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Anotace 

Bakalářská práce „Nahota jako zdroj (morálního) pobouření“ pojednává o rozdílném 

vnímání nahoty. Nahota v současné západní kultuře, jako vztah mezi svlečeným tělem a 

upřeným pohledem ostatních, je různě legitimizována skrze kontexty reprezentace. 

Například, v tradici Starého zákona nemůže být nahota nespojována se sexualitou. 

Odkaz na biblickou tradici (v případě nahoty) je stále víceméně platný. Nyní jsou více 

než kdy před tím nahota, sex a sexualita diskutovány, kódovány a klasifikovány skrze 

časopisy, televizi, rádio atd. To přesně ukazuje, jak jsou nahota, sex a sexualita 

pronikavé a jak snadno neoprávněně zasahují do oblastí dříve považovaných za 

nesexuální. Snažím se definovat oblasti, v kterých je nahota v konfliktu s určitými 

pojmy, rozdělit je do kategorií a určit aktéry a jejich názory na nahotu. Především se 

zabývám konfliktem mezi nahotou a explicitně vyjádřenou morálkou. Ve své práci 

využívám kvalitativní analýzu tisku – konkrétně analyzuji novinové články. 

 

Annotation 

Bachelor thesis „Nudity as a source of (moral) provocation“ deals with different 

reception of nudity. Nakedness in contemporary western culture, as a relationship 

between an unclothed body and the gaze of others, is variously legitimated through 

contexts of representation. For example, in the tradition of Old Testament nakedness 

cannot be disconnected from sexuality. A reference to biblical tradition (in the event of 

nakedness) is all the time more or less valid. Now, Nudity, sex and sexuality are 

discussed, coded and classified more than ever in contemporary culture through 

magazines, television, radio etc. It shows precisely how pervasive nudity, sex and 

sexuality are, and how easily it encroaches into areas previously considered non-sexual. 

I try to define areas in which is nakedness in conflict with specific notions, split 

contexts into classification and determine participants and their views of nakedness. 

Above all, I deal with conflict between nakedness and explicitly expressed morality. In 
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my work, I exploit qualitative analyze of press - in the concrete I analyze articles of 

newspapers. 
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Projekt bakalářské práce 

 

Předpokládaný název:  Nahota jako zdroj (morálního) rozhořčení 

 

Kontext tématu  

Nazí přicházíme na svět a nahota je tedy přirozená součást života již při našem narození 

a prvním kontaktu se světem. Zobrazování nahoty je tak staré, jako možnosti jejího 

ztvárnění. Vždy byla ale nahota rozporuplným pojmem. Spolu s vývojem civilizace se 

pohled na nahotu a její zobrazovaní měnil. V současnosti není téma nahoty rozhodně 

tabu. Společnost je ohledně problematiky jejího zobrazovaní ve filmech, médiích, 

reklamách aj. značně benevolentní. Nahota v nás stále ale vyvolává rozporuplné emoce. 

Záleží především na způsobu, jakým je prezentována. V určitých kontextech jsem tedy 

schopni nahotu přijmout, ale jsou oblasti, kdy je naopak odsouzena.  Společnost klade 

také důraz na to, s jakým cílem se v ní nahota objevuje. Nahota je tedy součást naší 

kultury, ale zároveň je touto kulturou i hodnocena.  

 

Výzkumný problém  

Ve své bakalářské práci se budu věnovat tématu nahoty jako zdroji rozhořčení. Rád 

bych zjistil, jak je nahota v tisku prezentována. Kdy se nahota dostává do konfliktu 

s nějakými principy, ideály, morálkou. Lze přepokládat, že se většinou nahota bude 

dostávat do konfliktu s pobouřením, které na morálku bude odkazovat. Rád bych zjistil, 

zda je pobouření založeno na rozporu nahoty a určitých pojmů a poukázání na tuto 

skutečnost by mělo dostačovat či je snaha postoj určitým způsobem obhájit. V jakých 

oblastech je nahota stále tabu, jehož porušení vyvolává pobouření. Na jakých základech 

je toto rozhořčení postaveno a o jaké argumenty se opírá. Zda existují i takové oblasti, 

kde naopak došlo k velkému uvolnění. Kdo se debaty o problému nahoty a pobouření 

účastní a ke kterým skupinám patří. 

 

Metodologie a cíle analýzy 

Použitou metodou bude kvalitativní obsahová analýza tisku, která by měla vytvořit 

určitý obraz vztahu nahoty a pobouření. Zkoumány budou články v celostátních 

denících: Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES a Právo, ve kterých 
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se objeví určitá slova, pojmy či slovní spojení. Analýza by měla zjistit, jak je 

v současnosti nahota tiskem prezentována. Tomu tedy bude odpovídat i období, 

z kterého budou články vybírány. V jakých kontextech se nahota objevuje, kdo o ní 

mluví a jaké názory jsou ve spojitosti s ní zastávány.  
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Úvod 

 

Ve své práci se zabývám nahotou na veřejnosti jako zdrojem určitého 

druhu pobouření. Nejedná se o hodnocení nahoty jako takové. Cílem 

práce bylo identifikovat oblasti, kde se nahota dostává do konfliktu 

s nějakými hodnotami či pojmy. Především jsem se zaměřil na konflikt 

mezi nahotou a morálkou.  

 

Jedná se o kvalitativní obsahovou analýzu tisku, v které byly 

zkoumány články ze čtyř celostátních deníků: Hospodářských novin, 

Lidových novin, Mladé fronty DNES a Práva. Analýza měla zjistit, jak je 

v současnosti konflikt s nahotou tiskem prezentován. Jaké zprávy se 

v tisku objevují a jací aktéři v nich figurují. 

 

Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První částí je teoretický 

rámec, druhou částí je analýza a poslední část je krátkou diskusí 

hlavních dosažených zjištění.  

 

Nahota se stává nedílnou součástí našich životů již při našem zrození. 

Vždy byla rozporuplným pojmem. Vyvíjí se ale společně s civilizací           

a v různých formách je součástí všech kultur. Jaký vztah máme 

k nahotě na veřejnosti dnes? Jaká je důležitost kontextu na jejím 

hodnocení? 
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Teoretický rámec a důvody jeho rozdělení 

 

Teoretickou část založenou na literatuře bychom mohli prvním 

pohledem hodnotit jako tři hlavní heterogenní oddíly, které nemají 

žádnou velkou souvislost mezi sebou navzájem a uvnitř se skládají vždy 

z několika navzájem nepříliš provázaných segmentů. Tyto segmenty sice 

k dané problematice patří, ale nereferují o ní takovým způsobem, 

abychom si mohli utvořit celistvý obraz. 

 

V této části bych tedy rád objasnil, proč jsou tři vybrané celky –

Nahota jako kulturní fenomén, Dobro, zlo a morálka a Média – dle mého 

názoru pro tuto práci podstatné. První dva z nich mají jasnou souvislost 

s analýzou a jsou jakýmsi úvodem k zjištěným faktům, kdy slovy osob 

povolanějších referují o (současném) stavu v dané oblasti. Třetí část, 

jenž je zaměřená na média, je začleněna z prostého důvodu. Pokud 

bychom pominuli souvislost s analýzou (analýza je prováděna na 

produktech médií), pak je cílem této části pomoci pochopit význam a 

rizika médií, která jsou zde zastoupena novinovými články. Myslím, že 

je vždy nutné upozorňovat na možné zápory. Přínosy a obecně kladné 

stránky je možné spíše opominout.  

 

Teoretické části nemají za úkol podat vyčerpávající informace. Mají 

být pomocníkem pro pochopení analýzy a oporou pro diskusi zjištění. 

Ona zmíněná segmentace a neprovázanost uvnitř tří teoretických částí 

je snad dostatečně vyvrácena vždy v úvodech těchto částí a snad i 

částmi samými.  

 

Nahota jako kulturní fenomén 

 

Má práce je o nahotě ve veřejném prostoru. Konkrétně o tom, jaký je 

obraz nahoty v analyzovaných článcích s důrazem na problematický 
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pohled na nahotu jako na zdroj určitého druhu pobouření. Nejprve tedy 

stručně definuji nahotu a posléze se na základě zejména anglických 

budu snažit prokázat úzký vztah mezi nahotou a sexualitou. Zároveň 

také upozorním na trvající vliv křesťanské teologie na vnímání nahoty a 

sexuality.  

 

1.  Význam slova a spojení se sexualitou 

Význam slova nahota odkazuje ke stavu, kdy je lidská osoba nahá, 

neoblečená. Online Etymology Dictionary uvádí vznik anglického slova 

nude z latinského nudus, které mělo znamenat všeobecný pocit 

obyčejnosti, otevřenosti a přirozenosti. Ostatně v takových významech je 

slovo nahota – vedle častějšího odkazu na nahotu tělesnou – používána 

stále. Nahota je tak často znakem rovnosti, zranitelnosti či pravdy. 

Vždyť na svět přicházíme všichni nazí, křehcí a nic neskrývající. Při 

zrození jsme si tedy všichni rovni a nahota je brána jako přirozená. 

Teprve až když dospíváme, halíme se do oděvů, které odpovídají našemu 

sociálnímu statusu a je tedy možné mezi lidmi více rozlišovat. 

 

„Oblečení jakožto extenzi kůže lze považovat jak za mechanismus kontroly 

tělesné teploty, tak za prostředek, jakým se člověk definuje sociálně.“ 

[McLuhan 1991:117] 

 

Jak jsem již řekl, nahota je stavem, kdy je lidská osoba nahá. Nahé 

jsou všechny části lidského těla a tedy i intimní partie. K jejich 

zobrazování na veřejnosti jsme dosti přísní. Augustin je dokonce označil 

za neslušné části, protože se řídí lidským libidem místo toho, aby 

poslouchali lidskou vůli [Denzler 1999:26]. Stejně tak o nich píše i 

Cover, který doplňuje, že u nahoty, kdy jsou zraku veřejnosti vystaveny 

pohlavní orgány, je nemožné ji odpojit od sexuality. Zároveň je 

vystavování genitálií příčinou hanby a takováto nahota odkazuje na 

nezákonnou nebo nečistou sexualitu [Cover 2003:56]. 
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Jak tedy vidíme, úplná nahota – nahota intimních partií - spojuje 

nahotu se sexualitou, ať už chceme či nikoliv. To s sebou samozřejmě 

přináší i problémy, které rozebírá Cover. Podle něj západní kultura sice 

rozlišuje místa a souvislosti, ve kterých je nahota explicitně spojena se 

sexualitou a ve kterých není, ale takové rozlišování je velmi složité a 

může docházek k tomu, že stejná situace má naprosto rozdílné výklady. 

