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ABSTRAKT 

 
Název diplomové práce: Péče o tělesný vzhled, zdraví a zdatnost u dospělé populace. 

 

Cíle práce:   

 Zpracovat a prezentovat výsledky současné dospělé populace v oblasti vnímání a 

vztahu k vlastnímu tělu, nejen v oblasti fyzické, ale také v oblasti psychické. Porovnat rozdíly 

mezi mužskou a ženskou populací ve výše uvedených problémech a porovnat rozdíly mezi 

venkovskými a městskými lidmi. 

 

Metoda: 

 Sběr dat pro tuto diplomovou práci byl prováděn anketovým šetřením pomocí 

dotazníkové metody. Bylo použito standardizovaného dotazníku, který byl převzat 

z mezinárodního výzkumu sportu, zdraví a tělesného sebepojetí v zemích střední a východní 

Evropy (Mrázek, Fialová, Bychovskaja, 1995). Dotazník obsahoval kapitoly týkající se 

osobních údajů, zdravotního stavu, činností vztahující se k tělu a fyzické aktivity, 

subjektivního popisu těla, vztahu k tělu a sebepojetí. Celkem se odpovídalo na 129 otázek, 

z nichž byli k práci analyzovány jen ty, které se týkaly zvoleného tématu.  

 

Výsledky: 

 Výsledky poukazují na určité změny v hodnocení tělesného vzhledu, vztahu 

k vlastnímu tělu i sebepojetí mužů i žen. V potvrzených hypotézách je poukazováno na 

rozdílnost sebevědomí žen a mužů při hodnocení svého vzhledu, kdy se muži celkově 

hodnotili lépe nežli ženy. Dále také na rozdíly v sebepojetí a vtahu k vlastnímu tělu mezi 

muži a ženami. 

 

Klíčová slova: 

 Životní styl, sebepojetí, tělesný vzhled, hodnocení těla, střední dospělost. 
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ABSTRACT 
 

The Title of the Thesis:    Physical Appearance, Health and Fitness in Adult Population 

 

Aim:  

The aim is to process the data collected and present the results obtained in the adult 

population as refers to their body-concept and self-acceptance, in both, the physical and 

psychical areas. These above issues related both, to the population of men and women were 

compared, as well as differences found between people living in towns and rural regions. 

 

Methods: 

 The data were collected through public inquiry using an instrument based on a 

standardized questionnaire, originally validated in the international research to sport, health 

and self-concept in Central and Eastern European countries (Mrázek, Fialová, Bychovskaja, 

1995). The questionnaire included sections referring to personal data, health condition, 

physical and body-related activities, subjective body description, self-acceptance and self-

concept. The questionnaire included 129 items, where only those items referring to the 

selected topic were analyzed in the thesis. 

 

Results: 

 The results indicate certain changes in evaluating the physical appearance, body-

concept and self-concept in both, men and women. The results imply there is a difference in 

self-esteem perceived by men and women when evaluating their appearance, and, also, the 

body-concept and self-concept as a phenomenon differs between men and women. 

 

Key words: 

 Life style, self-concept, physical appearance, body-concept, middle adult age 
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1.  ÚVOD 
 

Věková kategorie od 30 do 50 let, které věnujeme náš výzkum v této diplomové práci, 

se také dá nazvat jako období zralosti, plné výkonnosti a plodnosti. Nejvyšších výkonů lidé 

docilují v tomto období. K těmto kladným stránkám také patří záporné stránky – stres, 

nedostatek času pro samu sebe, odkládání početí prvého potomka apod. Kromě těchto faktorů 

lidi ovlivňuje i životní prostředí, jež nás obklopuje a životní styl, co lidé žijí. Patří k nim 

znečištěné ovzduší, smog, nezdravá životospráva, nedostatek pohybu apod. Začít cvičit, 

nezáleží na věku, ale chuti, vytrvalosti a píli. 

Pravidelně cvičící lidé mají z dlouhodobějšího hlediska svěžejší paměť, 

z krátkodobého hlediska jsou kreativnější a dokážou rychleji reagovat. Pokud se senioři třikrát 

týdně alespoň 45 minut procházejí, výrazně se zlepší mentální schopnosti, jež se s věkem 

snižují. Podle jiného výzkumu jsou fyzicky zdatní zaměstnanci na konci pracovní doby o 12,5 

procenta výkonnější než jejich nesportující protějšky (ČTK, 2006). 

Hlavním cílem této diplomové práce je získat údaje a přinést výsledky o vztahu lidí 

k sobě samým, k svému vzhledu i psychické stránce své osobnosti, jakožto i výsledky 

o sebepojetí a poukázat na rozdíly, které mezi lidmi jsou ve vztahu k vlastnímu tělu. 
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2.   TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1.  ŽIVOTNÍ STYL 
 

Definice 

 Není jednoduché nalézt nějakou univerzální definici pro životní styl, protože zde může 

docházet k různému používání a výkladu termínů, jako jsou životní způsob, životní styl a jim 

podobné. Rozdíl mezi životním stylem a životním způsobem je ten, že životní styl se týká 

jednotlivce, kdežto životní způsob vztahujeme ke skupině, populaci nebo třídě. 

 Životní styl je souhrn životních činností, prostřednictvím kterých lidé reprodukují 

svou existenci, uspokojují a rozvíjejí své potřeby, vstupují do sociálních a ekonomických 

vztahů a zaměřují se na cílové hodnoty, při dodržení základních norem (Junger, Kasa, 1996). 

 

 Naproti tomu Hodaň (2000) hovoří o životním stylu, jako o kategorii, ve které jsou 

sociální i individuální vlivy ve společném modelu, který je určován způsobem života, a také 

životní šancí. Způsob života popisuje jako jedincem zvolené chování a orientaci. Životní 

šance zachycuje sociálně-strukturní předpoklady nebo vlivy na realizaci způsobu života. 

Životní styl je určen sociálními a osobními charakteristikami, zároveň je však třeba do 

uvažovaného modelu zahrnout i příslušné zpětné vazby. Životní styl má individuální 

charakter, svou dynamiku a je proměnlivý. Utváření životního stylu je dlouhodobé, 

neuvědomělé, a je výsledkem realizace sociálních rolí, které převažují. Velkou roli zde hraje 

také prostředí, ve kterém člověk žije. Životní styl je také podmíněn historickým charakterem 

společnosti, změnami výrobního procesu, konkrétním postavením člověka, sociální skupiny, 

třídy v dané společnosti a životní úrovni.  

 

 Výzkum, který provedl Schulz, vztahuje životní styl k pohybovým aktivitám. Popsal 

pět prožitkových stylů, které od sebe liší věk a úroveň vzdělání.  

1. Seberealizační typ – dává pozor na dobrý zdravotní stav a dává přednost prožitkovým 

sportům, setkáním v restauracích, klasické hudbě a divadlu. 

2. Typ bavící se – jeho aktivity jsou orientovány na výkon, upřednostňuje sportovní 

oblečení, fitness centra, fotbal, hokej a jiné masové sporty. Tyto první dva typy patří 

věkem do 40 let. 
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Další tři typy patří věkem nad 40 let a jsou seřazeny vzestupně podle stupně vzdělání. 

3. Harmonický typ – konzervativní jedinec, má rád klid, čte jednoduchou literaturu, 

zájem sportovat je malý a prožitek je spojen s pasivitou. 

4. Integrační typ – dbá více o svůj zevnějšek, preferuje vyšší formu kultury a je 

orientovaný na sociální normy. 

5. Vyšší typ – typ vysokoškolského člověka, preferuje vážnou hudbu, umění a literaturu. 

V oblibě mívá sporty jako golf a tenis. 

 

U jedinců, kde pohybová aktivita nesehrává žádnou roli, je vhodné podávat pozitivní 

informace o tom, jak pohybové aktivity mohou působit jako prevence proti určitým 

chorobám, zlepšit pohodu, výkonnost i vzhled (Hendl, 1999). 

 

Determinanty 

 Obecně lze podle Hodaně (2000) za obsah životního stylu považovat soustavu činností 

ve všech sférách života, tvorbu a uspokojování životních potřeb, soustavu všech sociálních a 

životních vztahů, systém všech životních hodnot a idejí, kterými jsou jednotlivé činnosti 

podmíněny. 

 

Životní styl je podmíněn (Hodaň, 2000): 

• Individuálním rozvojem a jeho aktuálním stavem. 

• Úrovní kulturnosti daného individua. 

• Individuální filozofickou a hodnotovou orientací. 

• Rodinnými tradicemi. 

• Konkrétním podílem na výrobním procesu. 

• Množstvím a úrovní realizovaných sociálních rolí. 

• Dosaženou individuální životní úrovní. 

• Vlivem okolního prostředí. 
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2.1.1.  OBDOBÍ STŘEDNÍ DOSPĚLOSTI 
 

 Střední dospělost neboli věk od 30 do cca 45 let života člověka, bývá obdobím 

psychické a fyzické stability, vysoké duševní i pracovní výkonnosti, dobrého zdraví. Začínají 

se však již objevovat známky involuce. Třicátý rok můžeme brát jako jakýsi mezník, jako 

vrchol duševního i tělesného vývoje, jako věk, do kterého převažuje evoluce nad involucí. 

Vysokou úroveň psychického vývoje, které třicátník dosáhl, si v určité míře zachovává během 

celého období střední dospělosti, známky v počínající involuci jsou však již patrné.  

 Zmenšuje se pružnost kloubů, pozvolna klesá tělesná síla. Kůže ztrácí pružnost, 

objevují se vrásky, vlasy řídnou a slábnou u obou pohlaví. Dochází k nepatrnému úbytku 

tělesné výšky vlivem ztenčení páteřních plotének. Klesá produkce testosteronu, tkáně ztrácejí 

pevnost, dochází k ukládání podkožního tuku, u žen k poklesu ňader a hýždí. Na straně druhé 

neprokázaly longitudinální výzkumy žádný výrazný pokles intelektové výkonnosti během 

střední dospělosti. V pracovní činnosti člověk obvykle dosahuje profesního vrcholu. Přirozená 

vývojová činorodost a kreativita se zde snoubí se vzrůstající odborností i zkušeností. Třicátník 

je obecně chápán jako perspektivní pracovník s vyhlídkami na dobrou kariéru (Jobánková, 

2004). 

 V tomto období se také mnoho lidí setkává s takzvanou krizí třicátých let. Krize se 

obvykle dostavuje v období mezi pětatřicátým a čtyřicátým rokem života. Dospělý člověk se 

v této době nachází ve středu své životní dráhy, je ukotven v zaměstnání, v rodině, a začíná 

často kriticky hodnotit svůj dosavadní život, jeho náplň, začíná srovnávat reálné cíle kterých 

dosáhl, s ambicemi, které si v mládí vytyčil. Objevují se existencionální otázky smyslu života, 

trvalosti hodnot, objevuje se otázka vlastní smrtelnosti. Podobné otázky vyvstávají i ohledně 

výchovy a budoucnosti dětí. V obrazném slova smyslu můžeme toto období nazvat “loučení 

se s mládím“. Člověk často hledí do budoucnosti a je nucen redukovat některé své životní 

cíle. Někdy mu připadá dosavadní život stereotypní, neplodný, rutinní. Objevují se tendence 

dosavadní život změnit, najít si nového partnera, zaměstnání, nové poslání. Někdy jde jen o 

marnou snahu za každou cenu udržet unikající mládí. Jakákoli nemoc, jakékoli omezení 

pracovních, zájmových, sexuálních či jiných potřeb jsou v tomto věku přijímány velmi 

dramaticky. Snaha vymanit se ze zaběhnuté životní dráhy může mít kladné i velmi nepříznivé 

životní následky. Introvertní hledání nové vnitřní identity vede pak většinou k vyhraňování a 

nové integritě osobnosti, k větší osobní zralosti, k  potvrzení manželského vztahu, k nacházení 
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nových neméně hodnotných životních horizontů, k mobilizaci vnitřních sil (Jobánková, 

2004). 

 

 

2.1.2. STÁRNUTÍ 
 

 Podle Hayflicka (1994) bychom se z nesmrtelnosti, nebo úplného vyloučení stárnutí, 

příliš dlouho neradovali. Postačí, pokusíme-li se stárnutí alespoň zpomalit. Již dnes si 

dokážeme úspěšně prodloužit život, vždyť v bojích s různými nemocemi jsme celkem 

úspěšní, o čemž dosti výmluvně hovoří historie, obzvlášť úspěchy vědy. Zvyšování naděje 

nově narozených na delší život vedlo k lavinovitému narůstání světového obyvatelstva, díky 

němuž jsme se dnes ocitli na pokraji zkázy, kdy hrozí zničení všeho, i toho, co ještě zbylo 

z původně neporušeného povrchu naší planety. Jistě se však vyplatí dále bojovat o 

prodlužování lidského života, ve smyslu boje s chorobami i jinými příčinami smrti. Pokud by 

například lidstvo dosáhlo nesmrtelnosti, život na této planetě by v důsledku stále nově se 

rodících obyvatel, byl horší než peklo.  

 Prakticky veškerý biomedicíncký život sleduje hlavní cíl: zbavit lidi nemocí na všech 

frontách. Vyvstává tedy otázka, co bude, jestliže se nám podaří tohoto cíle dosáhnout. 

Odpovědí je, že úspěchy se budou odrážet v naději na delší život. Budeme žít stále déle a na 

konci této prodloužené životní pouti umírat na selhání některého životně důležitého ústrojí, 

v nějž jednou musí fundamentální proces stárnutí vyústit (Hayflick, 1994). 

 

Chronologický a biologický věk 

 Definovat stárnutí je samo o sobě nesnadné, natož pak s využitím biologické 

terminologie. Subjektivní hodnocení na základě vzhledu bývá často nesprávné. Věk vyjádřený 

v letech nemusí vždy přímo souviset s biologickým stářím. Je tedy třeba nějaká míra 

hodnocení biologických změn v závislosti na přibývajícím věku, míra, která nám umožní 

určovat biologický věk nezávisle na chronologickém. 

 Chronologický věk nám udává, kolik let právě uplynulo od okamžiku, kdy jsme se 

narodili. Biologické události naproti tomu nenastávají u každého z nás ve stejném okamžiku 

po narození, a u různých jedinců se uplatňují různou měrou.  

 Biologické stárnutí neprobíhá u každého stejným tempem. Určité změny stárnutí se 

začínají projevovat v různých částech těla v různých údobích, a že rozsahem určité změny, jež 
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nastane za jediný rok, se od sebe navzájem liší různé buňky, tkáně i orgány a koneckonců i 

jednotlivé osoby. Na rozdíl od plynutí času je velmi nesnadné jakkoliv měřit biologický věk, 

jemuž se někdy taky říká funkční (Hayflick, 1994). 

 

 

2.2.   MOTIVACE LIDSKÉHO JEDNÁNÍ 
 

 Lidské chování je zaměřené na realizaci nebo dosahování určitých cílů. Pod pojmem 

motivace potom chápeme souhrnné označení pro působení všech hybných sil, které 

vyvolávají aktivitu a zaměřují ji směrem k nějakému cíli, k němuž patří vzbuzování tohoto 

zaměření a jeho udržování. Zaměření a aktivace jedince bývá vyjadřováno v takových 

termínech, jako jsou pudy, potřeby, zájmy, ideály apod., ty vyjadřují strukturální základnu 

procesu motivace a souhrnně o nich hovoříme jako o motivech. Ptáme-li se po motivech, 

klademe si vlastně otázku, proč člověk dělá určitou věc nebo proč jedná určitým způsobem. 

V lidské motivaci se uplatňuje výběrová stránka osobnosti, člověk si z velkého množství 

podnětů a možností volí některé, které vyvolávají jeho snažení směrem k určitému cílovému 

objektu (Jobánková, 2004). 

 

 Člověk zdaleka nedosahuje v životě všeho, po čem touží, k čemu je přitahován, co je 

jeho cílem snažení. Musí překonávat překážky, volit mezi neslučitelnými cíli, či strpět časový 

odklad dosažení cíle. Každý jedinec si v takovýchto situacích osvojuje určité způsoby 

reagování, které se stávají jeho výrazným znakem osobnostní dynamiky a značnou měrou se 

podílejí na úspěšnosti nebo neúspěšnosti jeho vyrovnání s nároky života. Jde o situace, které 

označujeme jako frustrace. Frustraci můžeme chápat jako situaci, která nám brání dosáhnout 

cíle našeho snažení a současně jako vnitřní stav, který v důsledku takové situace vzniká.  

 Podle povahy frustračních situací rozlišujeme překážky na pasivní, aktivní, vnitřní a 

vnější. Pasivní překážky působí pouze svojí existencí, ale jedince přímo neohrožují (mám 

rozbité auto a musím se dopravit do zaměstnání). Aktivní překážky působí přímo jako síla 

směřující přímo proti našim snahám, proto je vnímáme jako ohrožující. Vnitřní překážka, na 

rozdíl od vnějších překážek působících z venčí, je vnitřní stav osobnosti, který nedovolí, aby 

se člověk o dosažení cíle pokusil (člověk nepožádá o pomoc, protože se bojí odmítnutí druhé 

osoby). 
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 Frustrační situace jsou doprovodem každodenního života, prožíváme je vesměs jako 

nelibé stavy duševního napětí, zklamání, zátěže nebo křivdy. Pokud míra frustrace neúnosně 

narůstá a nelze ji zvládat běžným způsobem, přechází do stavu tísně, “stresu“. Úroveň 

frustrace, která pro jedince ještě není stresem, závisí jednak na vlastní frustrační situaci a 

jednak na duševní odolnosti jedince vůči frustraci (Jobánková, 2004). 

 

 

2.3.   OBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ VLASTNÍHO TĚLA 
 

 Většina lidí a zejména žen, není schopna objektivně posoudit své tělesné parametry, a 

tak se nechává vést často nerealistickým subjektivním hodnocením k určitým zásahům do 

proporcí vlastního těla (Fialová, 2001). 

 Na to, jak naše tělo vypadá, má vliv několik věcí. Hlavním z nich je samozřejmě 

pohlaví, dále tělesný typ, který je dán z velké části geneticky, výživa kterou konzumujeme, 

hormony a také svalová činnost a prostředí. O pohlaví je psáno na str. 25, a o tělesných typech 

na str. 24. 

 

Genetika 

 Genetický faktor je u každého jedince individuální. Většina informací o tom, jak se 

bude utvářet naše tělo, je zapsána v genech každého z nás, které jsou součástí DNA.Tělesné 

parametry, které se dají změřit (výška, váha, apod.), posuzujeme jako kvantitativní znaky. 

Kvantitativní znaky mívají velkou škálu vnějších projevů, kterou nelze oddělit přesnou 

hranicí. Podíl dědičnosti je dán koeficientem dědičnosti. Pokud je koeficient roven nule, je 

znak určen pouze podmínkami vnějšího prostředí. Je-li roven jedné, je znak určen pouze 

geneticky. Např. výška má u člověka koeficient 0,9, to znamená, že je na vnějších vlivech 

téměř nezávislá. Hmotnost má koeficient 0,5 – 0,6 (Fialová, 2001). 

 

Výživa 

 Výživa je u mnoha lidí velmi důležitým faktorem toho, jak bude jejich tělo vypadat. 

