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Abstrakt
Tělesná kultura je jedním z mnoha sociologických jevů, které už po několik desítek let
procházejí celosvětovou komercializací. Součástí tohoto procesu je i vznik specializovaných
časopisů, na jejichž stránkách se setkáváme se specifickým pojetím kultury těla – časopisů
zaměřených na tematiku fitness, kulturistiky, zdravého pohybu a obecné fyzické zdatnosti.
Diplomová práce „Fenomén tělesné kultury na stránkách českých zájmových periodik“
mapuje vznik a vývoj těchto časopisů v České republice a snaží se osvětlit, jak se moderní
trend rozvoje tělesné kultury a s ním související popularizace fitness aktivit napříč českou
společností odrazil v tomto segmentu mediální produkce. Prostřednictvím časopisů Svět
kulturistiky, FITNESS a MUSCLE&FITNESS bude práce odhalovat, jak proces obecné
popularizace a komercionalizace tělesné kultury ovlivnil obsahovou strukturu těchto
zájmových periodik. Vybraná periodika budou analyzována z hlediska volených témat, jejich
rozsahu, cílového publika, používaných jazykových prostředků i grafického zpracování.
Prostřednictvím kvalitativní obsahové analýzy pak bude práce zkoumat, jakým způsobem je
v jednotlivých titulech fenomén tělesné kultury uchopen a jaké znaky ho reprezentují. Práce
nahlédne také do historie kulturistiky a fitness v České republice a zaměří se na období
rozšíření těchto tělocvičných aktivit jako sportů pro širokou veřejnost.