Dříve byla bez sexuálních konotací brána například umělecká 

prezentace, koupání, převlékání šatů, sport atd. Dnes je ale potřeba 

definovat oblasti, kde není nahota sexualitou zatížena [Cover 2003:56]. 

 

K tomu ale zatím nedošlo a díky tomu se stále více a více obyčejná a 

přirozená nahota vytrácí. Můžeme to vidět na příkladech ze Spojených 

států amerických, kde mají nyní problém i v případě vztahu matky a 

dítěte, který není brán jako bez výhrad nesexuální. Následky takového 

vnímání jsou až děsivé. Je například možné být zatčen za držení a 

produkci dětské pornografie jen na základě rodinných snímků nahých 

dětí [Cover 2003:63 a 64]. Vyfotit své malé dítě například bez plavek u 

vody a následné zadání zakázky na vyvolání fotek tak s sebou přináší 

riziko udání a policejního prošetřování. Na jednu stranu to můžeme 

chápat jako snahu o ochranu těch, kteří se sami bránit nemohou, 

v jiném pohledu to hodnotíme jako zásah do přirozeného stavů. 

 

2. Sexualita a křesťanství 

Když jsme narazili na spojitost nahoty a sexuality, měli bychom si 

sexualitu nějak definovat. V následujících částech s ní bude totiž 

pracováno možná ještě více než s nahotou samotnou. 

 

V českých slovnících se sexualita vyskytuje jen zřídka. Navíc tam 

není tento termín příliš rozveden. Dost často je také sexualita používána 

jako jiný výraz pro pohlavnost, přičemž oba významy se od sebe dosti 

liší. Výklad pojmu sexualita tedy najdeme ve filosofickém slovníku 
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přeloženém z němčiny. I tam se objevuje již jmenovaná záměna pojmu 

sexualita a pohlavnost.  

 

„U vyšších živých bytostí je rozmnožování většinou spjato se 

spolupůsobením různých pohlaví. Tím je často založena soc. vazba, která u 

člověka slouží nejen k vychování potomstva. Nerušený rozvoj pohlavnosti a 

poměru k ní má pro sebenalezení a schopnost komunikace osoby rozhodující 

význam.“ [Brugger 1994: 308]  

 

Dále je upozorňováno na rozpor mezi pudovými silami a 

instinktivními brzdami, který je řešen pomocí normování a 

institucionalizovaných způsobů pohlavního chování. Autor se také 

zmiňuje o sociálních rolích, které nejsou jen přírodně podmíněné, ale 

jsou i výsledkem kulturního vývoje. Důležité je i spojení pohlavnosti 

s vírou, což může přinášet jak pozitivní, tak i negativní ohodnocení 

pohlavnosti [Brugger 1994: 308].  

 

Taková definice sexuality nám mnoho neřekne, pokud se budeme 

ptát na to, co sexualita znamená pro člověka a společnost. Potom 

samozřejmě potřebujeme sociologický pohled.  

 

Slavnou osobou, která se sexualitě věnovala, byl Michel Foucault. Ve 

svých Dějinách sexuality popisuje vývoj tohoto pojmu a změny 

v postojích veřejnosti vůči němu. Kniha o třech dílech se však 

nesoustředí jen na sexualitu, ale zabývá se věcmi kolem sexu 

všeobecně.  

 

„Důležité je, že sex už není jen záležitostí pocitu a slasti, zákona nebo 

zákazu, ale také pravdy a nepravdy – že pravda o sexu se stala podstatnou 

věcí, užitečnou nebo nebezpečnou, vzácnou nebo strašlivou – zkrátka že 

sexualita se konstituovala jako věc pravdy.“ [Foucault 1999: 67] 

 

Sexualita tedy může být i problémem. Takovou myšlenkou se 

podrobněji zabývá Fafejta ve své přehledové knize o pohlaví a sexualitě. 
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Upozorňuje, že sexualita je sociálně konstruována jako něco magického, 

co člověk může jen velmi těžko ovlivnit. Tak se sexualita stává nejen 

problémem vědeckým, ale i osobním a sociálním. Sociálně formovaná 

sexualita ovlivňuje vnímání krásy či uvažování o určitém jednání jako 

deviantním. To vše se děje bez našeho vědomí a nezáleží tedy na tom, 

zda daný moment považujeme za sexuální. Přestože je sexualita 

formována spíše v rámci zákazu, může nám společnost za určitých 

okolností sexualitu přikazovat. Takový zákaz či příkaz je závislý na 

kultuře té či oné společnosti [Fafejta 2004: 94-97]. 

 

Ke kultuře patří či patřilo (záleží na nás, jak vnímáme sekularizaci 

světa) náboženství. Spojitost náboženství a sexuality můžeme najít u 

Foucaulta, který se zabýval vlivem měšťanské morálky 19. století na 

vnímání sexuality. Stručně to shrnuje Fafejta, když upozorňuje na to, 

jak se tradiční církevní chápání sexuality doplňovalo s měšťanskou 

teorií o plýtvavé sexualitě. Zatímco měšťanská teorie upozorňuje na 

rozumnější investování lidské energie do jiné oblasti než do sexuality, 

kde je zbytečně vyplýtvána, církevní teorie považuje sexualitu za 

hříšnou [Fafejta 2004: 101-102].  

 

Z jakého důvodu byla církví sexualita označena za hříšnou? Dovolím 

si krátce odbočit a církevní vnímání vysvětlit. Jak se ostatně ukáže, 

není to odbočka zcela zbytečná. 

 

Nejprve začneme tedy několika citacemi z Bible, se kterými pak budu 

dále pracovat: 

 

„Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se.“ [Bible 1987:23] 

 

Můžeme tedy tvrdit, že jsme byli stvořeni k obrazu Božímu nazí a 

naše nahota nebyla nic špatného. Další citace, která následuje po 

pozření ovoce ze stromu poznání, toto zjištění poupravuje: 
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„Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a 

přepásali se jimi.“ [Bible 1987:24] 

 

Je zde tedy spojeno poznání toho, co je nahota a poznání, že nahota 

by měla zůstávat skrytá, že jde o něco nepatřičného. V křesťanství je tak 

nahota navždy spojena s prvotním hříchem. To ostatně potvrzuje i 

Denzler v knize Zakázaná slast. Citace následuje po rozboru prohřešku 

Adama a Evy proti Božímu příkazu: 

 

„A trestem za tento hřích pak prý bylo probuzení sexuální touhy u Adama a 

Evy, kterou přenesli na všechny své potomky (dědičný hřích)...“ [Denzler 

1999:26] 

 

Denzler zde také předkládá jiný význam dědičného hříchu. Nejde tedy 

o vyhnáni ze zahrady Edenu, ale o probuzení sexuality a její spojitost 

s nahotou. Dále pak rozvádí škodlivost takovéhoto výkladu prvotního 

hříchu na křesťanskou teologii [Denzler 1999:26].  

  

Pokud data ukazují na skutečnost, že při výzkumech nadpoloviční 

většina dotazovaných obyvatel naší republiky nejspíše zvolí při 

dotazování možnost „Bez vyznání“, pak by nás problém nahoty, 

sexuality a dědičného hříchu neměl trápit. Toto tvrzení je ale lehko 

vyvratitelné a pokud svůj obzor rozšíříme i na další společnosti 

západního světa, pak stejně jako Knights najdeme spojitosti. 

 

„ Je to smutné, nicméně celkem vzato se zdá, že zdroje křesťanské teologie 

stojí vedle současné společnosti v spojování nahoty a sexu dohromady, a proto 

vidí nahotu jako něco neslušného.“ [Knights 1999:177 – překlad autora] 

 

Nyní se tedy vraťme zpět k obecnějším úvahám o spojitosti nahoty a 

sexuality. Knights se dále totiž zabývá myšlenkami Desmonda Morrise a 

rozvádí poznání toho, že nahota sama o sobě nezpůsobuje sexuální 

vzrušení, ale je nutné, aby nahá či oblečená osoba svým jednáním 

provokovala a vzrušovala. Spojení nahoty a sexu v současných 
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kulturních potřebách je však překážkou znovuzhodnocení přirozenosti, 

nahoty a lidského stavů vůbec [Knights 1999:177]. Jak tedy můžeme 

vidět, panují i názory, že nahota není se sexualitou spojena, pokud 

takovým způsobem není prezentována. Osobně si ale myslím, že Morris 

zde posunuje sexualitu trochu dále – k pojmu vzrušení, se kterým jiní 

autoři, jejichž práce jsem zahrnul, nepracují. 

 

Postoje k nahotě v současné západní společnosti jsou rozdílné. 

Nahota je však skoro vždy spojena se sexualitou (viz vysvětlení 

rozdílného názoru u Morrise). Pokud chceme nahotu vnímat jinak, 

musíme se rozumově přesvědčit, že zrovna v této situaci může mít 

například trochu jiný význam. Stejně tak to vidí i Cover, který 

upozorňuje na důležitost pozice, z jaké situaci čteme [Cover 2003:54]. 

Tak je tomu jak u uměleckého znázornění nahoty, tak i v případech, 

kdy je nahota znakem životního stylu. Je pravda, že myšlenky 

sexuálního rázu vyvolává spíše nahota jinak zahalovaných intimních 

partií, ale to neznamená, že jiné části těla jsou takřka asexuální. 

 

Také se zde ukazuje na posun vnímání v čase. Dříve byly určité 

oblasti a souvislosti, v jakých se nahota objevovala, považovány za 

nesexuální. Současná společnost ale změnila vzorec, ve kterém je 

nahota v souvislosti se sexualitou čtena. Následně tak dochází k stále 

větší sexualizaci a zerotizování dříve jinak pojímané reprezentace nahoty 

[Cover 2003:54]. Cover zde také hovoří o destabilizaci souvislostí, ve 

kterých byla v modernitě nahota hodnocena jako legitimní. Používá zde 

pojem „sexualizace veřejné sféry“. Příkladem těchto posunů mohou být 

veřejné sprchy pro stejné pohlaví, fotografie koupajících se dětí, 

současný film či populární kulturní vyjádření [Cover 2003:55]. 

 

Pokud se dnes nahota objevuje v novinách a časopisech (zejména 

těch bulvárních), není to prováděno za účelem vyzdvihování nahoty jako 

přirozeného lidského stavu. Nahota je používána jako prostředek 

k pohlavnímu vzrušení. Dochází zde také ke skrývání sexu za nahotu.  
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„Fotografie (polo-) nahých lidi (obvykle žen) v některých bulvárních novinách 

a kompletně nahých lidí (znovu obvykle žen) v pornografických časopisech 

nejsou žádným vynášením nahoty, jako přirozeného lidského stavu,  ale jsou 

navrženy k tomu, aby vyburcovaly kupující těchto novin a časopisů pohlavně. 