Někteří lidé si dokážou bez problémů udržet štíhlou linii po celý život, jiní, kteří to štěstí 

nemají, musí o to více dbát na správnou výživu, aby jejich hmotnost nešla strmě nahoru. 

Hrozí zde nebezpečí otylosti, to znamená, že příjem energie je vyšší nežli její výdej.  
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Hormony 

 Nejčastěji je problém se štítnou žlázou, ta reguluje intenzitu tkáňových funkcí. Pokud 

je činnost štítné žlázy zvýšená, tak postižení více jedí a přesto hubnou, pokud je činnost štítné 

žlázy snížená, látková výměna se zpomalí. Dalším problémem je inzulín vyráběný slinivkou 

břišní. Je nezbytný pro metabolismus sacharidů. Inzulín také podporuje ukládání tuku a tlumí 

jeho mobilizaci, a tím zabraňuje spalování. Pokud je tvorba inzulínu nějak porušena, projeví 

se to negativně na našem těle. 

 

Svalová činnost  

 Svalová činnost má význam zvýšeného energetického výdeje, lipomobilizačního 

efektu a regulace metabolismu u obézních. Je jedno, zda namáháme svaly na horních 

končetinách, nebo třeba na břiše, co se týče uvolnění tuků pro práci svalů. K lipolýze dojde ve 

všech tukových rezervách úměrně k jejich tloušťce. Při dostatečně intenzivní práci svalů 

obsah tuku klesá, protože dochází k mobilizaci tuku jako energie pro svalovou práci. 

Nejlepšími metodami jsou aerobní cvičení jako například cyklistika, vytrvalostní běh, chůze, 

plavání apod. Tímto způsobem se dá aktivně tvarovat postava, ale pouze do určité meze. 

Kostra nám zůstává stále stejná a to, že vedle sebe budeme mít dva lidi se stejnou výškou i 

váhou ještě neznamená, že budou mít stejnou postavu. 

 

Prostředí 

 Působí jako protiklad k dědičnosti a je vnějším činitelem. Mezi obecné činitele 

vnějšího prostředí řadíme (Fialová, 2001): 

• biogeografické a nutritivní podmínky – potrava, klima, územní lokalita apod. 

• podmínky společensko – ekonomické a kulturní oblasti – životní úroveň materiální 

podmínky, výchova, charakter pracovní a mimopracovní činnosti, zvyky a tradice. 

• tělesná aktivita 

 

Měření proporcí těla: 

  Pro objektivní posouzení ideálních proporcí těla je nutné vycházet minimálně ze tří 

z těchto parametrů (Fialová, 2001): 

• výška 

• hmotnost 

• pohlaví 
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• tělesný typ 

• kožní řasy 

• tělní obvody 

• epikondily 

• proporcionalita 

 

O výšce, hmotnosti, pohlaví a tělesném typu je psáno v kapitolách na stranách 21, 25 a 24. 

 

Kožní řasy: 

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

celkové množství tuku jsou přímo úměrné. Podle odborníku je 70% nadbytečného tuku u 

otylých lidí právě pod kůží. Kožní řasy se měří kaliperem. Nejčastěji se měří kožní řasy 

(Fialová, 2001): 

• nad tricepsem 

• pod lopatkou 

• nad spinou 

• na břiše 

• pod kolenem 

• na lýtku 

• na stehně 

• na předloktí 

• pod klíční kostí 

• pod prsy 

• na tváři, na bradě 

 

Tělní obvody: 

 Měření obvodů slouží k určení somatotypu a množství svalové hmoty, pro kontrolu 

svalové hypertrofie nebo k určování změn ve tvaru těla. Obvody se obvykle měří na 

následujících partiích (Fialová, 2001): 

• zápěstí 

• předloktí 

• dvojhlavý sval pažní 

• hrudník 
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• pas 

• boky 

• stehno 

• trojhlavý sval lýtkový 

 

Obvod pasu by neměl u žen přesáhnout 80 cm a u mužů 94 cm. O stavu vyžadujícím 

pomoc svědčí hodnoty nad 89 cm u žen a 102 cm u mužů. 

 

Epikondily: 

Obvykle se měří šíře epikondilů femuru a humeru. Měřidlo je podobné kaliperu. Šíře 

epikondilů slouží pro výpočty komponent somatotypu a cvičením se nemění (Fialová, 2001). 

 

Proporcionalita: 

 Úměrnost jednotlivých tělesných partií je proporcionalita, neboli když jsou jednotlivé 

tělesné partie úměrné celku. Na základě proporcionality můžeme lidské tělo hodnotit a zařadit 

do určitých skupin. K tomu potřebujeme znát (Fialová, 2001): 

• obvod hrudníku 

• obvod břicha 

• gluteální obvod 

Podle těchto tří obvodů řadíme osoby do čtyř kategorií 

1. ideální typ – obvod hrudníku a gluteální obvod je stejný, nebo se mírně liší 

(rozdíl maximálně 6 cm) a obvod břicha je nejnižší. 

2. vyhraněná mezomorfie – gluteální obvod je největší, pak následuje obvod 

hrudníku a nejnižší je obvod břicha. 

3. vysoká endomorfie – největší je gluteální obvod, pak následuje obvod břicha a 

nakonec obvod hrudníku. 

4. obézní typ – největší je obvod břicha. 

 

 

 

 

 



 
 

20

2.3.1. SLOŽENÍ LIDSKÉHO TĚLA 
 

 Při určení látkového složení těla dospělého člověka o hmotnosti 65 kg zjistíme 

následující údaje: 

1. 62 % vody, 

2. 17 % bílkovin, 

3. 13,5 % tuků, 

4. 6 % minerálních látek, 

5. 1,5 % sacharidů. 

 

 Obzvláště podíl sacharidů může překvapit, když si uvědomíme kolik, že se člověk z 

poloviny živí sacharidy. Ale potřeba příjmu živin se řídí v podstatě mírou jeho výkonnosti, a 

to s tělesnou skladbou nesouvisí. 

 Voda je hlavní prostředí, v němž se ostatní složky rozpouštějí, a proto ztráta již 10 % 

vody vzhledem k hmotnosti těla vede ke smrti. Jinak může organismus ztratit skoro 90 % 

tuku, aniž by ztratil cokoliv, co by bylo pro život nezbytné. Obdobně může organismus 

postrádat 35 % minerálů a 20 % bílkovin a sacharidů (Cibis, Dobler, Lauer, Meyer, Schmale, 

Strecker, 1996). 

 

 Nejvhodnější výživu člověka představuje vyvážená směs rostlinných a živočišných 

produktů. Mechanickým zpracováním je potrava připravena pro další chemické působení. 

Sekrece slin se intenzivním kousáním značně zvyšuje. Ve slinách jsou kromě enzymů, které 

mimo jiné působí na metabolismus bakterií, i četné minerální látky důležité pro regeneraci 

skloviny. Složení slin se však mění podle zvyklostí stravování. Tím lze vysvětlit zmnožení 

bakterií v ústech a s tím související častý výskyt zubního kazu. Nemocemi zubů je postiženo 

na 90 % civilizované populace (Cibis, Dobler, Lauer, Meyer, Schmale, Strecker, 1996). 

 

Některé údaje o trávicí soustavě dospělého člověka  

           Slinné žlázy vyloučí denně až 1,5 l slin, při žvýkání během jedné hodiny asi 0,5 – 0,7 l. 

Jícen je dlouhý asi 25 cm. Tekutiny jím projdou za 1,5 sekundy, tuhá sousta za 7 sekund. 

Žaludek pojme asi 1 - 2 litry tráveniny a je asi 30 cm dlouhý. Játra jsou veliká 20x30x30 cm a 

váží asi 1500 - 1800 g. Za 24 hodin se vyloučí 400 - 1000 žluči. Slinivka břišní je asi 12 cm 

dlouhá a vytvoří denně asi 1,5 l pankreatické šťávy. Střevo je dlouhé 7 m, z toho tenké střevo 
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5 m, tlusté střevo 1,5 m. Tenké střevo je vystláno 4 miliony klků. Trávenina v něm zůstává asi 

4 – 5 hodin, zatímco v tlustém střevě asi 12 hodin. Dospělý člověk vyprázdní denně asi 60 – 

370 g stolice a 1 l moči (Cibis, Dobler, Lauer, Meyer, Schmale, Strecker, 1996). 

 

 

2.3.2. TĚLESNÁ VÝŠKA A HMOTNOST 
 

Výška 

   Podíl vlivu genetických faktorů na výšku je odhadován na 80% a zbývajících 20% je 

přisuzován vlivům prostředí. Genetické znaky růstu jsou důležité pro stanovení odlišností v 

růstu, pro správné hodnocení úrovně vývoje jedince, pro hodnocení vlivu vnějšího prostředí 

na tento proces a pro odhad vývoje tělesného či funkčního rozvoje. Výšku měříme v 

centimetrech (cm) a používáme jí pro výpočet indexů, které berou v úvahu také hmotnost 

jedince (Fialová, 2006). 

 

Hmotnost 

  Každý člověk má jinou normální tělesnou hmotnost. Pro většinu lidí je ideální váha 

určena spíše tím jak se cítí než tabulkovou hodnotou. Tabulka je pouze vodítkem k tomu jak 

by ideální váha měla vypadat, všeobecně jde však jen o hrubý průměr. Udržení ideální váhy je 

často značný problém (Briffa, 2000). 

 

  Údaje zdravotních statistiků hovoří o tom, že české ženy jsou v obezitě na čtvrtém 

místě v Evropě, je jich 27%. Muži jsou s 25% na třetím místě.  

 

Základní doporučení v boji proti obezitě jsou (Fořt, 2005): 

1. Snižte příjem energie menším objemem konzumované stravy. 

2. Omezte konzumaci volných tuků. 

3. Snižte konzumaci tučných uzenin a masa. 

4. Snižte konzumaci sladkostí. 

5. Cvičte. 
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10 pravidel správné výživy (Stránský 1989): 

1. Stravujte se pokud možno pestře. 

2. Jezte s mírou, ale pravidelně. 

3. Omezte co nejvíce tuk a tučné výrobky. 

4. Šetřete cukrem a sladkostmi. 

5. Jezte více potravin bohatých na vlákninu a škrob. 

6. Každý den jezte ovoce a zeleninu, pokud možno v syrovém stavu. 

7. Nahraďte sůl kořením a bylinami. 

8. Neznehodnoťte pokrmy dlouhým vařením či nesprávným uchováváním. 

9. Mírněte se v požívání alkoholických nápojů.  

10. Dbejte na hmotnost a udržujte ji v doporučovaných mezích. 

 

 

  Rozdíl mezi nadváhou a obezitou je v množství tuku. Nejčastěji se hmotnost určuje 

podle BMI - Body - Mass indexu. Ten se vypočítá tak, že hmotnost v kg vydělíme druhou 

mocninou výšky v metrech. Výsledky se u žen a mužů při stejných číslech liší. BMI = kg:m2 

 

Tabulka č. 1. BMI 

 Muži Ženy 

Podváha Méně než 20 Méně než 19 

Normál 20 – 25  19 – 24 

Nadváha 26 – 30  25 – 29  

Obezita 31 – 40  30 – 40  

Extrémní obezita Více než 40 Více než 40 

 

 

Podváha 

  Podváha bývá problém jen vzácně. Může být spojena s chronickou nemocí nebo 

poruchami příjmu potravy typu anorexia nervosa. Podviživení lidé mají zvýšená zdravotní 

rizika. 
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Normální hmotnost 

  Normální tělesná hmotnost je ideál a měli bychom usilovat o její udržení i 

v budoucnu. 

 

Nadváha 

  Nadváha – tito lidé mohou mít zdravotní problémy způsobené nadváhou. Je zvýšené 

riziko srdečních onemocnění a je třeba se snažit o snížení váhy. 

 

Obezita 

  Obezita – je spjata se špatným zdravotním stavem a obézní bývají vystaveni značnému 

riziku široké škály onemocnění. Je nutné přistoupit k redukování hmotnosti. 

 

Extrémní obezita 

  Extrémní obezita – každý v této skupině je vystaven vysokému riziku a je třeba 

vykonat okamžité kroky ke snížení hmotnosti, které by měli probíhat pod lékařskou kontrolou 

(Briffa, 2000). 

 

Výpočet ideální tělesné hmotnosti podle Verdocka: 

pro muže: výška (v cm) x 0,75 - 64 

pro ženy: výška (v cm) x 0,75 - 67 

(Fialová, 2006) 
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2.3.3. SOMATOTYP 
 

 Z anatomie jsou známy rozdíly ve stavbě muže a ženy. Walker (1852) dělil postavy 

žen na 3 typy: 

1. krása duševní – Minerva  

2. krása pohybu – Diana  

3. symbol dobré výživy – Venuše  

 

Tomuto dělení odpovídají typy: astenický, atletický, pyknický. Později byly tělesné typy 

rozděleny podle rozložení podkožního tuku: 

1. normální – harmonicky rozložený tuk, 

2. rubensovský – harmonicky rozložená obezita, 

3. superiorní – tuk uložený v horní části těla, 

4. inferiorní – tuk v oblasti boků a stehen, 

5. trunciální – tukem obalený trup, 

6. extremitální – tuk uložený periferně, na končetinách, 

7. mammální – tuk v oblasti prsů, 

8. trochanterický – tuk v oblasti kyčle. 

Dědičně je spíše určeno kde se bude tuk ukládat, než jeho množství (Fialová, 2006). 

 

Tělesné typy se standardně dělí do třech skupin (Clarková, 1990): 

1. Ektomorf – relativně dlouhé nohy a paže, úzké prsty a subtilní kostra. 

2. Mezomorf – hodně svalové hmoty a robustní kostra, velké ruce a svalnatý hrudník. 

3. Endomorf – kulatý a měkký, hodně tuku, často s tenkými zápěstími a kotníky a 

relativně nevýraznými rysy obličeje. 

 

Podle jiného rozdělení mohou být děleny do čtyř kategorií (Clarková, 1990): 

1. Typ hruška – úzká ramena a malý hrudník; nejvíce tuku kolem hýždí a stehen. 

2. Typ jablko – kulovité břicho bez viditelného pasu; nejvíce tuku okolo pasu, dolní 

končetiny jsou tenké. 

3. Typ obráceného trojúhelníku – široká ramena a úzké boky; nejvíce tuku na hrudníku. 

4. Typ přesýpacích hodin – široké boky a hrudník a úzký pás; nejvíce tuku na hrudníku a 

bocích. 
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2.3.4. ROZDÍL MEZI MUŽEM A ŽENOU 
 

Podle Havlíka (2005), je rozdíl mezi mužem a ženou v procesu myšlení. Mužský 

mozek je v průměru o deset procent objemnější a o sto gramů těžší než ženský mozek, přesto 

ženy disponují vyšším počtem neuronů a lépe využívají obě hemisféry mozku a také lépe 

kombinují emoce z pravé a logické uvažování z levé hemisféry. 

Ženy jsou lepší v povoláních, kde se vyžaduje pohyblivá pozornost, zaměření se na 

více činností a na rozlišování barev a vůní. U žen převažuje emocionalita, empatie, bohatší a 

hlubší prožívání, citlivé, až přecitlivělé reagování a oslabenější zátěžová a stresová odolnost. 

Psychickou výkonnost mívají ženy v určitých vymezených oblastech v průměru nižší 

než muži. 

Většina žen pronese denně přes dvacet tisíc slov a muž stěží polovinu. Ve schopnosti 

prostorového vnímání excelují muži, zatímco ženy bývají nepřekonatelné v sociální a 

interpersonální inteligenci a ve schopnostech vyznat se v mezilidských vztazích. 

V rychlosti reagování na zrakové a sluchové podněty jsou muži lepší. Psychická 

výkonnost bývá slabší u žen. 

Muž má tzv. tunelové vidění, menší schopnost periferního vidění a dobrou orientaci na 

dálku. S tím souvisí i lepší prostorová orientace mužů, muži mají lépe vyvinutou příslušnou 

část mozku starající se o tuto schopnost. Díky tunelovému vidění a orientaci na dálku, muž 

nedokáže vyhledat různé drobné předměty v prostoru mezi dalšími věcmi.  

Ženy mají receptory doteku několikrát citlivější než muži. Hormon podněcující 

potřebu doteků je oxytocin, který jinak zvyšuje stahy hladké svaloviny. 

 

Další rozdíl je v biologii muže a ženy. Samozřejmě hlavní rozdíl je v pohlaví. Jsou tu 

však také druhotné pohlavní znaky. Mužům rostou vousy, mají jinou muskulaturu, rozdíl je 

v chloupcích na těle i ve tvaru kostry. Ženy mají pánev přizpůsobenou k těhotenství a mají 

mléčné žlázy ke kojení. Obecně se také dá říci, že muži jsou agresivnější, odvážnější, 

soutěživější, méně citový, sebevědomější, abstraktnější a také neupravenější než ženy. Ženy 

produkují pohlavní hormon estrogen a muži testosteron (Wikipedia, 2008). 
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Rozdíly ve stárnutí mužů a žen podle Hayflicka (1994): 

• Muži se od žen liší poměrným zastoupením několika druhů bílých krvinek v krevním 

řečišti. 

• Muži se od žen neliší v tloušťce srdeční stěny. 

• Starší muži mají maximální možnou spotřebu kyslíku vyšší, nežli ženy, což je 

způsobeno hlavně menší svalovou hmotou žen. 

• U mužů se začíná projevovat převažující ukládání tuků v břišních partiích už v době 

rané dospělosti a pokračuje až do středního věku. U ženy se tuk v břišní oblasti začíná 

tvořit až po klimakteriu. 

• U mužů vede ztráta tělesné hmotnosti k příznivé změně v rozložení tukových tkání, 

kdežto u žen nemá ztráta tělesné hmotnosti s rozložením tuků nic společného. 

• Ztráta citlivosti sluchu probíhá u mužů dvakrát rychleji než u žen, to platí u všech 

kmitočtů. 

• Čich se u mužů také zhoršuje rychleji než u žen. 
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2.4.   SEBEPOJETÍ, TĚLESNÉ SEBEPOJETÍ 

 

Sebepojetí 
 

 Obraz já vzniká a vyvíjí se v interakci jedince se světem, a to na základě zkušenosti, 

kterou se sebou přitom učiní. Je to zkušenost různého druhu. Její obsah sebepojetí, je rozličný, 

její povaha však sleduje určitou zákonitost, o jejímž postižení se pokouší vývojová 

psychologie osobnosti (Balcar, 1991). 

 

 Říčan (1972) k tomu užívá Eriksonova pojetí vývojových stadií, počínaje třetím rokem 

života, to je již připraven základ sebepojetí vztahovým odlišením já – ty a osoby – předměty.  

 Za nejdůležitější příspěvek k utváření sebepojetí jsou pokládány zkušenosti s druhými 

lidmi, které také zároveň často obsahují hodnocení jedince. Prvé zkušenosti tohoto druhu 

poskytují dětem rodiče: dítě začne na sebe pohlížet tak, jak se domnívá, že ho vidí oni 

(Balcar, 1991). 

 

 Podle Fialové (2001) chápeme sebepojetí jako celkový postoj k vlastní osobě, který 

má prvky kognitivní (sebepoznání, sebedefinování…), emocionální (sebehodnocení, 

sebeúcta…) a činnostně regulativní (sebeprosazování, sebeuplatnění, sebekontrola…). 