Abstract
Body culture represents a typical example of sociological phenomenon which has been a
subject of mass commercialization for nearly several decades. At certain stage of this process,
new magazines of special interest were been created with focus on a specific concept of the
physical culture. Their content coverage ranged from fitness, strength training, bodybuilding,
health lifestyle, to physical exercise in general. The diploma thesis “The body culture
phenomenon in Czech special interests magazines” aims to survey an origin and evolution of
such magazines in the Czech Republic and tries to shed light on how physical culture
represented by increasing popularity of fitness activities among general public had been
reflected in this segment of media production. While analyzing three Czech magazines, Svět
kulturistiky, FITNESS and MUSCLE&FITNESS, the thesis examines how the mass
popularization and commercialization of physical culture have affected a content structure of
the magazines. The research focuses on selection of topics, target audience, use of language
and graphic design. Qualitative content analysis will be used to study how the physical culture
phenomenon is represented in selected magazines. The thesis also gives a brief insight into the
history of bodybuilding and fitness movement in the Czech Republic with special focus on
shifting from mere physical activity to well established sport for general public.
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Úvod
Tělesná kultura jako systém zabezpečující zvláštní lidské potřeby prostřednictvím
tělesného cvičení, je součástí kultury každé společnosti. Její přítomnost se v našich životech
projevuje v řadě činností a zhmotňuje v mnoha různých produktech, mimo jiné i v těch
mediálních. K těmto produktům patří také nabídka specifických tištěných periodik, jejichž
zkoumáním se bude zabývat tato práce s názvem Fenomén tělesné kultury na stránkách
českých zájmových periodik.
Zářným příkladem rozvíjející se kultury těla je narůstající zájem o taková tělesná
cvičení, jejichž primárním cílem je formování postavy a jsou přímo prováděna se záměrem
získat svalovou hmotu, případně snížit podíl tělesného tuku – posilování, kulturistika, fitness.
V České republice, respektive v Československu, se tento typ aktivit plně rozvinul až po roce
1989 a sportovní odvětví dříve provozované zejména na závodní úrovni pak rychle proniklo
mezi širokou veřejnost. Stejně jako vznikla nová fitness centra, trenérské školy či obchody s
posilovacím náčiním a sportovními oděvy, vznikly také nové časopisy věnující se fitness a
kulturistice – Svět kulturistiky, MUSCLE&FITNESS a FITNESS. Právě ty jsou předmětem
zájmu této práce, jejímž hlavní cílem je zmapovat a porovnat současnou nabídku tištěných
periodik zaměřených na tematiku fitness, kulturistiky, zdravého pohybu a obecné fyzické
zdatnosti.
V první části práce budou uvedena relevantní teoretická východiska. Tělesná kultura
bude představena jako celospolečenský fenomén, který proniká do médií a významně
ovlivňuje jejich produkci, ale zároveň je médii zpětně formován, přetvářen a posilován.
Speciální pozornost pak patří teorii mediální reprezentace, která poslouží jako jedno
z teoretických východisek analytické části práce. Kapitolu uzavře přehled literatury a
provedených výzkumů zabývajících se vztahem médií a fitness kultury a jejich klíčových
zjištění.
Další část práce pak identifikuje nejdůležitější předpoklady pro vznik a popularizaci periodik
zaměřených na kulturistiku a fitness v České republice. Shrne hlavní historické mezníky české
kulturistiky a fitness a vysvětlí průběh jejich rozšíření jako sportů pro širokou veřejnost.
Metodologická část se pak bude věnovat kvalitativní obsahové analýze jakožto hlavní metody
použité pro zodpovězení výzkumných otázek. Ty byly vymezeny následovně:
- Jak se vyvíjela nabídka a podoba českých tištěných periodik zaměřených na tematiku
fitness, kulturistiky a obecné tělesné zdatnosti od doby jejich vzniku po současnost?
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- Jak trend rozvoje tělesné kultury ovlivnil obsahovou strukturu těchto zájmových
periodik?
- Jakým způsobem je v jednotlivých titulech uchopen fenomén tělesné kultury, s
jakými shodami a rozdíly?
Závěrečná analyticko-deskriptivní část potom představí zkoumané tituly Svět
kulturistiky, FITNESS a MUSCLE&FITNESS, a to z hlediska jejich obecných charakteristik,
cílového publika, grafické úpravy, tematické a obsahové struktury, jejich rubrik a
používaných jazykových prostředků. Každá z těchto perspektiv bude použita nejen
k deskripci současného stavu, ale také k zachycení vývoje jednotlivých periodik z hlediska
jejich strukturálních a obsahových změn, a to od začátku vydávání každého z nich až dodnes.
Souběžně budou časopisy v jednotlivých sledovaných oblastech vzájemně porovnávány. Na
závěr této části pak bude provedena kvalitativní obsahová analýza jednoho aktuálního článku
z každého z magazínů, která se pokusí odhalit jakým způsobem je v těchto médiích tělesná
kultura reprezentována.
Při zpracování práce došlo k odchýlení od teze, a to v případě vedlejší metody
výzkumu. Dle původního návrhu měla kvalitativní obsahovou analýzu textů doplňovat
interview provedená s šéfredaktory a redaktory zkoumaných časopisů a předními představiteli
a pamětníky československé kulturistické scény. Od tohoto záměru bylo upuštěno z důvodu
nedostatečné odborné průpravy diplomantky ve využití interview jako výzkumné metody.
Chybějící průprava v použití tak náročné metody kladoucí vysoké požadavky na zkušenost
výzkumníka by mohla vést ke sklouzávání k prostému žurnalistickému rozhovoru, který je
jako podklad pro odbornou práci nevyhovující a nepostačující.
Důvodem pro volbu tématu byl dlouhodobý zájem o časopisy zaměřené na kulturistiku
a fitness z hlediska mediální teorie. Jako aktivní sportovkyně jsem pravidelnou čtenářkou
zkoumaných titulů, avšak jako studentka mediálních studií s redaktorskou praxí v denním
tisku se zároveň nemohu ubránit kritickému pohledu na tyto magazíny, v nichž nejsou
intertextuální sdělení skryta, ale doslova z nich čpí. Vzhledem k tomu, že se tímto tématem
doposud v České republice nezabýval žádný výzkum, rozhodla jsem se sama poodkrýt
významy, které tato média na svých stránkách předkládají. Díky osobní praxi ve vykonávání
silového tréninku a fitness mohu při práci čerpat z vědomostí, které jsem již v tomto oboru
načerpala. Úskalím naopak může být fakt, že jako čtenář zkoumaných magazínů jsem již
„zatažená“ do jejich specifického jazyka, což ohrožuje odstup nezaujatého výzkumníka.
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1. Teoretická východiska a jejich vymezení
Na základě relevantní literatury budou v této kapitole vymezena základní teoretická
východiska, s nimiž bude práce operovat. Budou popsány komplexní vztahy mezi těmito
koncepty a jednotlivé pojmy budou vymezeny pro konkrétní účely této práce. Záměrně přitom
bude čerpáno především z české, případně slovenské literatury, jelikož některé vybrané pojmy
mohou nabývat v různých kulturních prostředích rozdílných významů. Práce má mimo jiné za
úkol reflektovat rozvoj fenoménu tělesné kultury, sportu a tělocvičných aktivit, konkrétně
potom fitness, coby společenského trendu v České republice, a tudíž považuji za vhodné
obrátit se spíše na české autory, kteří ve svých pracích zachycují specifika tuzemského
prostředí.