Také ve filmových recenzích v časopisech s televizním programem fráze 

‚obsahuje nahotu‘ obvykle ve skutečnosti znamená ‚obsahují sexuální scény‘.“ 

[Knights 1999:177 – překlad autora] 

 

Jak vidíme z uvedené citace, Knights tu upozorňuje na skutečnost, že 

zobrazování nahých žen a mužů není vyvážené. Většina nahoty je 

zastoupena nahými ženskými těly. Nerozvádí však důvody, proč tomu 

tak je. Pokud bychom chtěli zjistit důvod, tak bychom se museli podívat 

například na to, jaké je složení podle pohlaví těch, kteří si dané časopisy 

a noviny kupují. Jiné důvody bychom našli v knize Pierra Bourdieu – 

Nadvláda mužů, kde se zabývá (jak již ostatně název napovídá) 

strukturami mužské nadvlády. 

 

3.  Shrnutí 

Jak tedy vidíme, nahota v dnešní době je úzce spjata se sexualitou. 

Je sice možné vidět i nesexuální nahotu, ale není to až tak běžný 

pohled. Co se týká intimních partií, ty jsou se sexualitou spojeny 

nerozdělitelným poutem. Tyto části lidských těl vyvolávají většinou 

pobouření na základě křesťanského pojetí, kterým je ovlivněn i pohled 

současné západní civilizace na sexualitu a nahotu. Hodnocení nahoty 

ovlivňují dva faktory, kterými je jednak prezentace a především pak 

zaujímaná pozice, ze které se člověk na nahotu dívá. 

Sexualizací veřejné sféry a neschopností definovat nesexuální oblasti 

dochází k problematizaci dříve běžně přijímané nahoty v rámci rodiny. 

Problémem je také skrývání sexu za nahotu a nevyváženost 

v zobrazování ženské a mužské nahoty.  
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Dobro, zlo a morálka  

 

V předchozí kapitole jsem se zmínil o Foucaultově zkoumání vlivu 

morálky 19. století na vnímání sexuality. Foucault viděl určité 

přetrvávání takové morálky i v druhé polovině 20. století [Fafejta 2004: 

101]. Byla to morálka založená na dvou pohledech - církevním a 

měšťanském. Prozatím jsme si ale morálku nedefinovali. Jak si dovolím 

nastínit v této kapitole, je morálka složitější, než se na první pohled zdá. 

  

Občas dochází k tomu, že je zaměňováno rozdělení pojmů dobra a zla 

s morálností a nemorálností. Taková záměna je chybná. Nejprve tedy 

začnu rozdělením a krátkým vysvětlením, jak se dnes pojmy dobra a zla 

používají a jak je odkaz na jejich absolutní význam běžně vynecháván. 

Následně pak proti, dle mého názoru obecným představám, postavím 

Nietzscheho úvahy o aspektu moci. 

1.  Dobro a zlo 

Dobro a zlo jsou odvěké pojmy, které stojí proti sobě. Jejich vnímání 

je dosti rozdílné jak u lidí jako jednotlivců, tak i u celých společností. 

Někdo bere dobro a zlo jako součást našeho světa, kde se jedno bez 

druhého takřka nevyskytuje. Jiná představa je taková, že jde o pojmy, 

které stojí nad veškerým bytím. Takové pojmy jsou absolutní a ryzí. 

Stejně tak je stále otázkou, zda je člověk od přírody dobrý či zlý.  

 

Častěji se však dobrem a zlem zabýváme ve vztahu k něčemu 

v našem životě. Takovým způsobem hodnotíme to, co je dobré a co je 

naopak zlé.  

 

„Na počátku je zjištění, že určitý stav je dobrý a naopak jiný stav zlý. To je 

nepochybně výsledkem hodnocení, ale ani k tomuto zjištění nestačí city 

samotné. Už zde se uplatňuje rozum a jím utvářené poznání, protože nejde o 

žádné abstraktní a prázdné dobro a zlo, ale vždy o dobro a zlo k něčemu a pro 

někoho.“ [Světlý 1985:19] 
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Jak ukazuje citace, hodnotíme dobro a zlo v souvislosti s tím, co 

s sebou přinášejí. Druhou důležitou složkou je závislost výkladu těchto 

pojmů na tom, koho se týkají.  

 

O běžném používání a rozlišování na dobré a špatné uvažuje i 

Heidbrink. Ten potvrzuje, že ono „dobré“ není často definováno 

v morálním smyslu, ale se zřetelem na relaci prostředek a účel  

[Heidbrink 1997:151]. Pokud tedy chceme například přijít do práce 

včas, je dobré počítat s výlukou dopravy. Dobré v takovém použití 

neodkazuje na svůj absolutní smysl a není použito v žádné spojitosti 

s morálkou. 

 

1.2. Nietzsche a aspekt moci 

Nietzsche se ve své knize Genealogie morálky také zabývá rozdělením 

na to, co je dobré a co je zlé. Opět se ale zaměřuje proti křesťanství 

(proti kterému dotáhl své myšlenky k ještě větší radikálnosti v knize 

Antikrist) a na podobných základech založeným rozdělením. Rozpor mezi 

dobrým a zlým spojuje s mocí. 

 

Požadovat od síly, aby se neprojevovala jako síla, aby nebyla vůlí přemáhat, 

vůlí porážet, vůlí panovat, žízní po nepřátelích a odporu a triumfech, je stejně 

pošetilé jako žádat od slabosti, aby se projevovala jako síla. [Nietzsche 

2002:32, kurziva v originále]  

 

Dále ukazuje, že využívání moci těmi, kteří ji mají, by nemělo být 

chápáno jako zlé. Vyvrací zde úvahu o tom, že silný má na výběr, zda 

své moci použije proti těm slabým. Běžné rozdělení na dobré a zlé je 

děláno z pozice těch slabých, kteří si svou vlastní bezmocnost spojují 

s dobrem. Slabí neubližují, neoplácí, jsou pokorní a spravedliví – ve 

svém hodnocení dobří. Cokoliv jiného je zlé [Nietzsche 2002:32 a 33].  
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Nemohu říci, že bych s radikálními názory Nietzscheho souhlasil, 

každopádně ale předkládá ojedinělé názory, které bez problémů 

překračují obvyklé vnímání a přináší s sebou mnoho otázek 

k zamyšlení. Z tohoto důvodu jsem začlenil Genealogii morálky do své 

bakalářské práce a postavil ji proti obecným představám o dobru a zlu, 

které jsou dle mého názoru opravdu založeny na onom křesťanském 

postoji k moci. Tento názor částečně potvrzují i citace využité v části 

„Nahota jako kulturní fenomén“, kde je ukázán poměrně úzký vztah mezi 

křesťanstvím a západními společnostmi jak v pohledu na svět, tak 

následně při jeho hodnocení. 

 

2.  Morálka 

Morálka je obecně definována jako schopnost člověka řídit se svým 

svědomím a posuzovat své činy z hledisek dobra a zla [Encyklopedický 

slovník, Praha 1993]. Jak jsem ale ukázal v předcházející části, rozlišení 

mezi dobrem a zlem není jednoduché. Následkem toho se tu objevuje 

otázka, jak je to tedy s morálkou, když je pro její existenci nutné poznat, 

co je dobré a co zlé. 

 

„Morálka“ je dnes pro mnohé z nás problematickým pojmem. Znejistíme, 

pokud jsme dotázáni, co je vlastně „morální“ a co „nemorální“. Osočení 

z nemorálního jednání tak má často bigotní příchuť, trvání na morálním 

způsobu života vzbuzuje podezření z ustrnulého, tradicionalistického pohledu 

na svět.“ [Heidbrink 1997:17, uvozovky v originále] 

 

Heidbrink tak poukazuje jak na obtížné čtení pojmu morálka, tak na 

její spojení se zbožností. Zdá se, že spojení s vírou (například 

křesťanskou) je bráno jako přežitek. Při sekularizaci světa, kdy 

náboženství ztratilo v lidských životech svůj velký význam a je kromě 

zastaralosti bráno i jako něco ne zcela normálního, se posouvá i pohled 

na morálku. Křesťanská morálka založena na Desateru, jejíž většinu 

přikázání ctíme nebo považujeme za hodné dodržování, platí i dnes bez 

ohledu na naše osobní přesvědčení a víru. Některé věci jsme naučeni 
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brát jako nemorální a nepřemýšlíme o nich. Když vyrůstáme, tak se 

výchovou naučíme chápat svět a rozlišovat mezi tím, co je dobré a zlé, 

tím co by se mělo a nemělo a co se může či nemůže. Každá z těchto 

uvedených dvojic je závislá na něčem zcela jiném. Dvojicí dobra a zla 

jsem se již zabýval. Co by se mělo a nemělo je spojeno s morálkou. 

Poslední dělení na to, co se může a co nemůže, je dáno zákonnou 

normou, ke které se vrátím na úplný závěr.  

 

2.1. Autonomní a heteronomní morálka 

Morálku můžeme rozdělit na autonomní a heteronomní. Autonomní 

morálku si člověk stanovuje sám. Vybírá si, čím se bude řídit. U 

heteronomní morálky jde o akceptaci morálních norem, které předkládá 

autorita. K tomuto rozdělení dospěl Piaget při svých pokusech a 

analýzách her dětí. Také prokázal, že morální nátlak autorit v případě 

heteronomní morálky vyvolává morální realismus. Předkládané morální 

normy jsou brány za něco vnějšího a objektivně daného [Heidbrink 

1997:17]. 

 

2.2. Tři funkce morálky 

Jak uvádí Světlý, morálka má tři funkce: normativní, regulativní a 

výchovnou. Normativní funkce znamená, že morálka je souhrnem 

zákazů a příkazů, které by měly být v lidském chování dodržovány. Jde 

o poznání kauzálních vztahů, jaké jednání je pro dosažení žádoucího 

stavu nezbytné [Světlý 1985:19]. Druhou a nejdůležitější funkcí je podle 

Světlého funkce regulativní: 

 

„Regulativní funkce je nejdůležitější funkcí morálky. V regulaci lidského 

chování takovým způsobem, aby jeho výsledky byly v souladu s určitou 

podobou společenského bytí, je nejvlastnější poslání morálky.“ [Světlý 

1985:20] 
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Poslední je funkce výchovná. Skutečné potřeby a zájmy si lidé 

neuvědomují automaticky, ale skrze působení společenských idejí 

[Světlý 1985:21].  

