázky:  Myslíte si, že lidé s nadváhou jsou diskriminováni?  

Možné odpovědi:  ano/ne 

Odpovídali:   muži i ženy  

 
Z grafu 26 vyplývá, že téměř stejné procento žen i mužů, 66% žen a 67% mužů,  

účastnících se výzkumu je přesvědčeno, že lidé s nadváhou nejsou diskriminováni a 

naopak 33% žen a 30% mužů odpovědělo, že jsou diskriminováni. 
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Graf 26: Myslíte si, že jsou lidé s nadváhou diskriminováni? 

 

9.4.3 Konkrétní formy diskriminace obézních   

Znění otázky:  Jestliže ano, kde a jak?  

Možné odpovědi:  volná otázka 

Odpovídali:   muži i ženy  

 

Jak je možno vidět v grafu 27 39% z dotazovaných žen a 26% dotazovaných mužů je 

přesvědčeno, že lidé s nadváhou jsou diskriminováni, ale neodpovědělo v jaké 

oblasti. 18% žen a 27% mužů odpovědělo, že v zaměstnání. 15% žen a 18% mužů se 

domnívá, ze v ve společnosti a 12% žen a 18% mužů, že ve školách.  

Pod pojem OSTATNÍ patří názory jako: můžou si za to sami, jsou oškliví a páchnou, 

na koupališti, u lékaře, ve sportu, v médiích, v dopravě, počáteční nedůvěra, není 

takový výběr oblečení a všude.  
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Graf 27: Jestliže ano, kde a jak? 

 
9.4.4 Zkušenost s diskriminací obézních 

Znění otázky:  Setkal/a jste se už s podobným druhem diskriminace?  

Možné odpovědi:  ano/ne 

Odpovídali:  muži i ženy  

 
Ze všech dotazovaných žen se ve skutečnosti setkalo s diskriminací obézních pouze  

9%  za to 30% mužů. V porovnání s grafem 26 se stejné procento – 30% mužů myslí 

a setkalo s diskriminací obézních. Naopak 33% žen si myslí, že lidé s nadváhou jsou  

diskriminovaní, ale pouze 9% se s touto diskriminací setkalo ve skutečnosti.  
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Graf 28: Setkal/a jste se už s podobným druhem diskriminace? 

 

9.4.5 Setkání s diskriminací obézních  

Znění otázky:  Jestliže ano, kde?  

Možné odpovědi:  volná otázka 

Odpovídali:  muži i ženy  
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Z 9% žen, které se setkaly s diskriminací obézních se stejné procento a to 22% 

setkalo s diskriminací ve společnosti, ve sportu, zaměstnání a dopravních 

prostředcích. Ve škole se s touto diskriminací setkalo 11% žen a stejné procento, to 

je 11% žen, se nevyjádřilo. 

Dotazovaní muži se nejvíce s diskriminací setkávají v zaměstnání a to 30%. Ve 

společnosti a škole shodně 20%. Ve sportu a MHD též shodně 7%. a 16% mužů se 

k této otázce nevyjádřilo. 
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Graf 29: Jestliže ano, kde? 

 

9.5 Finanční situace 

 
9.5.1 Výdaje za plastickou chirurgii  

Znění otázky:  Kolik byste byl/a ochotna zaplatit za plastickou operaci?  

Možné odpovědi:  do 5.000,-Kč, 5.000 – 10.000,-Kč, 10.000 – 30.000,- Kč, více 

než 30.000,- Kč 

Odpovídali:  muži i ženy  

 
 
Nejvíce a to 22% žen odpovědělo, že by byly ochotny zaplatit za plastickou operaci 

5.000 – 10. 000,- Kč. Pouze 14% žen by bylo ochotno zaplatit více než 30.000,- Kč. 

Tato částka odpovídá operacím jako korekce prsou, rozsáhlejší liposukce.  

Z grafu vyplývá, že muži mají pravděpodobně vetší přehled o cenách plastické 

chirurgie. Částku 10.000 – 30.000,- Kč by obětovalo až 37% mužů. 
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Graf 30: Kolik byste byla ochotna zaplatit za plastickou operaci? 

 

9.5.2 Výdaje na cvičení 

Znění otázky:  Kolik vynaložíte za měsíc na cvičení?  

Možné odpovědi:  do 200,- Kč, 200 – 500,-Kč, 500 – 1.000,- Kč, více než 1.000,- 

Kč 

Odpovídali:  muži i ženy  

 
Jak je možno vidět v grafu 31 nejvíce žen a to 39% vynaloží na cvičení do 200,-Kč 

měsíčně. Pouze 3% žen utratí na sportovištích více než 1000,- Kč měsíčně.  

