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Abstrakt 

 

Název práce: Estetika atletického sportu, zaměřeno na krásu ženského pohybu 

 

Cíle práce: Diplomová práce se zabývá estetikou atletického sportu, zaměřeno na hod 

oštěpem, krásou jeho provedení a krásou ženského těla. Cílem mé práce je porovnání rozdílů 

v kráse pohybu u Dany Zátopové a Barbory Špotákové. Zda se pohyb krásy těla změnil, ať už 

je to technická stránka pohybu, síla, dynamika či celkový výraz pohybu.  

 

Metoda: Na základě rešerší dostupné literatury, kompilace a analýzy získaných poznatků 

byly zhodnoceny výsledky v posunu účasti žen v tradičních mužských disciplínách na 

sportovních soutěžích. V diplomové práci jsem se zaměřila na srovnání hodu oštěpem u muže 

(Jana Železného) a u žen (Dany Zátopové a Barbory Špotákové).  

 

Výsledky: Tato diplomová práce ve své praktické části zpracovává výsledky získané studiem 

materiálů a výše uvedené problematice. 

 

Klí čová slova: Estetika, exprese, imprese, prožitky, krása lidského těla, kalokaghátia, ženská 

osobnost, ženy a atletika, hod oštěpem 
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Abstract 

 

Title of thesis: Aestetics of Track and field, focused on woman´s motion beauty. 

 

Goal of work: This thesis deals with  aestetics of track and field. It is aimed at javelin throw, 

beauty of its execution and beauty of woman´s body.  

This thesis main goal is to compare differences in Dana Zatopkova´s and Barbora 

Spotakova´s motion beauty. Wether or not body motion beauty changed in its technical 

execution, power, dynamics, or overall motion expression.  

 

Metod: Evaluation and final analysis of woman´s participation progress in traditional man´s 

track and field events was based on publicly available sources.  

Thesis focuses on javelin throw comparison from betwean man (Jan Zelezny) and woman 

(Dana Zatopkova, Barbora Spotakova).  

 

Results: Practical part of this thesis processes results obtained by study of resources.  

  

Key words: Aesthetics, Expression, Impression, Experience, Human body beauty, 

Kalokaghatia, Women personality, Women and track and field, javelin throw. 
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Motto: 

 

“Krása je forma určité věci. A určitou formu má každá 

věc. Z čehož vyplývá, že každá věc je svým způsobem z 

určitého hlediska krásná“. 
                                                                                                           Vincent Willem van  Gogh 
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1. ÚVOD 

 

      V diplomové práci jsme zpracovávali téma estetiky, kategorie v estetice, krásu 

lidského těla a to zejména ženského a krásu pohybu.  Dále jsme se zabývali vývojem žen ve 

sportu a zařazením hodu oštěpem do programu OH. V neposlední řadě jsme se zaměřili na 

archetyp muže, jako „muž lovec“, archetyp ženy, jako nositelky nového života, metamorfózu 

v moderních dějinách.  

      Diplomovou práci věnujeme obecné estetice. Pozornost zaměříme na ženskou 

specifičnost osobnosti a kráse, která definuje základní pojmy – tj. krása, ošklivost, umění, 

kýč, vkus a estetický soud.      

      V teoretické části diplomové práce dále analyzujeme základní informace o estetice, 

kráse lidského těla, kráse pohybu. Dále pak se zabýváme osobnosti člověka konkrétně, 

hlavními rysy ženské osobnosti, harmonie osobnosti, řecké kalokagáthis a v neposlední řadě 

současné trendy krásy v estetice, ve sportu a obecně v pohybu. 

      Vycházíme z mnoha autorů, hlavně z Immanuela Kanta, jehož základem estetiky je 

soudnost, která není založena na rozumu, ale na duševnu. J. W. Goetha, který byl 

nejpokrokovější estetik a jeho estetika, byla protknuta objektivností. J. B. Watsona, E. 

Kretchmera, C. G. Junga a S. Freuda, H. J. Eysencka. 

      Začátkem 19. století na estetiku začínají mít vliv i ostatní obory, jako psychologie, 

sociologie, etnografie či jazykověda. Počátkem 20. století začíná být úzká spolupráce mezi 

psychologií a estetikou umění.  

      V kapitole o základních rysech ženské osobnosti a psychologické předpoklady žen pro 

vykonávání vrcholového sportu, vycházíme z autorů A. Sekoty, P. Slepičky a E. Řehuly. 

      V důležité kapitole o archetypu muže, „muž lovec“ vycházíme z „Obecné 

psychologie“ a „Přehledu teorií osobnosti“. Archetyp vychází z animální stránky v každém 

jedinci. Metody práce hodu oštěpem nově stanovil a do praxe uvedl oštěpař Jan Železný.  

      V praktické části diplomové práce se zabýváme rozborem a porovnáním změn krásy 

pohybu, techniky, síly dynamiky v hodu oštěpem v nové době OH, tj. XX. stol. a XXI. stol.  

 Klademe si několik hypotéz, které se budeme snažit obhájit nebo vyvrátit jejich 

platnost. Dominantním prvkem je kapitola o dvou významných českých, ale i světových 

sportovkyň, Dany Zátopové a Barbory Špotákové. Porovnáváme jejich styl, techniku, expresi 

a výkon.  

Závěr DP upřesňuje náhled na sport, na atletiku jako na umělecký projev.  
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2. Stanovení cílů, úkolů a hypotéz práce  

 

1. Cílem naší diplomové práce je popsat krásu a kategorie krásy ve sportovních 

disciplínách olympijských her, zejména se budeme zabývat hodem oštěpem, který je 

vnímán jako sport výhradně pro muže – archetyp „muž lovec“. 

2. Předpokládáme, že v novodobých olympijských hrách je hod oštěpem vnímán jako 

disciplína univerzální, mohou se jí zabývat také ženy. Zaměříme se zejména na krásu 

pohybu, techniku výkonu a originalitu postoje.  

3. Předpokládáme, že ve 20. století došlo k významnému posunu ženy ve společnosti – 

emancipace ve všech sférách života, ale také ve sportu, kde došlo k rozvoji ženské 

zdatnosti. 

4. Předpokládáme, že hod oštěpem u žen má své specifické, výrazové parametry. 

Pokusíme se je stanovit a charakterizovat. 
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2. Teoretická část 

 

Motto: 

„Je zvláštní, jak silná je iluze, že krása je dobro“  

                                                          L. N. Tolstoj 

 

3.1 Estetika 

 

      Roku 1750 vycházel v německém Frankfurtu nad Odrou autorovi Alexandrovi 

Baumgartenovi první díl latinsky psané knihy nazvané „Aesthetica“, v tu dobu ještě nikdo 

netušil, že se poprvé v dějinách objevilo slovo, které bude stát na mnohých titulních stranách 

knih, časopisů, brožurách a v dalších literárních dílech. Význam, jenž mu byl přidělen, nebyl 

však docela nový. Existoval již předtím, byl různě nazýván a opisován, ale nepojmenován. Od 

té doby se nauka o krásnu („filozofie“ krásy) označuje za estetiku. Volba slova „estetika“ 

však nebyla etymologicky1 nejsprávnější, neboť slovo je odvozeno z řeckého aisthésis, což 

doslova znamená vnímání.     

      Esteticky lze hodnotit jevy buď pozitivně, nebo negativně v různých kombinačních 

stupních pozitivního a negativního posouzení.  

Pozitivní hodnocení určuje věci jako krásné (hezké, nádherné, půvabné…atd.), negativní jako 

nehezké (škaredé, odpudivé, šeredné, atd.). Hovoříme-li tedy o krásnu, předpokládáme, že 

tato kvalita nebude chápána odtrženě od jejího protikladu, který ostatně vůbec umožňuje její 

pozitivní ráz. Naopak o ošklivosti nelze hovořit bez neustálé přítomnosti pozitivního pozadí. 

Samo slovo estetično a zejména přívlastek „estetický“ posouvá do sféry pozitivního určení, 

svědčí o tom nesporná existence protikladu estetický X neestetický. Estetika je tedy naukou o 

krásnu.  

      V zásadě existují tři oblasti krásna:  

- příroda, což je realita, která není přímo produktem lidské činnosti. Oddělení opravdu čisté 

přírodní krásy je někdy velmi obtížné; - mimoumělecké výtvory lidské činnosti, např. výrobky 

řemesel, průmyslu, stavebnictví, vědecké práce; - umění. 

      Všechny tři oblasti jsou stejně důležité a nelze preferovat jednu před druhou, i když 

každá oblast má jistě plus vůči druhým v různých aspektech. První oblast (příroda) je 

geneticky základní pro vznik estetického cítění lidské společnosti. Druhá oblast (výtvory 

                                                 
1 Etymologie: nauka o základním a původním významu slov a jejich významu.  
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člověka mimo umění) kvantitativně převládá v realizovaných estetických reakcí (uvážíme-li 

např., že při každém nákupu, výběru věcí, oblékání a při každé práci vůbec se účastní u 

každého člověka i jeho vkus). Třetí oblast (umění) je odedávna nejvíce zkoumaným polem, 

nejvíce soustřeďuje pozornost estetiků a podle některých názorů je i oblastí, v níž se nejvíce 

koncentrují a zvýrazňují samy estetické kvality a problémy věci. V každém případě toho v 

estetice nejvíce bylo napsáno právě o umění. 

      Obtížnější je pochopit i druhou stranu této rozdílnosti. Přírodu zdaleka nezkoumáme 

pouze esteticky (tzn. jako přírodní krásu nebo ošklivost) a ani umění nemůže být celé 

vysvětleno a pochopeno jenom z estetického hlediska. Umění není jen umělecké krásno, 

nýbrž jde o složitý jev, který má ve své sféře stránky estetický aspekt. Obdobně chemie barev 

vstupuje do teorie výtvarných umění, ne však do estetiky, pokud je budována jako nauka o 

určitých jevech bez ohledu na estetická kritéria.    

     Estetika – nauka znamená určitý vypracovaný systém, který musí být ověřen celými 

dosavadními dějinami vkusu a umění. Estetika realistických směrů bude vždy jiná než 

estetika nerealistických směrů.  

       Význam estetiky a teorie umění pro společenskou praxi je především dán významem 

předmětu samotného. To je základní předpoklad významu každé nauky, který může být 

správnými metodami v konečném efektu zachován a zvýšen, nesprávnými metodami snížen a 

oslaben.  

     Úloha samotné estetiky je velmi rozsáhlá: dotýká se života sta a sta miliónů lidí, je 

obrovskou hospodářskou silou, ovlivňuje techniku. Je podstatnou součástí ideologické 

nadstavby, osvěty, kultury a civilizace na této planetě. Estetické hodnocení běžných věcí a 

jevů, estetické vztahy ke skutečnosti samotné totiž jsou něčím ještě mnohonásobně 

frekventovanějším, provázejí každého normálního člověka bez výjimky – ať v primitivní či 

vyspělé formě, od kolébky až ke hrobu. Vztah matky k dítěti, erotické vztahy, vztahy lidí k 

jejich přírodnímu okolí, oděvu, obydlí, nábytku, nádobí, ozdobám, dopravním prostředkům, 

atd. To vše je velmi silně esteticky zabarveno. 

      Až donedávna byla ve všech oblastech kulturní a umělecké historiografie přijímána 

jako samozřejmá teze, že kolébkou evropské kultury a civilizace je starověká Hellas. Co se 

estetiky týče, lze vznik a počátky evropské estetiky na řecké půdě stále považovat za 

směrodatné. Řekové - jako první národ v oblasti Středomoří vůbec - byli kulturním centrem 

tehdejšího světa. Dostali se tak brzo na první místo a velmi rychle překonali všechno do té 

doby nashromážděné kulturní dědictví (ze kterého se také vydatně učili) zejména proto, že 

byli převážně národem kupců a mořeplavců. Zbohatli činností, která sama ve své podstatě 
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velmi rozšiřuje obzor člověka. U jiných starověkých národů, které se převážně věnovaly 

zemědělské činnosti (Sumerové, Chetité, Egypťané), nebyly tak vhodné podmínky pro rozvoj 

nauk, umění a filosofie. V samotné ekonomicko - politické situaci Řecka tehdy byly 

vytvořeny určité základní předpoklady pro relativně svobodný rozkvět řeckého myšlení. 

Řekové se velmi brzy vymanili z bigotních náboženských představ, když svérázným 

způsobem rozšiřovali svou mytologii. Svá božstva značně zlidšťují a mají k nim poměr, který 

už není naplněn děsem z neznámých, nadpřirozených sil, nýbrž je spíše poměrem, jaký máme 

k pohádkám a fantaziím. Tuto myšlenkovou svobodu pozorujeme již od 6. století před naším 

letopočtem a ta také příznivě ovlivnila nejen vývoj řeckého umění, ale též vývoj estetických 

názorů. Mezi prvními rysy tehdejší řecké estetiky je tedy její vznik a zakotvení v příznivých 

podmínkách obecné řecké vzdělanosti. Dalším rysem antické estetiky je její tendence k řádu, 

harmonii a vyrovnanosti. Je pochopitelné, že pokud Řekové chtěli mít harmonického člověka, 

pak tuto harmoničnost také žádali od umění, které bylo jedním z hlavních prostředků řecké 

výchovy. 

Nejstarší řecké estetické názory najdeme u Homéra a Hesioda. Jsou silně ovlivněny 

mytologickými představami. V Homérových výtvorech je výlučné zaměření na krásu ženy 

překonáno a dostává všelidský charakter. Podle Homéra, i když je bojující jinoch raněn nebo 

dokonce mrtev, je krásný. Zdůrazněna je zde estetická funkce tělesné zdatnosti. Jiný názor 

měl Sokrates (469 - 399 př. n. l.), který sám byl kameníkem a pocházel ze sochařské rodiny. 

Sokrates si příliš umění necenil a otázky krásna a estetiky podřizoval zejména etice a 

mravnosti. Pro Sokrata byla ctnost totéž co vědění a krása, totéž co účelnost a dobro. 

Poukazoval na to, že krásné je to, co je účelné (např. že košík na smetí je krásnější než zlaté 

kopí, které není vlastně k ničemu – zlato je „měkčí kov“ a takové kopí v boji nelze používat). 

Platón2 (4. stol. př. n. l.), Sokratův žák, je jedna z největších postav antické estetiky, ne-li 

přímo jejím zakladatelem. Ačkoliv nepoužíval ještě termínu „estetika“ a měl již své 

předchůdce. Platón se ve svých dialozích dotýkal estetických problémů velmi výrazně a 

hojně. Platón vysoko hodnotil krásu po všech stránkách. Umění a zejména výtvarné umění 

bylo oproti tomu jednou z nejnižších hodnot. Krása a umění jsou tak postaveny na dva 

protichůdné konce Platónovy stupnice hodnot. Platón také odlišoval krásu od příjemnosti. 

Zásadně uznával a podporoval pouze některé druhy poezie, a to modlitby, hymny a ódy a 

oslavné písně opěvující  bohy nebo mužské ctnosti.  

                                                 
2 Platón (427 př. n. l. – 347 př. n. l.), vlastním jménem Aristoklés, byl řecký aristokrat, matematik a jeden z    

  nejvýznamnějších západních filosofů. Založil athénskou Akademii, jež pak byla vzorem evropským univerzitám a  

  vědeckým institucím. Byl žákem  Sókrata. 
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      Další významnou postavou v dějinách estetiky byl Aristoteles3 (4. století př. n. l.). V 

mládí byl žákem Platóna, později se však v názorech začal lišit. Není oboru v tehdejší historii, 

o kterém by nenapsal nějaké základní dílo. Podstatu krásy hledal Aristoteles v tzv. jednotě 

rozmanitosti. Krásný je celek, který má co nejlépe sladěné jednotlivé, co nejrozmanitější části. 

Tato myšlenka souvisí s principem harmonie. Aristoteles tvrdil, že lidem je vrozen 

napodobivý pud, že musí napodobovat přírodu, ať chtějí nebo nechtějí, ale nejen to, lidé v tom 

nacházejí zalíbení, tato činnost je jim milá, a to už i dětem či primitivům. Aristoteles taktéž 

položil základy k dělení tragédie (a dramatu vůbec), a to na expozici, kolizi, krizi, peripetii a 

katastrofu. Zároveň se pokoušel klasifikovat umění: užitná – sloužící k různým účelům (jako 

např. architektura) a mimetická4 – sloužící k naší zálibě. Aristotelem řecká estetika vrcholí. 

      Osobností antického Říma v dějinách estetiky byl zejména Cicero5 (l. století př. n. l.), 

který prosazoval názor, že krása je dvojího druhu: mužská (důstojnost) a ženská (půvab). Ve 

3. století n. l. pak mystik Plotin6 hlásá, že všechno hmotné je pouze balastem a estetickou 

brzdou. Vnímaná krása je pouze zjevením nadsmyslné krásy. 

Estetika středověku je názorově značně nesourodá. Teprve až v asi 7. století n. l. se 

podařilo utvořit jednotný názorový celek z řeckých, hebrejských a východních prvků. Začal se 

klást silný důraz na víru a dogmata. Jeden z největších představitelů počátků křesťanské 

estetiky byl Aurelius Augustinus7 jehož otec byl pohan a matka křesťankou. V mládí 

studoval rétoriku a filosofii a později se stal učitelem řečnictví. Později byl vysvěcen na kněze 

a stal se biskupem katolické církve. Nezastával absolutní stanovisko, že jediným pramenem 

poznání je víra a poznání. Krásu popisoval ve figurínách (tvarech), ve tvarech jsou míry 

(proporce) a v mírách čísla. Zkoumal geometrické útvary, jako je čtverec a trojúhelník.  

Augustinus dával přednost čtverci před trojúhelníkem, ovšem za nejdokonalejší útvar 

považoval kruh. Augustinus však stále zůstává ve střehu i vůči tomu nejsvětlejšímu umění, 

aby nevzbudil soucit s hříchem, jež podle něj zasluhuje nemilosrdné potrestání. 

 Důsledky augustinského chápání se pak projevovaly v umělecké tvorbě středověku. 

Tělo je smrtelná, dočasná schránka nesmrtelné duše. Centrum obrazu se posunulo do výrazu 

obličeje. Tělesné proporce a další detaily byly vedlejší. Představitel středověkých názorů u 

                                                 
3 Aristotelés ze Stageiry (384 př. n. l. - 322 př. n. l.), byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a    
  vychovatel Alexandra Makedonského. Jeho rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy mnoha věd. 

4 mimetická: napodobující, předvádějící, zobrazující 

5 Marcus Tullius Cicero (106– 43. př. n.l.) byl římský řečník, politik a spisovatel. 

6 Plotin (205 – 270 n.l.) filosof. 

7 Aurelius Augustinus (354 – 430 n.l.),  byl biskup a učitel církve v období pozdního římského císařství; je též svatým katolické církve, 

jehož svátek připadá na 28. srpna. Augustinus je jeden z nejvýznamnějších raně křesťanských filozofů a teologů. 
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nás byl Tomáš ze Štítného, který považoval krásu za obdobnou kvalitu věci jako je barva 

(např. bělost, apod.). 