1.1 Tělesná kultura
Formulace pojmu tělesná kultura i jeho používání nebylo po dlouhá léta zcela jasné a i
nyní do značné míry přetrvávají neshody ohledně jeho vymezení. A panuje-li zmatení v
pojmosloví v rámci české a slovenské odborné literatury, je zcela evidentní, že při rešerši
literatury cizojazyčné, například anglosaské, vyvstanou rozdíly ještě mnohem markantnější.
Jak upozorňuje Hodaň, problém v tuzemských publikacích dříve představovalo zejména
prolínání, respektive suplování pojmů tělesná kultura, tělesné cvičení, tělesná výchova, sport
atp.1 Teprve od osmdesátých let začal být termín tělesná kultura chápán jako nadřazený
ostatním příbuzným pojmům, ale stále přetrvává problém ohledně jeho rozsahu.
Nejobecnějším rysem tělesné kultury, na němž panuje mezi autory jednoznačná shoda,
je názor, že tělesná kultura je považována za součást kultury obecně a součást celého
kulturního dědictví každého národa. V tomto smyslu je společenským jevem a jako taková je
od společnosti a jejího vývoje neoddělitelná.2 Tělesná kultura, která představuje úroveň
poznatků, činností a zvyklostí, souvisejících s pěstováním těla a péčí o tělesný rozvoj člověka,
se vyvíjela současně s hmotnou i duchovní složkou kultury. Projevovala se již v raném stadiu
společnosti, a proto právem náleží k projevům kultury člověka vůbec. Různé formy tělesné
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kultury byly přítomny ve všech vývojových etapách člověka, a jsou tedy trvalou a podstatnou
složkou existence každé společnosti.3
V pojmu tělesná kultura se snoubí celá řada složek, jejichž společným cílem je
uspokojit jak biologické, tak i sociální potřeby každého člověka – tělesnou kulturu a činnosti
s ní spojené tak nelze omezit jen na fyzické projevy. Jde o obsáhlý a komplexní sociální
systém určovaný sociálními potřebami, činnostmi, hodnotami, vztahy a normami, zcela
zřejmě poukazujícími na vzájemnou závislost tělesné kultury a společnosti. Z těchto
charakteristik Hodaň vyvozuje následující definici tělesné kultury, která vhodně shrnuje
všechny její hlavní rysy:
„Tělesná kultura je sociokulturní systém, který jako výsledek činností, tvorby hodnot,
vztahů a norem zabezpečuje specifickými tělocvičnými prostředky uspokojování zvláštních
biologických a sociálních potřeb člověka v oblasti fyzického a z něj vyplývajícího
psychického a sociálního rozvoje s cílem jeho socializace a kultivace. Je součástí kultury a
kulturního dědictví každého národa. Objektem jeho působení je kulturní a společenský
člověk jako plnohodnotný člen společnosti.“4

Zatímco pojem tělesná kultura a celý koncept tělesné kultury jako sociokulturní
fenomén klade teoretický „základní kámen“ této práce, další konkrétní pojmy jsou podřazené
tomuto konceptu a poslouží jako reálné a poněkud představitelnější a snadněji uchopitelné
„opěrné sloupy“.