Nejvíce mužů a to 30% vynaloží za cvičení 20-500,- Kč měsíčně. Pouze 9% mužů 

utratí na sportovištích více než 1.000,- Kč měsíčně. 
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Graf 31: Kolik vynaložíte za měsíc na cvičení? 
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9.5.3 Ochota utrácet za cvičení 

Znění otázky:  Koli byste byl/a ochoten/a utratit v případě finanční 

nezávislosti za cvičení?  

Možné odpovědi:  volná otázka 

Odpovídali:  muži i ženy  

 
Při porovnání Grafu 31 a Graf 32 je zřejmé, že ženy i muži  by rádi vynaložili více 

peněz za cvičení, než jim to umožňuje jejich finanční situace. Největší procento, a to 

25% žen a 35% mužů by chtělo vynaložit na sport 1.000 – 5.000,- Kč. 
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Graf 32: Kolik byste byl/a ochotna utratit v případě finanční nezávislosti za cvičení? 

 

9.5.4 Výdaje na dietu a doplňky výživy 

Znění otázky:  Kolik vynaložíte měsíčně za dietu a doplňky výživy?  

Možné odpovědi:  do 200,- Kč, 200-500,-Kč, 500 – 1.000,- Kč, více než 1.000,- 

Kč 

Odpovídali:  muži   

  

Nejvíce mužů a to 30% utratí 200 -500,- Kč za potravinové doplňky. 
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Graf 33: Kolik vynaložíte měsíčně za dietu a doplňky výživy? 

 

9.5.5 Výdaje na kosmetiku 

Znění otázky:  Kolik vynaložíte měsíčně za kosmetiku?  

Možné odpovědi:  do 200,- Kč, 200-500,- Kč, 500 – 1.000,- Kč, více než 1.000,- 

Kč 

Odpovídali:  muži i ženy  

 
Graf 34 vypovídá o skutečnosti, že  dotazované ženy se příliš nevěnují péčí o pleť. 

Tato skutečnost může být ovlivněna věkovým složením dotázaných. Nejvíce žen 

42% utratí za kosmetiku do 200,- Kč. Pouze 5% dotazovaných utratí více než 1.000,- 

Kč.  

Z grafu je zřejmé, že muži utratí za kosmetiku mnohem více než ženy. 
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Graf 34: Kolik vynaložíte měsíčně za kosmetiku? 
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9.5.6 Výdaje na oblečení 

Znění otázky:  Kolik utrácíte měsíčně za oblečení?  

Možné odpovědi:  do 500,- Kč, 500 – 1.000,- Kč, 1.000 – 5.000,- Kč, více než 

5.000,- Kč 

Odpovídali:  muži i ženy  

 
Z grafu 35 vyplývá, že muži i ženy utratí v podstatě stejné množství peněz na 

oblečení.  

Nejvíce a to 36% žen a 35% mužů utratí měsíčně za oblečení 500 – 1.000,- Kč. 

Pouze 4% žen a 3% mužů utratí víc než 5.000,- Kč.  
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Graf 35: Kolik utrácíte měsíčně za oblečení? 
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10 Diskuse 

Myslím, že v dnešní době se kladou stále větší požadavky a nároky na štíhlé tělo a to 

nejen u žen, ale i u mužů.  Ženské tělo bylo dříve nástrojem k přežití a plození dětí. 

Mužské prostředkem ke shánění potravy, ochrany rodiny (kmene) a zachování rodu.  

Dnešní žena je ovlivněna mýtem dokonalého těla a stále se srovnává s „ideálem“. 

V médiích se objevují krásné ženy ideálních proporcí a s perfektně upraveným 

zevnějškem. Z časopisů se na nás valí nejen krásné ženy, ale i muži. Málokdo si 

uvědomí, že v dnešní době počítačů se může kdokoliv stát hvězdou z titulní strany. 

Tím samozřejmě nechci zpochybňovat a ubírat na kráse dívkám, ženám, chlapcům a 

mužům z titulních stran. Věčným srovnáváním s nimi se mládež dostává do situace, 

kdy na sobě vidí chyby a nedokonalost, což může vést k poruše psychiky a k počátku 

kolotoče zvaného dieta a jo-jo efekt. Ty na které je větší psychický tlak, co se týče 

jejich postavy a vzhledu, ať už ze strany rodiny  nebo okolí se uchylují k názoru, že 

pokud zhubnou a budou mít dokonalé tělo, jejich problémy budou vyřešeny. To často 

vede k rozvoji nemocí s poruchou příjmu potravy jako jsou mentální anorexie a 

mentální bulimie, které mohou končit smrtí. Každý by se měl i za všudypřítomného 

ideálu krásy naučit žít se svým tělem a v rámci svých možností ho zdokonalovat. 

Psychická vyrovnanost se totiž velmi odráží na fyzické kráse. Dle mého názoru se 

často podceňují i lidé,  kteří jsou štíhlí a hezcí.  