      Estetika renesance není jen návratem k antice, ale vyšším stupněm ve vývoji celé 

lidské společnosti. Prudký rozvoj řemesel, obchodu a měst zlepšil materiální podmínky a 

životní úroveň středních vrstev. Svět již nebyl slzavým údolím, kde se vše upíná k nebesům, 

ale opět něčím radostným a kypícím životem. Rozvoj výroby a obchodu umožnil rozkvět měst 

jako Florencie, Benátky, Janov či Milán, což přineslo snahu zkrášlit život a zpříjemnit si jej. 

Tato estetizace taktéž odpovídala duchu nové doby a byla zaměřena na světskou krásu. 

Odpověď na základní otázku, co je to krása, není v renesanci jednoznačně vyřešena. 

Renesance se snaží chápat přírodu materialisticky ale současně je pod silným náboženským 

tlakem. Největší postavou renesance je bezesporu Leonardo da Vinci (1452 - 1519), který v 

sobě obsahuje všechno vědění a zájmy a znalosti té doby. Byl přírodopiscem, mechanikem, 

inženýrem, lékařem, fyzikem, anatomem, básníkem, stavitelem, malířem. Originální duševní 

schopnosti byly u něj propojeny s manuální zručností. Podle jeho názoru je věda 

napodobitelná, kdežto umění jedinečné a nepřenosné.  

      Estetika klasicismu 16. a 17. století byla hlavně v potřebě vzdělanosti. Zkoumá se 

příroda, provádějí se první pitvy, byť proti zákazu církve. Vynálezem Guttenbergerova 

knihtisku začíná horlivé studování starých knih. Církev se staví proti vzdělanosti ať už 

přírodovědné, humanitní či vědecké. Je to období nových myšlenek, období vlády Ludvíka 

XIV. Estetika v této době sledovala spíše vývoj vědění než vývoj umění. 

      Estetika na přelomu 17. a 18. století vzniká v Německu jako samostatná nauka, za 

pomoci Baumgartena. V té době bylo Německo, zničené třicetiletou válkou a roztříštěno do 

malých knížectví a státečků, pravým opakem silných národních států (jako např. Anglie, 

Francie, Holandsko a Španělsko). V Německu se déle než kde jinde udržovaly přežitky 

feudalismu a středověku (pálení čarodějnic – v drtivé většině zcela nevinných žen a dívek a 

jejich příbuzných, řádově se jednalo o desetitisíce obětí). Kvůli reformačnímu boji mezi 

šlechtou a knížaty bylo Německo tehdy vyškrtnuto na 200 let z řad evropských národů. V 18. 

století se rozhodlo o osudu estetiky jako oboru. Estetika se stala jasně ohraničenou naukou, 

která soustředila množství autorů a vynikajících prací. Estetické problémy nabyly významné 

společenské funkce. V tomto období se objevovala díla autorů jako I. Kant či J. W. Goethe. 

Právě Immanuel Kant8 určil základní pojem své estetiky, a to soudnost. Je považován za 

                                                 
8 Immanuel Kant (1724–1804), německý filosof, jeden z nejvýznamnějších evropských myslitelů a poslední z představitelů osvícenství. Jeho 

kritikou čistého rozumu začíná nové pojetí filosofie, zejména v epistemologii (teorii poznání) a v etice. Kant významně ovlivnil pozdější 

romantické a idealistické filosofy 19. století a novější filosofii vůbec. 
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zakladatele kriticismu. Dle Kanta je estetický soud něčím daným, nezvratitelným a 

absolutním. Estetická soudnost však nezávisí na logickém rozumu, ale na duševnu. Roku 

1790 Kant skutečně vydává dílo pojmenované Kritika soudnosti. První polovina knihy je 

věnována estetickým problémům jako takovým, druhá polovina pak otázkám účelnosti v živé 

přírodě. Přestože autor našel ve své době dost odpůrců, Kantův vliv na celé nadcházející 19. 

století je nesmírný a jeho dílo je i dnes aktuální.  

      J. W. Goethe9 největší německý básník, zasáhl do nejrozmanitějších oborů lidské 

činnosti, od přírodních věd, teorie umění, básnictví, dramatu, prózy až k organizaci státu. Je 

popisován jako člověk skutečně košatý, který dovedl uplatnit nejrůznější vlohy své osobnosti 

v plné míře, často označován jako jeden z největších géniů lidstva. Goethova estetika byla 

protknuta objektivností. Goethe chápal člověka právě jako část objektivního světa. Goethe byl 

jeden z nejpokrokovějších estetiků v minulosti. Bohatství jeho podnětů ještě dnes nutí k 

zamyšlení. 

      Estetika vrcholného romantismu je prezentována slavnou generací romantických 

umělců jako např. Victor Hugo ve Francii, George Gordon Byron a Percy Bysshe Shelley v 

Anglii, A. S. Puškin a M. J. Lermontov v Rusku, či u nás K. H. Mácha s dílem Máj. Náš první 

„novodobý estetik“, František Palacký, vydal r. 1823 druhé dějiny estetiky na světě vůbec, 

pod názvem „Přehled dějin krasovědy a její literatury“. Ve své estetické činnosti pak 

pokračoval díly „O krasovědě“ a „O krasocitu“. Palacký byl od estetiky odveden jinými 

obrovskými úkoly, a to zejména na poli české vzdělanosti. 

      Přírodovědecké směry estetiky 19. století měly velké úspěchy a mocně působily i na 

sféru věd společenských. První desetiletí vlády buržoazie přinesla velký rozmach průmyslu, 

techniky a dopravy. Ve všech vyspělých zemích Evropy i zámoří se hledají v estetice nové 

způsoby a nové metody práce. Na estetiku samotnou začínají mít vliv příbuzné obory, jako 

např. psychologie, sociologie, etnografie či jazykověda. V druhé polovině 19. století vznikl 

směr zvaný realismus, který zakrátko zvítězil nad stávajícím romantismem. Realismus 

prezentovali umělci jako Mark Twain v Americe, Bodlair, Delacruix ve Francii, Gogol či 

později Lev Nikolajevič Tolstoj v Rusku. Realismus nezastíral trpké stránky života a 

tehdejšího světa. Čistě přírodovědecký ráz má biologická koncepce krásy a umění dle 

Charlese Darwina10. Darwin odmítal teorii pro výklad krásy v přírodě. Např. krásné květy 

                                                 
9 Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), byl německý básník, estetik, prozaik, dramatik, historik umění a umělecký kritik, právník a politik, 

biolog a stavitel. 
10 Charles Darwin (1809 – 1882), byl britský přírodovědec a zakladatel evoluční biologie. Evoluční teorii opíral o přírodní výběr a pohlavní 

výběr. 
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nebyly stvořeny proto, aby svět byl krásný (čili aby poskytovaly lidem estetický zážitek), 

nýbrž proto, aby se přirozeným výběrem uchovaly odrůdy a druhy, které byly v květu pestré 

(a kterých si oplodňující hmyz snáze všiml).  

      Estetiku psychoanalýzy zosobňuje především vídeňský lékař a univerzitní profesor 

Sigmund Freud11, který však našel řadu horlivých pokračovatelů. Psychologická linie 

přinesla dějinám estetiky mnoho cenného, vždyť psychologický vliv při tvorbě nebo konzumu 

umění, je nedílnou a důležitou součástí celkového pohledu na estetiku samotnou. Z tohoto 

důvodu ve 20. století pokračuje úzká spolupráce psychologie a estetiky umění, proto se i další 

psychologové věnují problematice estetiky a většina estetiků se naopak psychologicky školí. 

Některé výsledky práce psychologů vlastně představují dnešní stav vědění v dané otázce a 

patří do systému, nikoli do dějin estetiky. To vše již však není považováno za pokračování 

psychologické linie uvnitř estetiky, ale za normální a zdravé prolínání dvou samostatných 

vědních oborů: psychologie a estetiky. 

3.1.1. Krása pohybu 

      Pohyb je běžný a tvarově nejzajímavější, vnější projev lidského těla, krása pohybu je 

nekonečná ve své variabilitě, kdy jedinec dokáže schopnost přizpůsobit se dané objektivní 

skutečnosti. Pohybem (vnějším) rozumíme změnu místa nebo polohy. Každý vnější pohyb 

vychází ze základní klidové polohy a opět se do této klidové  polohy vrací. Ovšem je třeba 

připomenout, že to je pojem relativní, neboť takzvaná klidová poloha u živého organismu 

neexistuje. Po fyziologické stránce fungují dýchací pohyby, pohyby srdce, puls krve, 

peristaltika střev apod. V absolutním klidu je tělo až po smrti. 

      Ke kráse pohybu bychom měli přistupovat z hlediska celostního pojetí lidského 

subjektu. Estetická kultura tělesného a pohybového projevu patří k vyspělému pojetí lidské 

kultury. Krása pohybu bývá chápána z různých aspektů, my se však budeme orientovat 

převážně na estetickou strukturu a vazbou sociální a psychickou. Krása pohybu v dimenzi 

estetické je přijímána s určitými přívlastky – jako je rytmus, rytmizace, přesnost, uvolněnost, 

obratnost, dovednost, technická zdatnost, výraz, exprese, ladnost apod. 

      Z estetického aspektu je třeba vyčlenit (eliminovat) ještě další prvky: expresy – výraz, 

který souvisí s citovým založením jedince, dále pak půvab, jenž je zakódován v individuálním 

tvarosloví osobnosti a více se projevuje v uměleckém projevu (balet, výrazový tanec, 

pantomima, mimika hereckého umění) (Jebavá, 1998). 

                                                 
11 Sigmund Freud (1856 – 1939), byl známý česko-rakouský lékař a psychiatr. Proslul především jako autor teorie psychoanalýzy. 
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3.1.2. Estetika pohybového projevu lidského těla 

      Hledání krásy, půvabu a harmonie je odvěkou touhou člověka. Většina lidí si myslí, že 

krása je pouze vnější, sličná podoba jevů. Skutečná krása prochází dějinami lidské kultury a 

proměňuje se. Krásu nelze klasifikovat jako absolutní jev, ale jako subjektivní výraz doby a 

míry vnímání jedince. Krása vyplývá z nás samotných. Z vnitřního vyvážení sebe sama. 

       Krásu můžeme hledat i ve zdánlivě ošklivých věcech, v tragédii, prožitých útrap, ve 

vnitřních asymetriích duše, často i v bolestech. Při vnímání krajinných prvků člověk potřebuje 

míru svobodného nazírání, aby mohl objevit metamorfózy přírodního dění. Krása v obecné 

rovině má mnoho podob a svět krásy se neustále rozšiřuje, neboť tvořivý akt umělců 

překračuje dosud známé a normou uznávané hranice. Každé setkání s moderním uměním 

vyvolává v člověku spíše úžas nad nezvyklým pohledem na objektivní realitu a často se jeví 

předmět vnímání jako ošklivý (Jebavá, 1998).  

      V kráse jevů, věcí vnímáme čistotu myšlení jedince, sílu jeho jedinečnosti, výraz 

lidství. Tělesná krása člověka tvoří v estetickém pojetí mezistupeň krásy přírodní a 

mimoumělecké. Člověk se rodí s výraznými zděděnými dispozicemi, ale kulturní a 

společenské prostředí formuje a kultivuje tyto fyzické a duševní vlastnosti. Tělesná krása 

člověka představuje soubor vlastností, které podmiňují harmonický vývoj jedince jako 

osobnost, a to po stránce fyzické tak i psychické, v závislosti na estetickém ideálu doby a jeho 

estetických normách (Jebavá, 1998). 

 

3.1.3. Estetika vnímání lidského těla 

 

      Ne nadarmo se obracíme do dějin lidské kultury, abychom hledali v myšlenkách 

minulých generací prameny pěstování krásy, pečování o stránku tělesnou, ale v souladu s ní 

vyváženou stránku duchovní. Zdá se poněkud nedostižný řecký ideál, jeho tendence k řádu, 

k harmonii a k vyrovnanosti: princip Kalokagathie, kdy Řekové vnímali vyváženost při 

pěstování těla a ducha. Kalokagathie (z řeckého kalos = krásný, agathos = dobrý) v podstatě 

znamenala určitou harmonickou výchovu mladého Řeka, ve které se na první místo kladla 

ušlechtilá umírněnost ve všech stránkách a složkách osobnosti. K principům, které nesly tuto 

výchovu, patřilo vzdělání ve všem, co tehdy bylo považováno za prospěšné tělu i duchu. 

Například gymnastická výchova, výchova múzická, určitá filozofická a řečnická 
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propedeutika12, výchova ve vojenském umění i ve státnickém a politickém myšlení a 

vystupování.  

      Takový kalokagathos dokonce, aby udržel harmonii všech složek a stránek své 

osobnosti, nemohl dost dobře, jak na to upozornil Utitz v Dějinách estetiky, příliš vynikat 

v jednom oboru, protože jakmile by příliš vynikal v některém učení nebo umění, ztratil už ono 

kouzlo ušlechtilého diletantství, které se žádným směrem neangažuje do té míry, že by 

přecházelo v profesionální zručnost (srov. J. Volek  Kapitoly z dějin estetiky). 

      Jisté ovšem je, že v principu kalokagathie vystupuje do popředí výrazně pojem, který 

se táhne celou antickou estetikou – pojem harmonie. 

      Jestliže Řekové preferovali ve výchově harmonického člověka, upřednostňovali také 

umění, které bylo jedním z hlavních prostředků řecké výchovy. Řecká filosofie a řecká 

estetika je v podstatě (známo je to i z mýtů, bájí a pověstí) tendencí dospět od prvotního 

chaosu, od nerovnováhy, ke kosmu, to je k řádu, syntézii, harmonii. 

      Pro dnešní každodenní život je rozhodující nezbytnost lidské svobody a realita 

denního prožitku, kde totiž vládne nátlak, tam je člověk trestancem, přestává být svobodnou 

bytostí s volbou rozhodnutí. Člověk by měl být ve svém životě „umělcem“, aby mohl 

pochopit přirozený tok všeho života, což je pro jeho genezi velmi podstatné. 

      I když víme, že krásu můžeme hledat všude kolem sebe, ve vesmíru, v krajině, 

v proměnách lidské kultury, v detailu každodenní reality, v půvabu pohybových kreací, 

zejména však v sobě samotném, přesto je třeba připomenout prvotní expresívní pojetí krásy 

(Jebavá, 1998). 

 

3.1.4. Imprese 

 

      Vyjadřuje osobní prožitky a vjemy. Subjektivní pohled na určitou věc. Přímý 

smyslový nebo citový dojem. Naše vjemy, jak je vnímáme a následně prožíváme. 

       Impresionismus z latinského impressio což znamená dojem. Tento termín vznikl 

původně v oblasti malířství, později se rozšířil do oblasti hudby a literatury (Souriau, 1994). 

  Umělecký směr vzniklý v sedmdesátých letech 19. století ve Francii, odkud se rozšířil 

do ostatních zemí Evropy. Směr který usiloval o zachycení okamžitých smyslových vjemů a 

dojmů (impresí) a to zejména v oblasti vizuální a sluchové.  

                                                 
12 Propedeutika: označuje předběžné vzdělávání, předběžná cvičení, předběžnou výuku či úvod do určité vědy. Za obecnou propedeutiku 

bývá považována logika. 
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V malířství reagoval na akademickou, studenou malbu klasicistů. Hlavním vyjadřovacím 

prostředkem učinili impresionističtí malíři barevnou skvrnu, jejímž zachycením v jejich 

proměnách atmosférických a světelných zobrazovali vnímavé jevy. 

      Obraz „Le impression“ od C. Moneta dal název celému uměleckému směru. Dalšími 

představiteli byli např. E. Manet, C. Pissaro, Sisley, A. Renoir, E. Degas a další.  

      Na impresionismus reaguje postimpresionismus, jehož hlavním představitelem je 

Vincent van Willem Gogh13. 

      Postimpresionismus je souhrnné označení pro malířské směry, které v 80. a 90. letech 

19. stol. reagovaly na impresionismus a symbolismus. Vyznačuje se rostoucí diferenciací 

názorů a uměleckých postupů a společnou snahou dát tvorbě pevnější inspirační zdroj a 

metodu, než poskytovalo intuitivní zachycení zrakového vjemu impresionistů. 

 

“Krása je forma určité věci. A určitou formu má každá věc. Z čehož vyplývá, že každá věc je 

svým způsobem z určitého hlediska krásná“. 

                                                                                                           Vincent Willem van  Gogh 

3.1.5. Exprese 

      Exprese (projev citu nálad) - výraz provokuje i v přírodních formách svým estetickým 

účinkem. Stává se tak zárodkem ke ztvárňování formotvorných tendencí ve vývoji lidské 

kultury, zvláště tam, kde se uplatňuje individuální záměr jedince, jeho povaha, rukopisný styl 

(ve všech druzích umělecké tvorby i v osobitém jednání jedince, chůzi, mimice, gestu aj.) 

      Potřeba výrazu, obecně vzato, je vlastní všemu živému, jestliže člověk ji ve svém 

uměleckém díle preferuje, pak ji četní živočichové či rostliny manifestují přímo ve svých 

formách tělesné existence – viz bizarní barevná a tvarová exprese motýlů, ptáků, orchidejí 

apod. Zdá se, že je tedy zakotvena přímo v samotné přírodě, v kódech nového bytí, aby pak 

mohla své nesčetné tvary a barvy rozvíjet v nekonečných metamorfózách života. (srov. M. 

Míčko) 

      Expresívní tendence je patrně prvotní a zůstává stále přítomnou tendencí v pojetí 

krásy, v kreativitě člověka. Faktor exprese je přítomen v jakémkoliv bezděčném lidském 

pohybu, gestu, záznamu myšlenky. Promítá se v nesčíslné variace. Vyplývá to z jakéhosi 

vnitřního nutkání projevit své nejhlubší pohnutky, a to nepochybně v rovině biologické. A tak 

                                                 
13 Vincent van Gogh (1848 – 1903) nizozemský malíř a kreslíř. Byl jednou z největších osobností světového výtvarného umění a je dnes 

pravděpodobně nejznámější postavou nizozemské historie. 
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vlastně v počátečních zcela neovládaných pohybech a gestech, z nichž později vyrůstá tanec a 

divadelní mimika, můžeme hledat zárodky určité estetické krásy pohybu, uvědomělého 

lidského gesta. 

      Expresívní tendence dochází až tam, kde vznikají pouze znakové tendence. Výraz se 

stává opravdu spontánním aktem, psychickým odrazem stavu duše, záchvěvem svalových 

pocitů, nervním zápisem, výbuchem životní vitality, křikem, gestem člověka (Jebavá, 1998). 

      S expresí úzce souvisí expresionismus, který vznikl začátkem 20. století v Evropě. 