Sebepojetí se opírá o vlastní zkušenost i o mínění druhých osob. 

 

 Sebepojetí podle Wylieho ovlivňuje chování jedince v mnoha směrech (Nakonečný, 

1995): 

• Jedinec vnímá a osvojuje si takové obsahy, které souhlasí s jeho sebepojetím a odmítá 

je takové, které nejsou v souladu s jeho sebepojetím. 

• Jedinec s nepravdivým a nepřiměřeným sebepojetím je lehce zranitelný, protože musí 

stále počítat s možností, že bude konfrontován s reakcemi druhých lidí. Výsledkem je 

úzkost a obranné reakce.  

• Hodnocení sociálního okolí jedincem závisí na vztahu tohoto okolí k jeho osobě. 

Úroveň sebevědomí jedince je dána poměrem obrazu jeho reálného a ideálního já. 

Čím menší je rozdíl, tím je jeho sebevědomí větší. 
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Naše vědomí má svůj předmět. Já jsem v tomto případě obrazem sebe – vnímaného a 

hodnoceného. Zároveň má vědomí svůj podnět. Já jsem v tomto případě činitel vnímající, 

hodnotící, rozhodující, činící. V těchto dvou podobách je nám dán prožitek vlastní osoby. 

Jeho prostřednictvím získáváme informace z okolí a z nitra, ze současnosti a minulosti, ze 

skutečna i ze snění (Balcar, 1983). 

 

Podle Balcara (1991) můžeme rozlišit několik základních významů sebepojetí: 

• Zobrazení: “jsem“ – jak se vnímám jako individualita. 

• Hodnocení: “mám být“ – rozpor ideální já x skutečné já. 

• Směřování: “chci být“ – zdroj motivace. 

• Moc: “mohu učinit“ – obraz o sobě může být ovlivněn druhými lidmi. 

• Role: “mám učinit“ – očekávání společnosti. 

 

Dalo by se říct, že sebepojetí má dvě základní úlohy a funguje jako nástroj orientace 

v osobním životě a jako stabilizátor činnosti, kdy vjemy a představy vztažené k sobě jsou 

relativně stálé (Fialová, 2001). 

 

Dále se setkáváme s tzv. obranou sebepojetí, která byla vysvětlována a formulována 

v hlubinné psychologii. Obrany sebepojetí bývají vždy škodlivé, působí strnulost a nepřesnost 

vnímání a tím ochromují sebeaktualizaci, brání skutečnému sebepoznání a sebeprojevování.  

 

Zde je přehled základních druhů obran sebepojetí (Fialová, 2001): 

• Popření – zkreslení skutečnosti, bývá prožívána jako méně hrozivá.  

• Vytěsnění – zábrana uvědomění vlastních obávaných pohnutek a citů. 

• Regrese – únik do již překonaného vývojového stupně. 

• Projekce – vcítění do nevyjádřených myšlenek druhých lidí. 

• Izolace – oddělení obsahu poznání od citu. 

• Racionalizace – klamné zdůvodňování. 

• Somatizace – nepříjemné emoce jsou převedeny na tělesné projevy. 

• Odčinění – vyhnout se trestu novým, pečlivým, přesným činem. 

• Přesunutí – náhradní řešení.  
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Tělesné sebepojetí 

 
 Pod pojem tělesné sebepojetí řadíme všechny představy jedince, které mají vztah 

k jeho vlastnímu tělu. Proto má tělesné sebepojetí kognitivní, afektivní i konativní 

komponenty, které ho charakterizují. Představy o vlastním těle jsou důležitými komponentami 

osobního subjektivního modelu reality, která člověka neustále provází a donucuje, stejně jako 

ostatní objekty okolí, k afektivnímu, kognitivnímu a konativnímu stanovisku (Mrazek, 1983). 

  

Za základní složky tělesného sebepojetí považujeme zdraví, vzhled a zdatnost. 

Význam se mění s věkem a je závislý i na pohlaví (Fialová, 2001): 

1. Vzhled – Představy o vlastním těle jsou důležitými komponentami individuálního 

přijímání skutečnosti. Snaha po zdokonalení vzhledu se může stát motivací pro zdravý 

způsob života. V hodnocení mužské krásy má velký význam výška. Muži výšku 

obvykle považují za základ mužské krásy a menší muži často trpí komplexem, který 

překonávají a dokážou ho i kompenzovat svými schopnostmi, dovednostmi a 

šikovností. Ideál představuje muže spíše velkého, štíhlého a tmavovlasého. Naopak 

v hodnocení ženské krásy je důležitý půvab, který se pojí s krásou. Půvab vydrží déle 

než krása a dá se získat. K půvabu patří především duševní a tělesný soulad. Při 

hodnocení ženské krásy nerozhoduje jen postava, ale i ladnost pohybů, chůze, způsob 

vyjadřování, duševní vyspělost, vzdělanost neboli celková osobnost.  

 

2. Zdraví – Podle lékařské definice je to stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody a 

ne pouze nepřítomnost nemocí. Zdraví je tělesné, duševní, ale také objektivní a 

subjektivní. Subjektivní je založen na vlastních pocitech a mínění každého člověka o 

jeho zdravotním stavu. Objektivní je dán názorem jiných lidí na zdravotní stav 

jedince. Psychické zdraví často souvisí se zdravím fyzickým. Špatný fyzický zdravotní 

stav může negativně působit na psychiku a naopak špatné duševní zdraví může 

zapříčinit tělesné onemocnění. Když jsme šťastní, máme tendenci být zdraví. 

 

3. Zdatnost – stejně jako pozitivní přístup k životu, osobní návyky, zvládání stresu, 

výživa a kontrola hmotnosti jsou spojovány s péčí o zdraví a pojmem wellness, což je 

životní styl. Schopnost těla fungovat s optimální účinností a hospodárností nazýváme 

zdatností.  
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Nejdůležitější součásti zdatnosti jsou považovány (Blahušová, 1995): 

• Kardiorespirační vytrvalost 

• Svalová síla 

• Svalová vytrvalost 

• Neuromuskulární koordinace 

• Rychlost svalové kontrakce 

• Kloubní pohyblivost 

 

Zdatnost můžeme získat, pokud: 

• Vykonáváme pravidelně aerobní činnosti, které zlepšuj úroveň kardiorespirační 

vytrvalosti, a zabraňují ztrátě svalové hmoty. 

• Zpevňujeme svaly správným posilováním, schopnější svaly pak umožňují 

efektivnější a vytrvalejší pohybovou činnost. 

• Usilujeme o optimální kloubní pohyblivost protahovacími cvičeními. 

• Změníme složení těla snížením množství podkožního tuku, to vede ke 

zrychlení krevní cirkulace, snížení krevního tlaku apod.  

 

Zlepšení tělesného sebepojetí vyžaduje změnu způsobu myšlení a vnímání i změnu 

chování jedince pro zdraví a krásu vlastního těla. Změna vnímání a posuzování sebe sama 

musí předcházet změně těla, pokud nemá dojít k poruchám zdraví jak tělesného, tak 

duševního (Fialová, 2001). 
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2.4.1.  SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ VLASTNÍHO TĚLA 
 

Rozdíl mezi objektivním a subjektivním hodnocením je v podstatě ve vyjádření 

rozdílu mezi ideální představou a vlastní realitou. Největší rozdíl v hodnocení je zaznamenám 

u žen. Výzkum tělesného sebeposouzení (Striegel - Moore a kol. 1990) potvrzuje, že ženy se 

při normální hmotnosti označují za tlustější. U těchto žen byly nalezeny 4 predikátory: 

1. Uvědomovaný si nedostatek příjmu potravy 

2. Nespokojenost s vlastním tělem 

3. Významnost hmotnosti pro subjektivní stav 

4. Procento nadváhy 

 

  Ženy jež se považovaly za tlusté, prokazovaly nižší spokojenost s vlastním tělem a 

větší nepoměr mezi aktuálními a ideálními tělesnými proporcemi.  

 

  Často nedokážeme vlastní tělo správně posoudit a hodnotíme ho velmi kriticky, 

přestože nás okolí vnímá pozitivně a splňujeme i tabulkové normy.  

 

  Psychologie tělesného vzhledu zkoumá pohled jiných osob na naše tělo. Fyzický 

vzhled je nejdostupnější informace o člověku jako jsou pohlaví, rasa, přibližný věk apod. Tyto 

atributy mohou ovlivňovat, zda je nám posuzovaná osoba sympatická, aniž bychom poznali 

jaká ve skutečnosti je. 

  Dnešním rozšířeným jevem se staly různé diety a omezování jídla, které jsou 

motivovány nespokojeností s vlastní tělesnou postavou. Štíhlost se stala cílem snažení mnoha 

lidí a bývá považována za podmínku výkonnosti, atraktivity a osobního štěstí. Vše je velmi 

ovlivněno médii, jež nám podsouvají štíhlý ideál těla, oproti minulosti, kdy byla tloušťka 

symbolem úspěchu a bohatství (Fialová, 2001). 
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2.4.2.  PORUCHY SE VZTAHEM K TĚLU 
 

 Nejrozšířenější poruchou se vztahem k tělu je obezita, kterou trpí více než 50% naší 

populace a u žen toto číslo dosahuje hodnoty až 60%. Díky obezitě umírá více lidí než na 

rakovinu. Obezita je způsobena vzestupem tělesné hmotnosti nad normální hranici. Typické 

pro obezitu je ukládání tuku do orgánů a pod kůži. Obézní lidé trpí častěji infarktem 

myokardu, aterosklerózou, vysokým krevním tlakem, onemocněním kloubů a páteře, kožními 

chorobami, cukrovkou apod. Fyzicky jsou méně výkonní a vzhledově jsou nepěkní, což vede 

často k psychickým poruchám (Fialová, 2007). 

  

Příčina, kvůli které dochází k obezitě, je prostá. Rozdíl mezi příjmem a výdejem 

energie není rovnoměrný, ale příjem energie převyšuje její výdej. Obezita může být 

způsobena i geneticky, nebo třeba poruchami štítné žlázy. 

 Ženy přikládají vzhledu mnohem větší význam, než muži a pro jejich psychiku bývá 

mnohem škodlivější. Důležitým faktorem je i stres, který může působit na obě strany. Vlivem 

negativních emocí může docházet u některých jedinců k přejídání, jiní zase reagují 

nechutenstvím a následným hubnutím. U obézních se nejčastěji setkáváme s přejídáním, které 

je podmíněné úzkostí, tu zahánějí slastným prožitkem z jídla. V mozku se vlivem nasycení 

uvolňují endorfiny, které nám přinášejí libé pocity. Krajním případem extrémního a 

záchvatovitého přejídání je bulimie, kdy dochází k jednorázovému požití velkého množství 

stravy. K poruchám patří též mentální anorexie, což je odmítání jídla s poklesem chuti k jídlu 

a touhou po zhubnutí. Trpí jí nejčastěji dívky mezi 14-25 lety. Pro takovéto lidi existuje 

terapeutický režim, který zahrnuje (Fialová, 2007): 

• Léčbu chováním zaměřenou na změně postoje k jídlu, vlastní hmotnosti a vzhledu. 

• Dietní režim. 

• Psychoterapii. 

• Farmakoterapii (popřípadě i elektrošokovou léčbu). 

• Rodinnou terapii. 
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2.4.3. ŘEČ LIDSKÉHO TĚLA 
 

Při řeči lidského těla je důležitá image, která může podpořit nebo naopak uškodit šanci 

na úspěch. Pokud vypadáme dobře a uvědomujeme-li si to, cítíme větší sebedůvěru. Pozitivní 

image v nás vyvolává sebeúctu a působí na naše výkony. Pak jsme jistější při vystupování a 

následně se nejspíš dočkáme většího uznání, které podpoří sebeúctu. Pokud však máme 

negativní image třeba kvůli zanedbanému zevnějšku, nevhodnému oblečení, špatné kondici, 

sebepodceňování, nedostatku suverenity při vystupování apod., může to vést ke zhoršenému 

výkonu (Fialová, 2007). 

 

Podle výzkumu profesora psychologie Alberta Meharbiana na kalifornské univerzitě 

(Lewis, 1995), lze konstatovat, že: 

• Pouze 7% všech informací, které získáváme o druhém člověku, poskytují 

slova, 

• dalších 38% poznatků získáváme z tónu a zabarvení hlasu, 

• a zbylých 55% informací poskytuje řeč lidského těla. 

 

Většinu informací o naší osobě předáváme pomocí složité směsi (Fialová, 2007): 

• Vzhledu 

• Držení těla 

• Vystupování 

• Gestikulace 

• Pohledů 

• Mimických výrazů 

 

Velké množství informací působí pod hranicí našeho vědomí, působí na ně naše nálady, 

postoje a očekávání, když si to ani neuvědomujeme. Většina mluvy našeho těla jsou krátká 

sdělení, která jsou zachytitelná pouze pod prahem našeho vědomí. Abychom řeč našeho těla 

mohli ovlivnit, vyžadovalo by to velkou sebekontrolu a cvik. Maskovat můžeme velká gesta, 

ale ne mikropohyby vznikající podvědomě.  

Velmi důležité bývá udělat první dojem, podle odborníků si vytváříme základ pro trvalé 

hodnocení druhého člověka během prvních dvou minut. Výzkumy ukazují, že si 90% lidí 

vytváří úsudek o druhém z větší části na vizuálních vjemech. Obecně se má za to, že většina 
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z nás vnímá charakteristické rysy druhých osob v tomto pořadí: rasa, pohlaví, věk, velikost, 

výraz obličeje, oblečení, pohyb a držení těla. Podle toho si postupně vytváříme představu o: 

• Atraktivnosti 

• Osobnosti a temperamentu 

• Úrovni vzdělání 

• Úspěšnosti 

• Kultivovanosti 

• Výchově 

• Finanční situaci 

• Rozhodovacích pravomocí 

• Morálních hodnotách 

• Sociálním postavení 

 

V další fázi se rozhodujeme, zda můžeme druhé osobě důvěřovat, zda je nám 

sympatická a zda s ní můžeme spolupracovat. To vše vychází z pocitů, pozorování, dedukce, 

předpokladů a očekávání (Fialová, 2007). 

  

Vzhled poskytuje o člověku řadu informací (Fialová, 2007): 

• Věk a pohlaví. 

• Příslušnost ke skupině – různé ozdoby, styl oblékání, střih vlasů, mnohé tyto signály 

mají určitý význam. 

• Status a společenská role – v různých zaměstnáních vypovídá a hodnosti různé 

uniformy. Postavení člověka ve společnosti bývá úzce spojeno s jeho životním stylem 

a zvláště oblečení a majetek se stávají obrazem sociálního statutu. 

• Zaměstnání – zejména oblečení vypovídá o tom, kdo co dělá. 

• Individuální osobnostní znaky – společenští a extrovertovaní dávají přednost světlým 

sytějším barvám, konformisté nosí oblečení, které má málo společného s komunikací. 

 

K vytvoření osobní prezentace je třeba věnovat pozornost těmto faktorům (Fialová, 2007): 

• Úprava zevnějšku – jedince nejprve ovlivňuje rodina, pak má větší význam 

fantazie vlastní, či vrstevnická, v další fázi se člověk podřizuje pravidlům, která 

respektují příslušnost ke skupině.  
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• Oblečení – jeho hlavní funkcí je chránit člověka před vlivy počasí, ale také 

informuje o osobnosti 

• Držení těla – v současné době má 80-90% populace bolesti zad, které mohou vést 

k vadnému držení těla. Lidé sebejistí, nebo ti, kteří chtějí ukázat svou převahu, 

zaujímají větší prostor, dávají si nohu přes nohu, ruku mají na vedlejší opěrce 

apod. Lidé nejistí bývají zhroucení ve velmi malém prostoru s nohami u sebe a 

rukama mezi koleny. 

• Chůze – člověk s vysokým statusem jde rázně, zpříma a dívá se do očí. Nejistý 

člověk jde pomaleji, zhrouceně a s uhýbavým pohledem. 

• Postava – postava lidí budí naše sympatie a často bývá spojována s představou o 

vlastnostech těchto lidí.  

• Výraz obličeje – sympatie ovlivňuje úsměv, či pohled očí. Tvář je nejbohatší a 

spolehlivý pramen informací s širokým spektrem sdělovacích možností. 

 

 

2.5.  ZDRAVÍ 
 

Zdraví je vlastně křehká rovnováha mnoha stále se měnících faktorů, vnitřních a 

vnějších vlivů. Tato rovnováha je udržována hlavně dobrou souhrou funkcí našich vnitřních 

orgánů, endokrinních žláz, imunitního systému a duševního zdraví. Již od našeho útlého věku 

se naši rodiče většinou z nevědomosti poctivě starají o maximální narušení této souhry a my 

pak svědomitě pokračujeme v usilovné likvidaci bezchybných funkcí tohoto špičkového 

systému. 

Tělo a orgány jsou naprogramovány na určité zatížení, kontaminaci životním 

prostředím, stresem, hlukem, stravou, pitím a duševní námahou. Tyto hodnoty zatížitelnosti 

organizmu jsou většinou vlivem civilizačních vymožeností a nezřízené poživačnosti 

mnohonásobně neuváženě překračovány. Tělo a orgány nejsou schopny se rychlým 

civilizačním vývojovým změnám přizpůsobit. Zjednodušeně vývoj našich těl z genetického 

hlediska je mnohem pomalejší než naše vymýšlení civilizačních zátěží a prudkých odchylek 

od geneticky dané dispozice našich těl. 
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Dostatečný pohyb na čerstvém vzduchu alespoň 15 min. denně někde na poklidném 

místě – les, podél řeky, park, k tomu dostatek spánku do 24h. Ten po půlnoci nemá takovou 

cenu, jíst pomalu, dostatečně pít, to vše jsou ideální faktory pro udržení dobré kondice, 

vyplavení přebytečných kyselin z těla, okysličení mozku – zlepšení myšlení, odstranění 

stresu, vnímání, zlepšení nálady. 

 

 

2.6.  STRES 
 

 Zakladatelem nauky o stresu je kanadsko- maďarsko- německý fyziolog Hans Selye, 

který vytvořil definici stresu, která zní: Stres je nespecifická (tj. nastávající po různých 

zátěžích stereotypně) fyziologická reakce na jakýkoli nárok na organismus kladený. 

Endokrinolog Josef Charvát slovo nárok zaměnil se slovem zátěž. Mluvíme tedy o reakcích 

zátěžových nebo stresových. Modifikovaná definice Lazarusova je následující: Stres je nárok 

na jednotlivce, který přesahuje jeho schopnost se s nárokem vypořádat, bez problémů mu 

čelit. (Schreiber, 2000). 

 Vnímavost na stres určuje zdravotní důsledky stresu. Stres zatím ze života odstranit 

nelze, proto je důležitá alespoň prevence. Je dobré vyvarovat se rizikovým faktorům, tj. 

stresu, obezity, hypertenze, alkoholu, kouření a nedostatku fyzické aktivity. Většina lidských 

stresů v našich sociálních podmínkách, jsou psychosociální povahy. Nejvíce ohroženi jsou 

pak lidé s takzvaným typem osobnosti A. Ti mají vysoký sklon k soutěživosti, jejich snahou 

je být lepší a rychlejší než ostatní. Stávají se netrpělivými až vzteklými, když se setkávají 

s nedbalostí a nevýkonností. Opakem jsou lidé osobnosti typu B. Mají ležérní, poklidnou a 

flegmatickou povahu (Schreiber, 2000). 