 

Přestože je práce Světlého ideově zatížená a zejména u výchovné 

funkce můžeme mít pocit, že je nám udáván takový směr, kterým 

bychom jít svobodně nechtěli, jsem toho názoru, že jsou tyto funkce 

stále platné a potřebné zvláště v době, kdy (jak jsem ukázal výše) se 

morálka a odkaz na ni stávají takřka nepatřičnými.   

 

2.3. Zákonná norma 

V této části budu trochu konkrétnější a zaměřím se na dvě zákonné 

normy, které v současnosti upravují zobrazování a předvádění nahoty 

na veřejnosti.  

 

První normou je Zákon o přestupcích, který v § 47 definuje přestupky 

proti veřejnému pořádku. Jedním z přestupků je vzbuzování veřejného 

pohoršení, které zahrnuje nahotu na veřejnosti. Pokud se tedy někdo 

cítí nahotou pohoršen, může se obrátit na policii a žádat o prosazení 

tohoto zákona. 

 

Druhou normou je Zákon o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání, který v § 5 určuje povinnosti provozovatelů. Pro zobrazování 

nahoty platí, že v době od 6,00 hodin do 22,00 hodin nesmí 

provozovatel zařazovat pořady, které by mohly ohrozit psychický nebo 

morální vývoj dětí a mladistvých. 

 

3.  Záruky 

Jak zaručit dodržování morálky, když ji není narozdíl od právních 

norem možno  negativně sankcionovat? Co donutí člověka, aby se 

choval a jednal morálně? Světlý uvádí dva prostředky jak toho 
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dosáhnout. Jedním je veřejné mínění a tím druhým je svědomí  [Světlý 

1985:107 a dále].  

 

Je jasné, že nám záleží na mínění druhých a bereme na to ohled při 

rozhodování, jak se zachovat. Problémem je, že nám leckdy záleží na 

mínění druhých, kteří by si tuto snad až výsadu neměli zasluhovat. 

Dále také platí, že veřejné mínění sice dokáže rozlišovat, ale neumí se 

silněji ozvat. To ostatně připomíná i Světlý a dodává, že se často ohlas 

veřejnosti projevuje v obecných a neadresných podobách, čímž zákonitě 

ztrácí na účinnosti [Světlý 1985:108].   

 

4.  Shrnutí 

V této kapitole jsem se snažil ukázat, jak jsou pojmy dobro, zlo a 

morálka (jako schopnost) obtížně definovatelné. Rozdělení na dobré a 

špatné se dnes používá ne jako kategorie stojící mimo svět, ale téměř 

vždy v souvislosti s tím, co a pro koho přinášejí. Nietzscheho aspekt 

moci jsem postavil proti běžnému chápání dobra a zla, které má základy 

v křesťanství (nebo se alespoň většinou na tyto základy odkazuje), a 

představil tak zcela odlišný pohled. 

Dále jsem s využitím literatury poukázal na skutečnost, že je morálka 

brána jako cosi zastaralého. Následně jsem morálku rozdělil na 

heteronomní a autonomní a odkázal toto dělení na analýzy dětských 

her, které provedl Piaget. Věnoval jsem se i funkcím morálky, jaké mají 

ve společnosti a zárukám, že se jedinec bude chovat a zejména jednat 

dle svého morálního přesvědčení. 

 

Masová média 

 

Média jsou důležitou součástí dnešního světa. Předpokládáme, že 

splňují určité nároky. Zejména by měly být nezaujaté. Ne vždy tomu ale 



  

 25 

tak je. V dnešní společnosti mají několik funkcí, ale ne všechny jsou 

nám ku prospěchu. 

 

1. Role 

Jaká je dnes role masových médií ve společnosti, jaká jsou s nimi 

spojena očekávání? Musí dodržovat nějaké normy? Pracují s nějakými 

hodnotami? To jsou některé z otázek, které bych rád zodpověděl. 

Analýza mé práce totiž s produkty médií – v tomto případě články novin 

– pracuje.  

 

„Od masových médií se tudíž očekává, že přinášejí zpravodajství 

odpovídající demokratickým hodnotám, tedy takové, které se nemusí shodovat 

s ekonomickými či politickými cíli novinářů ani vlastníků médií. [Schulz a kol. 

1998:56]   

 

Jak je evidentní z citovaného textu, není možné v médiích vidět 

nestranného pozorovatele reality, který ji pak předává širšímu publiku 

nezatíženou osobními názory bez ohledu na svůj ekonomický prospěch.  

Jde jen o očekávání ideálního stavu. Tak by to sice být mělo, ale 

většinou tak tomu na různých úrovních není.  

 

Pokud jsou média organizována jako soukromý podnik, mohou být 

proti sobě postaveny jejich veřejná role a ekonomické ohledy. Nakonec 

tak může docházet k výrobě takových zpráv, které budou sice zkreslené, 

ale s důrazem na jejich senzačnost mohou nacházet oblibu u masového 

publika [Schulz a kol. 1998:57]. V tomto případě je zcela jasný odkaz na 

bulvární tisk, kterému je taková práce s informacemi připisována.  

Druhý problémem je, když jsou média spojeny se státem či určitou 

stranou. Pak dochází k propagandě a jednostrannému pohledu, který 

odpovídá názorům stranickým či státním [Schulz a kol. 1998:57]. 
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Jak vidíme, je potřeba média neustále „hlídat“ pomocí analýz jejich 

obsahu. Nezáleží na formě státního zřízení a režimu. Demokracie není 

zárukou, že jsou média nestranná. Oproti nedemokratickým režimům 

vstupují do hry (a mají větší váhu) ekonomické faktory nad těmi 

ideologickými.   

Schulz tak uvádí nejpoužívanější metodu, kterou lze měřit jednotlivé 

a předem dané znaky ve velkém množství mediovaných příspěvků. Je jí 

kvantitativní obsahová analýza [Schulz a kol. 1998:57]. 

 

2. Tři funkce veřejné role 

Pro společenskou odpovědnost tisku (social responsibility of the 

press), kterou jako pojem zavedli Siebert, Peterson a Schramm, používá 

Schulz výraz „veřejná role“ masových médií a předkládá popis jejích tří 

dílčích funkcí. První je funkce informativní. Ta má občanům umožnit 

díky obšírným informacím podílení se na politickém procesu. Druhou 

funkcí je umožnění šíření názorů a faktů jak jednotlivcům tak i 

skupinám. Média se stávají jakýmsi veřejným fórem, které seznamuje 

skupiny mezi sebou s názory, které zastávají (také seznamují vládnoucí 

s obecně rozšířenými názory). Poslední funkcí je kritika a střežení těch, 

kteří vykonávají moc nebo ohrožují demokracii [Schulz a kol. 1998:56]. 

 

3. Shrnutí 

Masová média by měla být v souladu s demokratickými hodnotami. 

Nicméně záleží na druhu jejich organizování a demokratický režim není 

zárukou nestrannosti médií, které je tak třeba hlídat formou 

kvantitativní obsahové analýzy. Na média bychom měli mít i nároky ve 

formě tří dílčích funkcí veřejné role.  



  

 27 

Kvalitativní výzkum a grounded theory 

1. Kvalitativní výzkum 

S ohledem na téma mé práce byl vybrán jednoznačně kvalitativní 

výzkum. Nevěděl jsem, jak bude vypadat analýza, tedy co vše z ní 

vyplyne a do jaké míry bude třeba téma přeformulovat. Literatura, 

z které jsem vycházel, byla zaměřena jiným směrem a nedávala jasnou 

odpověď. To bylo ale na druhou stranu přínosné, protože tak odpadlo 

nebezpečí, že by byla analýza touto literaturou zatížena. 

 

„V typickém případě kvalitativní výzkumník vybírá na začátku výzkumu 

téma a určí základní výzkumné otázky. Otázky může modifikovat nebo 

doplňovat v průběhu výzkumu, během sběru a analýzy dat. Z tohoto důvodu 

se někdy  kvalitativní  výzkum považuje za emergentní nebo pružný typ 

výzkumu.“ [Hendl 2005:50] 

 

Nevadila tedy skutečnost, že se kvalitativnímu výzkumu vyčítá, že 

jsou jeho výsledky sbírkou subjektivních dojmů. Jeho velkou výhodou je 

totiž získání hloubkového popisu případů, které citlivě zohledňuje 

působení kontextu, lokální situaci a podmínky [Hendl 2005:52 a 53]. 

Toho jsem chtěl svou analýzou dosáhnout, zvláště když se ukázalo, že 

vybrané téma není příliš zpracované a provedená analýza by tak nebyla 

jen jednou z mnoha dalších, ale možným přínosem. 

 

2. Zakotvená teorie 

Jako způsob analýzy dat jsem zvolit zakotvenou teorii, která byla 

v určité modifikaci využita již při Kvalitativních praktikách a měl jsem 

tedy dojem, že s jejím zvládnutím nebudu mít takové potíže a že je její 

použití vhodné pro mé zkoumání. 
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„Název „zakotvená teorie“ (grounded theory) neoznačuje nějakou určitou 

teorii, nýbrž určitou strategii výzkumu a zároveň způsob analýzy získaných 

dat.“ [Hendl 2005:125 uvozovky v originále] 

 

„Pozornost se věnuje zvláště jednání a interakcím sledovaných jedinců a 

procesům v daném prostředí.“ [Hendl 2005:125] 

 

Cílem zakotvené teorie je nacházení nových teorií, ale ty mohou mít i 

podobu typologie. Tu lze nicméně považovat za teorii je v případě, že 

jsou její kategorie dostatečně zdokumentované, zdůvodněné a je 

ukázáno jejich vzájemné propojení [Hendl 2005:243]. Mým cílem je tedy 

najít v analyzovaných článcích různé kategorie a z nich vytvořit jakousi 

mapu. Je ale zřejmé, že jako metoda kvalitativního výzkumu skýtá 

nebezpečí subjektivity, zvlášť když  s ní pracuje nedostatečně zkušený 

člověk. Jsou totiž kladeny velké nároky na jeho intuici. 

 

„Metoda zakotvené teorie se uplatňuje v kontextu objevování, protože při ní 

jde především o exploraci a rozvíjení nových teorií. Je zřejmé, že takový proces 

nelze algoritmizovat nebo vymezit pevnými pravidly, protože v sobě vždy nese 

prvky intuice a nejistoty.“ [Hendl 2005:127] 

 

Používají se tři druhy kódování: otevřené, axiální a selektivní. 

Otevřené kódování se vztahuje k prvotnímu lokalizování témat v textu. 

Označení se může přiřazovat jak jednotlivým slovům tak i celým textům. 