Umělecký směr, který reagoval na impresionismus a naturalismus, směr kterému nešlo o 

pravdivé zobrazení objektivní skutečnosti, ale o promítnutí tvůrcova nitra. Za primární realitu 

pokládá duševno. Směr prohlašující vnitřní subjektivitu svět člověka za jedinou, pravou 

realitu a jeho vyjádření za hlavní cíl umění (Jebavá, 1998).  

Nejsilněji se projevil v německém umění , po 1 světové válce se z expresionismu stala 

móda (H.Valden – vydavatel časopisu Der Sturm). 

 

3.1.6. Zážitek a prožitek 

 

Zážitek 

      Filosoficko psychologický pojem pro citové zabarvení různých stavů a jevů, jež 

vystupují ve vědomí jako něco bezprostředního a významného v životě. Subjektivní stránka 

tužeb, přání, volby motivů a cílů činnosti a zároveň výraz vztahu osobnosti ke všemu, co se 

děje v životě a s ní samou, forma aktivity subjektu, vystupující v situacích otřesů, zklamání, 

změny cílů a hodnot, přestavby vnitřního světa člověka. 

Problém zážitku ve filosofii, etice a estetice se vyhrotil zvláště ve střetu osvíceneckého 

racionalismu a romantických směrů, později v materialistické a idealistické interpretace 

zkušenosti. Samo hodnocení významu citu a zážitku se tu liší – racionalistické směry 

pokládají citové zážitky za sekundární doprovod poznávacích a volních procesů, 

iracionalistické proudy připisují citům a zážitkům základní světonázorový a životní význam. 

Introspektivní metoda ve filosofii a psychologii akcentuje původnost, bezprostřednost 

a afektivní podstatu zážitku. Iracionalistické proudy absolutizují cit (proto mohou být 

charakterizovány jako "emocionalismus"). Jako reakce na osvícenectví vzniká "filozofie citu 

a víry" F. H. Jacobiho a v tomto romantickém směru pokračují mj. F. E. D. Schleiermacher, 

Novalis, F. Schlegel, W. T. Krug spatřoval v bezprostředním prožitku základ veškeré 

zkušenosti. H. Lotze roku 1841 pokládal zážitek za základní určení vědomí a sebevědomí.  
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Filosofickou teorii zážitku vytvořil W. Dilthey, který ve své "filosofii života" ztotožňoval 

často život a zážitek. Interpretace zážitku se stala základem v tzv. duchovědách. U F. 

Brentana a E. Husserla je skutek, který se posuzuje podle jednající osoby a to je též zážitek. 

Na přelomu 19. a 20. století se stává zážitek módním pojmem v teorii poznání, logice, 

psychologii, etice a estetice. V existencialismu M. Heidegger, v logickém pozitivismu 

a analytické filosofii se starý pojem zážitek jakoby opouští a překonává, avšak v jiné formě se 

subjektivismus dále rozvíjí. 

 

CoJeCo – zážitek [online] 

URL: ‹ http://www.cojeco.cz/index.php?detail › [2009-16-3] 

 

Prožitek 

      Prožívání je psychickým pojmem, v širokém slova smyslu. Každý duševní děj, 

například vnímání, pozornost nebo myšlení je též prožíváním. Představa zážitku je podle 

hodnoty spojována převážně s kladnými. Každý zážitek je prožíváním něčeho, avšak 

v popředí není předmětný obsah, jenž se v zážitku odráží, nýbrž význam, který získává 

v průběhu individuálního života. Čím více je jedinec osobností, tím více nabývá prožívání 

osobního charakteru. Prožívání tužeb, přání a motivů odráží ve vědomí dynamiku boje 

pohnutek, přijetí nebo odmítnutí určitého úkolu a cíle. Iluze, jakoby zážitek sám o sobě 

stimuloval a určoval jednání osobnosti, vyplývá z toho, že motiv, tj. reálná hybná síla jednání, 

není v zážitku přímo obsažen. Zážitek ve skutečnosti vystupuje jako signál, pomocí něhož si 

subjekt uvědomuje osobní smysl a význam probíhajících událostí. V kritických životních 

situacích sehrává zážitek významnou roli hlavně proto, že přehodnocením situace a životní 

orientace nabývá individuální existence na své smysluplnosti.  

S prožitkem souvisí prožívání - procesuální modalita více či méně vědomých obsahů 

psychiky představující kontinuální proud (tok) duševního dění. V němž jsou akcentovány 

především emocionální a volní kvality.  

 

CoJeCo – prožitek [online] 

URL:‹ http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=2&detail=1&id_desc › [2009-16-3] 
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3.1.7. Kategorie krásy 

 

      Termín kategorie označuje nejobecnější a nejzákladnější koncepce sloužící k vytváření 

názorů a hodnocení. Tento pojem byl používán zejména Kantem a Aristotelem. Ovšem na 

začátku používaly termín »modifikace krásna« a až koncem 19. století se termín modifikace 

krásna změnil na termín kategorie estetiky. 

      Termín »kategorie krásna« je jasný a analýzy jeho používání u různých autorů, kteří 

s ním pracovali, dokládá konvergenci, která ho umožňuje přesně vymezit. »Estetická 

kategorie« je entitou, definovanou spojením následujících charakteristik: 

     1) Étos, tedy zvláštní citová atmosféra 

      Krásný, hezký, půvabný, tragický, patetický, komický, šaškovský atd. jsou především 

citové nebo emocionální reakce, citové dojmy. Tento dojem je komplexní, takže například 

tragické je širokou kategorií, v níž Aristoteles viděl spoluexistenci citů  

tak odlišných, jako je hrůza a soucit, navíc s odstínem fatality boje člověka s osudem, který 

neodvratně zvítězí. Dramatické, které je dynamičtější, odhaluje možnou naději v napětí a boji, 

jehož příznivý výsledek není dosud jasný a zůstává nevyjasněný až do konečného rozuzlení a 

vyřešení. V humoristickém se vyváženě spojuje poetičnost, fantazie a zvláštní druh 

inteligentního vtipu. Hieratické (posvátné) v sobě spojuje hybnou majestátnost s tušením 

posvátných hlubin atd. Tato komplexnost je ovšem chápána jako celek. (Souriau, 1994) 

      Estetická kategorie je především citovým abstraktem. 

     2) Systém strukturovaných sil 

      Ačkoliv se díky citovému charakteru stává estetická kategorie velice subjektivní, není 

sama o sobě subjektivistická. Naopak, dojem diváka, posluchače nebo čtenáře atd. závisí na 

samotné podstatě díla. To například nemůže být patetické jen proto, že člověk pláče, nebo 

komické proto, že se směje, ale člověk se směje, protože je komické dílo, a pláče, protože dílo 

je patetické. Proto, je studium jakékoliv estetické kategorie vždy nezbytně spjato se studiem 

děl jako takových, pokud v nich chceme odhalit, co je původcem citového dojmu. Týká se to i 

strukturálního uspořádání. Každá kategorie je definována jednak sestavením prvků do 

organicky uspořádaného vzájemného vztahu, jednak způsobem, jakým na sebe působí 

navzájem síly uvnitř díla. Například fantatičnost, zázračnost, féerie14 existují ve dvou plánech. 

Jednak v plánu běžném a přirozeném, a jednak v plánu nadpřirozeném, který je s plánem 

prvním v kontrastu, ale přesto s ním komunikuje. Pokud se pomocí diecéze tato 

                                                 
14 Féerie: bláznivá divadelní hra 
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dvojplánovanost odstraní, vzniknou dvě kategorie příbuzné s těmi, o nichž se hovořilo, a to 

prostřednictvím jiných styčných bodů. Budou se od nich i částečně lišit. Takže má pak 

podivné a zvláštní blízko k fantastickému, půvabné blízko k féerii. A i když kategorie 

fantastického i féerického mají charakter dvojplánovosti, neměly by být navzájem 

zaměňovány, neboť jejich způsob vyjadřování je v obou plánech odlišný. Fantastické je vždy 

staví do výrazného kontrastu a vyhrocuje protiklad zákonitostí těchto dvou světů. Současně 

však dramaticky spojuje základní lidské obavy a strach v přirozeném plánu díla s jejich 

existencí působící v druhém plánu. Naproti tomu féerické slaďuje své nadpřirozené projevy 

s lidskými tužbami a přáními a pokouší se naplnit, uspokojit. Rozdíl mezi oběma plány se 

projevuje jen snadností řešení v nadpřirozené rovině, která kontrastuje s obtížností či dokonce 

nemožností uspokojivého řešení v plánu přirozeném, neboť tam je, a to současně, toto 

uspokojivé řešení brzděno poněkud poklidným a naivním přijímáním projevů, které bývá 

dokonce spojené s jistým nadšeným okouzlením.  

     Estetická kategorie je soubor organicky propojených požadavků, které podmiňují étos 

žánru (Souriau, 1994). 

     3) Zvláštní hodnotový typ, odkaz na estetické hodnocení 

      Estetická kategorie umožňuje hodnotit dílo podle toho, zda uspokojuje nebo nikoliv 

dané požadavky, z nichž se rodí étos (mravní základ) díla, nebo zda zcela popírá toto 

směřování. Jako hodnotící nástroj se zde estetická kategorie přibližuje kategoriím logickým 

nebo filozofickým Ale estetická kategorie specifikuje zvláštní variantu estetického ideálu. A 

právě to chtěl vyjádřit již citovaný synonymní (souznačný) výraz modifikace krásna, v němž 

krásno je pojímáno jako obecná estetická hodnota, ať už je způsob, jímž se může projevovat, 

jakkoliv. Termín krásno zde totiž označuje také jednu z dalších variant. A v tomto významu 

je krásno ideálem harmonie, ušlechtilosti a vyváženosti, jako je vznešenost dynamickým 

ideálem, který přenáší lidské síly do vysokých sfér. Z hlediska kvality se odlišuje od hezkého, 

půvabného, dramatického, komického atd. Ale termín krásné se také používá pro označení 

kvality díla, v němž oslňuje a projevuje se jako každý zvláštní typ s estetickou hodnotou, 

zatímco termín vznešenost označuje nejvyšší stupeň této kvality, nádheru v jakémkoliv 

specifickém pojmu, nebo představě. V tomto smyslu mohou všechny estetické kategorie 

vystupovat na místě krásna či vznešena, podle stupně úspěšnosti díla, která na těchto 

kategoriích závisí. A není tudíž vůbec absurdní mluvit o vznešenosti v půvabnosti nebo 

v komičnosti (Souriau, 1994). 
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    4) Otevřená možnost pro všechna umění 

      Poslední charakteristika, která definuje pojem estetické kategorie, je její schopnost 

uplatnit se ve všech uměních. Každé umění používá jiné prostředky: malíř barvy, básník 

slova, hudebník zvuky, tanečník pohyby a architekt prostorové útvary. Každý z nich může 

objevovat stejný druh etického vyznění (étosu) a využívat na základě obecných požadavků 

svých specifických prostředků a materiálů.  

      Entita15 (podstata věci), v níž se spojují všechny tyto čtyři charakteristiky, zvláštní 

etika, systém požadavků na organizaci a vnitřní uspořádání sil v díle, typ estetické hodnoty a 

nabízená možnost pro všechna umění, to je tedy estetická kategorie.  

      V této poslední oblasti jsme mohli zaznamenat, neestetické kategorie se nedefinují 

vždycky ve stejných pásmech bytí. Pokud jedna vyžaduje přítomnost určitého charakteru a 

jiná charakteru opačného, třetí může být zcela všem lhostejná a akceptovat jak přítomnost, tak 

i nepřítomnost. A to ukazuje, že nelze dospět k absolutní klasifikaci všech kategorií a jejich 

vzájemných vztahů. Ostatně vždycky existuje i možnost, že se objeví další kategorie.  

      Toto vše se týkalo toho, co se nazývá v pravém slova smyslu »estetická kategorie«. 

Ale je třeba na závěr zdůraznit, že estetikové také někdy používají slovo »kategorie« ve 

smyslu mnohem méně specifikovaném a často také mnohem méně rigorózním (přísně 

zachované zásady). Takové slovo však už není estetickým termínem, ale je to slovo běžného 

jazyka, používané v estetice.  

      Kategorie v tomto posledním smyslu označuje každou třídu, do níž se zařazují bytosti 

stejného druhu. Označuje také povahu, přirozenost, podstatu těchto bytostí, definovanou 

jejich společnými rysy. Každá koncepční práce, každá analýza, pokoušející se o nalezení 

charakteristik nějakého uměleckého nebo literárního žánru, typických estetických faktů, 

uměleckých forem, dospívá k tomu, co můžeme nazývat, kategoriemi, pokud toto slovo 

budeme chápat v jeho širokém smyslu (Souriau, 1994). 

 

3.1.8. Vliv estetiky na sport 

 

      Moderní sport patří k základním a charakteristickým rysům 20. století. Základy jeho 

celosvětového rozvoje byly položeny koncem 19. a počátkem 20. století, kdy se konstituovaly 

mezinárodní organizace specializovaných sportovních disciplín a kdy vznikly i moderní 

olympijské hry. 

                                                 
15 Entita: Všeobecně - objekt, ve filosofii - schopnost  existovat. 
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      Sport se zrodil v evropské kultuře. Ta se však rozvíjela v přímé návaznosti na vývoj 

starověkých civilizací Přední Asie, severní Afriky a Středomoří. Celá tato oblast se stala 

rozsáhlým dějištěm procesu, v němž se po tisíciletí krystalizovala a tříbila podoba moderních 

sportů.  

      Moderní sport vtiskl novou podobu vytrvalosti a hbitosti lidských nohou, odvaze a síle 

lidských rukou i kráse pohybu celého lidského těla. Proměnil prastaré hry se zvířaty, rozvinul 

je do nejrozmanitějších podob hry s míčem a otevřel nové perspektivy odvěké lidské touze po 

co nejrychlejším pohybu ve vodě, na souši i v oblacích, co nejpřesnějším provedení prvků, ať 

už se to týká moderní gymnastiky, či krasobruslení. Vyvinout co největší sílu (např. zvednout 

co největší hmotnost – vzpěrači). A jiné touhy po co nejdokonalejším pohybům.  

 

3.1.9. Krása lidského těla    

 

Ve starověkém Řecku se upřednostňoval především rozvoj duchovních hodnot. 

Ideálem Řecké výchovy byl harmonický rozvoj fyzických i duševních vlastností a schopností 

každého občana – kalokagathíá (viz.3.2.3.) 

Postupem času, se ale pohled na krásu lidského těla měnil, zejména pohled na ženy. 

Společnost prošla velkým vývojem. Např. v gotice – řasení drapériích na ženských tělech 

z nichž dělaly štíhlé madony naopak v baroku byl ideál krásy ženského těla, „boubelatost“, 

kypré ženy byly žádané.    

Dnes ale pojem krása lidského těla znamená velký zásah, jak do lidské psychiky, tak, a 

to hlavně tělesné fyziognomie. Moderní pojem krásy má v dnešní době velký význam.  

Moderní Evropan si svůj ideál krásy vytváří jedině na základě vjemu zprostředkovaným 

uměním. Výjimku zde činí pouze lékař a umělec.  

      V Evropě odsuzujeme nevědomky nahotu v přírodě, v umění však znázornění nahoty 

považujeme za dovolené a máme je ustavičně před očima. Proto posuzujeme krásu ženského 

těla podle měřítka, která jsme nabyli z uměleckých děl a přírody. Všeobecný úsudek o kráse 

ženy není odborný, ale indirektním16. 

                                                 
16 Indirektní: nepřímý 



 35 

 

3.2. Osobnost člověka 

 

      Osobnost člověka je v psychologii definována různě, vždy podle toho, jaký osobní 

model je v pozadí definice a jakými metodami osobnost zkoumáme. Většinou je definována 

jako celek duševního života člověka. Slovo osobnost (personality) je odvozeno od masky 

(persona) antických herců. V běžné řeči označovala persona také charakter nebo roli (kterou 

maska představovala), sociální postavení a konečně také vlastnosti, které k němu dopomohly. 

Pro H. J. Eysencka17 je osobnost poměrně stálá jednota charakteru, temperamentu, intelektu 

a těla, což umožňuje konečný výsledek našich zvyků. Pro J. B. Watsona18 je osobnost 

konečný výsledek našich zvyků. 

      Nejvlastnějším znakem osobnosti je její jedinečnost, výlučnost, odlišnost od všech 

jiných osobností. Psychologie tímto termínem označuje nejen významnou vynikající, 

důležitou osobnost, ale také osobnost patologickou, průměrnou či dokonce zločinnou. V 

psychologickém významu je tedy osobností každý člověk (viz. Jung, Kretchmer, Freund). 

      Oblast zkoumání psychologie osobnosti obvykle bývá rozdělována do 2 částí: 

Obecná psychologie osobnosti - hledá společné struktury prožívání a chování, které existují i 

přes individuální odlišnosti. Formuluje výpovědi, které jsou platné pro všechny osoby. 

Diferenciální psychologie osobnosti - zabývá se strukturálními zvláštnostmi prožívání a 

chování určitého člověka, určitého individua. Konstantnost - relativně stejné tendence jednání 

a vzory reagování. Identita - vychází z konstantnosti, relativně přetrvávající jedinečnost 

osobnosti pozorovaná sebou nebo druhým.  

      Psychologie všedního dne vychází z naivních teorií osobnosti, které vznikly částečnou 

metodou „pokus a omyl“. Nejdříve jsme silně ovlivněni „prvním dojmem“ a máme sklon 

přizpůsobovat své pozdější soudy o člověku tomuto prvnímu dojmu tak, aby byly s tímto 

dojmem totožné. Přiřazení vlastností, které pokládáme za příčinu určitého chování, aniž 

bychom měli možnost kontroly, označujeme odborně jako „proces atribute“. Vznikají 

zkreslení, která často působí jako předsudky. Atribuční chyba - tato chyba vzniká v důsledku 

                                                 
17 H. J. Eysencka (1916 – 1997) britský psycholog německého původu; profesor univerzity v Londýně. Autor obsáhlé koncepce osobnosti 

a metod zjišťování její struktury. 

18 J. B. Watson 1878 - 1958, americký psycholog a zakladatel behaviorismu, profesor univerzity v Baltimore (1908), kde vedl 

psychologickou laboratoř. Od roku 1920 se orientoval na oblast aplikované psychologie. 
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tendence vidět příčinu chování druhých v určité dispozici, zatímco vlastní chování 

interpretovat jako závislé na situaci - Haló efekt19 a Pygmalion efekt20.  

      Kategorizace - zanedbáváme individuální jedinečnost a přisuzujeme postiženému 

charakterové vlastnosti, které obecně předpokládáme u většiny členů dané skupiny (učitelé- 

„typický učitel“). Posuzování podle vnějších projevů - je taká jednou ze strategií „naivních 

teorií osobnosti“. Mimika, gestikulace, držení těla = řeč těla - poselství, které doplňují řeč a 

slouží k nonverbální komunikaci. 