1.1.1 Pohybová aktivita, tělocvičná aktivita, sport
Termín pohybová aktivita označuje fyzický pohyb spojený s výdejem energie, který
zpravidla přináší pozitivní zdravotní účinky. Sekot a Michálek považují pohybovou aktivitu
za takovou činnost, která většinou vyžaduje pouze nízké či středně intenzivní úsilí typické
například pro aktivní formy dopravy, výstup po schodišti, práci na zahradě, domácí práce,
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tanec apod.5 Chceme-li pak mluvit přímo o takové pohybové aktivitě, která je vykonávána za
účelem rozvoje tělesné kondice, použijeme termín tělocvičná aktivita. Ta je prováděna
pravidelně, strukturovaně a opakovaně za účelem zlepšení či udržení fyzické zdatnosti a
příkladem může být běh, jízda na kole, aerobní cvičení, plavání či posilování.6 Právě pojem
tělocvičná aktivita, nebo také tělesné cvičení je přitom pro účely této práce do značné míry
klíčový, jelikož vystihuje činnosti, jimž se obsahově věnují vybrané zájmové magazíny, které
budou předmětem výzkumné části této práce.
Dalším úzce spjatým pojmem je potom sport. Při definování sportu se na půdě
sociálních věd nejčastěji objevují dva názorové proudy. První, typický zejména pro americkou
sociologii, akcentuje ty stránky sportu, které souvisejí s hrou, soutěživostí a výkonem.
Naopak druhé, dnes již v podstatě celoevropské pojetí, chápe sport v širším rozsahu i jako
specifickou formu rekreace a kondiční tělocvičné aktivity. Sport tedy může, avšak nemusí
cílit přímo a programově k dosažení výkonu, vítězství či odměny a je chápán jako
„systematická institucionalizovaná pohybová aktivita motivovaná zvýšením celkové kondice,
osobním prožitkem či cíleným výsledkem nebo výkonem.“7
Častou součástí definice sporu je také podmínka formální organizovanosti, například
Pink označuje sport jako „aktivitu spojenou s fyzickou námahou podporující pohybové
dovednosti či motorickou koordinaci, kde prvky soutěživosti, pravidla a vzory chování a
jednání existují formálně na organizovaném principu.“8
Pojmy sport a tělocvičná aktivita jistě nelze klást do protikladu, jelikož se spíše
prolínají a doplňují, než vylučují. Budeme-li však sport považovat za činnost, pro niž je
typická určitá míra organizovanosti, kontroly, formálnosti a zaměření na maximální výkon,
pak lze termín tělocvičná aktivita vnímat v těchto bodech jako jistou protiváhu ke sportu.
Cílem zde není snaha dosažení maximálního výkonu či výsledku, ale zlepšení či udržení
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fyzické zdatnosti a podpora zdravého životního stylu. Mezi další motivace patří například
osvojení určité pohybové dovednosti, získání nových vědomostí a znalostí v oblasti
tělocvičných aktivit, změna životního způsobu, kompenzace pracovního zatížení, rozvoj
společenských kontaktů, dosažení tělesné a duševní rovnováhy, relaxace, zábava či
rozptýlení.9 Právě takové motivace často najdeme u čtenářů zkoumaných časopisů z řad
široké veřejnosti, z nichž naprostá většina není aktivními závodníky v kulturistice či fitness.