Důležité je navrhovat stále abstraktnější kategorie, které se využijí při 

návrhu teorie. Axiální kódování je spojeno s vytvářením os mezi 

jednotlivými kategoriemi na základě uvažování o příčinách, důsledcích, 

podmínkách atd. Při selektivním kódování jsou vyhledávány případy, 

které  ilustrují témata, a provádí se porovnávání. Je snaha o nalezení 

hlavní kategorie, která bude základem vzniklé teorie [Hendl 2005:247, 

248 a 251]. 

 

Při své analýze jsem se snažil o všechny tři typy kódování. Během 

práce jsem tak volně přecházel mezi otevřeným a axiálním kódováním 
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za stálé tvorby poznámek a nápadů. Nepoužíval jsem žádný počítačový 

program, ale nemyslím si, že tím by v konečném důsledku analýza 

nějak  utrpěla. 

 

3. Typ dokumentů a kritéria výběru 

„V dokumentech se projevují osobní nebo skupinové vědomé nebo 

nevědomé postoje, hodnoty a ideje.“ [Hendl 2005:132] 

 

Použitými dokumenty byly v tomto případě výstupy masových médií, 

konkrétně novinové články. Předpokládal jsem, že pokud chci zjistit, 

v jakých souvislostech se nahota v tisku vyskytuje a zda dochází 

opravdu k nějaké formě pobouření, která je na nahotě závislá, bude 

lepší vybrat si pro analýzu celostátní deníky, které by měly patřit k těm 

serióznějším. Jak se ostatně v části o nahotě jako kulturním fenoménu 

ukázalo,  bulvární tisk nahota prodává. Díky tomu by byly výsledky 

analýzy nejspíše dosti odlišné od toho, co ukazuje seriózní tisk a o co se 

svou prací snažím.  

 

Díky společnosti NEWTON Media, a.s. (dříve NEWTON I.T.), která 

monitoruje mediální trh a poskytuje například plný obsah zpráv z tisku 

v elektronické podobě, jsem využil volného přístupu do jejich databáze a 

získal tak články čtyř celostátních deníků – Lidových novin, Mladé 

fronty DNES, Práva a Hospodářských novin za období od 1. 1. 2001 do 

31. 12. 2006. Pětileté období bylo zvoleno především z důvodu většího 

výběru článků. V databázi jsem hledal podle různých modifikací slova 

nahota a výsledkem bylo 978 článků, které jsem podrobně prošel a do 

analýzy jsem se rozhodl zařadit 48 z nich.  

 

Články jsem vybíral podle několika kritérií. Musel v nich být obsažen 

nějaký rozpor mezi nahotou a morálkou (explicitně vyjádřený) či rozpor 

mezi nahotou a jinými pojmy – například normalitou, přirozeností, 

slušností, intimitou nebo estetikou. Nesmělo jít tedy jen o pouhou 
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nezaujatou reportáž, upoutávku či recenzi. Vybrané články musely být 

o nahotě a ne například primárně o erotice. Samozřejmě pokud byla 

návaznost erotiky na nahotu, tak byl takový článek zařazen. Také jsem 

se rozhodl vynechat články o nahotě v kultuře (co daný umělec ve svém 

díle má nahotou na mysli, jak s ní pracuje), protože je to již poměrně 

vyčerpané téma. Vybral jsem tedy jen takové články o nahotě v kultuře, 

v kterých byli reakce lidí na určité umělecké využití nahoty. Také jsem 

se neomezil na články jen o české společnosti, ale byly zařazeny i ty, 

které souvisí jen s odlišnou kulturou či mají celosvětový dosah. Protože 

nešlo o srovnávací analýzu, jak odlišné noviny referují o stejné události, 

byl u dvou tématicky stejných článků z rozdílných novin zvolen ten, 

který byl komplexnější a více informoval o tom, co mě především 

zajímalo. Nebyl tedy brán ohled na název novin ani datum článku. 

Z toho plyne, že oněch 48 vybraných článků je zcela nezávislých jak na  

názvu deníku, tak na časovém období. Nelze mezi nimi hledat nějaké 

poměrné zastoupení na jakýchkoliv základech.  

4. Odůvodnění výběru vzorku článků 

Tak velká redukce, kdy je z téměř tisícovky článků vybrán pro 

analýzu tak malý počet, může být nahlížena s podivem a vážnými 

pochybami. Přesto si myslím, že je možné ji obhájit a rozumně vysvětlit, 

o což se pokusím. 

 

Bylo velmi překvapivé, že se obratu „zobrazení v plné nahotě“ (či jeho 

podobného významového ekvivalentu s pojmem „nahota“) v článcích 

velice často využívalo. Zejména tomu tak bylo u komentářů ke 

sportovním utkáním. Tím došlo k obrovské redukci článků a pokud 

jsem se následně snažil uplatnit svá kritéria pro výběr článku do 

analýzy, pak jsem měl především v první části problém s alespoň 

dostatečným vzorkem, na kterém bych zkoumal explicitní konflikt mezi 

nahotou a morálkou. 
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Pětileté období a čtyři celostátní deníky jsem považoval za dostatečně 

široký výběr článků, nicméně musím přiznat, že pokud bych se rozhodl 

zkoumat jen onen explicitní konflikt mezi nahotou a morálkou, pak byl 

můj odhad naprosto mylný a výsledná analýza by byla dosti chudá. 

Vzhledem k tomu, že jsem nezkoumal jen konflikt s morálkou, ale i 

jinými pojmy, je dle mého mínění celkový vzorek dostačující pro 

bakalářskou  práci a studenta, který se o kvalitativní analýzu pokouší 

podruhé v životě. Samozřejmě jsem si ale vědom, že tak silná redukce 

počtu zkoumaných článků povede k nízké reliabilitě a podobná analýza 

s jiným výběrem by ukázala nejspíše odlišné výsledky nebo by alespoň 

úplně nepotvrdila mou analýzu.  

 

5. Výzkumný problém a hypotézy 

Na základě literatury a vlastních zkušeností a znalostí jsem 

formuloval výzkumný problém:  

 

Kdy dochází ke konfliktu nahoty s pojmy jako je morálka, 

přirozenost či estetika a jaký je v těchto konfliktech rozdíl?  

 

Již z teoretického úvodu je poměrně jasné, že rozpor mezi nahotou a 

morálkou bude ovlivněn vírou. Pokud se tedy nahota dostane do 

konfliktu s určitým pobouřením, které bude explicitně či implicitně na 

morálku odkazovat, dostává se do konfliktu s vírou a morálkou na ní 

založenou. Mým cílem bylo tedy prověřit, zda je analýza už předem takto 

snadno odhadnutelná či dojdu k zjištěním, která až tak viditelná 

nejsou. 

 

Hypotéz jsem měl jen několik a jak se následně pokusím dokázat 

analýzou, byly spíše opravdu jen pracovní a ve srovnání s dosaženými 

výsledky působí velmi lacině. 

 

Pobouření z nahoty je založeno na morálce (odkazuje na ni). 
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Rozpor mezi nahotou a pojmy jako morálka, přirozenost či 

estetika nepotřebuje vysvětlit a obhájit. 

 

Pobouření z nahoty závisí na oblastech výskytu a zúčastněných 

aktérech. 

 

Analýza 

 

Analýza se skládá ze tří částí. Vyplývá to z toho, jakým způsobem 

jsem ji prováděl. Nejprve jsem vybrané články, které referovaly o 

určitém konfliktu s morálkou, rozdělil na dvě skupiny. První skupina 

článků se zabývala konfliktem nahoty a explicitně vyjádřené morálky a 

druhá skupina článků řešila rozpor mezi nahotou a pojmy jako veřejný 

pořádek, estetika nebo například zneužití reklamou. 

 

Následná samostatná analýza obou skupin měla ukázat, na jakých 

tématech se obě skupiny protínají a kterými se od sebe navzájem liší. Ve 

výsledku je tedy analýza rozdělena do tří částí. První se zabývá 

konfliktem nahoty s morálkou, druhá popisuje oblast protnutí morálky 

a ostatních pojmů a třetí je zaměřena na nahotu v médiích. Pro 

dokreslení jsem využíval citace z analyzovaných článků. 

 

1. Nahota versus morálka 

V této první části jsem analyzoval 15 článků, kde se nahota dostala 

do konfliktu s morálkou. Morálka musela být explicitně vyjádřena, tedy 

musela se za pobouřením skrývat nějaká varianta slova morálka. 

Články bychom mohli rozdělit na dvě skupiny: 
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V první by byly ty, v kterých byla proti nahotě morálka postavena a 

šlo o pouhou kritiku nahoty. Články byly tedy jen jaksi 

„jednorozměrné“. 

 

Druhá skupina článků měla dvě části. V jedné byla stejně jako u 

první skupiny nahota postavena proti morálce, v druhé části však byl 

rozpor mezi nahotou a morálkou vyvrácen a ve výsledku byl článek tedy 

jakousi obhajobou nahoty – stavu, který není sice staven jako morální, 

ale rozpor s morálkou nevyvolávající. Takové články by se daly označit 

za „dvojrozměrné“. 

 

Ona „jednorozměrnost“ či „dvojrozměrnost“ článku, jak jsem si je dle 

obsahu označil, závisely na faktoru víry. Pokud byla morálka postavena 

na náboženské víře, pak byly články vesměs pouze kritické – 

„jednorozměrné“. V opačném případě, tedy u „dvourozměrných“ článků, 

se tedy faktor víry neobjevoval ve spojení s morálkou. Ve všech 

případech byla ale nahota v těchto článcích spojena s přirozeností. 

Celkové vyznění článku bylo docela prosté – nahota je přirozeným 

stavem a takový stav není nemorální. Podrobněji všechny souvislosti 

vysvětlím v následujících částech. 

 

U konfliktu nahoty s morálkou (vyjádřenou explicitně) se ukázala 

jako hlavní souvislost morálního hodnocení nahoty s vírou. Podkapitola 

Morálka spojena s vírou je tedy primární. Další části tedy slouží spíše 

k doplnění. Při daném počtu článků nemohla být analýza tak obsažná, 

jako právě u podkapitoly Morálka spojena s vírou. 