Typologie osobnosti 

Antičtí lékaři Hippokrates a Galenos rozlišovali 4 temperamenty: 

- lehkokrevného -  sangvinika 

- těžkokrevného - melancholika 

- horkokrevného - cholerika 

- chladnokrevného - flegmatika 

Podle těchto lékařů zdraví a nemoc závisí na vzájemném poměru jednotlivých složek (látek, 

sil apod.) v organismu. Jejich správný poměr, harmonické vyvážení se projevuje zdravím. 

Odchylky od optimálního poměru vedou k nemocem. Správný poměr, vyvážené smísení 

složek se latinsky vyjadřuje termínem temperamentum. Šlo o vyvážení čtyř předpokládaných 

hlavních tekutin v těle: krve (sangius), hlenu (flégma), žluté žluči (cholé), černé žluči 

(menania cholé).  

Odchylky od optimálního vyvážení, od temperamentu, vedou také k výrazným 

psychickým rozdílům mezi lidmi. U Galenových následovníků postupně došlo ke 

zjednodušenému učení o čtyřech temperamentech: - u sangvinika převládá krev, u flagmatika 

hlen, u cholerika žluč, u melancholika černá žluč. Za schématem čtyř temperamentů však byla 

hlubší idea, vyjádřená již u Alkmaiona: pro zdraví a nemoc i pro adekvátní fungování 

psychických procesů a vlastností má základní význam přiměřený poměr, rovnováha 

jednotlivých složek lidské přirozenosti. 

Tyto 4 typy lze krátce charakterizovat následujícím způsobem: 

1) Sangvinik - bezstarostný, plný nadějí, který žije pro daný okamžik a nemyslí na 

budoucnost. 2) Melancholik - bere vše velmi vážně, vždy nachází nějaké důvody ke 

znepokojení, vztahuje nepříjemné věci ke své osobě. 3) Cholerik - vznětlivý, impulzivní, ale 

                                                 
19 Haló efekt: tendence usuzovat na základě jednotlivých náhodných znaků na přítomnost dalších podstatných znaků nebo na celou 

osobnost. 

20 Pygmalion efekt: (Rosenthalův efekt) - vývoj, chování a výkon lidí je závislý na tom, co se od nich očekává. 
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pořádkumilovný, neústupný, chamtivý. 4) Flegmatik - v negativním smyslu: má sklon k 

nečinnosti, tendenci soustředit se jen na nasycení a spánek; v pozitivním smyslu: rozvážný, 

stálý, snášenlivý, přemýšlivý. E. Kretschmer21 rozlišil 3 základní typy podle stavby těla.  

1) Pyknik - má postavu se zvětšeným objemem hrudníku a břicha. Projevuje se u něho sklon k 

obezitě. 2) Astenik - má štíhlou postavu. 3) Atletik - má výrazně rozvinuté svalstvo a kostru. 

Typy se liší také tvarem hlavy a dalšími somatickými znaky, ale i psychickými vlastnostmi.  

Pyknici bývají zpravidla družní a veselí, s občasným přechodem k depresi, mají cyklotymní22 

temperament. U leptosomů nalezneme zpravidla schizotymní temperament: většinou jsou 

uzavření, buď přecitlivělí, nebo chladní, bez živého projevu emocí; nebo se u nich střídají 

extrémy přecitlivělosti - necitelnosti. 

Atletici mívají viskózní temperament (odpovídá přibližně flegmatickému) vyznačují se 

lhostejností, netečností, která se občas střídá s výbušností.  

Kretschmer chápal typy jako závislé na převaze jednoho ze tří hypotetických hormonů 

v krvi, o čemž rozhoduje dědičnost. Podobné tři typy rozlišil Američan W. Sheldon: 

pyknikovi odpovídá endomorfní typ, atletikovi mezomorfní, leptosomovi sktomorfní typ. 

      Z typologie podle C. G. Junga23 rozlišujeme ještě 2 formy lidské osobnosti: 

introvertované a extrovertované.  

Introvert - se vyznačuje váhavým, reflexním, do sebe staženým bytím obtížně se schovává za 

nedůvěřivé pozorování. 

Exrovert- je vstřícná, otevřená a ochotná bytost, která se rychle vpraví do každé situace.  

Snadno navazuje kontakty, bezstarostně a důvěřivě se pouští do riskantních situací. 

Protiklad – citlivý X necitlivý, agresivní X neagresivní, svědomitý X nesvědomitý, se 

nechápe jako dvojice ostře odlišených vlastností, ale jako rozměr. Uvedené dvojice 

přídavných jmen vyjadřují krajní charakteristiky, mezi nimiž existuje řada přechodných 

forem. Rozměr extroverze - introverze se nachází ve většině moderních modelů osobnosti.  

 

 

 

 

                                                 
21 E. Kretschmer (1888 – 1964) německý psychiatr a neurolog, profesor univerzity v Marburgu a Tiibingenu. Zakladatel psychosomatické 

typologie člověka, autor historicky významné klasifikace temperamentu. 

22 Cyklotymie: střídající se alternativní nálady deprese (např. snížená energie a aktivita, nespavost, redukce sebedůvěry, samotářství, 

pesimismus). 

23 C.G. Jung (1875-1962), byl  švýcarský psychiatr, psycholog a filosof kultury, profesor univerzity v Curychu a Basileji. Založil školu 

dynamické psychologie. Jako první zavedl do klinické (diagnostické) praxe asociační experiment. 
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3.2.1. Specifika ženské osobnosti  

 

Vztahy mezi pohlavími patří k nejaktuálnějším tématům soudobé sociologie sportu. Sport 

totiž jako institucionalizovaná aktivita vyžaduje systematické fyzické úsilí, motivované 

zvýšením celkové kondice, osobním prožitkem či cíleným výsledkem, výkonem nebo 

odměnou, tedy maskulinní aktivitu (Hogenová, 1997).  

      K hlavním důvodům současného zvýšení sportovní participace dívek a žen pak v 

našem kulturním kontextu patří vedle legislativních opatření vyjadřujících celkovou 

demokratizaci společnosti i globálně působící hnutí za práva žen, rostoucí popularita 

kondičních aktivit fitness a konečně i kontroverzně hodnocené zastoupení ženských sportů v 

globálně působících masových médiích. 

K problematickým rysům postavení žen v soudobém sportu patří i téma separatismu24, 

provázeného s otázkou, jak překonat nevyváženou strukturu příslušnosti k pohlaví. Ukazuje 

se totiž, že ženy v jasně profilovaných a vyhraněných ženských sportech (moderní 

gymnastika, akvabely apod.), hrají rozhodující roli i v řídících pozicích a jsou schopny 

kontrolovat i finanční otázky, což bývá jinak zpravidla záležitostí mužů. Navíc se připomíná, 

že pro mnoho žen jsou právě výhradně ženské sporty jedinou cestou radostného uspokojení 

fyzické aktivity, nezatížené mužským šovinismem. Separatismus tak sehrává významnou 

úlohu v utváření postoje ženy k výběru sportovní disciplíny. 

Vzdor kritickým poznámkám o postavení žen ve sportu je zřejmé, že problematika 

ženské emancipace již letmým pohledem do minulosti dokládá prokazatelně rostoucí 

spektrum příležitostí uplatnění žen na scéně sportu v dimenzích posledního století. Vedle 

zkušeností přinášejících pocit nezávislosti, sebevědomí a hrdosti pak zejména na poli 

profesionálního sportu rostoucí počet žen dosahuje bezprecedentní úrovně finančních odměn 

a vysoké úrovně společenské prestiže. Stávají se vedle svých mužských protějšků 

významnými společenskými celebritami a mnohdy vstupují na dříve nedosažitelný Olymp 

společenské elity. Přitom progresivní emancipační rysy historie ženského sportu jsou výrazně 

relevantnější v zemích s vysokou úrovní demokratických tradic, kde právě důraz na ženská 

práva sehrával důležitou roli na poli společenských změn. Ve Spojených státech, Velké 

Británii, skandinávských zemích či v naší společnosti tak postavení žen ve sporu je nesporně 

na vyšší úrovní, než v zemích tradičně podřízeného postavení žen, jako jsou předně islámské 

                                                 
24 Separatismus: pochází z latinského základu sēparātiō – odloučení, oddělení, odtržení či rozdělení apod., obecně se rozumí snaha o 

odtržení (separaci). 
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země, kde méně cenné postavení žen je mnohdy umocňován celkovou chudobou, politickou 

nestabilitou a tradičními vlivy fundamentálních důrazů náboženství. Významným měřítkem 

postavení žen na půdě sportu je v kontextu posledního výzkumu absolutní a relativní počet 

účastnic vrcholné sportovní události – Olympijských her. Naznačili jsme, že jsme svědky 

sílícího boje za rovnoprávné postavení jako aktivních sportovkyň, trenérek, rozhodčích či 

funkcionářek: ten je v odborné literatuře poměřován právě údaji i z olympiád. 

      Pokud se opřeme o známé údaje Olympijských her, pak ve starověkém Řecku – vzdor 

prakticky deklarované možnosti sportování – nebylo ženám pod trestem smrti povoleno 

účastnit se her ani jako aktivní sportovec, ani jako divák. Účast žen, dětí a starších lidí na 

sportovních akcích byla vyhrazena na lokálně organizovaných slavnostech, byla však 

vyloučena v případě her na Olympii. Ženy měly jediné slavnosti na počest bohyně Héry, 

slavností původně zasvěcených obřadním rituálům plodnosti. 

      Postupný rozvoj moderního sportu od šestnáctého století přináší ze sociálního hlediska 

sílení rovností sportovní participace, rozvoj sportovní specializace a oceňování pozitivního 

vlivu sportovních pohybových aktivit na všestranný rozvoj jedince. 

Ve dvacátých letech 20. století dochází k rozmachu ženských sportů, které se postupně 

vymaňovaly z předválečné dominance mužské sportovní nadvlády. Československá republika 

tak iniciovala samostatnou mezinárodní federaci ženských sportů a házené, která už v roce 

1922 uspořádala 1. Ženskou olympiádu v Paříži, později přejmenovanou na Ženské světové 

hry. V celku můžeme shrnout, že i samotné Olympijské hry jsou dokladem rostoucí 

emancipace žen na půdě sportu: Jestliže v roce 1896 na první novodobé olympiádě v Aténách 

se ženy her nezúčastnily, pak o sto let později se jejich počet přibližoval ke 4000 (při cca 

7000 mužů). Procentuálně tak poměr žen na Olympiádách poprvé dosáhl 10% v roce 1952 v 

Helsinkách, 20% -ní hranice bylo dosaženo v roce 1976 v Montrealu a 34% - ní účasti žen v 

roce 1996 v Atlantě. V Sydney pak sportovní olympijskou účast vybojovalo 38% žen 

a v Athénách 2004 toto zastoupení přesáhlo 40% - ní hranici (Sekota, 2004). 
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3.2.2. Psychologické předpoklady žen pro vykonávání vrcholového sportu 

 

U žen jsou hlavními příčinami tělesné proporce, odlišná psychika, struktura tělesného 

habitu (vzhledu), které ovlivňují sportovní aktivity. Pod vlivem uvědomění si své pohlavní 

diferenciace si žena v dětském věku vybírá, z prostředí určité podněty, které její ženskou 

identitu potvrzují. 

Psychické rozdíly mezi muži a ženami jsou dány nejen biologicky, ale i výchovou, 

předepsanými rolemi, tradicemi. Odlišná pohlavnost, výchova i socializace a tím i odlišné 

prožitky, zkušenosti, dovednosti mají vliv na vytvoření odlišného vnitřního světa. Ze spektra 

možných řešení uchopí muži a ženy jen určité, pro ně charakteristické možnosti (Řehulka, 

1997).  

Zdůrazňování výkonnosti vede k tomu, že muži mají tendenci ke kladení nadměrných 

požadavků na svůj výkon, k nadměrným aspiracím. K rizikovému chování, k přeceňování 

sebe sama, k boji. Nemožnost splnit nadměrné požadavky vede k frustracím, prožitkům 

selhání, které se snaží kompenzovat výkonem v jiné - náhradní oblasti. 

      Pro ženy je nejvýznamnější budování a udržení živého emočního vztahu. Vyvinuly 

řadu strategií, jak síť vztahů budovat a udržet. Primární ženskost je podložena vztahovostí, 

schopností vcítit se do druhého - empatie. Empatická schopnost vede v osobním životě k 

tomu, že ženy pokládají okolní problémy za vlastní, vžívají se do druhých, spoluprožívají, 

nabízejí pomoc, dávají se k dispozici, soucítí, obětují se (často, aniž by to někdo vyžadoval), 

nechají si mnohé líbit (aby nenarušily pozitivní vztahy). Je-li situace neúnosná, reagují silně 

emotivně, zdánlivě se zpožděním. 

      Hlubší prožívání, schopnost vstřebávání vztahů z okolí, zvýšená senzibilita a 

emocionalita, to vše dělá vnitřní život citlivější. Prožívají silně štěstí i nezdary. Častější jsou 

proto zklamání, která jsou prožívána už při mírné disharmonii. Ženy snášejí hůře napětí ve 

vztazích, trpí pocity viny, že se prosadily na úkor jiných a tím s nimi narušily pozitivní 

vztahy, nechtějí být porovnávány, dbají na vytvoření dobré pověsti jako záruky pozitivních 

vztahů. 

      Žena má silnou potřebu milovat a být milována, proto je ochotna potlačovat své 

vlastní potřeby, svá přání, agresi, někdy i svou individualitu, je schopna obětovat se. 

Uvedené rozdíly se promítnou i do odlišností v průběhu sportovní kariéry. Ve většině 

případů je cesta k vrcholové výkonnosti u žen rychlejší než u mužů. Je to dáno 

pravděpodobně tím, že ženy bezvýhradněji přijímají životní role, pro něž se rozhodly, a proto 

se jejich naplnění plně věnují. Na vrcholu setrvávají, pokud jsou si jisty schopností podat 
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maximální výkon. Jakmile cítí nejistotu v možnosti podat vrcholový výkon, vědomě 

připravují zakončení sportovní kariéry. Hlavním motivem je vyhnout se možnému neúspěchu. 

Nechtějí být negativně hodnoceny, a proto se takové situaci cíleně vyhýbají. Častým 

únikovým prostorem se stává mateřství nebo starosti o rodinu. Ty jsou sociálně plně 

akceptovatelné. Pokud závodní činnost prodlužují, nebo se do ní vracejí, dělají tak převážně 

pod sociálním tlakem, nejčastěji ze strany životních partnerů. 

      Mnoho sportů navozuje situace tělesného kontaktu, který je pro velké procento žen, na 

rozdíl od mužů, problematický. Ženy daleko více než muži zvažují povolení k narušení jejich 

osobního teritoria. Dotyk je v běžném životě ženy charakterizován ochraňujícím cílem, nebo 

má sexuální podtext. Jiný dotyk je pro ženy signálem ohrožení. Osobní prostor je chráněn 

řadou sociálních norem. Sport s touto daní nepočítá. Mužský sportovní kontakt je soutěživý, 

srovnávací, bojový, nemá sexuální podtext (Slepička, 2005). 

 

„Jedni na ideály umírají, druzí z nich tloustnou.“ 

                                                                         William Somerset Maugham 

 

3.2.3. Ideál krásy 

 

      Ideálem krásy vnímáme něco, nějaký stav, vědomé prožívání něčeho, jež nás uvádí do 

souladu s pocitem vytržení z abstrahovaného objektu, až úplné fascinace, a to bez kontextové 

důležitosti globálního pohledu na tento daný objekt. Při tomto procesu se z biologického 

hlediska stejně jako v případě prožívání jakékoliv jiné příjemné zkušenosti uvolňují v mozku 

hormony způsobující dané libé pocity (např. serotonin, histamin, taurin apod.) Spouštěče, na 

které tyto látky reagují, nejsme schopni u všech subjektů celkově generalizovat. Každý totiž 

považuje za krásné něco jiného. Každý máme hodnotu a míru krásy jinou. Je to závislé na 

prostředí ve kterém jsme vyrůstali, na výchově, jak se nám utvářela a formovala osobnost a 

hlavně z našich zkušeností a citu, který jsme schopni vnímat. V každém případě jde o prostý 

individuální idealismus daného objektu, subjektivní postoj jedince nebo společnosti k 

vnímanému objektu. 

Tento postoj může být vrozený, společensky naučený nebo také zcela 

neidentifikovatelně subjektivní vycházející z minulostních či abstraktních obrazů 

odehrávajících se v podvědomí subjektu. 

Daný proces můžeme popsat ještě podrobněji teorií přenosu informací mezi 

jednotlivými mozkovými buňkami, jež probíhají pomocí mediátoru výše uvedených látek. 
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Otázkou zde však je, zda v tomto dění figuruje jenom pravá tzv. emotivní hemisféra nebo to 

probíhá i za účasti levé tzv. myslící pragmaticko - logické hemisféry?  

Existuje zde tedy objekt vnímání. Řekli jsme si, že jím může být jeden člověk, ale i skupina či 

celá společnost. Na základě těchto faktů můžeme odvodit rozdělení způsobu vnímání a to na: 

1) Autistické (sebevztažné) - kdy je subjekt zaměřený dovnitř, na své vlastní fyzické či 

psychické vlastnosti a schopnosti. Extrémní autistický postoj často hraničí až s nepřiměřenou 

sebeláskou- narcismem. V tomto případě je narcismus brán jako vrchol autistického vnímání 

ideálu krásy. 

2) Exogenní (vnější) - čili vztahující se k něčemu vnějšímu, tedy buď k nějaké věci nebo k 

nějakému člověku, či zvířeti nebo k nějakému abstraktnímu pojmu, jako je např. Bůh. Láska 

je v tomto prožití krásna tím nejvyšším možným vnějším ideálem. 

Objekt je ze základního hlediska rozčleněn na: 

a)  Hmotný – 1. živý - člověk, živočich, rostlina. 

                     2. neživý - věc, nemovitost, obraz. 

b) Abstraktní – něco duchovně ne však hmotně poznatelného, existující jako pojem (viz. 

nomenologie) např. Bůh, filosofická myšlenka, druh umění. 

Objekty abstrakce si člověk staví do určité hierarchie. Můžeme to také nazvat 

hierarchii hodnot, kterou se však zabývá věda zvaná axiologie. Filosofická nauka o krásnu a o 

účinku umění na lidskou duši se nazývá estetika (Souriau, 1994). 

 Historické proměny ideálu krásy: 

V primitivních přírodních společnostech, lidé vnímali krásné to, co považovali za silné 

a nesmrtelné, nepřemožitelné, kdy nejvyšší hodnotou jejich běžného bytí bylo zachování 

života. Za krásné považovali mohutné ženské tělo, jež bylo schopné porodit spoustu potomků 

a zachovat tak rod. Naproti tomu dnes je ideálem ženské krásy nepřirozeně štíhlé chlapecké 

tělo, což koresponduje nedospělým vzhledem, jež má do původního smyslu rozmnožování 

velmi daleko, ale souvisí spíš se současně deformovanou potřebou uspokojování potřeb. 