K tomu, abychom dokázali své tělo realisticky vnímat, potřebujeme vědět, do jaké 

míry je ovlivňováno dědičností a jak můžeme tělesné proporce korigovat fyzickou 

aktivitou, výživou, kosmetickou péčí a v neposlední řadě chirurgicky.  

Na základě našeho dotazníku jsme zjistili několik zajímavých skutečností:  

Více než 80% žen a 90% mužů jsou spokojeni se svojí výškou. Pravděpodobně 

pochopili, že se s tím nedá nic dělat a proto tento problém neřeší. Asi 20% žen a 10% 

mužů není spokojeno. U žen mě tato skutečnost celkem překvapila, jelikož žádná 

z žen vyplňující dotazník nijak extrémně nevybočuje z průměru. Muži, kteří uvedli 

že nejsou spokojeni se svojí výškou měli do 175 cm.  

Co se týká hmotnosti a spokojenosti se svojí postavou jsme nedošli k žádným 

překvapujícím závěrům. Ženy nejsou spokojeny se svojí postavou i když k tomu ve 

většině případů nemají pádný důvod, což potvrzuje i zjištění, že pouze 15% partnerů 

a nebo lidí z blízkého okolí potvrdilo, že by se sebou mohly něco dělat a to ve 
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smyslu zhubnout anebo zpevnit postavu. Muži jsou spokojenější se svojí postavou a 

váhou než ženy. Ale ženy jsou téměř stejně kritické jak ke svojí postavě tak 

k postavě svého partnera.  

Další skutečností kterou jsme zjistili na základě našeho dotazníku je, že sportovně 

aktivní ženy i muži nezůstávají u jednoho sportu, ale snaží se o kombinaci sportů a 

tím, pravděpodobně nevědomě, vyrovnávají svalové disbalance a protahují i ostatní 

svalové skupiny. Tomu odpovídá i zjištěné procento žen, které plavou.  

Ženy ani muži většinou necvičí cíleně a neposilují. Ženy si  spíše „hrají“, muži rádi 

posilují. Největší procento žen i mužů cvičí z důvodu získání kondice. Překvapilo 

nás, že nejméně žen sportuje z důvodů zdravotních. Pravděpodobně fitness centrum 

není místo, kam by chodily ženy se zdravotními problémy, ale spíše ho navštěvují 

ženy mající rády pohyb. Muži uvádí zdravotní důvody na třetím místě naopak se 

nesnaží o zhubnutí, což odpovídá jejich spokojenosti s vlastním tělem. Stejně tak nás 

překvapilo, že ženy i muži věnují malou pozornost regeneraci. Pouze 15% žen a 21% 

mužů navštěvuje pravidelně saunu.  

Zajímavou skutečností je, že více než 63% žen a 82% mužů by nepodstoupilo 

plastickou operaci. Tomu odpovídají i grafy, které ukazují, že  84% žen i mužů se 

dokáže smířit s nějakým nedostatkem na svém těle a pokud by něco na sobě chtěli 

změnit tak  jde v největší míře „pouze“ o váhu a zpevnění těla. 

Překvapující je i zjištění, že více než 50% žen i mužů hodnotí modelky jako příliš 

vychrtlé, anorektické až nehezké. S tímto mě napadají otázky jako: Proč se jim ženy 

a dívky chtějí tak podobat? A proč pánové chtějí mít doma „modelku“?  

Pro nás nejzajímavější a nejvíce překvapující část dotazníku je „diskriminace a 

obézní“. 66% dotazovaných žen a 67% dotazovaných mužů si myslí, že lidé 

s nadváhou nejsou diskriminováni. Dle našeho názoru se lidé s nadváhou potkávají 

s diskriminací už od útlého věku. Začíná to ve škole, kdy se jim posmívají spolužáci, 

dokonce jsme se setkali i s nemístnými komentáři učitelů a to nejen na základních, 

ale i na vysokých školách. Pravděpodobně si učitelé a profesoři neuvědomují, že lidé 

s nadváhou musí tomuto problému čelit dost často, a proto jsou k těmto poznámkám 

velice citliví a vnímaví. Období puberty, jak bylo v této práci již zmíněno, je pro lidi 

s nadváhou nejtěžším obdobím. Mladí lidé jsou velice vnímaví, co se týká kritiky 

jejich těla a vzezření a může to vést k psychickým poruchám a následně k rozvoji 
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nemocí s poruchami příjmu potravy. Další problém nastává v období hledání 

zaměstnání. Někteří zaměstnavatelé dbají na postavu a vzhled svých zaměstnanců a 

proto je téměř nemožné pro lidi s nadváhou se umístit na pozicích jako jsou 

například letušky, recepční, asistentky a další. V poslední době se tito lidé setkávají i 