 

1.1. Morálka spojena s vírou 

Při konfliktu mezi nahotou a morálkou, kdy byla morálka opřena o 

víru, se ukázalo časté zaměňování nahoty za sexualitu. Nicméně spojení 

mezi nahotou a sexualitou nebylo důvodem k posouzení 

nahoty/sexuality jako nemorální. Tedy skutečnost, že zaměním nahotu 
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za sexualitu není pravým důvodem jejího odsouzení. Z analyzovaných 

článků můžeme vidět, že ve veřejném prostoru – na veřejnosti – je 

nahota posuzována stejně přísně jako sexualita. Není tam tedy výrazný 

rozdíl. Je to dáno tím, že je nahota vnímána jako sexuální. Nesexuální 

nahota neexistuje a následně tak není důvod rozlišovat mezi pojmy 

nahota a sexualita. Neplatí tedy předpoklad, že se nahota dostane do 

sporu s morálkou pouze v případě, kdy za nahotu zaměňuji sexualitu 

nebo ji s nahotou spojuji. Také se neprokázala závislost morálního 

posuzování na pohlaví.   

 

Aktéři 

Jde o dvě skupiny, které se staví proti nahotě a odvolávají se na 

morálku. Jednou jsou političtí představitelé a druhou jsou zástupci 

náboženské skupiny. Pokud je většina společnosti věřící (či je oficiální 

státní náboženství), tak tyto dvě skupiny často splývají v jednu, protože 

politici upozorňují na náboženské přesvědčení celku a snaží se 

prezentovat jako jeho součást. Většinou se ale vyjadřují členové 

radikálních náboženských skupin. V analyzovaných článcích se proti 

nahotě stavil především Islám. Oficiální představitelé islámských států, 

zároveň také členové náboženské většiny, silně apelovali na obyvatele 

dané země, aby si všimli, co se kolem nich děje a že takový stav není 

v souladu s jejich náboženstvím. 

 

Cíle 

O co se aktéři vlastně snaží? Nejde jen o upozornění na nesoulad 

nahoty a morálky. Cílem není jen „probudit“ obyvatelstvo z apatie 

k danému konfliktu. Také nejde jen o úpravu vztahu nahoty a morálky 

v jedné oblasti lidského života. Hlavním cílem je velká změna, která by 

ovlivnila většinu oblastí lidského života. Aktéři se snaží probudit veřejný 

zájem o konflikt nahoty a morálky. Chtějí získat veřejnou podporu pro 

plánované změny. Chystají se vytvořit novou politiku a legislativu.  
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  Cílem je ochrana vlastní kultury a náboženství před cizími vlivy, 

které jsou díky své odlišnosti brány jako škodlivé.  

 

Prohlašují, že časopis výrazně poškodí indonéskou kulturu, kterou už beztak 

narušují jiné škodlivé vlivy ze Západu. Fotografie odhalených modelek by prý 

mohly mít „nedozírné následky“. [Playboy pro muslimy, 10.2.2006, Lidové 

noviny] 

 

Dle zkoumaných článků nelze usuzovat, zda jde aktérům jen o dobro 

společnosti či jsou za jejich prohlášeními čistě osobní zájmy – upoutání 

pozornosti a zvýšení popularity.   

 

Názory 

Členové náboženských skupin projevují své názory více vyhraněně a 

emocionálně než političtí představitelé. Pokud je aktér zároveň členem 

náboženské skupiny a oficiálním představitelem dané země, pak 

většinou jeho vyhraněnost a radikálnost klesá s narůstající výší pozice 

v hierarchii. Takové zjištění jen potvrzuje logický úsudek.  

 

Do problému se včera vložil i indonéský prezident Susilo Bambang 

Yudhoyono. „Vládě už nepřísluší pravomoc kontrolovat tisk nebo přímo zakázat 

vydávání konkrétního titulu. Vydavatel indonéského Playboye by měl ovšem 

pečlivě zvážit, zda jeho záměr přinese naší společnosti něco dobrého,“ uvedl. 

[Playboy pro muslimy, 10.2.2006, Lidové noviny] 

 

Balkan Kaplale, předseda výboru, si stěžuje na morální úpadek. „Naše 

ubohá země! Je to příšerné.“ [Playboy pro muslimy, 10.2.2006, Lidové noviny] 

 

V analýze se také ukázalo, že obyčejní obyvatelé vidí ve společnosti 

jiné a větší problémy, které jsou svázány s jejich životy, než problém 

s nahotou. Přes stížnosti na oficiální představitele, kteří se zabývají tím, 

co je vlastně netrápí, ale nedocházejí k názoru, který se podle mě nabízí, 

že možná i umělý konflikt mezi nahotou a  morálkou slouží k odpoutání 
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pozornosti od vážných problémů, a že tito oficiální představitelé až 

zneužívají odkaz na víru a ochranu kultury dané země.   

 

1.2. Nahota k upoutání pozornosti 

V této kategorii můžeme hovořit o dvou skupinách, které mají mnoho 

společného, ale přeci jen se od sebe liší. Jednou skupinou jsou slavné 

osobnosti a druhou jsou „běžní“ lidé. Obě skupiny mají společné to, že 

jim jde o získání pozornosti. Takovou pozornost lze proměnit v zisk, i 

když už sama o sobě jistou formou zisku je. Nahota je opět spojována se 

sexualitou a erotikou, ale toto spojení není důvodem morálních soudů. I 

samotná nahota – bez sexuálních spojitostí – je občas v konfliktu 

s morálkou.  

 

Aktéři 

V čem je mezi skupinami rozdíl? Nahota běžných lidí je posuzována 

jinak. Morální soudy nad ní vynášené jsou mnohem tvrdší. Není to tedy 

tak, že by byla morálka pro jednu skupinu platná a pro druhou ne. Jen 

jde o určité zvýhodnění slavných osob.  

 

Čím společensky výš žena stojí, tím má její nahota větší cenu. Dnešní doba 

vynesla na vrchol lidi z prostředí showbyznysu. „Těmto ženám může odhalené 

tělo pomoci ke zviditelnění. Slávy však mohou dosáhnout jen v určitých mezích,“ 

míní brněnská socioložka Lucie Jarkovská. V jakých? „V prostředí 

profesionálních krasavic. Jinde by žena, která zveřejní erotické fotografie, byla 

morálně odepsaná.“ Jen si to představme: svlékne-li se dívka na vesnické 

tancovačce, utrží ostudu. Nahá herečka v časopise naopak zaujme. [Vyfotit se 

úplně nahá, 16.10.2004, Mladá fronta DNES] 

 

Čím je osoba známější, tím menší pobouření (založené na morálce) její 

nahota vyvolá. Proč je mezi skupinami dělán rozdíl? Dle analýzy je to 

tím, že nahota je pro známé osoby takřka nutností. Kdo je slavný a chce 

si udržet pozornost médií a zůstávat na očích lidem, ten je k nahotě 
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nucen. V analyzovaných článcích je tento tlak spojován jen s ženami. 

Zda je tomu tak i u známých mužů může být jen spekulací.  

 

Z výše uvedeného by ale nemělo vyplývat, že slavní nemusí řešit 

možné dopady své nahoty. Pro slavné i obyčejné lidi platí závislost 

konfliktu mezi nahotou a morálkou na dané situaci. Co se ale ukázalo 

ještě důležitějším, bylo spojení jména slavné či obyčejné osoby 

s institucemi (jejichž jsou členy a do jejichž chodu se zapojují) či 

obchodními partnery. Obě skupiny – slavní i obyčejní -  musí zvažovat, 

zda někomu či něčemu jejich nahota neuškodí. Pokud by totiž nahota 

poškozovala, byla by posuzována jako nemorální. Články se zabývaly i 

rozporem, který takové hodnocení vyvolá. Na jedné straně tu stojí 

svoboda projevu garantovaná Listinou základních práv a svobod a na 

druhé straně psaná či nepsaná nařízení a přání institucí nebo 

obchodních partnerů.  

 

1.3. Morálka jako ochrana 

Morálka se také pojila s pojmem ochrana. Tato ochrana byla buď 

úzce zaměřená na mladistvé nebo mělo jít o ochranu veřejnosti jako 

celku.  

 

Pokud byla ochrana úzce specifikována jen na mladistvé, pak byla ve 

hře vždy média a nahota v nich využitá. Analýza ukázala, že orgány, 

které dohlížejí na obsah médií, by měly mít na zřeteli možný neblahý 

vliv toho, co se v médiích objeví. Neobjevily se ale názory, že určité 

uvědomění by měla mít i média sama. Hlavní zodpovědnost za onen 

„morální vývoj“ dětí či mladistvých by měl být na bedrech kontrolních 

orgánů. Zapojení a ochrana ze strany rodičů byly odsouvány do pozadí.  

 

Na ochranu mladistvých navazuje rozšířená ochrana celku. Taková 

ochrana ale byla spíše kritizována, neboť  spojení se slovem morálka 

bylo hodnoceno jako pokrytecké. Morálka nepostihuje to, co by měla 
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(jsou viděny závažnější problémy než nahota), ale staví se proti tomu, co 

lze technicky posoudit a postihnout.  

 

Důvod, proč všelijaké etické komise dohlížejí na stupeň nahoty zobrazených 

lidských bytostí, bývá jen jeden: je to technicky snadné. Je to stejně snadné 

jako pro policii měřit překročení povolené rychlosti v obci. Nahé tělo tři minuty 

před desátou? Potrestat! Tři minuty po desáté? V pořádku. [Kajínek a fidorka: 

nebezpečí, 10.3.2004, Mladá fronta DNES] 

 

Pokud se něco dostane do konfliktu s morálkou a něco naopak ne, 

není to proto, že by se mezi sebou navzájem lišily. Může jít o 

skutečnosti, u kterých by k morálním soudům nemuselo docházet 

vůbec či by si zasloužily jejich stejnou přísnost. Pokud tedy stavíme 

nahotu proti morálce a obhajujeme se ochranou celku, pak dle článků 

pouze pokrytecky předstíráme. 

 

Zajímavé je srovnání článků zaměřených na ochranu mladistvých a 

článků na ochranu veřejnosti z hlediska nutnosti morální ochrany. 

První skupina článků obsahuje myšlenku, že před obsahem médií je 

nutné chránit pouze děti a mladistvé, u kterých není ještě morální vývoj 

ukončen. Dospělí lidé podle nich ochranu před nahotou v médiích 

nepotřebují. 

V druhé skupině článků o ochraně veřejnosti je nutnost ochránit 

společnost před nahotou a odkazovat při tom na morálku zpochybněna 

úplně. Taková ochrana je hodnocena kriticky, protože buď není 

naprosto potřeba a nebo sice je shledávána potřebnou, ale vzhledem 

k tomu, že přehlížíme jiné a závažnější problémy, nemuseli bychom činit 

výjimku ani v případě nahoty. 