      Současnost však není jediná, která se jeví z hlediska pohledu na krásu jako 

nepřirozená. Tak např. Sofisté za starého Řecka - Sokrates a spol. viděli vrchol krásy v 

moudrosti, zároveň však v souladu s mladým konkrétně mužským atletickým tělem. V tomto 

období nebyla náklonnost mužů k mužům nijak zvlášť odsuzovaná. Naopak mnoho tvůrců 

sochařství či malby zobrazovali krásu a úctu k síle a důstojnosti mužského těla i rozumu. 

Vzpomeňme si třeba na Spartu, kde se dokonce snaha o ideál natolik vyhrotila, že vyhazovali 

ze skály nemocné či postižené, aby očistili stát od slabých a vytvořili z něj utopický ideál ze 

samých zdravých a chytrých lidí. V pozdějších létech v Anglii napsal Thomas Moore 
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zajímavou práci na téma absolutního státu s názvem Utopia, kde popisuje nemožnost 

jakékoliv anarchie, naopak lidé mohou fungovat jedině pod vedením absolutistického vladaře, 

v absolutně sladěném systému.  

Egypt, bohatší lidé si pěstili pleť celého těla, která před tím depilovali, vonnými 

mastmi a na svých oholených hlavách nosili různé paruky, používali silný make-up kolem 

očí, což zdůrazňovalo jejich smysl pro oduševnělost, stavěli vysoké chrámy a hrobky, neboť 

je fascinovala představa velikosti svých bohů a oko bylo jeho hlavním symbolem, což se 

promítá i do dnešního křesťanství. Také kladli velký důraz na své náboženství a na soulad 

duše s tělem. Po celá staletí se lidé snažili připodobnit se Bohu v jeho dokonalosti. 

Dále Platónská Kalokagathia mluví také o harmonickém člověku, jenž je krásný 

tělesně, duševně i v mravech. Skloubení krásy těla a čistoty ducha a tzv. platónská láska přece 

hovoří o beztělesné lásce k osobě, jež zároveň doplňuje rčením: „Lásku vzbuzuje náš pohled 

na krásu“ 

Ve středověku, křesťanství posílené apologetikou v období ranné scholastiky a 

podpořené nezpochybnitelnými dogmaty mocechtivých církevních hodnostářů. Řada věcí je 

zakázána, některé činy, hříchy se dají vykoupit za odpustky. Nahé lidské tělo se nesmí 

zobrazovat, myšlenky o vnímání ideálu se vztahují pouze k Bohu. I tohle však mnohé přináší. 

Staví se nádherné rotundy, chrámy a baziliky, formují se umělecké styly jako gotika, baroko, 

renesance. 

      Ve středověku bylo krásné to, co bylo ctnostné. Postupně se tato striktnost uvolňuje. 

Ve 14. století nastal v období renesance přelom. Preferuje se individualismus, znovuocenění 

přírody a přirozenosti. Obrazy se malují spontánně, bez předsudků a strnulosti, podle 

pantheismu každá věc v sobě obsahuje nekonečného Boha. 

Nemohu pozapomenout na oduševnělé citace anglického spisovatele, básníka a 

dramaturga tohoto období Williama Shakespeara o mládí, radosti i smrti a nejen o ženách: 

„Vše co je krásné, má se rozmnožovat.“ nebo „Buď věčně svůj, můj milý, leč pamatuj, že 

věčně nebudeš, na vlastní smrt se připravuj, svou krásu jiným dej, a nezemřeš.“  

V období osvícenství Jean Jacques Rousseau obrací znovu svou pozornost k citům, 

vášním a přírodě. V Rozpravě o vědách a umění hovoří o nadčasové myšlence, která se velmi 

týká i dnešní doby: „Pokrok věd a umění je proces úpadkový. Tento umělý svět působí 

úpadek mravů, omezuje přirozenost člověka, volá po návratu k prostotě a nevinnosti!“ 

Zakladatel empirismu Francis Bacon dokázal nádherně popsat jakými různými omyly 

se necháváme ovlivnit a ovládat. Není tedy vnímání krásy pouhý sebeklam? Možná, že ano, 

ale není to nádherné? 



 44 

John Locke25 tvrdí, že člověk je nejkrásnější na počátku, když přichází na svět, jako 

čistá duše, nepopsaná „tabula rasa“. Zdá se, že nás mohou více přitahovat nepopsaní, 

neposkvrnění lidé, jež se jim jejich čistota zračí v tvářích a nejlépe v kombinaci s mládím, ale 

je to naivní představa. Takoví jsou pro nás nedotknutelní. Ovšem můžeme se velmi rychle 

jejich čistoty přesytit. Tato krása může být pro nás nekonečná jedině v kombinaci s chladem a 

odmítáním, protože pak ztrácí na žádostivosti a zprotiví se více než ošklivost. Ne nedarmo 

řekl jeden francouzský spisovatel Markýz de Sade: „Jste příliš krásná na to, abyste se mohla 

zamilovat do někoho jiného, než pouze do sebe.“ 

V novověku, v 19. stol. Friedrich Nietzsche26 a jeho nadčlověk je otázkou pro bytí 

člověka. 

„Člověk je provaz natažený mezi zvířetem a Nadčlověkem. Provazem je nad propastí a má 

být překonán. „Nadčlověk je něco, co překoná lidstvo jako pokolení.“ Nietzsche o něm hovoří 

jen pomyslně ve své filosoficko-historické práci o životě potulného filosofa tak pravil 

Zarathustra. 

      Zajímavé je také vnímání světa podle Friedricha Nietzsche, jenž rozděluje kulturu na 

dva proudy. Na apollinský směr, který popisuje člověka žijícího v iluzi harmonie a řádu a na 

směr dionýský, který realitu nezkrášluje, hrůzu ze skutečnosti však překonává opojením, 

propaguje vášnivé, nespoutané, disharmonické umění. „Nikoli, pravil Zarathustra, z 

nebezpečenství učinil sis povolání, na tom není nic mrzkého. Za to tě pochovám vlastníma 

rukama! Tak střeste se dobrých a spravedlivých! Rádi ukřižují ty, kdož si vynalézají svou 

vlastní ctnost - nenávidí osamělého.“ 

Andy Warhol 27, jehož myšlenky a pohledy na krásu mě velmi zaujaly. Např. říká, že: 

„V určitém období je každý člověk krásný. Někteří si to prožijí jako děti a pak to ztratí v 

dospělosti, ale zase to získají třeba ve stáří. Pokud si člověk udrží svůj krásný vzhled celé 

roky bez ohledu na image a styly, bude stále krásný. Pokud člověk nějak změní svou krásu, 

kterou už získal, ztratí své kouzlo. To samé platí i u známých restaurací, oblíbených podniků 

apod.“ 

      Je skutečně známou pravdou, že lidé mají rádi věci tak, jak jsou zvyklí je znát. V 

tomto případě se nám může jevit krásná i tak abstraktní a zároveň běžná a potřebná věc, jako 

je jistota. Dále konkretizuje detaily vnímání krásného tímto: „Vždycky vynechejte vady, ty 

                                                 
25 John Locke (1632 – 1704), byl anglický filosof, představitel novověkého britského empirismu a jeden ze zakladatelů liberalismu. 

Kriticky se stavěl proti Descartovi. 
26 Friedrich Nietzsche (1844 – 1900), německý iracionalista a voluntarista, podporoval pud sílu a zdraví, základní princip života je vůle 

k moci. 

27 Andy Warhol ( 1928  – 1987), byl americký malíř, grafik, filmový tvůrce, autor a vůdčí osobnost americké větve pop artu. 
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nepatří na dobrý obraz. Jsou jen dočasnou záležitostí a nijak nesouvisí s tím, jak vypadáte. 

Být čistý je také důležité. Krása v nebezpečí zkrášlí, ale krása ve špíně zoškliví. Nažehlení 

lidé jsou opravdu krasavci. Také když se za někým otočíte, jako byste pocítili specifickou 

vůni, která vás donutila ohlédnout se. Někdy však může vypadat něco krásné, protože je to 

třeba jen nějak odlišné od ostatních věcí kolem. Červená květina mezi bílými, nebo když jste 

mezi samými krásnými lidmi, budou se vám víc líbit ti oškliví, protože poruší krásný 

stereotyp, budou jiní.“ 

Zde upozorňuje na mírné nedostatky prvního dojmu: „Šperky nedělají lidi krásnější, 

ale lidé si s nimi krásnější připadají. Když o vás projeví někdo zájem, měli byste ho ihned 

upozornit na všechny své problémy a nedostatky, než riskovat, že si jich nevšimne. Proč 

nechávat druhému zadostiučinění, až to sám odhalí?“ poté však doplňuje: „Nemůžete nikdy 

přesně předpovědět, které drobnosti ve způsobu jak člověk jedná či mluví vyvolávají u 

druhých lidí mimořádné citové relace. Buď kouzlo zapůsobí a člověku se na druhém líbí 

všechno, nebo zklame a na onom člověku se naopak všechno zoškliví.“ Dále říká: „Krása lidi 

chrání, nikdo se jim nesnaží ubližovat.“  

Třeba děti či zvířata - drobné rysy a krásná pokožka. Já se dívám na lidi z toho úhlu, 

ze kterého se na sebe dívají oni, protože jejich vlastní úhel souvisí s jejich způsobem 

uvažování víc než objektivní úhel. Ať vypadá tlustě, jestli ji na tom nesejde, tak mě také ne.“ 

Nakonec však vše shrňme nadčasovou myšlenkou: „Myslím si, že mít zem a neruinovat ji, je 

nejkrásnější umění, které člověk kdy může chtít vlastnit.“ 

 

3.2.4. Historické trendy: Zobrazování ženského těla 

 

 Obecně v západní kultuře, je na ženy vyvíjen větší společenský tlak, který je nutí 

snažit se vyhovět ideálu štíhlosti, než na muže. Idealizace štíhlosti u žen je často vnímána 

jako výsledek historického vývoje v minulém století (Grogan, 2000). Jak bylo výše popsáno, 

na západě je vyvíjen větší společenský tlak na ženy, což si myslím, že je podmíněno, 

samotnou společností, ale hlavně tamní kulturou a historickým vývojem. 

 V západních industrializovaných kulturách se v průběhu let změnila představa o 

přitažlivém, zdravém tvaru a velikosti lidské postavy, a to především u žen. Kulturní změnu 

„ideálního těla“ můžeme sledovat od kyprých postav, oblíbených ve středověku, až 

k vyhublým siluetám, jimž dávají přednost dnešní módní časopisy (Grogan, 2000). 

 Ještě nedávno byla boubelatost vnímána jako elegantní a erotická. Umělci od 

středověku idealizovali „reproduktivní“ postavu. Plnost postavy v oblasti břicha a plně 
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vyvinuta ňadra byla zdůrazňována jako symbol plodnosti. Ženské tělo bylo často zobrazováno 

s plnými boky a ňadry. Tento trend představují masitá a korpulentní ženská těla, jako maloval 

např. Rubens v 17. století, která  byla estetickým ideálem své doby.  

 Idealizace ženské štíhlosti je velmi novodobý jev, datujících se od 20. let 20. století 

Často se uvádí, že štíhlý ideál je výsledkem úspěšné marketingové politiky módního 

průmyslu, ze kterého se stal standard kulturní krásy v bohatých průmyslových společnostech 

20. století (Grogan, 2000). 

Po první světové válce se ujal styl tzv. „Flapper“, který diktoval chlapeckou postavu 

s plochou hrudí. V té době si ženy stahovaly hruď spodním prádlem, aby zeštíhlily svou 

siluetu. Tím si deformovaly svá těla. Dále držely hladovku a usilovně cvičily.  

 Ve třicátých a čtyřicátých letech se ideál posunul k poněkud plnějším tvarům, 

ztělesňovaným Jean Harlowovou a Jane Russellovou (Grogan, 2000). Ovšem plnější tvary 

nebyly nijak přehnané, stále se držela „štíhlá postava“ o něco více zaoblená. 

 V padesátých letech byl ideál a trend krásy ve velkých ňadrech, útlým pasem a 

štíhlými nohami. Tento trend ztělesňovala Marilyn Monroe (Grogan, 2000). 

 V šedesátých letech se nastartovala nová generace mladých žen. Představitelkou byla 

modelka Twiggy. Období mezi šedesátými a osmdesátými léty, se ženy stávaly stále štíhlejší.  

 V osmdesátých letech byl ideál krásy hlavně štíhlé, pevné a pružné tělo, které mělo 

vypadat po fyzické stránce fit. Trend ke štíhlosti jako k normě krásy byl ještě zvýrazněn 

v devadesátých letech. Ve kterých přichází na scénu, ženy typu „bezprizorní dítě“ nebo 

„sirotek“, které jsou velmi hubené. Z nich je pravděpodobně nejznámější Kate Moossová 

(Grogan, 2000). 

  

3.2.5. Historické trendy: Zobrazování mužského těla 

 

 Rovněž zobrazování mužského těla má svou zajímavou historii. Ve starověkém Řecku 

měli hluboký zájem o realistickou formu anatomie lidského těla. V této době se začínají 

objevovat mužské akty ve své životní velikosti. Muži byli často zobrazováni nazí, aby bylo 

vidět, jejich svalnaté vypracované a plně vyrýsované tělo. Mužské tělo bylo uctíváno a bylo 

považováno za krásnější než tělo ženské. V 7. století př. n. l. se vyvinul ideál postavy se 

širokými rameny a úzkými boky, který je známý jako „daidalovský“ styl podle mytického 

Daidala z Kréty.  
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 Také ve starověkém Římě můžeme zaznamenat idealizaci mužského těla. Římané totiž  

nenáviděli tloušťku a tím si idealizovali štíhlost. Ztělesněním fyzické krásy byl pro ně štíhlý, 

svalnatý bojovník, plný síly, bojovnosti a odhodlanosti.  

V renesanci bylo mužské tělo rovněž zobrazováno nahé, jako příklad je Svatý 

Sebastián Sandra Botticelliho. Mužské tělo dominuje do poloviny 19. století, kdy se zájem 

přesouvá na ženské tělo a to zejména o erotický zájem ženského těla (Grogan, 2000). 

 

3.2.6. Řecká Kalokagathia 

 

      Kalos znamená „krásný“, Agathos – „dobrý“ (z řečtiny). Tento ideál je odrazem a 

zároveň projekcí ideálu míry v antickém myšlení. Tento ideál ochraňovala bohyně Nemesis 

(bohyně spravedlnosti) a Řekové velmi zdůrazňovali požadavek na Sofrosyne – uměřenosti 

jako cíle etického působení. Uměřenost, míra, kalokagathia, harmonie – to jsou hlavní 

hodnoty a zároveň normy antického myšlení, jednání a snažení.  

      Z Hesiodovy Theogonie víme, že Kosmos (v řečtině řád) je udržován harmonizováním 

protikladu nebe a země. Těmto základním bytným pólům odpovídají mnohé zástupky 

v podobě nejrůznějších, např. Apollon a Artemis, mužský a ženský princip, jang a jing, rozum 

a cit, duch a tělo, světlo a tma, život a smrt atd. 

      Svatba Nebes a Země je symbolem harmonie mezi Nebem a Zemí, je zároveň 

symbolem denně se znova rodící  jednoty, jež je vždy znovu originální a to pokaždé, a proto 

je posvátná, ale i celého kosmu. 

Posvátnost harmonie Nebe a Země je tedy i základem Kalokagathii, jež se týká nejen lidského 

jedince. 

      Kalokagathický ideál je realizován prostřednictvím dvou základních péčí: o tělo a 

duši. Obě dvě péče mají směřovat k nejvyšší etické ctnosti, jež je nejvyšším ideálem OH 

(Hogenová, 1997). 

 Kalokagathie aplikována na člověka vyjadřuje ideál harmonického souladu a 

vyváženosti tělesné i duševní krásy a dobroty, ctnosti a statečnosti. V klasické době se 

používal jako označení dokonalého aristokrata, řeckého gentlemana. Friedrich Nietzsche 

označil tento klasický pohled za „apollinský“ (podle boha Apollóna) a proti němu postavil 

pohled „dionýský“, (podle boha Dionýsa) vášnivý a temný, k němuž měli blízko romantici. 

 Od 19. století se pojem kalokagathie používal zejména v počátcích sportu a tělesné 

výchovy, například v olympijském nebo u nás v sokolském hnutí a vyjadřoval program 

tělesné krásy spojené s čestností a poctivostí 
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3.2.7. Současné trendy krásy v estetice 

 

 Sport je nesporně jedním z pozoruhodných a specifických znaků života na počátku 21. 

století. Svědčí o tom jak jeho mnohostranná rozmanitost, tak i nesmírná popularita, jíž se těší 

v nejrůznějších zemích světa a v nejrůznějších společenských vrstvách. Tento fenomén 

moderního vývoje upoutává pozornost řady vědních disciplín, ať již jde o medicínu, 

psychologii, biologie, fyziologii, etiku, estetiku, sociologii a další disciplíny. Nutí i historii, 

aby se nad ním zamýšlela a pohledem do minulosti přispěla k jeho hlubšímu pochopení. 

Postmoderna - postmodernismus je evropský myšlenkový směr 2. poloviny 20. 

století. Tento termín však označuje i filosofický směr konce 20. a počátku 21. století, který je 

spojen především s Francií. Pojem vznikl na základě knihy Jean-François Lyotarda28 – „O 

postmodernismu“. 

Základním prvkem postmoderny je pluralita názorů a jejich zrovnoprávnění. Došlo k 

zpochybnění optimistického pohledu na historický vývoj západní civilizace, pohled na dějiny 

jako na proces postupného překonávání dřívějších fází. S tím je samozřejmě spojen fakt, že se 

tímto termínem označují často i protichůdné proudy a tím je ztížen jejich popis. 

Ve výtvarném umění se snaží nabídnout alternativu k moderně a tvořit taková díla, 

která nejsou zaměřena výhradně na tzv. kulturní elitu. To ale ještě neznamená, že jejich díla 

jsou srozumitelná většinovému divákovi, ač se o to umělci snaží, v malířství a sochařství se 

umělci pokoušejí zpracovávat poetičtější a více emotivní díla než tomu bylo doposud. 

V postmoderní literatuře, která je svým způsobem podmíněna dobou ve které žijeme. 

Jedná se o to, že končí období vycházející z židovsko - křesťanské tradice, mění se životní 

styl, který směřuje k pluralismu názorů a tím dochází k rozvoji filosofických myšlenek 

postmoderny, to je ovlivněno i tím, že došlo k rozpadu socialistického impéria, ale také tím, 

že rozpadem koloniálního impéria došlo k prolnutí více kultur; dalším určujícím prvkem jsou 

objevy v oblasti komunikačních technologií, jejichž následkem se svět velmi zmenšil a to 

umožňuje hovořit o jakési světové společnosti. To přineslo nové problémy, nový pohled na 

svět a na tyto vlivy je literatura nucena reagovat. 