1.1.2 Kulturistika, bodybuilding, fitness
Specifickými tělocvičnými a sportovními aktivitami, o nichž bude tato práce –
v souvislosti se specializovanými zájmovými časopisy – pojednávat, jsou kulturistika,
bodybuilding a fitness. Každá z těchto aktivit přitom existuje jak ve své rekreační či kondiční
podobě, tak i jako profesionální či poloprofesionální sportovní disciplína.
Kulturistika je v českém a slovenském prostředí nejstarší ze tří zmíněných pojmů,
avšak v mezinárodním měřítku není tento výraz příliš frekventovaný. Již od počátku rozvoje
této disciplíny, která se postupně oddělila od podobných aktivit silového zaměření, jako
například vzpírání či zápas, se pro její označení vžil spíše anglický název bodybuilding.
V posledních letech pronikl tento termín i k nám. Není však třeba zabývat se rozdíly mezi
pojmy kulturistika a bodybuilding, neboť obě slova mají stejný význam, a liší se pouze jejich
původ.
Právě anglický název bodybuilding dobře vystihuje hlavní účel tohoto cvičení, tj.
ovlivnění a „budování“ tvaru a rozměrů lidského těla. Obecně je kulturistika tělocvičnou
disciplínou zaměřenou na posílení svalových partií celého těla. Caha ji charakterizuje jako
„cílené cvičení s činkami či jiným přidaným odporem s cílem zatížit rovnoměrně všechny
svalové partie těla. Toto zatížení vede k hypertrofii svalstva, redukci tuku, zlepšení
nervosvalové koordinace. Dále ke zvýšení síly, zlepšení hormonálních funkcí apod.“10
Kondiční kulturistika sleduje především rozvoj celkové zdatnosti, zlepšení držení těla,
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zlepšení postavy, upevňování zdraví a rozvoj síly. Sportovní kulturistika má do jisté míry
podobné cíle, avšak trénink podřizuje přípravě k soutěži.11
Kondiční kulturistika, tedy posilovací cvičení s nesoutěžními cíli, často označované
jednoduše jako posilování, u nás prošla výraznou vlnou komercionalizace a popularizace po
roce 1989 v souvislosti s obrovským nárůstem počtu fitness a wellness center a jejich
zpřístupňování široké veřejnosti.12 Pro kondiční silové cvičení ve fitness centrech a
posilovnách se vžil název fitness. V tomto smyslu tedy znamená fitness totéž co kondiční
kulturistika. Kolouch (1990) definuje fitness jako „aktivitu, jejíž náplní je cvičení s volnými
činkami a cvičení na trenažerech, doplněné o aktivity aerobního charakteru na speciálních
trenažerech, dodržování určitého dietního režimu včetně použití doplňků výživy a o celkový
životní styl, jehož cílem je rozvoj celkové zdatnosti, zlepšení držení těla, zlepšení postavy při
současném působení na upevňování zdraví a rozvoj síly.“13 I v případě, že jde o kondiční,
tedy nesoutěžní tělocvičnou aktivitu, je pro fitness typický pravidelný a fyzicky relativně
náročný trénink, který vede k mimořádně dobré fyzické kondici a staví tak fitness na hranici
mezi výkonnostním a rekreačním sportem.14

1.2 Pohyb jako společenský fenomén
Je všeobecně uznávaným faktem, že dnešní člověk vede v naší kulturní sféře výrazně
odlišný způsob života než generace jeho rodičů či prarodičů. Je zpravidla vzdělanější, bohatší,
mobilnější a informovanější. Transformace industriální společnosti směrem ke společnosti
informací od počátku osmdesátých let dvacátého století tak i díky obrovskému vzestupu
sofistikované počítačové technologie vyústila v dnešní dramatické změny společnosti a světa,
které se odrážejí například ve způsobu mezilidské komunikace, způsobu práce, nakládání
s volným časem či v proměně společenských a ekonomických rolí mužů a žen.15
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Souhrn těchto změn vedl mimo jiné k vytěsnění těžké fyzické námahy ze života
milionů lidí a následnému dramatickému snížení celkového vykonávaného objemu
pohybových aktivit. Sociálně kulturní provázanost životního stylu mas se stavem, strukturou a
tendencemi pohybových aktivit se každodenně odráží ve snižování fyzického výdeje
(například na poli práce ve většině profesních uplatnění, v rovině aktivních forem dopravy či
v domácnostech vlivem mechanizace domácích prací a využívání služeb).16
Současně s celkovým snižováním výkonu „nutných“ pohybových aktivit však na
druhé straně můžeme pozorovat zvyšující se zájem o pohybové a tělocvičné aktivity
vykonávané v rámci volného času. Zatímco přirozené cesty vedoucí k fyzické kondici se
uzavírají, vědomé úsilí stále většího počtu lidí v péči o své tělo, jeho vzhled i funkčnost,
otevírá cesty nové. Projevuje se to například ve zvýšených nákladech za cílenou péči o tělo,
zdravou výživu, ale i v narůstajícím zájmu o různé tělocvičné aktivity, zejména
neorganizované (jogging, cyklistika, aerobik, fitness atp.).17
Současná společnost tak poprvé v dějinách zažívá a zároveň vytváří situaci, kdy
přirozený pohyb nezdravě upadá, zatímco záměrně prováděné fyzické aktivity se těší stále
větší popularitě – narůstá počet a rozmanitost různých tělesných cvičení, počet jejich
stoupenců, nabídka sportovišť a sportovních či relaxačních služeb, sortiment specializovaného
vybavení i výživy. Motivací pro zvýšený zájem o cílený pohyb přitom většinou není nějaké
zodpovědné „uvědomění“, že je třeba kompenzovat nedostatek přirozeného pohybu, ale spíše
specifický společenský tlak. Ten popisuje například Fialová:
„Tělo je objektem sociálního a kulturního vývoje. Měnící se normy a hodnoty
v různých kulturách, epochách nebo prostředích ovlivňují naše sebepojetí. V současné době
se dokonce začíná pěstovat kult, který na naše tělo klade náročné požadavky. Tělo se stává
designérským produktem a objektem, do kterého musí být investováno. Tělo bývá často
veřejně prezentováno i jako symbol úspěchu.“18