2. Nahota versus přirozenost a veřejný pořádek 

Při analýze se ukázalo, že se nahota dostává do sporu s lidskou 

přirozeností a veřejným pořádkem. Přitom zastávané názory jsou stejné, 

ať stavíme nahotu proti jednomu či druhému pojmu. Přirozenost byla 

tedy spojována s veřejným pořádkem či za něj zaměňována. U 
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obecnějších úvah a názorů, které se objevily v článcích, byla nahota 

zároveň stavena proti morálce. První a třetí část analýzy (Nahota versus 

morálka a Nahota versus zneužití a ochrana ze strany rodičů) obsahují 

zjištění, která se navzájem doplňují. Nelze je však zaměňovat. Tato 

druhá část je ale téměř totožná jak pro první, tak i třetí část a proto 

jsem se rozhodl ji osamostatnit. 

 

2.1. Nahota je přirozená 

Jak jsem již naznačil, obecnější úvahy a názory, které staví nahotu 

proti přirozenosti a veřejnému pořádku, používaly nějaký odkaz na 

morálku. Bylo možné vysledovat dva druhy úvah či názorů. První 

skupina označuje vše, co narušuje veřejný pořádek, jako nemorální. 

Druhá skupina naopak nepovažuje nahotu za nic nemorálního, protože 

to, co je přirozené, není a nemělo by být nemorální. Na první pohled 

stojí tyty dvě skupiny proti sobě, ale pokud budeme blíže zkoumat jejich 

postoje, objevíme shodu. Problém je v chápání nahoty. První skupina ji 

vnímá jako neodmyslitelně spojenou se sexualitou, druhá toto spojení 

neřeší, ale usiluje o nesexuální nahotu. Ve výsledku to tedy znamená, 

že jejich pohled na současný stav a odsuzování nahoty jako nemorální 

se nemusí příliš lišit. První skupina hodnotí přítomnost, druhá skupina 

hodnotí to, o co teprve usiluje – nesexuální nahotu. 

 

2.2. Nudismus, naturismus a jiné „záplavy“ nahoty 

Nudismus, naturismus a obecné obnažování se ve větším počtu lidí 

(bez toho, aby bylo cílem nahoty na cokoliv upozornit – nahota jako 

způsob života; stav, který si člověk či skupina oblíbily atd.) můžeme 

zahrnout do jedné kategorie. Nebylo mezi nimi možné vysledovat rozdíl 

v konfliktu mezi nahotou a veřejným pořádkem. Konflikt se převážně 

odehrával v místech, která nebyla speciálně pro nahotu určená (např. 

nudistické koupaliště), ale nebylo ho možné tak úzce omezit. Nahota 
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v konfliktu byla nahotou bez sexuálních souvislostí. V článcích s touto 

tématikou tedy nebyl dáván důraz na vztah nahoty a sexuality.  

 

Jak jsem již předeslal, hlavní konflikt se odehrával mezi nahotou a 

veřejným pořádkem, ale nebyl to konflikt jediný. Šíře drobných 

konfliktů byla opravdu velká. Mohly bychom tedy konflikty rozdělit na 

dva druhy – konflikty s okolím a konflikty, které řešili lidé se sami se 

sebou. Konflikty s okolím zahrnovaly strach z reakce okolí, strach 

z předsudků atd. Vnitřními konflikty vyvstávaly ze zvyku a studu – před 

cizími lidmi se přeci nesvlékáme.  

 

Bylo poměrně zajímavé, že v případě konfliktů s okolím (reakce 

ostatních) se jako hlavní důvod ukazovalo kritické sebehodnocení. Lidé 

si sami o sobě myslí, že nazí nevypadají dobře a bojí se tak hodnocení 

ostatních. Estetika nahoty a nikoliv nahota sama jsou tedy podle nich 

hodnoceny.  

 

"Stydím se za to, jak vypadám, a nehodlám se před nikým nahá vystavovat," 

razantně odpovídá asi třicetiletá pomenší paní, která svou silnou postavu raději 

schovává pod stromem na protější pláži. "Podle mě nudapláž vyhledávají 

především lidé, kteří jsou smířeni se svým tělem. V žádném případě je 

nevnímám jako erotické objekty. Tělesné nedostatky cizích lidí mi nevadí," 

reaguje Martina na otázku, jak hodnotí pohled na obéznější tvary. [Hostivařská 

promenáda naháčů, 2.6.2001, Právo] 

 

Vnitřní konflikt byl založen zejména na protikladném stavu nahoty a 

přirozenosti (v tomto případě stavu, na který si lidé zvykli a stal se pro 

ně přirozeným). Vnitřní konflikt se také ukázal jako mnohem důležitější. 

Pokud byl někdo pokládán za viníka vnitřního konfliktu, pak byli velmi 

často označováni rodiče a způsob jejich výchovy.  

 

"Když jsem přišla poprvé, bez obav jsem odložila horní díl. Trochu nezvyklé 

bylo svléknou si i kalhotky. Ale když kolem sebe vidíte spoustu jiných lidí, kteří 

se tímto způsobem opalují, tak stud za chvilku zmizí," líčí svůj první zážitek 



  

 41 

Martina, která se na nudapláž před třemi lety dostala omylem, ale téměř hned 

se jí to zalíbilo. Jejímu příteli Alešovi však trvalo delší dobu, než dokázal 

překonat bariéru předsudků. "Myslím si, že je velmi dobré, když nudismus 

provozují i rodiny s dětmi. Dítě si tak od útlého věku zvyká, že nahota je 

přirozená. Já sám jsem tak vychovaný nebyl a je mi to docela líto," vysvětluje 

svůj počáteční ostych pan Aleš. [Hostivařská promenáda naháčů, 2.6.2001, 

Právo] 

  

2.3. Demonstranti bez šatů 

Nahota se dostává do konfliktu s veřejným pořádkem i v poslední 

zjištěné oblasti. Tou je oblast využívání nahoty s určitým cílem. Lidé, 

kteří se za určitým účelem svléknou, většinou nespatřují v nahotě 

nějaký ideál či přirozený stav, jehož dosažení je pro ně příjemné. 

Samozřejmě se ale najdou i výjimky, které bojují „nahotou za nahotu“ a 

snaží se legalizovat nesexuální nahotu na veřejnosti.  

 

Nejčastěji je nahota využita k upozornění na nějaký společenský 

problém. Východiskem je předpoklad, že nahota stojí proti veřejnému 

pořádku a co narušuje veřejný pořádek, to upoutává pozornost. Hlavní 

snahou není šokovat. Pokud totiž využití nahoty šokuje (většinou tím, že 

je spojeno s dalšími přestupky proti veřejnému pořádku), pak je ve 

výsledku takový způsob upoutání pozornosti vnímán spíše negativně. 

Pokud se ale vyhneme problému šokování, pak porušení veřejného 

pořádku nahotou není odsuzováno a setkává se se zájmem.  

 

3. Nahota versus ochrana ze strany rodičů a zneužití 

reklamou 

Poslední část analýzy je zaměřena na média. Nahota a média jsou 

spolu úzce svázány. Konflikt s nahotou v médiích je dvojí. V prvním stojí 

proti nahotě obavy rodičů o vhodnost mediálního obsahu a v druhém se 

stavíme proti zneužívání nahoty v reklamě.  
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3.1. Rodiče mají možnost chránit děti před nahotou 

Už logika napovídá, že problematickými médii byly televize (možnost 

půjčování filmů a přehrávání na televizi) a internet. Nahota byla 

v konfliktu se starostmi rodičů, kteří chtějí a mají možnost regulovat 

v médiích obsaženou nahotu tak, aby se k dětem dostávala v takové 

míře, jakou pro ně  uznají za vhodnou. Záleží tedy na jednotlivých 

rodičích, do jaké míry chtějí regulovat, cenzurovat a filtrovat nahotu, 

protože technicky je to možné. Nahota v televizi je dle názorů regulována 

dostatečně Zákonem pro rozhlasové a televizní vysílání. Označování 

nevhodných pořadů hvězdičkou bylo shledáváno jako lehce matoucí, 

protože jsou hvězdičkou označovány stejně tak pořady s nahotou jako 

s jinými možnými ohroženími mládeže – například násilím.  

Konflikt mezi nahotou v televizi a starostmi rodičů je tedy užší díky 

regulaci vysílaného obsahu a výstrahou ve formě hvězdičky. Soustředí 

se na možnost přehrávání videa a DVD, nad kterými není kontrola. 

 

Přijdou vám sprostá slova, násilí či nahota ve filmech zbytečná? Máte pocit, 

že nebýt pár takových scén, klidně byste se na film koukali s dětmi? Zatímco 

dosud mohli rodiče své děti od videa a DVD odhánět, či jim ve skoku zacpávat 

uši, americká firma nabízí jiné řešení. Tím je spojení DVD s přístrojem, který 

dokáže inkriminované scény z filmu odstranit. [Sprostá slova ve filmu? Nevadí, 

odstraní je filtr, 7.9.2004, Hospodářské noviny] 

 

Více než v televizi byl ale problém spatřován v internetu, který není 

cenzurován zvnějšku a je nutné se postarat o vlastní nastavení norem.  

 

Děti jsou zvídavé a internet nabízí různá lákadla, přičemž řadu z nich jejich 

rodiče (či učitelé) nevidí zrovna rádi. Mnohé materiály jsou zkrátka do určitého 

věku nevhodné, bylo by však značně zjednodušující považovat za jediné 

nebezpečí případné brouzdání po stránkách očividně určených pro dospělé 

publikum. [Internet s hvězdičkou aneb Co by děti vidět nemusely, 1.6.2004, 

Hospodářské noviny] 
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3.2. Reklama zneužívá nahotu 

Zatímco v předchozím oddíle nebylo spojení mezi nahotou a 

sexualitou naprosto řešeno, v tomto oddíle jde o spojení zásadní a 

v článcích často zmiňované. Nahota v reklamě skoro vždy souvisí se 

sexem. To ale lidem nevadí, pokud taková nahota není vulgární a 

někoho nedegraduje. Vzhledem k tomu, že se v reklamě častěji objevuje 

ženská nahota, vadí využívání nahoty spíše ženám, které si ztěžují na 

udržování stereotypů a tlak reklamní nahoty vůči nim. 

 

"Dnes už ani nejde o to, že by autory reklam byli pouze muži, protože nejsou, 

ale výsledek tomu stejně odpovídá," zamýšlí se Iva Šmídová z brněnského 

Gender centra a dodává: "Schémata vnímání, která jsou výsledkem mužské 

nadvlády, jsme si osvojili všichni stejně." [Reklama často ponižuje ženy, 

31.5.2001, Mladá fronta DNES] 

 

Obě pohlaví společně se staví proti nahotě  v reklamě velmi negativně  

jen v případě, že je nahota nějakým způsobem tvůrci reklam zneužita. 