                                                 
28 Jean-François Lyotarda (1924 – 1998),  francouzský představitel postmoderní filosofie,  hovořil o krizi filozofie jako univerzálního 

systému, chtěl vytvořit univerzální princip, o který by se opírala moc ve státě; věřil, že toto bohužel věda nedělá - nestará se o etiku a 

společnost také není etická, zbývá tedy jen umění, které by mělo na danou situaci reagovat. 
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  Je samozřejmě těžké popsat literární směr, který stojí na tom, že ke všemu jsou 

alternativy - tento směr má samozřejmě mnohé výhody - zbortila se mnohá tabu, díky 

technickému pokroku a vyspělosti. Tímto se zabývá  Michel Paul Foucault29.  

Jak Jean - François Lyotarda, Michel Paul Foucault tak i Umberto Eco30 se zabývají 

otázkou - co je to postmoderno? Tuto otázku si hlavně klade jeden z nejvýznačnějších 

postmodernistů Jean - Francois Lyotard a říká, že se jedná o "modernismus ve stavu zrodu", 

kdy "všechno co je uznávané, třeba od včerejška, má být předmětem podezření". Postmoderní 

myslitel vytváří dílo, které "se neřídí pravidly již stanovenými, tato pravidla, jsou tím, co dílo 

nebo text hledá".  

Citované myšlenky odrážejí hlubokou skepsi k existujícím způsobům uvažování a 

metodám. To by samo o sobě nebylo nic nového, vždyť pochybování a tedy kritické myšlení 

vždy představovaly základní nástroje filosofie.  

U zrodu novověké, moderní filosofie stálo právě pochybování, pochybování 

Descartesovo. Descartes pochybováním očišťuje veškeré poznatky, aby našel jakýsi 

neotřesitelný základ vědění tj. pochybování je mu prostředkem k pevnému ukotvení 

objektivní pravdy. 

Postmoderna nehledá objektivní pravdu, neboť nevěří, že něco takového existuje. 

Odmítá vyjít ze stádia zrodu ze stádia hledání a vyhýbá se jakékoliv definitivnosti. Vrací se k 

původní karteziánské relativizaci31, aniž by se jí pokoušela překonat absolutizací nějakého 

principu. 

Hlavní zájem postmoderny se soustřeďuje na zkoumání jazyka, souvislost mezi 

myšlením, jazykem a světem je jednou z centrálních otázek 20. století. - důkladná analýza 

jazyka poznamenává díla dvou zcela rozdílných filosofů, kteří bývají označováni za 

nejvlivnější myslitele našeho století Martina Heideggera32 a Ludwiga Wittgensteina33. 

 

Estetika [online] 

URL: ‹ http://maka.webzdarma.cz/statnice/e_e16 › [2009-10-3]  

 

                                                 
29 Michel Paul Foucault (1926 - 1984 ), francouzský filosof, historik a teoretik kultury, psycholog 

představitel filosofického strukturalismu a postmoderní filosofie. 

30 Umberto Eco 1932- italský semiolog, estetik, filosof a spisovatel, jeden z nejvýznamnějších představitelů postmoderny a avantgardy 60. 

let 20. století. 

31 karteziánské relativizaci: víra v poznatelnost světa na základě vědecké analýzy... 

32 Martin Heidegger (1889 – 1976), byl německý fenomenologický filosof, jeden z nejvlivnějších filosofů 20. století. 

33 Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951),byl jedním z nejvlivnějších filosofů 20. století. Bývá spojován především s analytickou filosofií a 

filosofií jazyka, ovlivnil však i logické pozitivisty. 
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3.2.8. Archetyp muže – muž lovec 

  

      Archetypy jsou obsahem kolektivního nevědomí. Obsahují tajemství přejatá od 

předků, jádra prapůvodních představ, vzorky chování a tendence nabité silným emočním 

obsahem. Napomáhají utváření konkrétních představ, což vede k rozpoznávání událostí či 

osob v konkrétním životě, předznamenaných v archetypech. Příklady archetypu jsou: 

narození, smrt, hrdina, moudrý stařec, velká matka, dítě atd. Určité archetypy se 

osamostatnily jako nezávislé entity. Jsou to: persona, animus a anima, stín a bytostné „Já“ - 

Selbst34. 

      Persona je archetyp, který jedinci napomáhá uchovat si svou individualitu při 

podřizování se určitým požadavkům společnosti daných jejími zvyky, hodnotám a 

konvenčnímu chování obecně.  

Animus (v ženách) a Anima (v mužích) jsou dvě modality téhož archetypu, který 

napomáhá ženám a mužům chápat a oceňovat vlastnosti a chovaní druhého pohlaví. Jung 

věřil, že i když je archetyp sám o sobě prospěšný, může být škodlivý, uplatní-li se nevhodně.  

Stín je archetyp, který představuje animální stránku v každém jedinci – tendenci 

k primitivním formám života, typickým pro naše zvířecí předky. Dodává psyché její reálnost 

a životnost (je obdobou Freudovy pudové stránky osobnosti). Jung věřil, že každá lidská 

bytost nosí vnější „nátěr” civilizace na zvířeti, které se v ní skrývá. 

Osobní nevědomí je získáváno, a ne děděno. Vynořuje se z citů, myšlenek a 

interpersonálních zážitků, které byly zapomenuty, vytěsněny, potlačeny nebo nějakým jiným 

způsobem zmizely z vědomí. Připomíná to Freudovo předvědomí. 

      Komplexy jsou to obsahy osobního nevědomí, které vznikají z významných a často 

traumatických osobních zážitků. Představují ”neukončené záležitosti” jedince v životě a 

mnohdy souvisí se vztahy s ”důležitými druhými”, např. s osobami v postavení rodičovské či 

jiné autority. Nerozřešené komplexy mohou být pro osobní vývoj velmi škodlivé. Vědomým 

úsilím však může být komplex rozřešen a může člověku přinést prospěch, např. v podobě 

nových náhledů na život. 

Ego a Bytostné Já ego jakožto vědomá mysl je odpovědné za trvalou identitu osoby a 

za její chování – uvažování, cítění, rozhodování a cílené snažení.  

                                                 
34 Selbst: archetyp celistvosti 
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Bytostné „Já“ slouží jako nejmocnější katalyzátor vnitřního růstu osoby, podporuje 

vyváženou syntézu vědomých a nevědomých procesů a usnadňuje spojení psyché s vnějšími 

silami růstu – s božským principem a přírodou. Jung pokládal bytostné „Já“ za ”prvotní 

základ psyché, jehož hloubka je nezjistitelná”, a za ústřední bod osobnosti, který uchovává 

rovnováhu v životě.  

 

3.2.9. Archetyp ženy – žena – roditelka nového života 

 

 Archetyp matky  

 

Archetyp matky ztělesňuje "magickou autoritu ženství", moudrost přesahující rozum. 

To co je "dobrotivé, pečující, snášenlivé, poskytující růst, plodnost a potravu", místo magické 

proměny a znovuzrození; vše, co je tajné, skryté a svírající, co svádí a probouzí strach, co je 

neodvratné a osudové. Archetyp má numinózní35 nádech. Autorita vlastní, lidské matky těží 

částečně z moci vrozeného archetypu. 

Ve středověku byl vlivem křesťanské ideologie obraz archetypu matky rozštěpen. 

Přehnaným zdůrazňováním ženské cudnosti, pannenství a svatosti byly živelnější (chtonické) 

části obrazu vytěsněny do nevědomí, protože byly považovány za nemorální a nepřijatelné. 

Křesťanská kultura západního světa nedokázala udržet v obrazu „Boží Matky“ celou 

ambivalenci živelného archetypu. Vytěsněná, nevědomá stránka archetypu matky probouzela 

v mužích strach z "tajemného a nepoznatelného" ženského pohlaví, na které si muži 

vytěsněné obsahy obrazu matky představovali. Svého strachu z "děsivého neznáma" se 

zbavovali "kladivem na čarodějnice" a poklekáním před oltářem Panny Marie. 

  Zde vidíme, jak mocnou hybnou silou archetypy kolektivního nevědomí mohou být a 

že neztrácejí svou působnost, jsou-li kulturou vytěsňovány, naopak co je vytěsněno, stává se 

daleko mocnější, protože jeho vliv je mimo naši kontrolu: vytěsněné pak ovládá nás. 

  Ženská emancipace a feminismus se do určité míry tyto "živelné a divoké" rysy 

ženskosti opět snaží pozvednout na vědomou úroveň, protože chápou, že je-li žena těchto rysů 

zbavena, stává se poddajnou a závislou ve vztahu k mužům. Znovu-nalézání ztracené 

divokosti a nespoutanosti může být pro ženu hlavním tématem její individuace, cestě k 

celosti, jak o tom pojednává (Clarissa Pinkola Estét: Ženy, které běhaly s vlky). 

  A nakonec tajemství, které může pomoci osvobodit ženskou duši: "Stařena v ženě je 

                                                 
35 Numinózní: dynamické působení nezávislé na vědomé vůli člověka takovému působení vystaveného. Numinózní působení je provázeno 

hlubokými emocemi. Typicky numinózní jsou zážitky bytostného „Já“ 
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tou částí její psýché, kterou necharakterizuje žádný vztah a která není vázána žádným 

svazkem." (Marion Woodmannová: Tanec v plamenech). 

 

Archetyp matky[online] 

URL: ‹ http://ografologii.blogspot.com/2008/05/archetyp-matky.html ›[2009-15-3]  

 

3.2.10. Moderní archetypy 

 

Proměna rolí 

Dnešní společnost pokročila již tak daleko, že se původní role muže a ženy víc a víc 

překrývají, což se výrazně projevuje i na jejich vzájemných vztazích. Dnešní generace bere za 

normální, že se sňatky uzavírají dobrovolně a ne na základě předem uzavřených dohod. Dnes 

již mají ženy v mnoha zemích stejné volební právo jako muži, zatímco dřív měly ženy jen 

jakousi povinnost rodit děti a zachovat linii rodu. Kouzlo věci tkví v tom, že si dnes může 

člověk v rámci svých možností celkem často vybrat, jakým životem chce žít. Můžeme 

pozorovat narůstající emancipaci žen, která ovšem souvisí více s faktem, že po mnoha 

stoletích si i ženy mohou užívat narůstající svobody a vlastní nezávislosti. Postupné 

rozpouštění patriarchálního dogma, že jen muž může být dominantní součástí společnosti, 

prochází postupnou proměnou do nového přerozdělení, které více odpovídá procentuálnímu 

zastoupení společenských rolí muže a ženy akceptovatelných v rozvinutějších civilizacích v 

důsledku přirozeného vývoje společnosti. Někomu se to nemusí líbit, ale nic s tím nenadělá. 

Má-li žena chuť věnovat se více práci než rodině, nepotřebuje dnes ke svému rozhodnutí 

souhlas nějakého muže. Muži, kteří nepochopili podstatu své role, bijí na poplach a všemožně 

se zmiňovanému přirozenému vývoji brání, aby si nemuseli přiznat, že se upínají k modelu 

soužití, jež jim (ale ne tak často ženám) vyhovuje.  

Aniž by si to chtělo množství mužů přiznat, ve společnosti se snížila závislost žen na 

mužích a uvolnilo se tak větší místo pro svobodu vlastního rozhodování žen, což na muže 

klade větší požadavky. Ten, kdo má ještě dnes pocit, že žena se musí jen podřídit a nikoho její 

názor nezajímá, je na omylu. Díky vzrůstající svobodě žen nabývají mezilidské vztahy nový 

rozměr a muži by tedy měli více „dominovat“ v původním archetypálním kontextu chápání 

své role. Síla muže není zakódována jen v jeho svalech, ale v egu, které ho předurčuje 

vládnout a ne ve strachu, že někdo může být lepší než on sám. Vyzařuje-li z muže a jeho ega 

přirozená síla, má o přízeň žen vystaráno a rozměr toho, co jim dává, odpovídá též tomu, co 

jsou mu ženy schopny nabídnout. 
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Postupná proměna nedobrovolné role v dobrovolnou je podle mě oním žádoucím 

určujícím faktorem, který mění ve všech směrech kvalitu mezilidských vztahů pozitivním 

vývojem. Původní archetyp role muže a ženy tím není narušován, ale obohacován novými 

silnějšími podněty. Jsem hluboce přesvědčen, že převažující model je možno i dnes 

charakterizovat slovy: „ženy touží ze všeho nejvíc podlehnout tomu, kdo jim vládne“. Jsou to 

ale ženy, kdo si chtějí vybrat, komu dají svou důvěru, aby jim vládli a jsou to ženy, kdo si 

chtějí vybrat, jakým způsobem jim má dotyčný muž vládnout. A středobodem preferencí jsou 

posléze ti muži, kteří mohou své přirozené předpoklady vládnout uplatnit způsobem, který 

žena nejen preferuje, ale přímo vyžaduje, tj. aby mohla být prostřednictvím vůle svého „Pána“ 

učiněna šťastnou z toho, že mu může být oddána celou svou bytostí – jak psychicky, tak 

fyzicky, aniž by ztratila svou nezávislost. Oba de-facto vytvářejí tomu druhému podmínky k 

tomu, aby se jejich přání mohla rozvinout do rolí jim vlastních. Vzrušení, vysoká míra 

vzájemné dobrovolné důvěry a empatie vytváří ono magické spojení mezi ženou a mužem, 

mezi projekcí ženy do muže a muže do ženy představující klíč k nalezení sebe sama 

prostřednictvím druhého člověka. Každý člověk je unikát, a proto vzniká množství variant, 

které jsou omezeny jen hranicemi fantazie a mírou dobrovolnosti, kterou do vztahu mohou 

oba každý sám za sebe vložit. Získaná možnost vědomě udávat svým zážitkům formu, 

hloubku či náboj a jejich cílené naplňování konkrétními pocity jsou tou nejlepší cestou jejich 

životem.  

 

Zázrak života [online] 

URL: ‹ http://eden-x.cz/download/devianti.zazrak.zivota.doc. › [2005-14-7] 
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4. Praktická část 

 

4.1. Atletika 

 

Termín atletika pochází z řeckého áthlon, které znamená cenu, o níž se závodí. Slovo 

atlet má svůj původ v řeckém výrazu athletes, pochází z helénského období řecké civilizace a 

označovalo atleta z povolání. Atletika se z počátku dělila na lehkou (běhy, skoky, hody a 

vrhy) a těžkou (box, vzpírání a zápas). Lehká atletika se v 60. letech 20. století organizačně 

osamostatnila a od té doby se u nás používá zkrácený termín atletika. 

      Atletika má mezi sporty výlučné postavení. Všeobecně je považována za základní 

sportovní odvětví. Přirozené pohyby, jakými jsou chůze, běh, skok nebo hod, tvoří její 

pohybový základ. Svými hodnotami více či méně ovlivňuje ostatní sportovní odvětví (Šimon, 

1997). 

      Kolébkou organizované atletiky se stalo antické Řecko, kde byla atletika hlavní náplní 

antických olympijských her. 

Starověký pentathlon (pětiboj) obsahoval kromě zápasu i běh, skoky, hod diskem a 

hod oštěpem. V době feudalismu se pěstovaly běhy, skoky a hody v rámci lidových her a 

slavností jako nenáročná zábava bez přesných pravidel. Začátky atletiky jako novodobého 

sportovního odvětví jsou spjaty s Anglií. Již v 17. století se zde konaly závody v běhu, 

především na dlouhé vzdálenosti. V počátcích se závodů zúčastňovali profesionálové; sázelo 

se na vítězství jak mezi diváky, tak i mezi závodníky. Teprve v polovině 19. století se tvořily 

kroužky amatérů, a to nejprve na školách, později vznikaly sportovní kluby. První záznam o 

závodech je z univerzitních kolejí. V programu závodů se začínají objevovat i technické 

disciplíny, tj. skok do dálky a do výšky, vrh kamenem, hod kriketovým míčkem a kladivem. 

V tomto období vznikl statut závodníka amatéra. Jeho formulace umožňovala účast na 

oficiálních závodech pouze příslušníkům šlechty, univerzitním studentům a duševním 

pracovníkům. Roku 1880 tato konzervativní amatérská definice zanikla a závodění bylo 

zpřístupněno širší veřejnosti. Ve 2. polovině 19. století se začíná atletika šířit z Anglie na 

evropskou pevninu i do zámoří. Atletické federace jednotlivých zemí Evropy vznikly 

převážně koncem 19. století, zejména vlivem novodobých olympijských her. Atletický 

program I. OH 1896 byl stanoven Mezinárodním olympijským výborem, obsahoval 12 

disciplín a byl určen pouze pro muže. V roce 1912, v době pořádáni V. OH, byla ustavena 

Mezinárodní amatérská atletická federace. Od této doby se považují světové atletické rekordy 
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za právoplatné a atletická pravidla za oficiální. V období mezi dvěma válkami zaznamenala 

atletika další rozvoj, rozšířil se počet zájemců a se změnou techniky jednotlivých disciplín a 

přizpůsobením pravidel se zvýšila výkonnost, prudký vzestup výkonnosti, ale nastal až po 2. 

světové válce. Pokusy o uplatnění žen v atletice se datují již do doby před 1. světovou válkou, 

organizovaně se však ženská atletika uplatňuje až po válce. Roku 1921 byl založen 

Mezinárodní ženský sportovní svaz (Fédération Sportive Féminine Internationale, FSFI) a 

roku 1922 byly uspořádány I. ženské světové hry v Paříži převážně s atletickým programem. 

Olympijských soutěží v atletice se ženy poprvé zúčastnily v roce 1928. Vznik a rozvoj 

atletiky na našem území byl spojen se založením Sokola v Čechách. Atletika, podobně jako 

některá další sportovní odvětví, zaznamenala v 70. a 80. letech prudký rozvoj. Mezinárodní 

atletická federace je nejsilnější sportovní federací. Tento fakt svědčí o popularitě tohoto 

sportu a jeho rozšíření ve světě. 

 

4.1.1. Atletika v novodobých OH 

 

      Olympijské hry byly a jsou vrcholnou sportovní soutěží. Starověké (antické) 

olympijské hry, se konaly jednou za 4 roky na ostrově Peloponés k poctě boha Dia od  roku 

776 př. n. l. do 393 n. l., kdy je zrušil Theodosius I.  

 Olympie se stala dějištěm celořeckých her právě proto, že byla známá jako kultovní a 

sportovní středisko. Během pořádání olympijských her, byla vyhlášena tzv. ekecheria36. 

První olympijské hry byly skromné. Disciplíny se zařazovaly postupně. Jako první disciplínou 

byl běh na jedno stadio (192,27m) a trvaly pouze jeden den. Až na 14. OH byl zařazen druhý 

běh tj. diualos. Dále pak byl zařazen pětiboj pentathlón. Box, jízda na koni aj. 