s problémem diskriminace ve výběru oblečení. Obchodů, kde se dají koupit větší 

velikosti ubývá a nahrazují je obchody s oblečky pro „barbíny“. Některé obchody 

dokonce inzerují velikost na svých výkladních skříních. Asi proto aby jim tam 

„tlouštíci“ nelezli. Před nedávnem se dokonce objevila informace o tom, že některé 

letecké společnosti budou prodávat lidem s nadváhou dva lístky k sezení, aby 

neobtěžovali ostatní. Je sice pravdou, že je nepříjemné sedět na dvojsedadle 

s člověkem, který zabírá jedno a půl sedadla a ta polovina sedadla co zbývá na 

druhého je za stejnou cenu. Ale nebylo by etičtější vyhradit pro tyto lidi větší 

sedadla?  

Myslíme si, že ženy, které chodí do fitnesscentra nejsou natolik obézní, aby se 

konkrétně s těmito situacemi setkávaly osobně. Kdybychom  dali dotazník vyplnit do 

nějakého centra zabývající se nadváhou, pravděpodobně by byly výsledky, co se týká 

diskriminace lidí s nadváhou, naprosto odlišné. 

Poslední část našeho dotazníku se týká finanční situace - nákladům na sport, 

oblečení, kosmetiku, potravinové doplňky a ochotě investovat do sportu a plastické 

chirurgie.  

Z porovnání skutečného utrácení za sport a utrácení v případě finanční nezávislosti 

vyplývá, že ženy i muži by chtěli za sport utrácet více než si mohou dovolit.  

Překvapilo nás, že nejvíce žen vynaloží za kosmetiku do 200,- Kč měsíčně. Z tohoto 

zjištění je zřejmé, že ženy se problémem kosmetiky a péčí o svojí pleť výrazně 

nezabývají. Celková kosmetika obličeje v salónu stojí v průměru 500 – 1.000,- Kč.  

Tuto částku uvedlo pouze 13% žen. Překvapujícím faktem je i skutečnost, že muži 

utratí za kosmetiku více než ženy.  

Za to, co se týká oblečení jsou ženy ochotnější zaplatit více. Částku 500 – 1.000,- Kč 

utratí za měsíc za oblečení 36% žen a 35% mužů. Z toho vyplývá, že ženy i muži 

utrácejí za oblečení téměř stejně.  

Myslíme si, že výsledky ochoty zaplatit za plastickou operaci jsou ovlivněny 

neznalostí cen. Nejvíce žen by bylo ochotno zaplatit do 10.000,- Kč. Do této částky 

 80



se nevejde ani rozsáhlejší liposukce natož korekce prsou anebo plastika břicha. Za to 

37% mužů má pravděpodobně větší přehled o cenách plastické chirurgie. Částku 

10.000 – 30.000,- Kč  by neváhalo obětovat.  

Když porovnáme všechny grafy týkající se finanční situace (graf 30 – 35) je zřejmé, 

že ženy jsou ochotny nejvíce utratit za oblečení. Muži jsou ochotni nejvíce zaplatit za 

plastickou chirurgii, ale ve skutečnosti nejvíce peněz utratí za oblečení a cvičení.  
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11 Závěr 

Na základě výsledků z dotazníků jsme došli k následujícím závěrům: 

• 56% žen není spokojeno se svou hmotností váhou a 45% se svou postavou jako 

celkem, což potvrzuje naší hypotézu o tom, že většina žen nebude spokojena se 

svou váhou a postavou. Domněnka, že ženy se hodnotí mnohem kritičtěji než 

jejich okolí, se také potvrdila. Nespokojeno se svou postavou je 45% 

dotazovaných žen, ale pouze 15% blízkých má výhrady. 

Pouze 31% mužů není spokojeno se svojí hmotností a 40% se svojí postavou. 

Což potvrzuje hypotézu, že muži jsou výrazně spokojenější se sebou než ženy. 

 

• Výzkumem se nepotvrdila domněnka, že ženy se budou více zaměřovat na 

cvičení problémových partií než muži. Pouze 30% mužů a 31% žen  se zaměřuje 

na problémové partie. 

 

• Domněnka, že muži, kteří necvičí profesionálně by pro získání kondice nebo 

lepší postavy nepožili nelegální anabolické steroidy se též nepotvrdila. 10% 

mužů je ochotno nelegální anabolické steroidy zařadit jako potravinový doplněk 

za účelem získání lepší kondice nebo postavy.  

 

• Výzkumem se nepotvrdila naše domněnka, že lidé s nadváhou jsou 

diskriminováni. 66% dotazovaných žen a 67% dotazovaných mužů je 

přesvědčeno, že lidé s nadváhou nejsou diskriminováni a pouze 33% žen a 30% 

mužů si myslí, že jsou.  
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13 Přílohy 

Dotazník pro ženy 

Dotazník pro muže 
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