Pokud tedy není přímá souvislost nahoty s výrobkem, pak je taková 

nahota nepřípustná a lidé si na ni stěžují. Lidé se tedy nestaví proti 

nahotě či sexualitě jako takové, ale proti způsobům jejich využití. Pokud 

je objevena možná manipulace reklamních tvůrců skrze připoutání 

pozornosti nahotou, pak se ozývají silné protesty. 

 

Mladí lidé sexuálním motivům rozumějí, chápou, co chce reklama říct. 

Zejména jsou alergičtí na to, když reklama chce pomocí zobrazení sexuality 

pouze připoutat jejich pozornost. [Erotika prodává, při jejím užití se však musí 

postupovat obezřetně, 7.5.2004, Lidové noviny] 
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Diskuse hlavních zjištění 

 

1. Pracovní hypotézy 

Nejprve se vrátím ke třem pracovním hypotézám, které jsem si před 

výzkumem vytvořil: 

 

1) Pobouření z nahoty je založeno na morálce (odkazuje na ni). 

Pobouření z nahoty je opravdu založeno na morálce. Jedná se ale jen 

o jednu oblast nahotou vyvolaného pobouření. Jako primární se ukázalo 

morální pobouření ve spojitosti s vírou. Není to nijak překvapivé. 

Nicméně z analýzy vyplynulo, že morální pobouření není až tak časté ve 

spojitosti s křesťanstvím. Spíše se pojí s Islámem. Stejně jako autoři 

článků využitých v teoretickém rámci jsem předpokládal, že se projeví 

větší aktuálnost křesťanského základu společnosti u pohledu na 

nahotu. Ne že bych předpokládal jeho všeobecnou platnost, ale pro 

teoretický rámec byl asi nejlepší možnou teorií na spojení nahoty, 

morálky  a sexuality. 

Celkový pohled na analýzu dává tušit, že vnímání nahoty a sexuality 

je křesťanstvím ovlivněno, ale odkaz na morálku není přítomen. Nahota 

a víra jsou tak protikladnými pojmy díky neschopnosti vyvázat nahotu 

ze sexuálních souvislostí. 

 

2) Rozpor mezi nahotou a pojmy jako morálka, přirozenost či 

estetika nepotřebuje vysvětlit a obhájit. 

Není to tak úplně pravda, neboť obhajoba se občas provádí skrze 

kontext situace. Většinou pouhé prohlášení o konfliktu nestačilo. 

Můžeme o něm snad hovořit jen v případě morálky. Jiné pojmy, které se 

dostaly do sporu s nahotou, byly objasňovány a podporovány názory a 
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úvahami více. To lze logicky odůvodnit vztahem k morálce, která je 

brána jako cosi zvnějšku, co lidé neovlivňují. U pojmů jako přirozenost a 

estetika důvody jejich vzniku a možnosti ovlivňování jejich definic lidé 

vidí.  

 

3) Pobouření z nahoty závisí na oblastech výskytu a 

zúčastněných aktérech. 

Také nebylo nijak překvapivé, že posuzování nahoty silně záviselo na 

okolnostech, v kterých se objevila a aktérech, kterými byla zastoupena. 

Okolnosti jsou zřetelné v případě zneužití nahoty v reklamě, kdy 

pobouření závisí především na spojitosti s produktem. Nemůžeme ale 

zapomenout ani na možnou degradaci osob, pokud se objeví 

v nedůstojných nebo až vulgárních souvislostech. Závislost na aktérech 

byla dostatečně rozebrána v případě rozdílných morálních soudů 

slavných a „běžných“ osob, kdy pro slavné lidi a jejich nahotu platí 

mírnější morální soudy.  

 

Jaké další hlavní skutečnosti analýza prokázala? 

2. Sexualizace nahoty  

Problém „sexualizace veřejné sféry“, tak jak o něm v části Nahota jako 

kulturní fenomén mluví Cover, se v analyzovaných článcích příliš 

neobjevil. Nicméně se potvrdilo ono zhroucení nahoty do sexuality, které 

se projevuje neschopností rozlišit mezi asexuální či neerotickou nahotou 

a nahotou odkazující na sex. Ostatně i články byly často psány stylem, 

který například nahotu zaměňoval za sexualitu. 

Bylo ale možné vidět i snahy – například naturismus – aby  došlo ke 

změně v současném vnímání nahoty.  

3. Důležitost výchovy 

Závislost vnímání nahoty na výchově se v analýze výrazně 

projevovala. Důležitost výchovy (a otevřeného vztahu k nahotě v rodině) 

můžeme dát do protikladu ke strachu o morální a psychický vývoj 
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dítěte. Vnímaní toho, co je přirozené, začíná při výchově. Pokud lidé 

přirozený vztah ke své nahotě nenajdou během ní, tak je pro ně problém 

postavit se tomu, v čem byli vychováni a na co si zvykli. Přirozený stav 

nahoty pro ně není přirozený a snaha tento blok odbourat naráží jak na 

hodnocení okolí, tak na vlastní sebehodnocení. 

 

Závěr 

 

Největším kritikem by měl být sám autor (ač platí výjimka v případě 

diplomových prací) a v souladu s tímto názorem je třeba přiznat, že ne 

vše, o co jsem usiloval, se povedlo. Na druhou stranu mé nároky nebyly 

velké a myslím, že je tato práce splnila. Chtěl jsem se pokusit o 

kvalitativní analýzu, se kterou jsem měl jen velmi malé zkušenosti. 

Zároveň jsem usiloval o jistou přístupnost této práce i pro ty, kteří 

běžně odborné texty nečtou. Tímto tedy částečně vysvětluji jistou 

„neodbornost“, kterou je bezesporu možné mé práci vytknout. 

 

Jedná se o práci analytickou, tím pádem je zřejmé, co by mělo být 

posuzováno nejpřísněji. Pak tedy jasně vyvstávají zásadní otázky. 

Ukazuje analýza skutečnosti jinak a lépe, než bychom k tomu dospěli 

myšlenkovou úvahou? Potvrzuje či vyvrací určité vžité stereotypy? 

Nabízí nový pohled na zkoumané skutečnosti?  

 

Myslím, že práce nabízí množství zjištění. Ne všechna jsou překvapivá 

a ne všechna jsou udržitelná. Zároveň nemůžeme mluvit o detailním 

prozkoumání problematiky. Práce byla ale koncipována tak, aby byla 

prvním stupněm pro zkoumání dané problematiky. Měla tedy vytvořit 

určitý přehled. 

 

Takový přehled samozřejmě slouží k dalšímu zkoumání. Je možné 

tedy navrhnout další výzkum. Možností je opravdu mnoho. Nejspíše by 

ale bylo dobré se zaměřit na jeden určitý konflikt, který by byl beze 
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zbytku vyšetřen. Zároveň se jako velmi blízky navrhuje podobný výzkum 

v bulvárních denících a kontrastní srovnání s výsledky analýzy této 

práce. 

 

Osobně tedy doufám, že práce bude považována za alespoň částečně 

přínosnou k dané nepříliš prozkoumané problematice.   
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Resumé 

 Analýza potvrdila, že konflikt mezi nahotou a pojmy (přirozenost, 

veřejný pořádek, morálka...) silně závisí na kontextu a aktérech. 

Negativní vztah mezi nahotou a morálkou byl zejména ve spojení 

s vírou. 

Nahota je téměř nerozlučitelně spjata se sexualitou. Ustanovení 

nesexuální nahoty je problematické. 

Média zvýšila důraz na sexuální podtext nahoty. Lidé si ale na 

manipulaci ze stany médií dávají pozor. 

Analýza prokázala vliv výchovy na vnímání nahoty. Děti potřebují, 

aby s nimi o nahotě rodiče mluvili. Jen tak nebude nahota pro děti 

škodlivá. 

 

Summary  

Analyse confirm that conflict between nakedness and notions 

(naturalism, public order, morality...) high depends upon context and 

person participants. Negative relationship between nakedness and 

morality  was especially in connection with  belief. 

Nakedness is summit indissoluble adherent with sex. Provision of no-

sexual nakedness is questionable. 

Media advanced emphasis on sexualni hidden meaning of nakedness. 

But, Men watch on handling from parties of media. 

Analysis evidenced influence of education on sensation of nakedness. 

Children need, in order that parents talk with them about nakedness . 

Only so won't be nakedness for children harmful. 

 

 
 
 



  

 49 

 

Použitá a zmíněná literatura 

 

BIBLE: Písmo svaté Starého a Nového zákona (Ekumenický překlad), Praha: 

Česká katolická charita, 1987 

 

Bourdieu, Pierre. Nadvláda mužů. Praha: Karolinum,  2000. ISBN 80-7184-

775-5 

 

Brugger, Walter. Filosofický slovník. Praha : Naše vojsko, 1994. ISBN 80-206-

0409-X  

 

Denzler, Georg. Zakázaná slast : dva tisíce let křesťanské sexuální morálky. 

Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. ISBN 80-85959-48-

8 

 

Encyklopedický slovník. Praha:  Odeon a Encyklopedický dům, 1993. ISBN 80-

207-0438-8 

 

Fafejta, Martin. Úvod do sociologie pohlaví a sexuality. Věrovany 

: Nakladatelství Jan Piszkiewicz, 2004. ISBN 80-86768-06-6 

 

Foucault, Michel. Dějiny sexuality I : Vůle k vědění. Praha : Herrmann & 

synové, 1999. 

 

Heidbrink, Horst. Psychologie morálního vývoje. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-

7178-154-1 

 

Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Praha 

: Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2 

 

McLuhan, Marshall. Jak rozumět médiím : extenze člověka.  Praha 

: Odeon, 1991. ISBN 80-207-0296-2  

 



  

 50 

Nietzsche, Friedrich. Genealogie morálky : polemika. Praha : Aurora, 2002. 

ISBN 80-7299-048-9 

 

Schulz, W. a kol. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha : Karolinum,  

1998. ISBN 80-7184-548-5 

 

Světlý, Jaroslav. Morálka a současnost. Praha : Horizont, 1985. 

 

 

Články v časopisech 

 

Cover, Rob. The Naked Subject : Nudity, Context and Sexualization in 

Contemporary Culture. Body & Society, 2003, vol. 9, no. 3, p. 53-72.  

 

Knights, Chris. Nudity, Clothing, and the Kingdom of God. Expository Times, 

Mar 1999, vol. 110, pp. 177-178. 

 

 

Internetové zdroje 

 

http://dictionary.reference.com 

http://www.etymonline.com 

http://www.czso.cz 

http://www.newtonmedia.cz/ 