 Jádrem stresové reakce jsou nervové a hormonální mechanismy, které v těle navozují 

stav pohotovosti, jako příprava na boj nebo útěk. Je to prastará reakce, která umožnila přežití 

pravěkých i novodobých lidí ve stresových situacích. A v čem spočívá stresová reakce jako 

příprava na boj nebo útěk? Z jater se uvolňuje krevní cukr, aby sloužil jako palivo pro 

svalovou práci. Z tukových tkání se zas uvolňují tukové složky a současně s tím se 

sympatickým nervovým působením zvyšuje krevní tlak a stoupá rychlost krevního oběhu, aby 

se posílila výživa pracujících tkání. Zároveň se vyplavuje antidiuretický hormon, který 

působením na ledviny zadržuje v těle vodu. To umožňuje zvýšené odpařování vody kůží, a 

tak ochlazování těla při stresu v horku nebo při silné tělesné námaze. Když řidič po havárii 
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začne cítit bušení srdce, zpotí se a začnou se mu třást ruce, je to prvotně dáno tím, že se 

podráždí část nervového systému zvaná sympatikus a zároveň se zvýší sekrece hormonů 

adrenalinu a noradrenalinu z dřeně nadledvin. Dřeň nadledvin je součástí sympatického 

nervového systému – mluvíme o systému sympatoadrenálním. Obě reakce 

sympatoadrenálního systému nastávají společně, ale nervová reakce nepatrně předchází reakci 

hormonální (Schreiber, 2000). 

 Stresu všeho druhu se jen těžko vyhneme, jak se tedy bránit? Člověk vystavený stresu 

by měl dodržovat základní zdravotní pravidla: 

• Pravidelná strava, nejlépe 5 – 6 malých jídel denně.  

• Snaha o udržení normální tělesné váhy. Nedřít celý den bez jídla a pak se večer teprve 

pořádně najíst. 

• Dostatečně spát, minimálně 7 hodin v prostředí k tomu vhodném. 

• Denně nebo alespoň dvakrát týdně cvičit až do zpocení nebo hodiny rychle chodit 

(rychlost závisí na věku a stavu končetin). 

• Omezit kouření a alkohol. 

• Zamyslet se sám nad sebou, podle možnosti změnit životní styl, najít si chvilku na 

relaxaci přes den, nenechávat starosti k vyřízení na večer nebo na poslední chvíli, najít 

si nějakou formu zábavy, zorganizovat si denní rozvrh, vyhýbat se časovým tísním, 

zapojit se do sociálního života společnosti. 

(Schreiber, 2000). 
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2.7.  SEXUALITA 
 

 Živé organismy mají omezenou délku života. Rozmnožování zajišťuje, aby odumření 

jednotlivých buněk organismu nemělo za následek vymření celého druhu. Pohlavní 

rozmnožování ještě neznamená pro následující generaci její bezpodmínečné zmnožení, neboť 

k tomu dochází pouze tehdy, když počet potomků je vyšší než počet rodičů.  

 Lidské sexuální chování je určeno učením a vzorem. Svými duševními instinkty se 

může člověk od svých instinktů daleko odpoutat. Člověk může své sexuální chování, na rozdíl 

od zvířat, kultivovat. Ve srovnání s ostatními živočichy má člověk zvláštní postavení. 

Poněvadž žena je schopna početí jen v průběhu několika dní, slouží sexuální spojení nejen k 

množení a udržení druhu jako takového. Pro udržení existence druhu je naopak důležitější 

trvalý vztah, který zajistí při opětovných spojeních partnerů oplození vajíčka, což při 

jednorázovém kontaktu nebývá pravidlem. Důkazem partnerského vztahu je i sexualita 

starších lidí, zdaleka přesahující údobí možného rozmnožování (Cibis, Dobler, Lauer, Meyer, 

Schmale, Strecker, 1996). 
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2.8.   FITNESS 
 

Fitness 

 Anglický výraz vyjadřující stav vysoké úrovně tělesné zdatnosti a dokonalého zdraví. 

V současné době fitness sleduje cíl být co možná nejzdatnější a to co nejvšestranněji. Otázkou 

je kolik času věnovat takovým fitness aktivitám jako je třeba aerobik, vždyť řada 

profesionálních cvičitelů fitness mají podobné zdravotní problémy jako profesionální 

sportovci. Fanatismus škodí, tím spíše, je-li kvalitně výkonu obětováno všechno, a dokonce je 

totéž nekriticky vnucováno nejbližšímu okolí (Fořt, 2002). 

Základní filozofií fitness je dosažení stavu, odpovídajícího starořeckému pojmu 

„kalokagathie“, což znamená soulad tělesné a duševní krásy.  

Zpočátku bylo fitness charakteristické typickými aerobními, tedy vytrvalostními, 

aktivitami, zatěžujícími organismus jen mírnou až střední intenzitou. Pod vlivem módního 

diktátu dokonalého těla a stejně dokonalého zdraví a pod vlivem komercionalizace, se část 

vyznavačů fitness oddělila, a tak vznikl například aerobik. Dnes je fitness  aktivita typická 

pravidelným relativně fyzicky velmi náročným tréninkem, který vede k mimořádně dobré 

fyzické kondici, pohybující se na úrovni mezi rekreačním a profesionálním sportem. Trénink 

se může realizovat pomocí intenzivního joggingu, běhu, rychlé chůze, intenzivního aerobiku, 

spinningu, nebo formou posilování ve fitcentru, ale často jde o kombinaci uvedených aktivit 

(Fořt, 2005). 

Fitness je tedy cvičení vysoké intenzity zvyšující svalovou sílu, která vede k vzestupu 

množství svalové hmoty a do jisté míry také rozvíjí oběhovou zdatnost co do schopnosti 

zvládnout nárazovou krátkou maximální zátěž, nikoliv však zátěž vytrvalostní. Většinou 

naneštěstí nevede k poklesu nadváhy, někdy také proto, že náročné cvičení stimuluje chuť 

k jídlu (Fořt, 2005). 

Cvičení fitness se přeneslo i do takových oblastí jako je cvičení žen s dětmi nebo 

cvičení v hnutí Sokol. Při cvičení fitness se dbá na to aby fyzická aktivita byla naprosto 

bezpečná a zdraví prospěšná, jedním z cílů totiž je, aby se do ní zapojilo co nejvíce lidí 

jakéhokoliv věku (Fořt, 2002). 
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2.8.1.  WELLNESS 
 

Wellness 

 Wellness je životní styl, způsob života, který zahrnuje prevenci, péči o zdraví a také 

sebezdokonalování. Vychází z fitness, ale neomezuje se pouze na cvičení. Wellness chápe 

celistvost člověka z širší stránky, a to jako plodné a aktivní prožívání života, pozitivní přístup 

k životu, zvládání a eliminace stresu moderní doby, kvalitní výživa a pitný režim, kultivace 

osobních návyků, celková spokojenost. Wellness spatřuje podstatu v našem niterném 

rozhodnutí, že převezmeme za náš život zodpovědnost (Fialová, 2001). 

 Wellenss, neboli cvičení pro zdraví, má podle Fořta (2005), za cíl dosáhnout stavu, 

kdy se člověk „cítí dobře“ díky dobré fyzické i psychické kondici a celkovému zdraví.  

 Pravidelně cvičící část populace se s nejvyšší pravděpodobností dožije významně 

vyššího věku než necvičící, díky dobré celkové kondici si významně zlepší kvalitu života a to 

až do pozdního věku. Sport v rámci aktivit wellness je základem zdravotní prevence. 

Nedostatek cvičení je patrný již na první pohled, protože se projevuje špatným držením těla, 

které postihuje dokonce již malé děti (Fořt, 2005). 

 

Pozitivní vliv wellness podle Fořta (2005): 

• Kvalitní spánek, absence problémů s usínáním. 

• Kvalitní výživa (díky většímu zájmu o její formu a obsah) se projeví všemi svými 

příznivými aspekty: 

a) snížené riziko vzniku nadváhy, 

b) optimální složení těla (především dostatečné množství svalové hmoty), 

c) vyšší hustota kostí a tím menší riziko vzniku osteoporózy, 

d) vysoká imunita a současně nižší riziko rozvoje chronických civilizačních 

onemocnění (cukrovka). 

• Velmi dobrá oběhová zdatnost a nižší riziko rozvoje oběhových chorob. 

• Vyšší odolnost proti stresu a menší riziko vzniku úzkosti a deprese. 

• Uspokojení z vlastního image, vyšší sebedůvěra. 

• Pravděpodobnost dosažení vyššího věku. 

• Lepší kvalita života ve středním a vyšším věku. 

 

 



 
 

41

2.8.2.  POHYBOVÁ AKTIVITA  

             Velice dobrou pohybovou aktivitou nejen pro věk mezi 30 – 50 lety je Nordic 

Walking – severská chůze. Nepoužívají se při ní hole lyžařské, ale speciální. Úchyt na jejich 

konci zpevní palec a zápěstí, takže pomáhají udržovat tělo během chůze ve správné 

vzpřímené poloze. Gumové kryty na hrotech hůlek zase usnadňují chůzi na asfaltovém, 

betonovém nebo jiném tvrdém povrchu. Lokty se pohybují podél těla, boky a ramena držíme 

v jedné rovině. Nekolébáme se v bocích a nevytáčíme trup. Při této chůzi vydáme až o 40 % 

víc energie a odlehčíme kloubům.                 

             Tak jednoduchý recept nejen na hubnutí, ale i na posílení kondice, dali světu finští 

lyžařští běžkaři. Aby si udrželi i v létě formu, začali provozovat tzv. Pole Walking, což je 

chůze s upravenými holemi na podporu paží. Z toho se vyvinul Nordic Walking a rozšířil se 

z Finska, kde je přímo lidovým sportem, i do jižní Evropy.     

             Můžeme při něm, stejně jako v klasickém běhu na lyžích, uvést do pohybu až 90 % 

svalů. Má ovšem velkou výhodu v tom, že se dá provozovat všude a po celý rok. Navíc je to 

sport vhodný pro každou věkovou skupinu.        

                     Zvyšuje tepovou frekvenci o 5 – 17 tepů za minutu (běžná chůze představuje přibližně 

130 srdečních tepů za minutu, chůze s holemi - Nordic Walking až 147 tepů za minutu, 

tepová frekvence se zvyšuje až o 13%) a zvyšuje tělesnou spotřebu kalorií díky pohybu 

s holemi o průměrně 20% ve srovnání s normální chůzí. Dále uvolňuje svalové napětí 

v oblasti zádových a ramenních svalů, zvyšuje významně pohyblivost páteře, zapojuje do 

pohybu a tím také posiluje 90% svalů v těle, šetří klouby a kolena a snižuje zátěž kolen 

u osob s nadváhou, spaluje až 400 kalorií za hodinu (proti pouhým 280 kaloriím při normální 

chůzi) a dodává díky pohybu s holemi jistotu na hladkém a klouzavém povrchu. Nordic 

Walking zlepšuje kondici, posiluje svalstvo horní části těla a nohou a zlepšuje celkovou 

pohyblivost a krevní oběh.         
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Další druhy cvičení vhodné pro kategorii 30 – 50 let (Moudrá, 2008): 

• P-CLASS – aerobní cvičení střední intenzity, jednoduchá sestava s posilováním 

problémových partií, někdy s využitím náčiní. Formuje problémové partie – hýždě, 

břicho, stehna. Podobný aerobiku a vhodný pro každého. 

 

• FIT BALL – balanční cvičení na velkých míčích, zdravotní, relaxační, nezatěžuje 

dolní končetiny . Posiluje svalstva páteře a odstraňuje bolesti zad, posiluje a protahuje 

svaly celého těla, získá se základní kondice. 

 

• KALANETIKA – po počátečním rozcvičení následuje posilování a protahování svalů 

celého těla v pomalém tempu. Posiluje svalstvo páteře a odstraňuje bolesti zad, 

posiluje a protahuje svaly celého těla, odstraňuje svalovou nerovnováhu. 

 

• ORIENTÁLNÍ TANEC – vhodný pro všechny ženy všech věkových kategorií a pro 

všechny typy postav. Prohlubuje ženskost a vyzdvihuje individuální krásu ženy. 

Odstraňuje napětí v krční a bederní páteři, pomáhá při gynekologických problémech a 

rozjasňuje duši. 

 

• SPINNING – program energeticky náročného cvičení na stacionárních kolech, jenž 

spojuje v celek hudbu, motivaci a představivost s přesně dávkovaným tréninkem. 

Zpevňují se svaly nohou a hýždí, zlepšuje se krevní oběh, posiluje se svalstvo bez 

zatěžování kloubů nohou. Je ideální pro snižování hmotnosti a spalování tuků. 

Výhodou je, že zátěž a trénink si každý může regulovat sám podle svých schopností a 

trénování. Je vhodný jak pro cyklisty, tak pro začínající. 

 

U výše jmenovaných sportů je nutné brát v úvahu:  

• tepovou frekvenci,  

• dechové zatížení – astma, bronchitida, 

• onemocnění kloubů, 

• problémy srdeční či mozkové. 
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Fyzická kondice 

Fyzická kondice ovlivňuje nejen naše svaly, ale i funkčnost a výkonnost našeho 

mozku. Půlhodinová procházka třikrát týdně rapidně zlepšuje schopnost koncentrace, učení a 

abstraktního myšlení. Jedná se o vysoký nárůst výkonnosti přibližně kolem 15 – 20%. Důvod 

je jednoduchý, lepší krevní oběh zaručuje stálejší a kvalitnější okysličování mozku. V 

neposlední řadě také fyzická kondice podporuje růst většího množství nových neuronů. 

Z toho plyne jednoduché doporučení, a to alespoň 3x týdně si udělat menší procházku na 

čerstvém vzduchu, zvýší to naši pracovní výkonnost a také odbourá každodenní stres 

(Arabadžiev, 2008). 

Být zdatný znamená splnit čtyři základní předpoklady (Teplý, 1995): 

• Udržet si přiměřenou tělesnou hmotnost. 

• Mít zdravé a výkonné srdce. 

• Mít přiměřeně silné svalstvo. 

• Udržet si pohyblivost kloubů. 

 

2.8.3. CVIČENÍ V TĚHOTENSTVÍ     

   
Ženy v tomto věku po dosažení vzdělání, vybudování domova a zajištění rodiny 

finančně i profesně plánují početí svého prvého potomka. V tomto věku se zvyšuje riziko 

nejen pro ženy, ale i pro nového človíčka. S přibývajícím věkem se oslabuje děložní sval, 

ochabují svaly nejníže položené v oblasti pánevního dna – hrozí vyhřeznutí dělohy či únik 

moči, ale i odplavování vápníku z kostí – vznik osteroporózy. Blížící se období klimakteria 

sebou přináší i další problémy – nespavost, pokles fyzické aktivity, hormonální změny, 

obezitu, cukrovku, vysoký krevní tlak apod.       

 Když těhotná žena cvičí , zvyšuje se nejen její tepová frekvence (TF) , ale dochází k 

mírnému zvýšení TF i u dítěte. Normální rozpětí tepové frekvence je kolem 120 tepů/min. 

Pokud matka cvičí, zvyšuje se TF plodu na 144 - 148 tepů/min.    
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Důležitý je poznatek, že čím je matka zdatnější, tím méně se mění TF plodu. Asi je 

zde rozhodující schopnost matky, zajistit i při tělesné zátěži dostatečný přívod kyslíku pro své 

pracující svaly a současně pro dítě.         

Mateřské cvičení také povzbuzuje plod k pohybům a tyto pohyby stimulují růst svalů, 

nervů a řady receptorů. Prokázalo se, že pohyby plodu jsou naprosto nezbytné k jeho 

odpovídajícímu růstu. Matka tedy svým tréninkem stimuluje dítě k růstu.  

 Cvičení vede k mírnému nárůstu krevní hladiny stresových hormonů (připravují 

organismus k vyššímu výkonu) a přirozených opiátů - endorfínů. Činnost obou hormonů 

navozuje pocit klidu a dobré pohody při cvičení a po něm. U těhotných prostupují tyto 

hormony placentou a způsobují podobné pocity u plodu. Proto podle některých odborníků 

může mít mateřské cvičení na dítě celoživotní dopad, protože už v bříšku se cvičením matky 

vytváří základy adekvátní reakce dítěte na stresové situace, se kterými se určitě v hojném 

počtu v životě střetne (Brachovcová, 1997). 

 

 

2.8.4.  SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA 
 

 Vzpřímené držení těla je charakteristickým znakem člověka. Je to znak vývojově 

velmi mladý a podléhá velmi snadno škodlivým vlivům. Pokud chceme zhodnotit držení těla, 

všímáme si držení hlavy, konfigurace ramen hrudníku – souměrnosti lopatek, postavení pánve 

(sklon, výška lopatek kosti kyčelní – správný úhel pánve ke kostrči je 60 stupňů) souměrnosti 

thoracobrachiálních trojúhelníků, tvaru páteře, jaký je habitus, zkrácené svaly, zkrat končetin. 

Všímáme si plochých nohou. Základem pro správné držení těla je tedy postavení hlavy, 

pánve, dolních končetin. Jakákoli deformita se projeví v celkovém držení těla. SDT je takové, 

jestliže olovnice spuštěná ze záhlaví- z hrbolu kosti týlní – probíhá ve vzdálenosti 2 – 2,5 cm 

od vrcholu krční lordózy, dotýká se jako tečná hrudní kyfózy a ve vzdálenosti 2,5 – 3 cm od 

vrcholu bederní lordózy probíhá gluteální rýhou, mezi koleny a dopadá mezi kosti patní. 

 

 

 

 

 



 
 

45

3.  METODOLOGIE 
 

3.1.  CÍLE PRÁCE 
 

 Touto diplomovou prací chceme odpovědět na otázku, jak dospělá populace vnímá své 

tělo a jak o své tělo pečuje. Naším cílem je: 

 

• Zjistit, jaké vnímání vlastního těla mají lidé ve věku od 30 do 50 let. Porovnat 

s výsledky diplomové práce na stejné téma a věkovou kategorií 40 - 60 let 

• Analyzovat rozdíly ve vnímání sebe sama mezi ženami a muži. 

• Zjistit, jaký je rozdíl mezi lidmi podle toho, zda žijí na venkově nebo ve městech. 

 

 

3.2.  ÚKOLY PRÁCE 
 

• Seznámit se s literaturou, zabývající se problematikou výzkumu. 

• Vypracovat teoretickou část. 

• Stanovit hypotézu. 

• Realizovat výzkum na souboru 200 osob, ve věku mezi 30 - 50 lety, z nichž je 100 

mužů a 100 žen. 

• Zpracovat výsledky všech dotazníků a odpovědět na položené otázky. 