Na základě tělesného vzhledu bývá v sociální komunikaci často posuzována osobnost
člověka – tělesný vzhled je v tomto smyslu jedním ze signálních znaků sociální percepce.
Tělo a tělesné sebepojetí je součástí každodenní interakce a není tedy divu, že se lidé vědomě
16

SEKOT, Aleš; MICHÁLEK, Josef. Pohyb jako sociologický fenomén, s. 17-18.

17

FIALOVÁ, Ludmila. Body image jako součást sebepojetí člověka. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2001, s. 7-8.
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snaží svůj vzhled ovlivňovat a upravovat tak, aby co odpovídal současným požadavkům a
pomohl maximalizovat společenskou úspěšnost jedince v mnoha sférách jeho života. Tyto
zcela přirozené snahy plodí jak pozitivní, tak i negativní externality.
Snaha po zdokonalení tělesného vzhledu se může přímo, či zprostředkovaně stát
efektivním motivačním činitelem pro zdravý způsob života vedoucí k posílení fyzické i
psychické kondice. Tendence ke zlepšení těla a jeho projevů je součástí motivační struktury a
postojů k pohybové aktivitě v denním režimu.19 Na druhé straně nespokojenost s vlastní
postavou, honba za dokonalým vzhledem a skutečnost, že pro mnoho z nás je dokonalé tělo
nedosažitelným mýtem a umělým produktem společnosti, může vést k závažným psychickým
i fyzickým problémům, jako jsou například různé poruchy příjmu potravy, závislost na
tělesném cvičení či ortorexie, neboli posedlost zdravým životním stylem.
Korekce tělesných proporcí a zvyšování fyzické atraktivity je jedním z nejdůležitějších
cílů provádění tělocvičných aktivit.20 Tato motivace řadí fitness a kondiční kulturistiku mezi
nejoblíbenější volby široké veřejnosti. Je tedy jedním z logických důsledků tohoto trendu, že
se specializované zájmové magazíny zabývající se kulturistikou a fitness těší vzrůstu
popularity a jejich čtenářská obec se neustále rozšiřuje o rekreační sportovce a fanoušky
fitness aktivit.

1.3 Média, společnost a tělo
Jak bylo popsáno výše, hodnocení tělesného vzhledu sebou samým i okolní
společností je často silným motivátorem pro snahu o změnu tělesných proporcí
prostřednictvím fyzického cvičení. Představu o tom, jak by měl výsledek takového úsilí
vypadat, nám předkládá a pomáhá vytvářet společnost jako celek, přičemž jedním
z nejvlivnějších zprostředkovatelů a zároveň i propagátorů této informace jsou média.
Zatímco ohledně tvrzení, že média významným způsobem spoluutváří a ovlivňují
život jedince i celé společnosti, panuje dlouhodobá a obecná shoda, v případě diskuze o