      Roku 1894 v Paříži přišel baron Piére de Coubertin s návrhem na obnovení OH a 

navázání tak na starověké OH. V témže roce byl zároveň ustanoven mezinárodní olympijský 

výbor. První novodobé hry se konaly v roce 1896 v Athénách. Zimní OH se konají od roku 

1924. Ženy se poprvé účastnily OH v roce 1900. OH se pouze nekonaly v roce 1916 z důvodu 

1. světové války, 1940 2. světové války a 1944 2. svět. války. Atletika byla v programu OH 

od samého začátku. 

      Pierre de Coubertin (1863 – 1937) Významný francouzský pedagog, historik, 

spisovatel, původními studiemi právník, sportovní funkcionář,  pracovními aktivitami hlavně 

reformátor školství, prosazující optimální začlenění tělesné výchovy do vzdělávacího procesu. 

                                                 
36 Ekecheria zadržení se rukou od zbraní. Všeobecný posvátný mír během OH. 
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Za pobytu v Anglii a USA, kde poznal, v jak významné míře sport formuje mladé lidi po 

fyzické, psychické i mravní stránce, se rozhodl přenést nabyté zkušenosti do Francie, což 

učinil založením Ligy a Výboru pro propagaci tělovýchovy. Avšak mezi nejvýznamnější 

muže Francie vstoupil baron Coubertin, v té době třicetiletý, především jako iniciátor a 

zakladatel novodobých olympijských her (Hora - Hořejší, 2007). 

Zakladatel MOV (mezinárodní olympijský výbor). Autor olympijské charty, 

olympijského ceremoniálu, olympijských symbolů a myšlenek – míru a přátelství mezi 

národy. Založil řadu mezinárodních a národních sportovních organizací. Dal významný 

podnět ke svolávání olympijských kongresů, které řešily nejen technické otázky, ale 

projednávaly a dávaly podnět ke studiu řady problémů nejširšího sportovního významu 

(sportovní psychologie, sportovní pedagogiky, tělovýchovného lékařství, otázky amatérismu, 

dějin TV). 

Zakladatel olympiád, přítel Gutha Jarkovského, ale i ČSR, baron Pierre de Coubertin 

zemřel nedlouho před vypuknutím 2. světové války v 74 letech.  

      Jiří Guth Jarkovský (1861 – 1943) Narodil se v rodině panského úředníka. 

Otec sloužil jako knížecí revident v rodině Kinských. V jeho osobě nenajdeme nadšeného 

bouřliváka, milujícího sport. Od mládí byl uzavřený samotář, který po úraze trpěl 

zadrhováním řeči. Po gymnasiu vstupuje na univerzitu, vede skromný život, nerad 

navštěvuje společnost, raději je sám a spokojí se s posezením na lavičce s výhledem na 

Hradčany. Nevěnuje se žádnému sportu a plavat se naučí v Praze po tříletém výcviku.  

Vysokoškolská studia zakončí složením zkoušky z matematiky, fyziky a filosofie, 

což ho opravňuje k pedagogické práci. Přijímá, jako mnoho mladých mužů jeho doby, 

vychovatelské místo ve šlechtické rodině a zatím jde ve stopách rodinné tradice děda a otce. 

Dokáže se přizpůsobit škrobenému chodu šlechtické rodiny, oblíbí si frak, do kterého se 

několikrát denně převléká. Získá zde i oblibu k šlechtickému stavu, které se nezbaví po celý 

život, což využívají někteří jeho kritici.  

  Celoživotním zaměstnáním se mu stává učitelství. K zásadní změně v jeho poklidném 

kantorském životě dochází náhodou. V roce 1891 zavádí ministerstvo školství do škol 

tělesnou výchovu. Zájemci o výuku tělesné výchovy mohli zažádat o subvenci na studijní 

pobyt v zahraničí. Guth-Jarkovský se chopí příležitosti, rád cestuje, zažádá o subvenci a 

dostává dvě stě zlatých na cestu do Paříže. V Paříži se setkává s francouzským pedagogem 

baronem Pierre de Coubertinem, který později ovlivní jeho další život. Mezi oběma muži 

vznikne pevné pouto na celý život, které hraje významnou roli v prvních desetiletí Českého 

olympijského výboru.  
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  V roce 1894 byl v nepřítomnosti zvolen do mezinárodního olympijského výboru. 

Coubertin patrně neznal nikoho z Čech, žádnou sportovní osobnost, ale znal vyspělý a 

rozvinutý tělovýchovný systém sokolské organizace. Češi získali členství v MOV, i když 

neměli státní suverenitu. Rakouská byrokracie nevšímavě přešla vznik olympijského hnutí 

(ČOV). Mezinárodní politický význam a jeho dopad na poli domácím si rakouští byrokraté 

uvědomují až později. Zastoupení Čechů v MOV a ČOV se stal trnem v oku Rakušanů i 

Němců, příčinou mnoha intrik proti českému zastoupení v MOV i samotnému Českému 

olympijskému výboru. Proti tlaku rakouských a německých členů MOV stojí bok po boku 

Coubertin a Guth jako nerozborná hráz. Coubertin, který má silnou averzi proti 

Habsburkům, čelí tlakům svojí autoritou zakladatele olympismu a diplomacií 

„sportovní geografie“. Dr. Guth vzdoruje svojí činorodostí a diplomatickým jednáním, 

kterým mate rakouské úřady. V Čechách nalézá spolubojovníka v nadšeném propagátorovi 

sportu Rössleru – Ořovském s mnoha kontakty oficiálními i přátelskými na poli 

mezinárodních sportovních organizací.  

  K vítěznému střetu o samostatný start Čechů na OH došlo před OH ve Stockholmu v 

roce 1912. Guth a Rössler získali na svou stranu Švédy a obratným až vychytralým 

postupem prosadili pochod Čechů pod názvem „Autriche-Tcheques“ a praporem s českým 

lvem. Ve Stockholmu se podařilo ještě národní identitu Čechů uhájit i za cenu ústupků. 

Boje však nekončí, Rakušané neustupují a v čele s Windischgrätzem, který má oporu v 

císařské rodině, bojují dál. Již po návratu ze Stockholmu si Guth uvědomuje, že 

diplomatický úspěch, kterého dosáhli, je vratký. V roce 1914 přišli Rakušané i Němci s 

návrhem olympijských národů. Přes rázné odmítnutí Coubertina a obratné jednání české 

delegace, získá návrh podporu a Češi nejsou uznáni za samostatný olympijský národ. Po 

příjezdu do Prahy Guth na zasedání ČOV vyhlašuje: „Česká otázka hlasováním kongresu 

sebepočetnějšího není odklizena ze světa. Český olympijský výbor bude existovat dál a 

Čechové nikdy nepůjdou tam, kde by nesměli se hlásit ke své národnosti.“ 

I po vzniku Československa zůstává v čele ČOV a nadále je zástupcem ČSR v MOV. 

Jeho význam pro rozvoj mezinárodního a především českého olympismu je obrovský. 

  Dr. Jiří Guth Jarkovský přežil barona de Coubertina o šest let, umírá ve válečných 

letech v roce 1943 v Náchodě (Pacina, 1986). 
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4.1.2. Hod oštěpem a odlišnost hodu oštěpem mezi muži a ženami 

 

      V antickém Řecku se hod oštěpem nazýval akontion. Je to nejstarší vrhačská 

disciplína od roku 708 př. n. l. Oštěp byl opatřen speciálním řemenem s očkem na konci, 

s jehož pomocí závodník zpřesňoval hod a prodlužoval jeho délku.  

      Dnes atletická disciplína, která má svůj původ ve vojenském výcviku starých Řeků, 

byla i součástí starověkého olympijského pětiboje.  

      Existují tři různé styly držení oštěpu. Většina nejlepších oštěpařů používá finský styl. 

Nářadí se drží mezi palcem a třemi posledními prsty, zatímco ukazováček je vespod. Aby hod 

platil, musí oštěp letět do kruhové výseče vymezené bílými čarami. Musí rovněž dopadnout 

hrotem napřed, není však nutné, aby se zabodl do země (ale musí zanechat stopu). 

      Držitelem světového rekordu v hodu oštěpem je český fenomén této disciplíny Jan 

Železný s rekordní délkou hodu 98,48 m z roku 1996. Železný je jeden z nejlepších oštěpařů 

historie, třikrát vyhrál olympijské hry i mistrovství světa, vytvořil šest světových rekordů a z 

10 nejdelších hodů mu patří plných šest. Přes devadesát metrů hodil 54 x (přičemž žádný jiný 

oštěpař nehodil devadesát metrů víc než desetkrát). Rychlost oštěpu při odhodu údajně u 

Železného přesáhla i 100 km/h. V červenci 2006 se tento český atlet stal opět světovým 

rekordmanem, když v kategorii nad 40 let přehodil jako první v historii 85 metrů (výkonem 

85,08 m). Také v ženské kategorii je držitelkou světového rekordu (72,28 m) česká oštěpařka 

Barbora Špotáková (od roku 2008). 

      Ženský oštěp je poněkud kratší a lehčí než mužský typ (váží 600 g oproti 800 g u 

mužského oštěpu). Před úpravou těžiště oštěpu drželi světový rekord Němci Uwe Hohn 

(104,80m z r. 1984) a Petra Felkeová (80,00 m z r. 1988). (A právě přehození fotbalového 

hřiště Hohnem vedlo IAAF k posunu těžiště roku 1986, čímž jednak došlo ke zkrácení 

vzdálenosti hodů a také k větší eliminaci plochých hodů, kdy se oštěp vůbec nezapíchl. 

oštěpu). 

       Technika hodu oštěpem mužů a žen je značně technicky odlišná a to hlavně po 

specifické stránce biologického charakteru, který by měl být respektován, jelikož podmiňuje 

techniku hodu oštěpem u žen. Závodní oštěp mužů je těžší a delší. Z toho vyplývá, že je 

zároveň průměr oštěpu i úchopu vetší, což umožňuje snažší převedení odhodového úsilí do 

náčiní. U mužů je zcela přirozeně více rozvinuté svalstvo, než u žen s tím souvisí i schopnost 

vyvinout odhodové úsilí v podstatně vyšší míře. U žen je zase charakteristická vyšší 

pohyblivost v oblasti ramen, pánve a kyčelního kloubu. U oštěpařek je rovněž větší ohebnost 

páteře v boční rovině.  Větší úroveň tělesné pohyblivosti a často i koordinace umožňuje 
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oštěpařkám plynulejší zaujmutí odhodového postavení. Odhodové postavení je však u 

oštěpařek často pasivní, bez dynamického efektu. 

 

4.1.3. Jan Železný 

 

Životní příběh jednoho z nejlepších českých sportovců v historii nezačal zrovna 

šťastně. Jan Železný se narodil 16. června 1966 v sedmém měsíci těhotenství s váhou 2,3 

kilogramy a levým chodidlem nepřirozeně vtočeným kvůli zkráceným šlachám. V dětství měl 

smůlu na nejrůznější zranění, často byl nemocný a těžko se vyrovnával staršímu bratru 

Petrovi. Díky údělu se však naučil překonávat složité překážky, což jej později vyneslo až na 

světový oštěpařský trůn.  

Oba Honzovi rodiče byli vynikajícími sportovci (matka házela oštěpem), svého 

druhého syna však zapsali do „normální“ školy a nechali výběr sportu na něm. Mladý Honza 

proto hrával házenou i hokej a také házel kriketovým míčkem – už tehdy prý dosáhl výkonu 

78 metrů. K atletice definitivně přilnul až při sledování mistrovství světa 1983 v Helsinkách, 

kde zářili Kratochvílová, Bugár a další. V témže roce se také poprvé představil na 

mezinárodním poli: na mistrovství světa juniorů v rakouském Schwechatu obsadil šesté místo. 

      Základy techniky hodu oštěpem mu sice předal otec – házenkář, ale určujícím pro 

Železného kariéru se stal až příchod na vojnu. V dresu Dukly Banská Bystrica pod vedením 

Jaroslava Halvy začal rychle stoupat výkonnostně vzhůru. Vojenským barvám zůstal věrný do 

dnešních dnů, kdy v hodnosti majora stále reprezentuje armádní sport na světové úrovni.  

      Kvalifikaci na mistrovství světa v roce 1986 sice ještě nezvládl, nicméně o rok později 

už hodil svůj první světový rekord – 87,66 metrů. Dočkal se také první medaile, když na MS 

v Římě skončil třetí. Na olympiádu v Soulu 1988 už odjížděl s nálepkou velkého favorita. V 

kvalifikaci překonal olympijský rekord a v závodě se dlouho držel na čele žebříčku, až 

poslední pokus Fina Korjuse jej odsunul na druhé místo.  

Nepříjemným důsledkem velkého zatížení bylo první zranění zad, z něhož se už 

nedokázal plně zotavit. V červenci 1990 sice hodil na mítinku v Oslo další světový rekord 

(89,66 m), lékaři však při vyšetření odhalili zlomené dva obratle přesně v místech, kde páteř 

při hodu podléhá největší zátěži. Složité martyrium prohlídek a pokusů o návrat vyústilo ve 

dvojí zkaženou kvalifikaci na mistrovství světa. Vrátit se však dokázal přesně na olympiádu v 

Barceloně, kde si novým rekordem zajistil první olympijské zlato.  

V témže roce hodil také skvělých 94,75 metrů, tento výkon však nebyl uznán, jelikož 

Železný nepoužil náčiní předepsaných rozměrů. S vynálezcem nového typu oštěpů Miklósem 
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Némethem krátce spolupracoval po návratu do Čech v roce 1993. Rodák z Mladé Boleslavi 

poté vystřídal několik klubů, aby se na přelomu tisíciletí vrátil do Dukly Praha. Jeho výkony 

tehdy dosahovaly vrcholu, v následujících světových mítincích byl neohroženým králem. 

Těsně před olympijskými hrami 1996 v Atlantě se Železný zapsal do historie jako 

protagonista hodu z říše snů – 98,48 metrů! V samotném závodě sice kvůli potížím s třísly 

nepřehodil devadesátku, ale přesto na konci mohl potěžkat další zlatou medaili. Nedařilo se 

totiž ani jeho tradičním soupeřům, Britovi Backleymu či Němci Hechtovi. Když mezi těmito 

pořízky stanul na stupních vítězů, vypadala jeho subtilní postava (77 kg) spíš jako 

nedopatření. 

  Další léta Jana Železného kariéry zastínilo vážné zranění ramene. Přivodil si jej 

víceméně kuriózním způsobem: při jednom z obvyklých tréninkových prvků, běhu s gumovou 

obrubou přivázanou k pasu, neměl k dispozici obvyklý provaz, a tak použil gumové lano. To 

se při startu napjalo, vymrštilo obrubu a ta podrazila Železnému nohy. Při nešťastném pádu si 

světový rekordman zpřetrhal vazy v pravém rameni. Následovaly měsíce léčení a rehabilitace 

v Motole a chmurné úvahy o konci kariéry. Znovu se učil házet – nejdřív kamenem, pak 

míčkem. 

      Vrátil se na mistrovství světa 1999 ve španělské Seville, kde překvapivě obsadil třetí 

místo. Krátce poté otřásla atletickým světem korupční aféra, v jejímž důsledku byla ustavena 

v rámci MOV komise sportovců. Mezi delegáty byl také Železný, který svou pozici obhájil i 

po olympijských hrách v Sydney 2000. V diplomatických kruzích proslul jako přesvědčený 

odpůrce legalizace dopinku a strážce myšlenky fair-play, která by měla převyšovat komerční 

stránku olympijského podniku. Na australském kontinentu znovu uspěl také jako oštěpař: 

výkonem 90,17 metrů stanovil nový olympijský rekord a vybojoval třetí zlatou medaili. 

      V říjnu 2001 se Železný vzdal své funkce u olympijského výboru, aby se mohl 

dokonale připravit na další sportovní podniky. Svoji extratřídu potvrdil na mistrovství světa v 

Edmontonu, kde výkonem 92,80 m porazil obhájce titulu Parviainena z Finska. Po vydařeném 

vystoupení se rozhodl ještě jednou zkusit štěstí na olympijských hrách. Jeho přípravu opět 

poznamenala zranění, takže na většině dalších závodů již Honza nepodával výkony podle 

svých představ. Pokud však bude zdravý, jistě mu v Athénách připadne role velkého favorita. 

      Nejen svými výkony, ale také skromností a uvážlivými názory si Jan Železný získal 

srdce mnoha sportovních fanoušků v České republice i jinde. Své soukromí si úzkostlivě hájí. 

Nerad chodí na společenské akce, raději si zajde na pivo do obyčejné hospody. V srpnu 1987 

se oženil s bývalou zdravotní sestrou Martou, která později vystudovala pedagogickou 

fakultu. Dnes spolu žijí v Kosmonosech a vychovávají děti Honzu (*1988) a Katarinu 
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(*1990). O tom, čemu se bude věnovat po skončení aktivní kariéry, zatím stále Železný nemá 

jasno. 

 

 

 

4.1.4. Ženy v atletice ( D. Zátopová, B. Špotáková) 

 

      Lidé v důsledku historicky zakotveného ideového a hodnotového soudu o pohybové 

dovednosti a sportovní zdatnosti přisuzují zpravidla mužům výkonově náročné sporty, které 

jsou naopak pro „opravdové“ ženy shledávány jako spíše nepřirozené či nevhodné. 

      I v tomto ohledu se však neustálý vývoj kulturní ideologie projevuje tím, že je 

zpochybňován tradiční pohled na přirozenost a ženskost na půdě sportu (Sekot, 2008).  

      Poprvé ženy startovaly na OH v roce 1900, a poprvé byl hod oštěpem zařazen do 

programu OH v roce 1908, kdy v něm závodili pouze muži a až v roce 1932 byla tato 

disciplína povolena pro ženy. Kdy zvítězila američanka Mildred Didriksonová s výkonem 

43,68 m. V roce 1952 naše Dana Zátopová poprvé překonala hranici 50 m s výkonem 50,47 

m a položila tak základy pozdějších úspěchů českých oštěpařů. Od té doby se výkony stále 

zlepšovaly a hranice se posouvaly.  

      Dana Zátopová rozená Ingrová narozena 19. 9. 1922 v Karviné – Fryštát. Vyrůstala 

na moravském Slovácku, na gymnáziu v Uherském Hradišti se díky dobré tělocvikářce 

setkala s atletikou. Během 2. světové války ji však zlákala v kraji oblíbená házená, s týmem 
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Slovácké Slavie Uherské Hradiště dokonce v roce 1949 vyhrála mistrovství Československa. 

Ale to už byla zamilovaná do oštěpu a také do svého budoucího manžela Emila Zátopka.  

      K hodu oštěpem se dostala náhodou na vysoké škole v Brně a hned roku 1946 vyhrála 

mistrovství Československa. Z Brna odešla do atletického oddílu v Gottwaldově (Zlín), v 50. 

letech startovala v Praze postupně za Spartu, Duklu a Rudou hvězdu. Během své dlouhé 

oštěpařské kariéry překonala sedmnáctkrát československý rekord – poprvé výkonem 38,07 m 

v roce 1948.  

V roce 1948 se ještě jako Ingrová kvalifikovala na XIV. olympijské hry, na kterých 

skončila na sedmém místě. Krátce po olympiádě se provdala za Emila Zátopka. 