• Na základě výsledků vypracovat závěry. 
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3.3.   METODY VÝZKUMU 
 

 Výzkum byl prováděn kvantitativně pomocí dotazníkové metody. Dotazník byl 

převzat z mezinárodního výzkumu sportu, zdraví a tělesného sebepojetí v zemích střední a 

východní Evropy (Mrázek, Fialová, Bychovskaja, 1995). Dotazník obsahoval kapitoly 

týkající se osobních údajů, zdravotního stavu, činnosti vztahující se k tělu a fyzické aktivity, 

subjektivního popisu těla, vztahu k tělu a sebepojetí. Celkem se odpovídalo na 129 otázek 

z nichž byli analyzovány pouze ty, které se týkaly zvoleného tématu.  

 

Pro výzkum byly použity pouze otázky uzavřené, které odpovídají zvolenému tématu. 

 

Samotný dotazník obsahuje šest částí: 

1. osobní údaje 

2. zdravotní stav 

3. činnosti vztahující se k tělu a fyzické aktivitě 

4. tělo a já - vzhled 

5. vztah k vlastnímu tělu 

6. sebepojetí 

 

V diplomové práci jsou analyzovány tyto části: 

1. osobní údaje 

3. tělo a já - vzhled 

4. vztah k vlastnímu tělu 

5. sebepojetí 

 

Dotazník v pedagogickém výzkumu 

 Podle Chrásky (2007) je dotazník způsob kladení otázek a získávání písemných 

odpovědí, přičemž se kladené otázky mohou vztahovat buď k jevům vnějším, nebo jevům 

vnitřním. Dotazník je soustava předem připravených a pečlivě formulovaných otázek, které 

jsou promyšleně seřazeny a na něž dotazovaná osoba odpovídá písemně.  

 Dotazníkové metodě bývá vytýkáno, že nezjišťuje to, jací respondenti skutečně jsou, 

ale jen to, jak sami sebe vidí, nebo chtějí, aby byli viděni.  
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 Výhodou dotazníkové metody je, že umožňuje poměrně rychlé shromažďování dat od 

velkého počtu respondentů.  

 

Forma požadované odpovědi 

 Podle toho, na co má respondent v dotazníku odpovědět, lze rozdělit položky na 

uzavřené a otevřené (strukturované a nestrukturované). 

 

Otevřené (nestrukturované) položky 

 V nabídce nejsou žádné hotové odpovědi, ale respondent sám písemně odpovídá na 

položenou otázku. Nevýhodou je jejich volnost, která působí potíže při zpracování.  

 

Uzavřené (strukturované) položky 

 V nabídce jsou předem připravené odpovědi a respondent pouze zaškrtne odpověď, ke 

které má nejblíže. 

 

Hlavní požadavky na dotazník 

- položky mají být jasné a srozumitelné 

- položka musí být chápána pouze jedním způsobem 

- zjišťovat pouze nezbytné údaje 

- položky nesmí být sugestivní 

- jasné pokyny k vyplnění 
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3.4.  CHARAKTERISTIKA SLEDOVANÉHO SOUBORU 
 

Sledovaný soubor byl v počtu sta mužů a sta žen ve věku mezi 30 – 50 roky.  

 

Tabulka č. 2. Složení dotazovaných podle místa, odkud pocházejí. 

Bydliště Muži (%) Ženy (%) Celkem (%) 

Velkoměsto nad 1 000 000 obyv. 21 14 17,5 

Velkoměsto do 500 000 obyvatel 8 7 7,5 

Město do 100 000 obyvatel 36 48 42 

Vesnice 35 31 33 

 

Nejvíce respondentů pochází z měst do 100 000 obyvatel, obzvlášť žen, kterých bylo z těchto 

měst 48%. Naopak nejmenší zastoupení mají velkoměsta do 500 000 obyvatel (7,5%). Pro 

můj výzkum spojím lidi z velkoměst. 

 

 

Tabulka č. 3. Nejvyšší dosažené vzdělaní. 

Vzdělání Muži (%) Ženy (%) Celkem (%) 

Základní (vyučení) 33 36,4 34,67 

Maturita 41 40,4 40,70 

Vysokoškolské 26 23,2 24,63 

 

Středoškolského vzdělání s maturitou dosáhlo 40,7% dotazovaných, základní 34,67%, a 

vysokoškolské 24,63% dotazovaných. Rozdíly mezi ženami a muži byly nevýznamné. 

 

 

Tabulka č. 4. Rodinný stav. 

Rodinný stav Muži (%) Ženy (%) Celkem (%) 

Svobodný/á 30,30 25,49 27,86 

Ženatý, vdaná 54,55 38,24 46,27 

Žiji s druhem, družkou 9,09 20,59 14,93 

Rozvedený/á 5,05 14,70 9,95 

Ovdovělý/á 1,01 0,98 0,99 
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Nejvíce bylo ženatých mužů (54,55%), kdežto žen bylo vdaných jen 38,24%. Naopak byl 

celkem patrný rozdíl ve společném soužití s druhem či družkou. Ženy bydlely na hromádce ve 

20,59% případů, kdežto mužů bylo jen 9,09%. 

 

 

Tabulka č. 5. Počet členů v domácnosti. 

Počet členů v domácnosti Muži (průměrně) Ženy (průměrně) Celkem (průměrně) 

Počet členů v domácnosti 3,39 3,06 3,22 

Z toho dětí do 18 let 0,91 0,93 0,92 

 

Muži uvedli průměrně 3,39 členů v domácnosti a ženy jen 3,06. Dětí do 18 let bylo v obou 

případech téměř stejně. 

 

 

Tabulka č. 6. Ekonomická aktivita. 

Ekonomická aktivita Muži (%) Ženy (%) Celkem (%) 

Zaměstnanec včetně pracujících důchodců 61 68,38 64,64 

Soukromý podnikatel 31 12,24 21,71 

Studující nebo v učení 3 4,08 3,55 

V domácnosti, případně na mateřské  0 12,24 6,06 

Nezaměstnaný 5 3,06 4,04 

 

Nejvíce pracovali dotazovaní jako zaměstnanci a to v 64,64% případů. Naopak muži častěji 

než ženy uváděli, že podnikají. V domácnosti nebo na mateřské nebyl žádný muž. 

 

 

Tabulka č. 7. Druh převažující činnosti. 

Druh zaměstnání Muži (%) Ženy (%) Celkem (%) 

Převážně duševní práce 23,08 39,50 30,82 

Duševní i tělesná práce 50,55 34,57 43,02 

Převážně tělesná práce 20,88 23,46 22,09 

Těžká tělesná práce 5,49 2,47 4,07 
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O 16,42% více žen uvedlo, že jejich práce je převážně duševní, kdežto o 15,98% mužů víc 

uvedlo, že jejich práce je jak duševní tak tělesná. Nejméně bylo respondentů s těžkou tělesnou 

prací (4,07%) 

 

 

Tabulka č. 8. Pracovní doba. 

Průměrná doba v zaměstnání Muži (%) Ženy (%) Celkem (%) 

Méně než 8,5 hodiny 13,19 39,02 25,43 

8,5 hodiny 30,77 26,83 28,90 

Více než 8,5 hodiny 56,04 31,15 45,67 

 

Zajímavý byl rozdíl ve stráveném času v práci. Jen 13,19% mužů uvedlo, že v práci tráví 

méně než 8,5 hodiny, oproti 39,02% žen. Naopak jen 31,15% žen uvedlo, že v práci tráví více 

než 8,5 hodiny, oproti 56,04% mužů. 

 

 

Tabulka č. 9. Doba strávená cestou do práce. 

Doba cesty do zaměstnání Muži (%) Ženy (%) Celkem (%) 

Méně než 15 minut 32,97 32,93 32,95 

15 - 45 minut 43,96 45,12 44,51 

Více než 45 minut 23,07 21,95 22,54 

 

Cesta do práce nejčastěji trvala 15 – 45 minut (44,51%). 

 

 

Tabulka č. 10. Způsob dopravy do práce. 

Způsob dopravy do zaměstnání Muži (%) Ženy (%) Celkem (%) 

Pěšky 19,56 22,09 20,79 

Na kole 8,70 2,32 5,61 

Autem, na motocyklu 47,83 31,40 39,89 

MHD, vlak, autobus 23,91 44,19 33,71 
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Při cestě do práce dává 47,83% mužů přednost autu, nebo motorce, kdežto žen bylo jen 

31,4%. Naopak ženy častěji využívají hromadnou dopravu (44,19%), oproti mužům 

(23,91%). Chůzi volí 20,79% dotázaných a kolo pouhých 5,61% dotázaných. 

 

 

Tabulka č. 11. Uspokojení z práce. 

Práce, která těší Muži (počet/%) Ženy (počet/%) Celkem (%) 

Ano  47,31 49,40 48,30 

Ne 52,69 50,60 51,70 

 

Ženy i muži mají téměř v polovině případů práci, která je těší. 
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3.5.  HYPOTÉZY 
 

1. Předpokládáme, že muži se budou hodnotit lépe nežli ženy, které k sobě bývají obecně 

 kritičtější, co se vzhledu týče. 

 

2. Předpokládáme, že v čím větším městě člověk bydlí, tím se bude hodnotit lépe, co se 

vzhledu týče. 

 

3. Předpokládáme, že celkové výsledky mužů a žen budou přibližně na stejné úrovni, 

jako byli výsledky výzkumu Svatopluka Michala (2007). 

 

 

3.6. ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ 
 

 Ke zpracování dotazníků byly použity pouze takové dotazníky, které splňovaly určité 

požadavky. Byly zpracovávány pouze takové dotazníky, které patří do kategorie 30 – 50 let. 

Zároveň byla vyplněná alespoň polovina odpovědí a odpovědi nebyly očividně nesmyslné.  

 

 Dotazníky, které jsme použili, byly dál přeneseny do počítače pomocí programu excel, 

ve kterém jsme je dále zpracovali a vytvořili tabulky, které jsou součástí této diplomové 

práce. 

 

Tabulky jsou přehledné a jsou v nich zvýrazněny věcně významné rozdíly.  

 

Hladina věcné významnosti byla stanovena při rozdílu větším nežli 10% u 

procentuálních hodnot, při rozdílu 0,5 bodu na škále od 1 do 5, přičemž 1 = nikdy, zcela 

nesouhlasím a 5 = pořád, zcela souhlasím, nebo při rozdílu 0,4 bodu na škále od 1 do 4, 

přičemž 1 = vůbec neplatí a 4 = zcela pravdivé. 

 

 

Třídící kritérium 

 Třídícím kritériem je rozdělení na muže a ženy a na místo bydliště. 
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4.  VÝSLEDKOVÁ ČÁST 
 

 

4.1.  Sledovaný soubor 
 

Dotazovaný soubor o 200 respondentech ve věku 30 – 50 let byl tvořen: 

 

1.  100 mužů z toho: 35 bylo z vesnic 

    36 z měst do 100 000 obyvatel 

    29 z měst nad 100 000 obyvatel 

 

2. 100 žen z toho: 31 bylo z vesnic 

    48 z měst do 100 000 obyvatel 

    21 z měst nad 100 000 obyvatel 

 

 

Z celého dotazníku jsme vybrali 43 otázek, které zasahují do tématických okruhů: 

 

1. tělo a já – vzhled, 

2. vztah k vlastnímu tělu, 

3. sebepojetí. 

 

Otázky zde zpracované jsou ve stejné souslednosti jako v dotazníku životního stylu 

dospělé populace.  

Rozdíly mezi jednotlivými skupinami dotazovaných jsou znázorněny pomocí tabulek, 

v těch uvádíme průměrné hodnoty vzniklé na základě odpovědí na jednotlivé otázky. 

Většinou šlo o procentuální vyjádření a o pěti bodovou škálu odpovědí Lickertova typu, tzn. 

od 1 (rozhodně nesouhlasím) až po 5 (rozhodně souhlasím).  

Za věcně významný rozdíl mezi skupinami považujeme hodnotu větší než 0,5 bodu a 

deset procent, tyto rozdíly byly v tabulce znázorněny tučně. 

U každé tabulky je uvedeno též porovnání s výsledky diplomové práce Svatopluka 

Michala (2007). 
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4.2. Tělo a já – vzhled  

 

V tabulkách jsou uvedeny tři skupiny mužů a žen. Jsou roztříděni podle toho, kde bydlí. 

1. skupina: muži/ženy vesnice. 

2. skupina: muži/ženy město – menší město do 100 000 obyvatel.  

3. skupina: muži/ženy velko – velkoměsto nad 100 000 obyvatel. 

 

Dále jsou zde uvedeny výsledky mužů i žen v součtu celkem. 

 

 

Tabulka č. 12. Tělo a já – vzhled (1. část). 

Škála 1-5 bodů 

(1-rozhodně ne, 

5-rozhodně ano) 

muži 

vesnice 

(n=35) 

muži 

město 

(n=36)

muži 

velko 

(n=29)

ženy 

ves 

(n=31)

ženy 

město 

(n=48)

ženy 

velko 

(n=21) 

muži 

celkem 

(n=100) 

ženy 

celkem 

(n=100)

spokojenost se 

svým vzhledem 

3,49 3,36 3,31 2,84 3,58 2,95 3,39 3,22 

často přemýšlím o 

svém vzhledu, je 

pro mě důležitý 

2,66 2,61 2,62 3,19 3,83 2,9 2,63 3,44 

bylo by dobré pár 

kilo shodit 

2,49 2,58 2,45 3,35 3,46 3 2,51 3,33 

dobrý vzhled je 

věcí náhody 

2,69 2,83 2,34 2,48 2,67 1,76 2,64 2,42 

je mi úplně jedno, 

co druzí říkají o 

mé postavě 

3,11 3,44 3,28 2,68 2,15 2,81 3,28 2,45 

ve srovnání 

s většinou lidí 

vypadám dobře 

3,29 3,5 3,48 3 3,23 2,67 3,42 3,04 
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Ženy mnohem častěji přemýšlí o svém vzhledu a je pro ně důležitý, než pro muže, 

ženy by také raději nějaké to kilo shodily. Mužům je více jedno, co druzí říkají o jejich 

postavě. Muži nejvíce kladně odpovídali na to, zda si myslí, že ve srovnání s většinou lidí 

vypadají dobře. Nejméně pak stojí o to, aby shodilo nějaké kilo. Ženy nejvíce záporně 

odpovídali na otázku, zda si myslí, že vzhled je věcí náhody. 

 

V porovnání se starším výzkumem Svatopluka Michala, jehož vzorek obsahoval 

respondenty ve věku 40 – 60 let, jsou ženy více spokojenější se svým vzhledem a také je pro 

ně více důležitý, kdežto pro muže je důležitý méně. Jak ženy, tak muži si tolik nemyslí, že by 

bylo dobré pár kilo shodit a více si myslí, že je věcí náhody, jak člověk vypadá. O tom co si 

druzí myslí o jejich postavě a jak vypadají ve srovnání s ostatními, mají podobné smýšlení 

jako u staršího výzkumu. 

 

 

Tabulka č. 13. Tělo a já – vzhled (2. část). 

Škála 1-5 bodů 

(1-rozhodně ne, 

5-rozhodně ano) 

muži 

vesnice 

(n=35) 

muži 

město 

(n=36)

muži 

velko 

(n=29)

ženy 

ves 

(n=31)

ženy 

město 

(n=48)

ženy 

velko 

(n=21) 

muži 

celkem 

(n=100) 

ženy 

celkem 

(n=100)

spokojenost s 

tělesnou výškou 

3,91 4,17 3,9 3,55 3,6 3,95 4 3,66 

bez starostí se 

svým vzhledem 

2,86 2,81 2,66 3,06 2,83 2,24 2,78 2,78 

spokojenost se 

svou hmotností 

3,31 3,28 2,82 2,42 2,92 2,67 3,17 2,71 

dbaní na čisté 

oblečení 

4,11 4,28 4,41 4,61 4,75 4,81 4,26 4,72 

pohled při 

odchodu z 

domova do 

zrcadla 

2,43 3,11 2,82 4,16 4,13 3,05 2,8 3,91 
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 Ženy se při odchodu z domova, častěji než muži, dívají do zrcadla. Nejvíce mužů i žen 

dbá na čisté oblečení. Muži i ženy jsou mnohem spokojenější se svou výškou, než se svou 

hmotností a dbají na čisté oblečení. 

  

 V porovnání se starším  výzkumem jsou ženy méně spokojené se svou výškou. Muži i 

ženy jsou více spokojené se svou hmotností. O trochu méně dbají muži i ženy na čisté 

oblečení a také se o trochu méně dívají při odchodu z domova do zrcadla. 

 

  

4.3. Vztah k vlastnímu tělu 

 

 

Tabulka č. 14. Vztah k vlastnímu tělu (1. část). 

Škála 1-5 bodů 

(1-rozhodně ne, 

5-rozhodně ano) 

muži 

vesnice 

(n=35) 

muži 

město 

(n=36)

muži 

velko 

(n=29)

ženy 

ves 

(n=31)

ženy 

město 

(n=48)

ženy 

velko 

(n=21) 

muži 

celkem 

(n=100) 

ženy 

celkem 

(n=100)

považovat své tělo 

za krásné 

2,6 2,89 3,03 2,42 2,88 2,33 2,83 2,61 

dávat pozor na to 

co se v těle děje 

3,06 3,42 3,55 3,48 3,46 3,1 3,33 3,39 

tělo někdy 

neposlouchá 

2,66 2,78 2,52 2,71 3 3 2,66 2,91 

fyzická zdatnost 

vůči vrstevníkům 

3,71 3,53 3,79 2,68 3,23 3,24 3,67 3,06 

někdy obdivovat 

své tělo 

2,57 1,86 2,34 2,19 2,54 1,9 2,25 2,3 

poznat, když tělo 

není v pořádku 

3,4 3,72 3,55 3,71 3,9 3,71 3,56 3,8 

mít dojem, že mé 

tělo je mi cizí 

2,17 2,14 2,34 2,42 2,08 2,29 2,21 2,23 

rád/a se pozorovat 

v zrcadle 

1,94 1,86 1,86 2,32 2,52 2,1 1,89 2,37 
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 Nejvíce mužů si myslí, že jsou fyzicky zdatnější než jejich vrstevníci. Nejvíce žen 

pozná, když jejich tělo není v pořádku. Muži se celkem neradi pozorují v zrcadle, nejméně 

žen pak má dojem, že jim je jejich tělo zcela cizí. 

  

 V porovnání se starším výzkumem nyní muži i ženy považují své tělo více za krásné, 

více dávají pozor na to co se v těle děje, více obdivují své tělo a více se pozorují v zrcadle. 

Naopak jak muži, tak ženy o něco méně poznají, když jejich tělo není v pořádku. 

 

 

Tabulka č. 15. Vztah k vlastnímu tělu (2. část). 

Škála 1-5 bodů 

(1-rozhodně ne, 

5-rozhodně ano) 

muži 

vesnice 

(n=35) 

muži 

město 

(n=36) 

muži 

velko 

(n=29) 

ženy 

ves 

(n=31) 

ženy 

město 

(n=48) 

ženy 

velko 

(n=21) 

muži 

celkem 

(n=100)

ženy 

celkem 

(n=100)

obtížně dlouhodobě 

snášet fyzickou zátěž 

2,2 2,33 2,07 2,87 2,75 3,19 2,25 2,88 

poznat, když není 

tělesná uvolněnost 

3,54 3,86 3,66 3,71 3,79 3,86 3,69 3,78 

spokojenost se svým 

sexuálním životem 

3,66 3,08 3,59 3,32 3,85 3,52 3,43 3,62 

pohladit sám sebe 1,97 1,86 1,97 2,16 2,73 2,14 1,93 2,43 

mít své tělo zcela pod 

kontrolou 

3,49 3,25 3,41 2,81 3,38 3,1 3,38 3,14 

strach, že se mi okolí 

bude kvůli tělu 

vysmívat 

1,69 2 1,52 2,19 2,1 1,95 1,75 2,1 

vyhýbat se tělesným 

kontaktům 

2,06 2,08 1,82 2,03 2,25 2,05 1,75 2,1 

nerad se ukazovat 

nahý/á, před cizími 

lidmi 

3,31 3,14 2,69 4,06 3,5 3,48 3,07 3,67 

Důležitá role 

sexuality v mém 

životě  

4 3,83 3,93 3,52 3,83 3,71 3,92 3,71 
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Ženy hůře snášejí dlouhodobou fyzickou zátěž než muži, více někdy samy sebe 

pohladí a více se nerady ukazují nahé před cizími lidmi. Nejvíce žen pozná, pokud nejsou 

tělesně uvolněné. Muži nejčastěji odpověděli, že pro ně hraje sexualita v životě důležitou roli, 

naopak shodně muži i ženy uvedli, že mají nejmenší strach z toho, že se jim bude okolí 

vysmívat kvůli tělu a nejméně se vyhýbají tělesným kontaktům. 

. 

V porovnání se starším výzkumem snášejí muži i ženy lépe dlouhodobou fyzickou 

zátěž. Ženy méně poznají, pokud nejsou tělesně uvolněné a jsou více spokojené se svým 

sexuálním životem. Muži i ženy více sami sebe někdy pohladí. Více žen má své tělo zcela pod 

kontrolou. Muži se již tolik nevyhýbají tělesným kontaktům. Méně mužů i žen se nerado 

ukazuje nahý před cizími lidmi. A zatímco u mužů sexualita nehraje již takovou roli, tak u žen 

je tomu naopak. 

 

 

Tabulka č. 16. Tělesné obtíže, jak poznat nemoc. 

 vše v % muži 

vesnice 

(n=35) 

muži 

město 

(n=36)

muži 

velko 

(n=29)

ženy 

ves 

(n=31)

ženy 

město 

(n=48)

ženy 

velko 

(n=21) 

muži 

celkem 

(n=100) 

ženy 

celkem 

(n=100)

přesně poznám, 

kdy v mém těle 

není něco 

v pořádku 

31 33 24 42 25 14 30 28 

nemoci si všimnu 

při prvních 

příznacích 

46 58 59 61 50 62 54 56 

nemoci si všimnu, 

když jsou její 

příznaky výrazné 

9 19 21 26 14,5 14 16 18 

příznaky nemoci 

ignoruji 

14 28 7 19 12,5 14 17 15 

 

 Výsledky mužů a žen si jsou velmi podobné, u každé otázky je rozdíl 2%. 

 Ani v porovnání se starším výzkumem nedošlo k nějaké větší změně, jen přibylo mužů 

i žen, kteří příznaky nemoci ignorují. 
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Tabulka č. 17. Tělesné potíže – podnět návštěvy lékaře. 

vše v % muži 

vesnice 

(n=35) 

muži 

město 

(n=36)

muži 

velko 

(n=29)

ženy 

ves 

(n=31)

ženy 

město 

(n=48)

ženy 

velko 

(n=21) 

muži 

celkem 

(n=100) 

ženy 

celkem 

(n=100)

jakákoliv nemoc, 

či tělesné obtíže 

9 8 14 16 4 14 10 10 

lehké onemocnění 

zvládám sám 

29 31 14 42 17 24 25 26 

k lékaři jdu jen 

s vážnou nemocí 

37 42 44 48 48 29 41 44 

k lékaři jdu, když 

mě přinutí bolest 

26 42 34 29 46 52 34 42 

k lékaři zásadně 

nechodím 

9 14 7 16 2 0 10 6 

 

 I zde odpovídali muži i ženy podobně. O 8% více žen jde k lékaři, když je přinutí 

bolest. Nejvíce mužů i žen jde k lékaři jen s vážnou nemocí. 6% žen a 10% mužů k lékaři 

zásadně nechodí. 

 

 V porovnání se starším výzkumem je nyní více žen, které se lehčí onemocnění snaží 

zvládat samy. Zvýšil se také počet mužů i žen, kteří jdou k lékaři, jen pokud je přinutí bolest. 

Objevily se zde také případy, že ženy k lékaři zásadně nechodí, což se u staršího výzkumu 

neobjevilo. 
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Tabulka č. 18. Tělesné obtíže – co dělat při tělesných obtížích. 

vše v % muži 

vesnice 

(n=35) 

muži 

město 

(n=36)

muži 

velko 

(n=29)

ženy 

ves 

(n=31)

ženy 

město 

(n=48)

ženy 

velko 

(n=21) 

muži 

celkem 

(n=100) 

ženy 

celkem 

(n=100)

prášek s cílem 

rychlé úlevy 

34 44 41 65 48 67 40 57 

přemýšlím o 

příčinách 

34 44 45 39 25 24 41 29 

potíží se zbavuji 

úpravou 

životosprávy 

14 22 21 26 33 24 19 29 

obtížím nevěnuji 

pozornost, 

počítám s tím, že 

samy odezní 

26 31 34 16 21 19 30 19 

 

 Prášek s cílem rychlé úlevy polykají častěji ženy než muži. Nad možnými příčinami 

obtíží se častěji zamýšlejí muži než ženy. Ženy zase více upravují svou životosprávu a 

kontrolují svou stravu. Muži častěji nevěnují obtížím pozornost a počítají s tím, že samy 

odezní. 

 

 V porovnání se starším výzkumem se otočily role v přemýšlení o možných příčinách 

obtíží. Nyní nad nimi přemýšlí o 12% více mužů, kdežto v předešlém výzkumu to bylo o 14% 

více žen. Nyní i více mužů a žen nevěnuje obtížím pozornost a počítají s tím, že brzy odezní. 
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Tělesné typy: 

 
 

Tabulka č.19. Postava, která se nejvíce blíží mému vzhledu. 

vše v % muži 

vesnice 

(n=35) 

muži 

město 

(n=36)

muži 

velko 

(n=29)

ženy 

ves 

(n=31)

ženy 

město 

(n=48)

ženy 

velko 

(n=21) 

muži 

celkem 

(n=100) 

ženy 

celkem 

(n=100)

obrázek č. 1 23,5 14,5 14 3,5 2 0 17,5 2 

obrázek č. 2 26,5 26,5 41 17,5 27 33 31 25,5 

obrázek č. 3 26,5 29,5 24 41 29,5 28,5 27 32,5 

obrázek č. 4  0 0 3,5 27,5 27 14,5 1 24,5 

obrázek č. 5 20,5 20,5 14 7 12,5 14,5 18,5 11,5 

obrázek č. 5 3 9 3,5 3,5 2 9,5 5 4 

 

 Mezi muži byli nejčastěji udávány postavy číslo 1, 2, 3 a 5. Ženy nejčastěji udávaly 

obrázky číslo 2, 3, 4 a v menší míře také obrázek číslo 5. Obrázek číslo 1 je nejštíhlejší a 

obrázek číslo 6 je nejsilnější. 

 

V porovnání se starším výzkumem byl u mužů největší rozdíl u obrázků číslo 3 

(průměrná postava) a 5 (silnější postava). U staršího výzkumu se více mužů hlásilo k postavě 

číslo 3 i k postavě číslo 5. Podobné je to i u žen. U staršího výzkumu se hlásilo k postavě číslo 
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2 (štíhlejší postava) o 22,5% méně žen a k postavě číslo 3 o 17% méně žen. U postavy číslo 5 

jich bylo o 23,5% více.  

 

 

Tabulka č. 20. Ideál – jak bych chtěl/a vypadat. 

vše v % muži 

vesnice 

(n=35) 

muži 

město 

(n=36)

muži 

velko 

(n=29)

ženy 

ves 

(n=31)

ženy 

město 

(n=48)

ženy 

velko 

(n=21) 

muži 

celkem 

(n=100) 

ženy 

celkem 

(n=100)

obrázek č. 1 5,5 3 3,5 17 2 0 4 7 

obrázek č. 2 23 12 24 45 36 38 19,5 39 

obrázek č. 3 46 67,5 62 38 55,5 52,5 58 49 

obrázek č. 4 20 17,5 10,5 0 6,5 9,5 16,5 5 

obrázek č. 5 5,5 0 0 0 0 0 2 0 

obrázek č. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Muži i ženy nalézají svůj ideál nejčastěji pod obrázkem číslo 3 (průměrná postava). 

Ženy ale také často vidí svůj ideál i pod obrázkem číslo 2.  

 

 V porovnání se starším výzkumem došlo k výraznější změně u mužů u obrázku číslo 

4, kdy se počet zvedl ze 4% na 16,5%. U stejného obrázku došlo k větší změně i u žen, ale 

opačným směrem, kdy počet klesl z 19% na pouhých 5%. Jinak k výraznějším změnám 

nedošlo. 
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Tabulka č. 21. Postava steného pohlaví, o které si myslíte, že je přitažlivá pro druhé 

pohlaví. 

vše v  % muži 

vesnice 

(n=35) 

muži 

město 

(n=36)

muži 

velko 

(n=29)

ženy 

ves 

(n=31)

ženy 

město 

(n=48)

ženy 

velko 

(n=21) 

muži 

celkem 

(n=100) 

ženy 

celkem 

(n=100)

obrázek č. 1 3 0 0 0 2 0 1 1 

obrázek č. 2 14 12 18 31 39,5 38 14,5 36,5 

obrázek č. 3 60 60,5 57 48,5 56,5 52,5 59,5 53 

obrázek č. 4 23 24,5 25 17 2 9,5 24 8,5 

obrázek č. 5 0 0 0 3,5 0 0 0 1 

obrázek č. 6 0 3 0 0 0 0 1 0 

 

 Nejvíce přitažlivé pro druhé pohlaví jsou, podle mužů, muži na obrázcích 3 a 4 

(průměrní a mírně obézní). Podle žen to jsou ženy na obrázcích číslo 2 a 3 (štíhlejší a 

průměrné). 

 

 V porovnání se starším výzkumem se snížilo procento u mužů, kteří si myslí, že  pro 

druhé pohlaví jsou přitažliví muži na obrázku číslo 3, ze 75% na 59,5% a zároveň se více 

zvýšilo procento u obrázku číslo 4, z 10,5% na 24%. U žen k zásadním změnám nedošlo. 

 

 

Tabulka č. 22. Postava opačného pohlaví představující můj ideál. 

vše v % muži 

vesnice 

(n=35) 

muži 

město 

(n=36)

muži 

velko 

(n=29)

ženy 

ves 

(n=31)

ženy 

město 

(n=48)

ženy 

velko 

(n=21) 

muži 

celkem 

(n=100) 

ženy 

celkem 

(n=100)

obrázek č. 1 0 0 0 3,5 6,5 4,5 0 5,5 

obrázek č. 2 31,5 20,5 34,5 39,5 19 33,5 28,5 28 

obrázek č. 3 45,5 53 51,5 50 70 62 50 62,5 

obrázek č. 4 20 26,5 14 3,5 4,5 0 20,5 3 

obrázek č. 5 0 0 0 3,5 0 0 0 1 

obrázek č. 6 3 0 0 0 0 0 1 0 
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 Pro muže jsou nejpřitažlivější dívky na obrázku 3, které představují ideál pro polovinu 

dotázaných. Za zmínku také stojí dívky na obrázcích 2 a 4. Pro ženy jsou nejpřitažlivější muži 

na obrázku číslo 3 (62,5%), pro 28% žen to jsou muži na obrázku číslo 2.  

 

 V porovnání se starším výzkumem se o 23% zvýšilo procento žen, pro které se ideál 

nachází  pod obrázkem číslo 2. Naopak o 27,5% kleslo procento žen u obrázku číslo 4. O 15% 

se také zvýšilo procento mužů, pro které se ideál nachází pod obrázkem číslo 2. U obrázku 

číslo 3 se procento snížilo o 18%. 

 

 

 

4.4. Sebepojetí 

 

 

Tabulka č. 23. Sebepojetí (1. část). 

škála 1 – 4 body 

(1-vůbec neplatí, 

4-zcela pravdivé) 

muži 

vesnice 

(n=35) 

muži 

město 

(n=36)

muži 

velko 

(n=29)

ženy 

ves 

(n=31)

ženy 

město 

(n=48)

ženy 

velko 

(n=21) 

muži 

celkem 

(n=100) 

ženy 

celkem 

(n=100)

osobní důstojnost, 

neméně jako u 

ostatních lidí 

3,2 3,5 3,52 3,06 3,38 3,05 3,4 3,21 

náchylnost 

považovat se za 

neúspěšného 

2 1,89 1,97 2,13 2,1 2,14 1,95 2,12 

mám řadu 

dobrých vlastností 

3,14 3,14 3,14 3,03 3,29 3,1 3,14 3,17 

schopnost dělat 

mnoho věcí stejně 

dobře jako ostatní 

3,4 3,22 3,34 3,19 3,33 3,24 3,32 3,27 

 

 Muži měli větší pocit, že si uchovávají svoji osobní důstojnost neméně v takové míře, 

jako většina ostatních lidí. Muži jsou méně náchylní považovat se za neúspěšné. Ženy si 

nejvíce myslí, že jsou schopné dělat mnoho věcí stejně dobře jako ostatní. 
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 V porovnání se starším výzkumem mají nyní muži i ženy vyšší náchylnost považovat 

se za neúspěšné. Ženy si také myslí, že mají méně dobrých vlastností. 

 

 

Tabulka č. 24. Sebepojetí (2. část). 

škála 1 – 4 body 

(1-vůbec neplatí, 

4-zcela pravdivé) 

muži 

vesnice 

(n=35) 

muži 

město 

(n=36)

muži 

velko 

(n=29)

ženy 

ves 

(n=31)

ženy 

město 

(n=48)

ženy 

velko 

(n=21) 

muži 

celkem 

(n=100) 

ženy 

celkem 

(n=100)

nemůžu být u 

sebe na nic 

zvláštního hrdý 

1,86 1,89 1,9 2,13 2 2,1 1,88 2,06 

dobrý vztah sám 

k sobě 

3,26 3,28 3,03 2,97 3,44 3,24 3,2 3,25 

více si sám sebe 

vážit 

2,23 1,94 2,31 2,61 2,56 2,43 2,15 2,55 

spokojenost se 

sebou 

3,2 3,08 3,1 3 3,25 2,95 3,13 3,11 

občas pociťuji 

neužitečnost 

1,86 1,67 1,83 1,87 2,06 2 1,78 1,99 

myslím, že jsem 

někdy neústupný 

2,77 2,75 2,9 2,19 2,58 2,62 2,8 2,47 

 

 Ženy by si sebe chtěli více vážit než muži. Nejčastěji ženy i muži uváděli, že mají k 

sobě dobrý vztah, naopak nejvíce odmítali, že by pociťovaly neužitečnost. 

 V porovnání se starším výzkumem si muži i ženy více myslí, že u sebe nemohou být 

na nic zvláštního hrdí a více také pociťují svoji neužitečnost. 
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5.  ZÁVĚREČNÁ ČÁST 
 

5.1.  DISKUZE 

 

 Tato kapitola je věnována závěrečnému shrnutí a diskuzi výsledků, které jsme získali 

v našem výzkumu a uvedli ve výsledkové části. Výsledky jsou probírány po sobě tak, jak jsou 

ve výsledkové části uvedeny. 

 

1. Tělo a já – vzhled, 

2. vztah k vlastnímu tělu, 

3.  sebepojetí. 

 

 

5.1.1. Tělo a já - vzhled  

 

 Z výsledků vyplynulo, že ženy více nežli muži přemýšlejí o svém vzhledu a je pro ně 

důležitější. Ženy by také rády nějaké to kilo shodily. Mužům je více méně jedno, co druzí 

říkají o jejich postavě. Ženám na tom záleží mnohem více. Mnoho žen se, oproti mužům, při 

odchodu z domova podívá do zrcadla. Muži nejvíce dbají na čisté oblečení a jsou spokojeni se 

svou tělesnou výškou. U žen mělo nejvíce kladných odpovědí opět dbaní na čisté oblečení a 

při odchodu z domova se ještě pohledem překontrolovat v zrcadle. Ženy jsou dále nejméně 

spokojené se svou hmotností a méně si myslí, že dobrý vzhled je věcí náhody. O tom, že 

dobrý vzhled je věcí náhody, nejsou přesvědčeni ani muži, ještě méně si myslí, že by bylo 

dobré pár kilo shodit. 

 

 V porovnání se starším výzkumem je více žen spokojeno se svým vzhledem, je pro ně 

důležitější a často o něm přemýšlejí, což pro muže v porovnání není již tak důležité. Mnohem 

méně mužů i žen má pocit, že by bylo dobré pár kilogramů shodit. Dnes si více mužů i žen 

myslí, že dobrý vzhled je věcí náhody. Přibližně stejný podíl mužů i žen si myslí, že ve 

srovnání s většinou lidí vypadají dobře a je jim přibližně stejně jedno, co druzí říkají o jejich 

postavě. Méně žen je spokojeno se svou tělesnou výškou a více mužů a hlavně žen je 

spokojeno se svou tělesnou hmotností. Méně mužů se při odchodu z domova podívá do 

zrcadla. 
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5.1.2.  Vztah k vlastnímu tělu 

 

 Ženy považují své tělo za krásné méně, nežli muži. Muži se cítí, vůči svým 

vrstevníkům, mnohem více fyzicky zdatnější, nežli ženy. Ženy také obtížněji snáší 

dlouhodobou fyzickou zátěž. Ženy více samy sebe pohladí a více neradi se ukazují nahé před 

cizími lidmi, než muži. Muži se nejméně vyhýbají tělesným kontaktům a také nemají strach, 

že se jim bude okolí vysmívat kvůli tělu. Ženy jsou na tom podobně jako muži a u těchto 

dvou otázek zaškrtaly nejvíce záporných odpovědí. Mužům hraje v životě sexualita velmi 

důležitou roli a také nejvíce poznají, pokud nejsou tělesně uvolnění. Ženy, stejně jako muži, 

nejvíce poznají, pokud nejsou tělesně uvolněné a také dobře poznají, pokud jejich tělo není 

zcela v pořádku. Muži i ženy si nejčastěji nemoci všimnou při prvních příznacích. Nejvíce 

mužů i žen si nemoci všimne při prvních příznacích, nejvíce jich také jde k lékaři jen s vážnou 

nemocí, o něco méně jde jen pokud je přinutí bolest. Najdou se i takoví, kteří k lékaři zásadně 

nechodí. Prášek s cílem rychlé úlevy více polykají ženy, muži zase více přemýšlejí o možných 

příčinách. Ženy ve větší míře než muži upravují životosprávu, aby se zbavily potíží. O 11% 

více mužů nevěnuje obtížím pozornost a počítají s tím, že samy brzy odezní. 