      Na XV. olympijských hrách v Helsinkách se proslavila nejen vítězným hodem 50,47 

m, ale zároveň fotografií „polibku olympijských vítězů“, kdy ve stejný den zvítězila jak Dana 

tak i Emil Zátopkovi.  

      S aktivní atletikou se rozloučila roku 1962. Pracovala jako trenérka, k jejím 

svěřenkyním patřila např. Elena Burgárová. V letech 1948 - 1958 sedmnáctkrát překonala 

český rekord 38,07 m na 56,67 m. 

Několikanásobná mistryně republiky v oštěpu. V roce 1988 jí byl udělen Olympijský řád 

(Kolář, 1999). 

 

Přehled největších výsledků 

1949: Mistryně republiky v házené 

1952: OH, Helsinky (Finsko), oštěp, 1. místo, 50,47 

1954: ME, Bern (Švýcarsko), oštěp, 1. místo 

1956: OH, Melbourne (Austrálie), oštěp, 4. místo 

1958: ME, Stockholm (Švédsko), oštěp, 1. místo 

1960: OH, Řím (Itálie), oštěp, 2. místo 
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 Barbora Špotáková narozena 30. 6. 1981 v Jablonci nad Nisou. S atletikou začala na 

5. stupni ZŠ v Jablonci nad Nisou, pod vedením své matky Ludmily. 

      V roce 1999 začala cíleně trénovat na desetiboj a brzy zužitkovala dřívější všestrannou 

přípravu, když na juniorském mistrovství světa skončila čtvrtá v sedmiboji. Záhy se však 

rozhodla pro oštěp po ročním studiu ve Spojených státech. Právě tehdy se v Barboře 

Špotákové zapustily oštěpařské kořeny. Neocenitelnou zkušenost získala v jednadvaceti 

letech startem na mistrovství Evropy v Mnichově v roce 2002. Tam tehdy atletický svaz 

posílal mladé atlety, kteří splnili limit na úrovni kategorie „do 22 let“. Po evropském 

šampionátu si Barbory všiml Jan Železný a pomáhal jí v přípravě.  

Poté ale přišly dvě sezony provázené zdravotními problémy. Po celou dobu Barbora cítila 

bolest v koleni a měla podezření na únavovou zlomeninu. Na podzim 2003 podstoupila 

chirurgický zákrok u doktora Horala v České Lípě, který jí odoperoval nezhoubný nádor z 

holeně. Až v sezoně 2004 mohla trénovat při plné zátěži. 

      Barbora Špotáková, česká oštěpařka, světová rekordmanka, olympijská vítězka a 

členka armádního sportovního centra Dukly Praha. Od 13. září 2008 je také držitelkou 

světového rekordu v hodu oštěpem (od změny těžiště v roce 1999) v ženské kategorii s 

výkonem 72,28 metru. V roce 2006 se na Mistrovství Evropy v atletice ve švédském 

Göteborgu umístila na druhém místě. V roce 2005 získala zlatou medaili na Světové 

univerziádě. V roce 2007 získala na MS v Ósace zlatou medaili, když ve finále hodila oštěp 

na značku 66,40 a poté až na 67,07 metrů, čímž dvakrát překonala (svůj vlastní) český rekord. 

Na konci sezóny 2007 vyhrála Světové atletické finále ve Stuttgartu. Kromě obhajoby 
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prvního místa z roku 2006 opět o dalších pět centimetrů vylepšila rekord ČR na 67,12 metrů. 

Úspěšný rok završila vítězstvím v anketě Atlet roku 2007. V roce 2008 na mítinku v Zaragoze 

31. května vylepšila český rekord na 69,15 metrů. Tím se zapsala na 4. místo historických 

tabulek. 21. srpna 2008 se stala olympijskou vítězkou na LOH 2008 v Pekingu, když v 

posledním šestém pokusu hodila nový evropský rekord 71,42 m. Kapela Tři sestry složila pro 

Barboru Špotákovou, po jejím úspěchu na LOH 2008, píseň a nazvali ji Čtvrtá sestra. Dne 13. 

září 2008 se stala i světovou rekordmankou v této disciplíně od změny těžiště ženského 

oštěpu, k níž došlo 1. dubna roku 1999. Po Daně Zátopkové se stala další Češkou v historii, 

které se to povedlo. 10. ledna 2009 byla vyhlášena vítězkou ankety Sportovec roku 2008 v 

České republice. 

 

Přehled největších úspěchů 

2000: MSJ, sedmiboj, 4. místo 

2002: ME, Mnichov (Německo), oštěp, kvalifikace 

2003: Univerziáda, Tegu (Jižní Korea), oštěp, 4. místo, 55,31 

2004: OH, Atény (Řecko), oštěp, 23. místo, 58,20 m 

2005: MS, Helsinky (Finsko), oštěp, kvalifikace, 58,74 m 

2006: Grand Prix, Stuttgart (Německo), oštěp, 1. místo, 66,21 m, rekord ČR 

2006: ME, Göteborg (Švédsko), oštěp, 2. místo, 65,64 m 

2006: ME, Göteborg (Švédsko), oštěp, kvalifikace, 66,12 m, rekord ČR 

2006: Grand Prix, Helsinky (Finsko), oštěp, 1. místo, 66,00 m, rekord ČR 

2008: OH, Peking (Čína), oštěp, 1. místo, 71,42 

 

 

4.1.5. Síla, dynamika a technika v atletice 

 

       Hod oštěpem je typicky švihová disciplína, řadí se k disciplínám, ve kterých je 

konečný výkon v závodě závislý na značné míře na technické připravenosti oštěpaře a na jeho 

schopnostech vyrovnat se s podmínkami soutěže. Velmi složitá technika předpokládá 

vysokou úroveň nervosvalové koordinace. 

Pohybové schopnost jsou relativně samostatné komplexy funkčních vlastností organismu, 

které podmiňují realizaci určité skupiny pohybových úkolů. 

       Schopnosti jsou vlastnosti osobnosti, důležité pro kvalitní rozvoj a správné využití 

určité činnosti. Schopnosti je třeba rozvíjet, člověk se s nimi nerodí. Jádro schopností jsou 
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vlohy - dispozice. Snad každému je jasné, že pokud se schopnost žádným způsobem nerozvíjí, 

nemusí se vůbec projevit. 

Schopnosti jsou ty vlastnosti, které umožňují člověku, aby se něco naučil a úspěšně prováděl 

nejrůznější úkony. 

       Silová schopnost: schopnost překonat větší vnější odpor nebo hmotnostní zátěž 

pomocí svalového úsilí. Dělí se na statickou, dynamickou a explozivní neboli výbušnou. 

Podle K. Měkoty a J. Novosada – maximální síla: největší síla, kterou je schopen vyvinout 

nervosvalový systém při volní kontrakci. Rychlá síla: co největší silový impuls v čase který je 

třeba pro vykonání pohybu. Dále se dělí na startovní a explozivní. Reaktivní síla: umožňuje 

vyvinout co možná největší výkon při excentricko-koncentrických činnostech. Vytrvalostní 

síla: schopnost odolávat únavě organismu při dlouhodobém silovém výkonu. Dále se dělí na 

dynamickou a statickou. 

 Se sílou souvisí dynamika, která je nepostradatelná pro hod oštěpem. Závisí na složení 

a typu svalového vlákna a na intermuskulární koordinaci každého jedince. A také samozřejmě 

na energetické připravenosti, vůli a motivaci, jak vnitřní, tak i vnější.  

Technika hodu oštěpem. Držení oštěpu a) palec a prostředník se opírají o konec vinutí, 

ukazovák je stranou pod oštěpem b) palec a ukazovák se opírají o konec vinutí. Nesení oštěpu 

a rozběh (rychlost až 8m/s, délka rozběhu 30 až 36 m). Nápřah a přechod do odhodového 

postavení (impulsivní krok, nohy předbíhají trup). Odhodové postavení a odhod (oštěpářský 

luk). Vypuštění a let oštěpu (odhodový úhel 40°, rychlost 100 až 115 km/h). Přeskok –

doznění pohybu (2 až 2,5 m od čáry). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

5. Hypotézy – diskuze 

 

5.1.1. Předpokládáme, že hod oštěpem byl vnímán jako sport výhradně pro muže – muž   

          lovec 

Hod oštěpem jako nejstarší vrhačská disciplína patřila až do roku 1932 pouze mužům, 

v tomto roce byl hod oštěpem zařazen do programu OH pro ženy.  

Archetyp „muž lovec“, byl od pradávna vnímán, jako mužská osobnost, která 

zabezpečovala ochranu, lov a obživu rodiny. Působil jako dominantní člen rodiny, ten 

kterému se podřizovalo vše. Až na přelomu 19. a 20. století, kdy se výrazně emancipovala 

role žen ve společnosti, což vedlo k určitému potlačení a jinému pohledu na archetyp „muž 

lovec“, ten který je nadřazený ve společnosti. 

 

5.1.2. Předpokládáme, že v novodobých OH je hod oštěpem vnímán jako sport 

univerzální tj. i pro ženy 

Během studia odborné literatury, novinových článků, internetových odkazů a videozáznamů 

z různých sportovních soutěžích, MS, OH, jsem dospěla k závěru, že hod oštěpem se 

v průběhu 20. století stal také specifickým sportem pro ženy, v němž uplatňují své osobité 

možnosti a vlastnosti. (viz. kapitola 3.2.1., 4.1.4.)  

 

5.1.3. Předpokládáme, že emancipace žen po 1. světové válce umožnila  rozvoj ženské 

zdatnosti 

V průběhu 20. století došlo k nárůstu ženské emancipace. Příčinou tohoto jevu jsou nejen 

historické události ( dvě světové války), ale také posunu vědecko – technické revoluce ve 

všech vědních oborech. Vnímání ženy ve společnosti bylo posunuto směrem k rovnoprávným 

směrům k mužské populaci, proto můžeme konstatovat, že se ženy mohly uplatnit v nových 

podmínkách v různých povolání a především ve sportu.  

 

5.1.4. Předpokládáme, že hod oštěpem u žen má své technické a výrazové  parametry 

Hod oštěpem u žen má svá určitá specifika a to hlavně, jak v technice, tak v samotné 

výrazovosti, než hod oštěpem u mužů. Je to dáno hlavně tělesnou stavbou a rozdílností 

ženského a mužského těla. Jelikož ženské tělo nemá tolik svalové hmoty, je technika i 

výrazovost odlišná. Je viditelnější a řekla bych i propracovanější, než technika u mužů. 



 67 

Jelikož na technice závisí celkový výkon. Celkový pohyb je ladnější, výrazovější a 

estetičtější, než u mužů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68 

6. Závěr diplomové práce 

 

Sport vnímán jako umělecký projev, zážitek moderního člověka 

Sport je odpradávna a bezesporu součástí celé civilizace. Postupem se vyvíjel a byl tvořen, až 

do dnešní moderní podoby. To co si pod pojmem sport představíme dnes, trochu ztrácí na 

významu od své prvotní podoby, jelikož dnes je sport hodně o  komerci a dopingu. Záleží ale, 

z jakého pohledu úhlu se na tento pojem a význam díváme.  

Mistrovství Evropy, mistrovství světa a jako vrchol každého sportovce Olympijské hry, jsou a 

doufám, že budou zážitkem a prožitkem nejen pro sportovce, ale i pro diváka, jelikož jako 

moderní a vyspělá společnost dokážeme sport vnímat jako velký umělecký a estetický  

zážitek. 

 Moderní  doba, technická vyspělost a společnost klade  na  sportovce stále vyšší 

požadavky na jejich vyšší a větší výkon. Čím více poznání pokračuje, tím se také  rozšiřují 

možnosti sportovního výkonu. Právě  proto se i sportovní  pozadí snaží  dělat  něco 

podobného jako věda, totiž posunout hranice lidských možností.  A  v tomto smyslu je věda 

spolu s  technikou jedna z hlavních cest, jimiž se  moderní člověk zmocňuje světa, ale tím   

vlastně  také   sám  lépe   poznává.  Ale kolikrát na úkor posunutí lidských možností, ztrácí 

sportovní výkon na  celkovém uměleckém  projevu.  

 Sport, můžeme ztotožnit s vnímáním uměleckého díla, protože aktivita ve sportovních 

disciplínách vyvolává podobné psychické rozpoložení, entusiasmus, ale také prožívání 

různých emocí. (viz. kapitola zážitek a prožitek)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 69 

 
8. Bibliografické zdroje 
 

1. BOUZEK Jan, ONDŘEJOVÁ Iva,  Periklovo Řecko. Praha: Mladá fronta, 1989. 265 s. 

 

2. DOVALIL Josef a kol., Malá encyklopedie sportovního tréninku. Praha: Olympia, 1982. 

239 s. 

 

3. DRAPELA Victor J., Přehled teorií osobnosti. Praha: Portal, 1998. ISBN 978-80-7367-

505-9 

 

4. FASSATI Miloš a kol., Malá encyklopedie olympijských her. Praha: Olympia, 1982. 616 s. 

 

5. FRIEDRICH Schiller, Estetická výchova. Olomouc: Votobia, 1995. ISBN 80-85885-67-0 

 

6. GROGAN Satan, Body Image Psychologie nespokojenosti s vlastním tělem. Praha: Grada, 

2000. ISBN 80-7169-907-1 

 

7. HOGENOVÁ Anna, Etika a sport. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-499-3 

 

8. HORA – HOŘEJŠÍ Pert, Toulky Českou minulostí 11 díl. Praha: Via Faciti, 2007. ISBN  

978-80-239-6717-3 

 

9. JEBAVÁ Jana, Kapitoly z dějin tance. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-620-1 

 

10. KOČKA Miloš, Střípky moudrosti. Praha: Nakladatelství práce, 1990. ISBN 80-208-

0972-4 

 

11. KOLÁŘ František a kol., Kdo byl kdo naši olympionici. Praha: Libri, 1999. ISBN 80- 

85983-77-X 

 

12. KOLÁŘ František a kol., Český olympismus. Praha: Olympia, 1999. ISBN 80-7033-871-7 



 70 

13. KRAUS Jiří, Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1351-

2 

14. NAKONEČNÝ Milan, Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 1998. ISBN 80-200-

0628-1 

15. NAKONEČNÝ Milan, Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia, 1997. ISBN 

80-200-0625-7 

16. NIETZSCHE Friedrich, Tak pravil Zarathustra. Olomouc: Votobia,1995. ISBN 80-

85885-79-4 

 

17. PACINA Václav, Sport v království Českém. Praha: Mladá fronta, 1986. ISBN 80-86223-

18-3 

 

18. ŘÍMAN Josef, ŠTĚPÁNEK Miroslav a kol., Malá Československá encyklopedie. Praha: 

Academia, 1986. 992 s. 

 

19. SÁBL Václav,  Hrdinové antických olympiád. Praha: Olympia, 1968. 400 s. 

20. SHAKESPEARE Williem, Sonety. Praha: Atlantis, 2009. ISBN 978-80-7108-303-0 

21. SMÉKAL Vladimír, Pozvání do psychologie osobnosti člověk v zrcadle vědomí a jednání. 

Praha: Barrister & Principál, 2004. ISBN 80-86598-65-9 

 

22. SCHILLER Friedrich, Estetická výchova. Olomouc: Votobia, ISBN 80-85885-67-0 

 

23. SOURIAU Étienne, Encyklopedie estetiky. Praha: Odeon, 1994. ISBN 80-85605-18 

 

24. ŠIMON Jiří a kolektiv, Atletika. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-431-4 

 

25. ŠTEJNBACH Valerij, Hrdinové olympijských her. Praha: Olympia, 1984. 173 s. 

 

26. VOLEK Jaroslav, Kapitoly z dějin estetiky I. Praha: Panton, 1985. ISBN 80-901604-0-9 

 



 71 

27. ZAMAROVSKÝ Vojtěch, Vzkříšení Olympie. Praha: Knižní klub, 2003. ISBN 80-242-

0932-2 

 

28. ZÁTKA Vlastimil, Kantova teorie estetiky. Praha: Filosofia, 1995. ISBN: 80-7007-071-4 

 

29. Atletika [online] 

http://www.sportuj.com/view.php?nazevclanku=atletika&cisloclanku=2008050007   

 

30. www.warhol.com 

 

31. Jan Železný  [online] 

http://www.vseosportu.unas.cz/kinogramz.php 

 

32. Archetyp matky [online] 

http://www.ografologii.blogspot.com/2008/05/archetyp-matky.html [2009-10-3] 

 

33. CoJeCo [online] 

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&s_lang=2&id_desc=108167&title=z%C3%A1%C5

%BEitek  [2009-16-3] 

 

34. CoJeCo [online] 

http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=2&detail=1&id_desc=77279 [2009-16-3] 

 

35. Zázrak života [online] 

http://eden-x.cz/download/devianti.zazrak.zivota.doc. › [2005-14-7] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¨ 
 
 
 



 72 

8. Seznam zkratek 
 
MOV        mezinárodní olympijský výbor 
 
ČOV        český olympijský výbor 
 
OH        olympijské hry 
 
LOH        letní olympijské hry 
 
MS        mistrovství světa 
 
ČSR        Česko – Slovenská republika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 73 

 
9. Seznam anglických výrazů 
 
FSFI      Fédération Sportive Féminine Internationale 

IAAF      International Association of Athletics Federations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 74 

 
10. Seznam příloh 
 
 
Příloha č. 1 Le impression Monet 

Příloha č. 2 Tři Grácie Rubens 

Příloha č. 3 Twiggi 

Příloha č. 4 Vatikánská Venuše 

Příloha č. 5 Esquilinská Afrodite diadumene 

Příloha č. 6 Esquilinská Afrodite diadumene 

Příloha č. 7 Faguierova La dansuse (Tanečnice) 

Příloha č. 8 Alma Tadema Sochařský model 

Příloha č. 9 Krása ženského těla 

Příloha č. 10 3 základní typy podle Kretchmera 

Příloha č. 11 Archetyp - Jung 

Příloha č. 12 Muž lovec 

Příloha č. 13 Technika hodu oštěpem 

Příloha č. 14 Jan Železný 

Příloha č. 15 Jan Železný  

Příloha č. 16 Jan Železný 

Příloha č. 17 Jan Železný 

Příloha č. 18 Jan Železný 

Příloha č. 19 Kinogram Jana Železného 

Příloha č. 20 Portrét Barbora Špotákové 

Příloha č. 21 Barbora Špotáková objímající strom (jedná se o 

prastarý pohanský rituál, kdy jedinec, dříve obvykle lovec, žádal od starého 

dubu sílu, který byl symbolem síly, aby mu trochu síly předal). 
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Příloha č. 25 Barbora Špotáková 
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Příloha č. 29 Barbora Špotáková 

Příloha č. 30 Barbora Špotáková – pózování fotografovi Janu Saudkovi 
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Příloha č. 35 Dana Zátopová 
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Příloha č. 39 Jiří Guth Jarkovský 
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