 

 V porovnání se starším výzkumem považují nyní ženy v mnohem větší míře své tělo 

za krásné. Muži se cítí o něco fyzicky zdatnější oproti svým vrstevníkům, ženy méně. Muži i 

ženy více obdivují své tělo. Rozdíl mezi muži a ženami z dojmu, že je jim jejich tělo zcela 

cizí, se srovnal, předtím měly tento pocit více ženy. Ženy se v mnohem větší míře rády 

pozorují v zrcadle, u mužů se také objevilo zvýšení, ale ne v takové míře. Ženy také, 

v porovnání se starším výzkumem, mnohem lépe snášejí dlouhodobou fyzickou zátěž. Více 

žen, ale hlavně více mužů uvedlo, že někdy sami sebe pohladí. Méně mužů se vyhýbá 

tělesným kontaktům. Méně mužů i žen se nerado ukazuje nahý před cizími lidmi. Důležitost 

sexuality u mužů o něco klesla, kdežto u žen se zvýšila, stále však je sexualita důležitější pro 

muže. O téměř 10% žen více uvedlo, že si nemoci všimnou při prvních příznacích. O téměř 

10% více mužů i žen uvedlo, že příznaky nemoci ignorují. Nejvíce se u podnětů k návštěvě 

lékaře změnily výsledky u odpovědi, zda k lékaři jdu pouze tehdy, pokud je přinutí bolest. U 

mužů se výsledek zvýšil o 10% a u žen dokonce o 20,5%. Zajímavá situace nastala u otázky, 

zda u obtíží přemýšlejí o různých příčinách. U mužů se výsledek zvýšil o 13,5% a u žen 

naopak klesl o 12,5%. O 17% více mužů potížím nevěnuje pozornost, u žen to byl nárůst o 

6,5%. 
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Tělesné typy: 

 Muži se nejvíce blíží k postavám číslo 2 a 3 (štíhlejší a průměrní), v menší míře pak 

také k postavám číslo 1 a 5 (hubení a silnější), ženy pak k postavám číslo 2, 3 a 4. Postava 

stejného pohlaví znázorňující náš ideál je pro muže na obrázku číslo 3 a pro ženy na 

obrázcích číslo 2 a 3. Nejvíce mužů si myslí, že pod obrázkem číslo 3, se nachází postava, 

která je nejvíce přitažlivá pro druhé pohlaví. Ženy tyto postavy vidí na obrázcích číslo 2 a 3. 

Pro muže je nejvíce přitažlivá osoba druhého pohlaví na obrázku číslo 3, nezanedbatelně však 

také na obrázcích číslo 2 a 4. Pro ženy se tato postava nachází pod obrázkem číslo 3, méně 

pak na obrázku číslo 2. 

 

 Zatímco u staršího výzkumu 47% mužů uvedlo, že se nejvíce blíží k postavě číslo 5, 

nyní se jich k této postavě hlásilo jen 18,5%. O 10,5% mužů více se také nyní hlásilo 

k postavě číslo 1 a dokonce o 15,5% více k postavě číslo 3. O 14% více žen se nyní hlásí 

k postavě číslo 4. Nejvíce se ženy nyní hlásí k postavě číslo 3 (32,5%), což je nárůst o 17%. O 

23,5% méně žen se také hlásí k postavě číslo 5 a o 22,5% více k postavě číslo 2. O 9% méně 

mužů uvedlo, že by chtělo vypadat jako postava číslo 3 a o 12,5% více, jako postava číslo 4. 

U žen se vyskytla výraznější odchylka u obrázku číslo 4, kdy jí uvedlo o 15% méně žen. Muži 

uvedli v 15,5% případů méně, že pro druhé pohlaví je přitažlivá osoba číslo 3, u obrázku číslo 

4 došlo k nárůstu o 13,5%. U žen k větším změnám nedošlo. Pro muže je osoba druhého 

pohlaví představující ideál na obrázku číslo 3 (50%), zároveň je to však o 18,5% méně, než u 

staršího výzkumu. O 15% více ale muži hodnotí osoby na obrázku číslo 2. U žen nastal velký 

pokles u obrázku číslo 4 a to o 27,5%. O 23,5% více hodnotí ženy obrázek číslo 2 a o 11,5% 

více obrázek číslo 3. 
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5.1.3. Sebepojetí 

 

 Ženy by si chtěli sebe více vážit nežli muži. Nejvíce mužů i žen nesouhlasí, že by 

pociťovali svou neužitečnost a také si nemyslí, že by u sebe nemohli být na nic zvláštního 

hrdí. Nejvíce žen má k sobě dobrý vztah. Muži si zase nejvíce myslí, že si osobní důstojnost 

uchovávají nejméně v takové míře jako většina ostatních lidí. Muži i ženy si myslí, že jsou 

schopni dělat mnoho věcí stejně dobře jako ostatní. 

 

  V porovnání se starším výzkumem jsou nyní muži i ženy více náchylní považovat se 

za neúspěšné a mají menší pocit, že mají řadu dobrých vlastností. Více si také myslí, že 

nemohou být u sebe na nic zvláštního hrdí. S tím souvisí i to, že by si chtěli sami sebe více 

vážit. Také muži i ženy více občas jasně pociťují svoji neužitečnost. 
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5.2. ZÁVĚRY 

 

5.2.1.  Hypotéza číslo 1 

 

Předpokládáme, že muži se budou hodnotit lépe nežli ženy, které k sobě bývají obecně 

kritičtější, co se vzhledu týče. 

 

Pro naši hypotézu jsme použili jen odpovědi na ty otázky, které dávají jasně najevo, 

zda lidé hodnotí svůj vzhled pozitivně, či negativně. 

 

 

Tabulka č. 25. Porovnání výsledků mužů a žen z kapitoly tělo a já – vzhled.  

škála 1 – 5  

(1-rozhodně nesouhlasím,  

5-rozhodně souhlasím) 

muži celkem  

(n=100) 

ženy celkem  

(n=100) 

rozdíl 

spokojenost se svým vzhledem 3,39 3,22 +0,17 

ve srovnání s většinou lidí 

vypadám dobře 

3,42 3,04 +0,38 

spokojenost s tělesnou výškou 4 3,66 +0,34 

spokojenost se svou hmotností 3,17 2,71 +0,46 

dbaní na čisté oblečení 4,6 4,72 -0,46 

celkem 18,24 17,35 +0,89 

 

 Z tabulky můžeme vyčíst, že ve většině sledovaných otázek se muži hodnotili o něco 

lépe. Obzvlášť u otázek souvisejících s hmotností. Jediná výjimka nastala u toho, jak kdo dbá 

na čisté oblečení, zde ženy dosáhly lepšího výsledku nežli muži.  

Tato tabulka potvrdila naší hypotézu.  

 

 

5.2.2.  Hypotéza číslo 2 

 

Předpokládáme, že v čím větším městě člověk bydlí, tím se bude hodnotit lépe, co se 

vzhledu týče. 
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Tabulka č. 25. Porovnání výsledků podle místa bydliště, v kapitole tělo a já - vzhled 

(muži). 

škála 1 – 5  

(1-rozhodně nesouhlasím,  

5-rozhodně souhlasím) 

muži 

ves 

muži 

město

muži 

velko

rozdíl 

ves/město

rozdíl 

ves/velko 

rozdíl 

město/velko

spokojenost se svým vzhledem 3,49 3,36 3,31 +0,13 +0,18 +0,05 

ve srovnání s většinou lidí 

vypadám dobře 

3,29 3,5 3,48 -0,21 -0,19 +0,02 

spokojenost s tělesnou výškou 3,91 4,17 3,9 -0,26 +0,01 +0,27 

spokojenost se svou hmotností 3,31 3,28 2,82 +0,03 +0,49 +0,46 

dbaní na čisté oblečení 4,11 4,28 4,41 -0,17 -0,30 -0,13 

celkem 18,11 18,59 17,92 -0,48 +0,19 +0,67 

 

 Z tabulky jsme zjistili, že muži z měst do 100 000 obyvatel se hodnotili nejlépe ze 

všech. Největší rozdíl byl mezi muži z menších měst a muži z velkoměst, kdy se muži 

z menších měst hodnotili celkem o 3,6% lépe, což ovšem není nijak významný rozdíl. 

 

 

Tabulka č. 26. Porovnání výsledků podle místa bydliště, v kapitole tělo a já - vzhled 

(ženy). 

škála 1 – 5  

(1-rozhodně nesouhlasím,  

5-rozhodně souhlasím) 

ženy 

ves 

ženy 

město

ženy 

velko

rozdíl 

ves/město

rozdíl 

ves/velko 

rozdíl 

město/velko

spokojenost se svým vzhledem 2,84 3,58 2,95 -0,74 -0,11 +0,63 

ve srovnání s většinou lidí 

vypadám dobře 

3 3,23 2,67 -0,23 +0,33 +0,56 

spokojenost s tělesnou výškou 3,55 3,6 3,95 -0,05 -0,40 -0,35 

spokojenost se svou hmotností 2,42 2,92 2,67 -0,50 -0,25 +0,25 

dbaní na čisté oblečení 4,61 4,75 4,81 -0,14 -0,20 -0,06 

celkem 16,42 18,08 17,05 -1,66 -0,63 +1,03 
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Z tabulky jsme zjistili, že nejlépe se hodnotily, stejně jako u mužů, ženy z menších 

měst, nejhůře pak ženy z vesnic, kde rozdíl mezi ženami z vesnice a z menších měst byl 

významný.  

Hypotéza se tak nepotvrdila, nejlépe se hodnotili muži i ženy z menších měst. Nejhůře 

pak ženy z vesnice a muži z velkoměst. 

 

5.2.3.  Hypotéza číslo 3 

 

Předpokládáme, že celkové výsledky mužů a žen budou přibližně na stejné úrovni, 

jako byly výsledky výzkumu u starší populace. 

 

Pokud bereme v úvahu hladinu věcné významnosti, která byla stanovena při rozdílu 

větším nežli 10% u procentuálních hodnot, při rozdílu 0,5 bodu na škále od 1 do 5, přičemž 1 

= nikdy, zcela nesouhlasím a 5 = pořád, zcela souhlasím, nebo při rozdílu 0,4 bodu na škále 

od 1 do 4, přičemž 1 = vůbec neplatí a 4 = zcela pravdivé, potom stojí za zmínku tyto otázky: 

 

 

Tabulka č. 27. Rozdíly v odpovědích v jednotlivých výzkumech (muži). 

Škála 1 – 5 

(1-rozhodně nesouhlasím, 5-rozhodně souhlasím) 

 starší výzkum  

(muži) 

náš výzkum 

(muži) 

bylo by dobré pár kilo shodit 3,85 2,51 

spokojenost se svou hmotností 2,6 3,17 

při odchodu z domova se podívat do zrcadla 3,3 2,8 

někdy sám sebe pohladit 1,35 1,93 

nerad se ukazovat nahý před cizími lidmi 3,65 3,07 

při tělesných obtížích přemýšlet o příčinách 27,5% 41% 

obtížím nevěnovat pozornost, samy odezní 13% 30% 

 číslo postavy, která se nejvíce blíží té mojí   

obr. č.1/č.3/č.5 

7% / 11,5% / 47% 17,5% / 27% / 18,5%

číslo postavy představující můj ideál obr. č.4 4% 16,5% 

postava přitažlivá pro druhé pohlaví obr. č.3 / č.4 75% / 10,5% 59,5% / 24% 

opačné pohlaví, které považuji za ideál obr.č.2/č.3 13,5% / 68,5% 28,5% / 50% 

*náchylnost považovat se za neúspěšného 1,44 1,95 
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Tabulka č. 28. Rozdíly v odpovědích v jednotlivých výzkumech (ženy). 

škála 1 – 5 

(1-rozhodně nesouhlasím, 5-rozhodně souhlasím) 

starší výzkum 

(muži) 

náš výzkum 

(muži) 

spokojenost se svým vzhledem 2,7 3,22 

spokojenost se svou hmotností 1,9 2,71 

považovat své tělo za krásné 1,85 2,61 

rád/a se pozorovat v zrcadle 1,5 2,37 

obtížně snášet dlouhou dobu fyzickou zátěž 3,5 2,88 

k lékaři jít pouze tehdy, když mě přinutí bolest 21,5% 42% 

při tělesných potížích přemýšlet o příčinách 41,5% 29% 

číslo postavy, která se nejvíce blíží té mojí   

obr. č.2/č.3/č.4/č.5 

28,5% / 11,5% / 

0% / 47% 

25,5% / 32,5% / 

24,5% / 11,5% 

číslo postavy představující můj ideál obr. č.4 19% 5% 

opačné pohlaví, které považuji za ideál obr.č.2/č.3/č.4 5%/ 51% / 30,5% 28% / 62,5% / 3%

*uchovávat si osobní důstojnost tak jako většina lidí 1,7 2,12 

*nebýt u sebe na nic zvláštního hrdý 1,56 2,06 

*občas jasně pociťovat svoji neužitečnost 1,56 1,99 

* takto označené  otázky mají škálu 1 – 4.  

 

 U mužů bylo celkem 16 odpovědí ze 75 s významně rozdílným hodnocením, což 

představuje 21,3%. 

 U žen to bylo celkem 18 odpovědí ze 75, což představuje 24%. 

 Hypotéza se nepotvrdila, u mužů i u žen byla vyšší odlišnost odpovědí, než jsme 

předpokládali. 

 

Na základě zpracovaných výsledků jsme zjistili výsledky, které nám první hypotézu 

potvrdily a další dvě hypotézy vyvrátily. 
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5.3.   SHRNUTÍ 
 

Na základě zjištěných výsledků diplomové práce na téma: Péče o tělesný vzhled, 

zdraví a zdatnost u dospělé populace, prezentujeme následující doporučení. 

 Vzhledem k tomu, že se prodlužuje věk a každý touží po tom prožít své stáří v kondici 

a aktivitě, je dobré znát vztah ke svému tělu, zdraví, schopnostem i psychice. Nacházet 

nežádoucí jevy a snažit se je odstranit, či jim předcházet. Je proto dobré znát svůj osobní 

vývoj a změny v hodnocení. Tyto poznatky mohou pomoci při sestavování programů pro péči 

o tělo i v prevenci k nežádoucím fyzickým i psychickým poruchám. 
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7. Přílohy 

7.1.      Dotazník     

   

    

   

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

   

   

   

 

 

 

   

     

Dotazník životního stylu pro věkovou skupinu  
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Předložený ANONYMNÍ dotazník obsahuje položky týkající se Vašich pohybových aktivit, 
zdraví a výživy. Ke skupině otázek jsou předkládány možnosti odpovědí, ze kterých máte 
vybrat pouze jednu. Prosím přečtěte si otázky a uvedené možnosti odpovědí pozorně. 
Neexistují zde žádné správné či chybné odpovědi – správně je to, co odpovídá osobnímu 
názoru. 

 

A) Osobní údaje:  

   

1. Pohlaví          muž     žena  

   

2. Věk             .............  let    

   

3. Pocházíte z (místo narození):  

 vesnice          velké město (do 100 000 ob.)  

 velkoměsto (do 500 000 ob.)           velkoměsto (nad 1 000 000 ob)  

   

4. Jaké je Vaše vzdělání  

 základní (vyučení)    maturita     vysokoškolské  

   

5. Rodinný stav:  

svobodný  ženatý, vdaná žiji s druhem, s družkou rozvedený/á/  
ovdovělý/á                          

 6.Počet členů v domácnosti    

z toho dětí do 18 let    

7. Současná ekonomická aktivita:  

zaměstnanec (včetně prac. důchodců)  soukromý podnikatel  studující nebo v učení  

v domácnosti, příp. na mateřské dovolené  nezaměstnaný  
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Zaměstnání: (nezaměstnaní nevyplňují)  

   

8. Jaké je Vaše zaměstnání:  

převážně duševní práce duševní i tělesná práce převážně tělesná práce  

těžká tělesná práce     

   

9. V zaměstnání trávíte v průměru:  

méně než 8,5 hodiny              8,5 hodiny         více než 8,5 hodiny           kolik? 
...........h(cca)  

   

10. Jak dlouho Vám obvykle trvá denní cesta do zaměstnání?  

méně než 15 minut 15-45 minut více než 45 minut  

   

11. Jakým způsobem se obvykle dopravujete do zaměstnání:  

pěšky na kole autem, na motocyklu MHD, vlak, autobus  

   

12. Máte zaměstnání nebo jinou vedlejší práci, která Vás těší?  

ano ne  

   

B) Zdravotní stav:  

   

13. Kolik dnů jste byl/a v minulém roce nemocný/á?  

     (vyjma úrazů a následné rekonvalescence)            .................. dnů  

   

14. Kolik dnů z toho jste musel/a ležet doma v posteli?  

     (vyjma úrazů a následné rekonvalescence)            .................. dnů  
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15. Bylo u vás diagnostikováno nějaké chronické onemocnění?            ano   ne  

   

16. Užíváte pravidelně léky na zmírnění chronických obtíží?                  ano   ne  

   

17. Máte vysoký krevní tlak?  

ano, trvale nyní ne, protože užívám lékyne nevím  

   

18. Znáte hodnoty svého krevního tlaku ?  

jestliže ano, uveďte  

systolickou  

   ,    ,    ,  

   

(horní) hodnotu   

   

   

             

            diastolickou (dolní) hodnotu   

   

19. Jaká je Vaše krevní skupina?   ................. neznám  

   

20. Máte problémy se zrakem?  

ne  ano, nosím brýle jen občas  ano, nosím brýle pořád               

   

21. Pokud máte problémy se zrakem trvají:  

už od dětství  po úraze  s přibývajícím věkem se mi zrak zhoršil    
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22. Slyšíte dobře?  

ano ne, omezuje mě to minimálně ne, potřebuji naslouchátko  

 

23. Pokud máte problémy se sluchem trvají:  

už od dětství po úraze s přibývajícím věkem se mi sluch zhoršil  

   

24. Které z následujících obtíží míváte?  

        (je možná volba více variant i uvedení dalších)  

 a) spím neklidně a často se budím  

 b) mívám zažívací problémy  

 c) snadno se unavím  

 d) častěji se cítím celkově slabý/á  

 e) mívám často bolesti hlavy  

 f) častěji cítím žaludeční nevolnost  

 g) častěji mívám bolesti zad  

h) jiné    .........................................................................  

   

25. Jaká je Vaše výška?           ........... cm  

   

26. Kolik vážíte?                     ............ kg  
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Chování související se zdravím:  

   

27. Jak často v současnosti děláte následující věci?  

   

a) pravidelné návštěvy u stomatologa     vůbec zřídka   1x za rok   častěji něž 1x za rok  

b) pravidelné návštěvy u gynekologa     vůbec zřídka   1x za rok   častěji něž 1x za rok  

c) pravidelné návštěvy u oftalmologa     vůbec zřídka   1x za rok   častěji něž 1x za rok  

d) pravidelné návštěvy u obvod. lékaře  vůbec zřídka   1x za rok   častěji něž 1x za rok  

   

Přečtěte si prosím uvedená tvrzení a označte odpověď na následující  

škále: (1)-nikdy, (2)-několikrát za rok, (3)-několikrát za měsíc, (4)-několikrát za týden,  

(5)-denně  

   

28. Preventivní příjem léků a vitamínů:    nikdy 1  2  3  4  5  denně  

   

29. Dodržování pitného režimu:                         nikdy 1  2  3  4  5  denně  

   

Alkohol:  

30. Konzumace alkoholu:                                 nikdy 1  2  3  4  5  denně  

 co a jak často?  ...........................................................................................  

   

31. Používáte alkohol jako prostředek ke zvládání životních problémů?  

 ano  občas   ne                                                             
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Odpočinek:  

32. Spánek alespoň 7 hodin denně:                  nikdy 1  2  3  4  5  denně  

                                                                       v průměru naspím ..... hodin denně  

   

33. Pociťujete pravidelně denně během práce nebo po práci únavu?  

                                                                       nikdy 1  2  3  4  5  denně  

             

34. Dokážete se snadno uvolnit a odpočívat?   ano ne někdy  

   

35. Máte špatný spánek:  

ne (výjimečně) zřídka (t.j. asi 2x měsíčně) občas (t.j. asi 1-2x týdně)  

častěji (více než 2x týdně)      

   

36. Máte problémy s usínáním?  

ne (výjimečně) zřídka (t.j. asi 2x měsíčně) občas (t.j. asi 1-2x týdně)  

častěji (více než 2x týdně)  

   

37. Používáte léky a jiné prostředky pro uklidnění a pro spaní:  

pravidelně denně občas nikdy                  

   

   

38. Pobyt na čerstvém vzduchu:                       nikdy 1  2  3  4  5  denně  

   

39. Průměrná délka pobytu v bytě, kanceláři(budově) v hodinách za den:(vyjma spánku)  

méně než 10 hodin    10 -14 hodin  14 hodin a více                     
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40. Rekreační pobyt mimo město:  

jaro:                 téměř každý víkend lx za měsíc vůbec ne             

léto:                 téměř každý víkend lx za měsíc vůbec ne             

podzim:            téměř každý víkend lx za měsíc vůbec ne  

zima:                téměř každý víkend lx za měsíc vůbec ne  

   

Kouření a jiné drogy:  

   

41. Kouříte v současné době?                          nikdy 1  2  3  4  5  denně  

   

42. snažím se přestat?  ano  ne už jsem přestal/a  

co pro to dělám   .......................................................  

   

43. Jestliže ano, od kterého roku svého života?   .......... rok života  

   

44. Jestliže ano, kolik cigaret denně?   ........... počet cigaret  

   

45. V domácnosti kouří její členové celkem:  

nekouří nikdo kouří 1 -5 cigaret denně kouří 6 -10 cigaret denně  

kouří 11 -20 cigaret denně kouří ještě více cigaret denně než 20  

   

46. Denně pobývám v zakouřeném prostředí:  

zásadně vůbec ne1-2 hodiny 2-8 hodin více než 8 hodin  
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47. Pití černé kávy:  

vůbec denně 1 až 4 šálky  více než  4 šálky  

   

48. Vyzkoušel/a jste někdy drogy?             ne    ano  

 jestliže ano, které?     ...............................................  

   

Jídlo:  

49. Pravidelná strava (3-5x denně):        nikdy   1   2   3   4   5 denně  

   

50. "Mlsání" mezi hlavními jídly:                        nikdy   1   2   3   4   5 denně  

   

51. Za jak zdravou považujete celkově svou výživu?  

nezdravá 1,  spíše nezdravá 2,  nevím 3, spíše zdravá 4,  zcela zdravá 5  

   

52. Pokud se domníváte že vaše strava není zdravá je to z důvodu :(je možná volba více 
variant)  

 a) nemám dost peněz   b) nemám dost času  

 c) jsem na takovou stravu zvyklý/á   d) nevím  

f) jiný důvod  ..............................................  

   

53. Myslíte, že pro své zdraví děláte dost?      ne   ano  
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C) Činnost vztahující se k tělu a fyzické aktivitě:  

Přečtěte si prosím uvedená tvrzení a označte odpověď na následující  

škále: (1)-nikdy, (2)-několikrát za rok, (3)-několikrát za měsíc, (4)-několikrát za týden,  

(5)-stále,velmi často  

   

54. Kolik času průměrně v týdnu věnujete intenzivnímu cvičení na zlepšení svalové síly, 
kondice a celkové zdatnosti?  

(jóga, gymnastika, běh, plavání, rychlá chůze, práce na zahradě, sport, procházky a pod) :  

 méně než 1 hodinu týdně  1 -2 hodiny týdně  3 -5 hodin týdně více než 5 hodin týdně  

   

55. Snažím se aktivně formovat svoji postavu       nikdy  1   2   3   4   5 stále  

   

56. Usiluji o zvýšení své tělesné výkonnosti             nikdy  1   2   3   4   5 stále  

   

57. Nechávám se masírovat                                       nikdy  1   2   3   4   5 velmi často  

   

58. Chodím do sauny                                                 nikdy  1   2   3   4   5 velmi často  

   

59. Dodržuji redukční dietu                                       nikdy  1   2   3   4   5 velmi často  

   

60. Otužuji se                                                             nikdy  1   2   3   4   5 velmi často  

   

61. Cvičím aktivně s náčiním (činky)                 nikdy  1   2   3   4   5 velmi často  

   

62. Odpočívám, relaxuji                                           nikdy  1   2   3   4   5 velmi často  
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63. Používám deodorant                                            nikdy  1   2   3   4   5 denně  

   

64. Chodím do solária                                               nikdy  1   2   3   4   5 velmi často  

   

65. Kontroluji svou hmotnost                                    nikdy  1   2   3   4   5 denně  

   

66. Dbám na své držení těla                              nikdy  1   2   3   4   5 velmi často  

   

67. Využívám alternativních přístupů k tělu a ke zdraví (energie minerálů, kineziologie, 
homeopatie, Silvova metoda...)                                nikdy  1   2   3   4   5 velmi často  

   

68. Sprchuji se nebo se koupu    

  několikrát denně      denně            několikrát do týdne  

  1x týdně                  méně než 1x týdně  

   

69. Pro své tělo dělám ještě (vypsat) ..............................................................  

   

  

Další položky se týkají Vašich fyzických aktivit:  

   

70. Kolik hodin týdně se v současnosti věnujete fyzické aktivitě (sportu, tanci, turistice...) ?  

........... hod/týdně  

   

71. Jakými druhy fyzické aktivity se zabýváte?      ....................................  

   

72. Věnujete se v současné době organizovanému výkonnostnímu sportu?    ne    ano  
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73. Věnujete se v současné době neorganizovanému sportu?(pravidelně)    ne    ano  

   

74. Od jakého věku se pravidelně věnujete nějaké fyzické aktivitě?    ....... rok života  

   

75. Sportoval Váš otec?                                   nikdy    rekreačně   výkonnostně  

   

76. Sportovala Vaše matka?                            nikdy    rekreačně   výkonnostně  

   

Na dalších řádcích jsou uvedeny důvody, proč se lze věnovat sportu nebo jiné podobné 
fyzické aktivitě. Do určité míry vystihuje každá odpověď Vás osobně. Máte pět možností 
odpovědí od té, která Vás vůbec nevystihuje po odpověď plně výstižnou.  

(1)-rozhodně ne, (2)-spíše ne, (3)-nevím, (4)-spíše ano, (5)-rozhodně ano  

 

77. Fyzickým aktivitám se věnuji, protože mě to baví.   

rozhodně ne  1    2    3    4    5 rozhodně ano  

   

78. Fyzickým aktivitám se věnuji, protože je to zdravé  

rozhodně ne  1    2    3    4    5 rozhodně ano  

   

79. Fyzickým aktivitám se věnuji, abych dobře vypadal/a  

rozhodně ne  1    2    3    4    5 rozhodně ano  

   

80. Fyzickým aktivitám se věnuji, protože mohu být v kontaktu s jinými lidmi.  

rozhodně ne  1    2    3    4    5 rozhodně ano  
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81. Fyzickým aktivitám se věnuji, protože je to v současnosti "in".  

rozhodně ne  1    2    3    4    5 rozhodně ano  

   

82. Fyzickým aktivitám se věnuji, protože chci zlepšit svou tělesnou výkonnost.  

rozhodně ne  1    2    3    4    5 rozhodně ano  

   

83. Fyzickým aktivitám se věnuji, protože chci být celkově fit.  

rozhodně ne  1    2    3    4    5 rozhodně ano  

   

84. Fyzickým aktivitám se věnuji, protože se chci celkově odreagovat.  

rozhodně ne  1    2    3    4    5 rozhodně ano  

   

85. Fyzickým aktivitám se věnuji, protože chci mít sportovní úspěchy.  

rozhodně ne  1    2    3    4    5 rozhodně ano  

   

86. Jiný důvod.    ..........................................................  

 

D1) Tělo a já - vzhled  

 

Níže uvedené položky se týkají vašeho vzhledu. Rozhodněte se, do jaké míry Vás 
jednotlivé výpovědi vystihují a přiřaďte jim odpovídající hodnotu. Máte k dispozici škálu pěti 
odpovědí od té, která Vás vůbec nevystihuje po zcela výstižnou odpověď.  

(1)-rozhodně ne, (2)-spíše ne, (3)-nevím, (4)-spíše ano, (5)-rozhodně ano  

   

87. Jsem spokojen/á se svým vzhledem.           

rozhodně ne  1    2    3    4    5 rozhodně ano  
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88. často přemýšlím o svém vzhledu, je pro mě důležitý.  

rozhodně ne  1    2    3    4    5 rozhodně ano  

   

89. Bylo by dobré, kdybych pár kilo shodil/a.  

rozhodně ne  1    2    3    4    5 rozhodně ano  

   

90. Je věcí náhody, zda člověk dobře vypadá.  

rozhodně ne  1    2    3    4    5 rozhodně ano  

91. Je mi úplně jedno, co druzí říkají o mé postavě.  

rozhodně ne  1    2    3    4    5 rozhodně ano  

   

92. Ve srovnání s většinou lidí vypadám dobře.  

rozhodně ne  1    2    3    4    5 rozhodně ano  

   

93. Jsem spokojený/á se svou tělesnou výškou.  

rozhodně ne  1    2    3    4    5 rozhodně ano  

   

94. Nedělám si příliš starosti se svým vzhledem.  

rozhodně ne  1    2    3    4    5 rozhodně ano  

   

95. Jsem spokojený/á se svou hmotností.  

rozhodně ne  1    2    3    4    5 rozhodně ano  

   

96. Dbám na čisté oblečení.  

rozhodně ne  1    2    3    4    5 rozhodně ano  
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97. Než odejdu z domova, podívám se ještě jednou do zrcadla.  

rozhodně ne  1    2    3    4    5 rozhodně ano  

   

D2) Vztah k vlastnímu tělu:  

 (1)-rozhodně nesouhlasím, (2)-spíše nesouhlasím, (3)-nevím, (4)-spíše souhlasím,  

(5)-rozhodně souhlasím  

   

98. Považuji své tělo za krásné.  

rozhodně nesouhlasím  1   2   3   4   5 rozhodně souhlasím  

   

99. Dávám pozor na to, co se v mém těle děje.  

rozhodně nesouhlasím  1   2   3   4   5 rozhodně souhlasím  

   

100. Moje tělo mě někdy neposlouchá.  

rozhodně nesouhlasím  1   2   3   4   5 rozhodně souhlasím  

   

101. Ve srovnání se svými vrstevníky jsem fyzicky zdatný/á.  

rozhodně nesouhlasím  1   2   3   4   5 rozhodně souhlasím  

   

102. Někdy obdivuji své tělo.  

rozhodně nesouhlasím  1   2   3   4   5 rozhodně souhlasím  

   

103. Hned poznám, když mé tělo není v pořádku.  

rozhodně nesouhlasím  1   2   3   4   5 rozhodně souhlasím  
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104. Někdy mám dojem, že je mi mé tělo zcela cizí.  

rozhodně nesouhlasím  1   2   3   4   5 rozhodně souhlasím  

   

105. Rád/a se pozoruji v zrcadle.  

rozhodně nesouhlasím  1   2   3   4   5 rozhodně souhlasím  

   

106. Je pro mě obtížné snášet dlouhou dobu fyzickou zátěž.  

rozhodně nesouhlasím  1   2   3   4   5 rozhodně souhlasím  

   

107. Rychle poznám, když nejsem tělesně uvolněný/á  

rozhodně nesouhlasím  1   2   3   4   5 rozhodně souhlasím  

   

108. Jsem spokojen/á se svým sexuálním životem.  

rozhodně nesouhlasím  1   2   3   4   5 rozhodně souhlasím  

   

109. Někdy sám sebe pohladím.  

rozhodně nesouhlasím  1   2   3   4   5 rozhodně souhlasím  

   

110. Mám své tělo zcela pod kontrolou.  

rozhodně nesouhlasím  1   2   3   4   5 rozhodně souhlasím  

   

111. Někdy mám strach, že se mi okolí bude kvůli mému tělu vysmívat.  

rozhodně nesouhlasím  1   2   3   4   5 rozhodně souhlasím  

   

112. Vyhýbám se tělesným kontaktům.  

rozhodně nesouhlasím  1   2   3   4   5 rozhodně souhlasím  
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113. Nerad/a se ukazuji nahý/á před cizími lidmi.  

rozhodně nesouhlasím  1   2   3   4   5 rozhodně souhlasím  

   

114. Sexualita hraje v mém životě důležitou roli.  

rozhodně nesouhlasím  1   2   3   4   5 rozhodně souhlasím  

Další otázky se zaměřují na to, jak se vyrovnáváte s tělesnými obtížemi. Vyberte 
prosím některou z nabízených odpovědí.  

   

115. Jak poznáte, že jste nemocný/á  

 Přesně poznám, kdy v mém těle není něco v pořádku                                                          

 Nemoci si všimnu při prvních příznacích  

 Nemoci si všimnu, když jsou její příznaky výrazné.  

 Příznaky nemoci ignoruji.  

   

116. Co je pro Vás podnětem k návštěvě lékaře?  

 Jakákoliv nemoc či tělesné obtíže  

 Lehké onemocnění se snažím zvládnout sám.  

 K lékaři jdu jen s vážným onemocněním.  

 K lékaři jdu pouze tehdy, když mě přinutí bolest.  

 K lékaři zásadně nechodím.  

   

117. V případě tělesných obtíží (např. bolest hlavy, žaludeční nevolnost, potíže s trávením - 
průjem, zácpa...) nejspíše: (můžete označit více variant)  

 Spolknu prášek s cílem rychlé úlevy.  

 Přemýšlím o možných příčinách.  

 Snažím se potíží zbavit úpravou životosprávy. (kontroluji svou stravu)  

 Obtížím nevěnuji pozornost, počítám s tím, že obtíže samy odezní.  
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Tělesný typ:  

 

   

118. Na obrázku výše vidíte dvě řady mužských a ženských postav. Nejprve se zaměřte na 
postavy zobrazující osoby Vašeho pohlaví.  

a) Napište číslo postavy, která se nejvíce blíží té Vaší.  .......  

b) Napište číslo postavy, představující Váš ideál. ......  

c) Napište číslo postavy, o které si myslíte že je přitažlivá pro druhé pohlaví ......  

   

119. Nyní si prohlédněte postavy opačného pohlaví.  

Napište číslo postavy opačného pohlaví, kterou považujete za ideální ......  
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E) Sebepojetí:   

   

Pozorně si přečtěte 10 následujících výroků. U každého zvažte, do jaké míry vystihuje právě 
Vás, tj. do jaké míry pro Vás tvrzení platí či neplatí. Svoji volbu vyznačte na škále: zcela 
neplatí (1), spíše neplatí (2), spíše platí (3), platí (4)  

   

120. Mám pocit, že si uchovávám svoji osobní důstojnost neméně v takové míře, jako většina 
ostatních lidí.                vůbec neplatí   1    2    3    4  zcela pravdivé  

   

121. Jsem vždy náchylný považovat se za neúspěšného člověka.  

                                     vůbec neplatí   1    2    3    4  zcela pravdivé  

   

122. Myslím si, že mám řadu dobrých vlastností.  

                                     vůbec neplatí   1    2    3    4  zcela pravdivé  

   

123. Jsem schopný dělat mnoho věcí stejně dobře jako ostatní.  

                                     vůbec neplatí   1    2    3    4  zcela pravdivé  

   

124. Zdá se mi, že nemohu být u sebe na nic zvláštního hrdý.  

                                     vůbec neplatí   1    2    3    4  zcela pravdivé  

   

125. Mám k sobě dobrý vztah.  

                                     vůbec neplatí   1    2    3    4  zcela pravdivé  

126. Chtěl bych si sám sebe víc vážit.  

                                    vůbec neplatí   1    2    3    4  zcela pravdivé  
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127. Jsem se sebou vcelku spokojený.  

                                     vůbec neplatí   1    2    3    4  zcela pravdivé  

   

128. Občas jasně pociťuji svoji neužitečnost.  

                                     vůbec neplatí   1    2    3    4  zcela pravdivé  

   

129. Někdy si myslím že jsem naprosto neschopný/á.  

                                     vůbec neplatí   1    2    3    4  zcela pravdivé  

   

   

   

 


	2.8.2.  POHYBOVÁ AKTIVITA 
	             Velice dobrou pohybovou aktivitou nejen pro věk mezi 30 – 50 lety je Nordic Walking – severská chůze. Nepoužívají se při ní hole lyžařské, ale speciální. Úchyt na jejich konci zpevní palec a zápěstí, takže pomáhají udržovat tělo během chůze ve správné vzpřímené poloze. Gumové kryty na hrotech hůlek zase usnadňují chůzi na asfaltovém, betonovém nebo jiném tvrdém povrchu. Lokty se pohybují podél těla, boky a ramena držíme v jedné rovině. Nekolébáme se v bocích a nevytáčíme trup. Při této chůzi vydáme až o 40 % víc energie a odlehčíme kloubům.                
	             Tak jednoduchý recept nejen na hubnutí, ale i na posílení kondice, dali světu finští lyžařští běžkaři. Aby si udrželi i v létě formu, začali provozovat tzv. Pole Walking, což je chůze s upravenými holemi na podporu paží. Z toho se vyvinul Nordic Walking a rozšířil se z Finska, kde je přímo lidovým sportem, i do jižní Evropy.    
	             Můžeme při něm, stejně jako v klasickém běhu na lyžích, uvést do pohybu až 90 % svalů. Má ovšem velkou výhodu v tom, že se dá provozovat všude a po celý rok. Navíc je to sport vhodný pro každou věkovou skupinu.       
	                     Zvyšuje tepovou frekvenci o 5 – 17 tepů za minutu (běžná chůze představuje přibližně 130 srdečních tepů za minutu, chůze s holemi - Nordic Walking až 147 tepů za minutu, tepová frekvence se zvyšuje až o 13%) a zvyšuje tělesnou spotřebu kalorií díky pohybu s holemi o průměrně 20% ve srovnání s normální chůzí. Dále uvolňuje svalové napětí v oblasti zádových a ramenních svalů, zvyšuje významně pohyblivost páteře, zapojuje do pohybu a tím také posiluje 90% svalů v těle, šetří klouby a kolena a snižuje zátěž kolen u osob s nadváhou, spaluje až 400 kalorií za hodinu (proti pouhým 280 kaloriím při normální chůzi) a dodává díky pohybu s holemi jistotu na hladkém a klouzavém povrchu. Nordic Walking zlepšuje kondici, posiluje svalstvo horní části těla a nohou a zlepšuje celkovou pohyblivost a krevní oběh.          