19
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původu, povaze a rozsahu tohoto vlivu, je tomu zcela opačně. Stále není, a pravděpodobně ani
nikdy nebude jasné, čím a jak konkrétně mohou média jedince a společnost ovlivňovat,
jelikož veskrze společenská povaha mediální komunikace tento systém předurčuje
k neustálým změnám vycházejícím z proměňujících se společenských, ekonomických i
technologických podmínek. Jak tvrdí McQuail, „můžeme si být jisti, že ke konkrétním
účinkům dochází dnes a denně, a přesto nejsme schopni vidět či předvídat konkrétní výsledek,
ani se po proběhnutí události dozvědět, kolik z obecného obrazu o ní lze přisuzovat médiím.
[…] Média budou jen zřídkakdy jedinou nebo dostatečnou příčinou určitého efektu a je
neobyčejně těžké stanovit jejich relativní přispění.“21
Média vždy působí jako součást celospolečenského kontextu, a jejich vliv tak nelze
oddělovat od zbytku sociálního prostředí.22 Je tedy obtížné určit, do jaké míry mají média
moc ovlivnit tělesné pojetí recipientů a jaký je jejich význam coby motivátora pro vykonávání
tělesných cvičení. Představy o působení médií v této či jakékoliv jiné oblasti procházejí
neustálým dynamickým vývojem a liší se v závislosti na rozvoji sociologického a
psychologického poznání a také v závislosti na proměnách technik zkoumání společnosti.23
Cesta ke komplexnímu pohledu na předpokládané účinky médií na jednotlivce i
společnost vedla přes několik vývojových fází, jejichž hlavním rozlišujícím znakem byla
rozdílná představa o síle mediálních účinků. Prvotní představy o velmi mocných médiích a
prakticky bezmocném publiku, v nichž média prostřednictvím svých sdělení „očkují“
jednotlivé členy publika, kteří reagují v podstatě stejnorodě, postupně střídaly další
alternativní teorie.24 Poněkud kultivovanější a ucelenější pohled na možný vliv médií na
sebepojetí člověka lze najít například v teoriích sociální a mediální konstrukce reality
zformulovaných v šedesátých a sedmdesátých letech dvacátého století.
Peter Berger a Thomas Luckmann se ve své publikaci The Social Construction of
Reality vydané v roce 1966 věnovali problematice sociální konstrukce reality a sociálního
vědění jako komplexního celku. Vycházeli z konstruktivistické teorie, na jejímž základě
vytvořili tři hlavní premisy: „Společnost je výtvorem člověka. Společnost je objektivní
21
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realitou. Člověk je výtvorem společnosti.“25 Z těchto tezí lze následně vyvodit, že sociální
realita, tak jak ji známe, není přirozenou a všeobecnou daností vznikající a existující bez
lidského přičinění, nýbrž je závislá na lidech, kteří ji spoluvytváří. To si však lidé,
konstruující svoji vlastní sociální realitu neuvědomují – zapomínají, že jde o jejich vlastní
výtvor, a svoji subjektivní představu o realitě vnímají jako objektivně reálnou. 26 Jirák a
Köpplová k tomu dodávají:
„Pokud tato teorie platí pro jakoukoliv komunikační aktivitu (tedy i pro
mediální komunikaci), znamená to, že média se na konstruování sociální reality
významnou měrou podílejí a jsou schopna definovat společensky platné významy a
ovlivňovat publikum, ať už nastolováním témat, či „kultivováním“ postojů ke
skutečnosti.“27
Mají-li média moc ve svých obsazích předkládat, nabízet a interpretovat určité
významy a názory a tím ovlivňovat publikum, je nasnadě, že tento účinek se projevuje i
v oblasti zobrazování lidského těla. Dle Fialové, která se zabývá především vlivem médií na
sebepojetí člověka, média nastolují jistá očekávání nejen ohledně sociálních vztahů či chování
lidí, ale také ohledně jejich fyzického vzhledu. Příkladem může být zobrazování tloušťky
v médiích:
„S tendencí současné společnosti ke zdravému způsobu života a s tím
spojeným odmítáním obezity se dnes v médiích stále méně setkáváme s lidmi
s problémy s nadváhou. Média tímto jasně dokládají, že ideálním tělesným typem je
štíhlá postava (dnes již většinou s ohledem na zdraví).“28
Média tak v tomto smyslu nekonstruují ani nenarušují společenský řád, ale pouze
posilují a podporují již existující společenské trendy – představa o zobrazování lidského těla
v médiích a celospolečenských dopadech zobrazování těchto mediálních obsahů odpovídá
kulturálnímu pojetí komunikace, podle něhož je publikum aktivním činitelem procesu
mediální komunikace. Jednotliví členové publika si vybírají nabízené mediální produkty

BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. Brno:
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podle svých osobních zájmů, životního stylu, momentálního rozpoložení apod., čemuž se
média musí přizpůsobovat. Nejen média tudíž působí na publikum, ale publikum stejně tak
působí na média. Jde tedy o vztah vzájemného ovlivňování, jehož důležitým rysem je, že
média sama o sobě nezpůsobují posuny v postojích, chování či emocionálním rozpoložení
publika, ale že je mohou potvrzovat, posilovat či oslabovat, či dokonce zpochybňovat.29
Zároveň mohou média zviditelnit konkrétní společenské organizace a jejich sdělení,
podpořit některé zájmové skupiny a využít celou škálu možností, jak a v jakém kontextu
informace veřejnosti předkládat. Přes rozpolcenost názorů na míru vlivu médií na publikum a
charakter jejich vztahu není pochyb o tom, že jsou média významným prostředkem
ovlivňování – zda bude tento jejich potenciál využit pozitivním či negativním směrem, pak už
záleží na charakteru informací, které předávají.
Mýtus dokonalého těla je jedním z oblíbených sdělení, která v současnosti média
prezentují. Prohlubuje se rozdíl mezi tím, jací bychom podle těchto představ měli být, a jací
ve skutečnosti jsme. Odraz v zrcadle u většiny z nás neodpovídá ideálu, který panuje v naší
společnosti. Důsledkem je tendence tělo měnit a upravovat, neakceptovat jeho přirozený
vzhled, podlehnout tlaku kosmetického, dietetického a sportovního průmyslu.30
Na druhé straně však mají média potenciál plnit úlohu důležitého informátora v oblasti
zdravého životního stylu, cvičení či stravy. Ve společnosti, která trpí zoufalým nedostatkem
tělesného pohybu, je právě tato vzdělávací funkce – navíc s možností šíření informací
rozmanitou škálou zábavných a zajímavých forem – velice důležitá. Zaměříme-li se na tištěná
média, lze konstatovat, že články zabývající se zkoumanou tematikou dnes nenajdeme
zdaleka jen ve specializovaných periodikách, ale v podstatě ve všech typech tiskovin. To
dokládá obrovský zájem veřejnosti o tělocvičné aktivity a zdravý životní styl a popularizaci
těchto témat. Lidé se zájmem o pohybové aktivity dnes nejdou rovnou do tělocvičny, na hřiště
či do fitness centra, ale nejdříve se zásobí množstvím informací. Aktivity prováděné v praxi
mají potřebu doplnit odpovídajícími teoretickými fakty a radami.

29
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1.3.1 Teorie mediální reprezentace
Jak uvádí Trampota, „média mají sklon některé aktéry zpravodajských příběhů
znázorňovat určitým ustáleným způsobem, čímž vytvářejí jejich mediální reprezentace.“31
Tomuto specifickému typu znázornění podléhají i události či společenské jevy, jakožto i
fenomén

tělesné

kultury.

Zkoumané

časopisy

Svět

kulturistiky,

FITNESS

a

MUSCLE&FITNESS představují typ periodik, která na svých stránkách reprezentují tělesnou
kulturu, a dávají jí tak jistou medializovanou podobu. Jelikož jedním z cílů práce je
analyzovat, jakým způsobem je v jednotlivých titulech uchopen fenomén tělesné kultury, s
jakými shodami a rozdíly, bude nutné zjistit, jakým způsobem je zde tělesná kultura
reprezentována. Mezi teoretická východiska práce tak patří teorie reprezentace.
Funkcí procesu reprezentace je přenesení něčeho nepřítomného do přítomnosti,
přičemž je tomuto objektu dodáván význam – reprezentace tak představuje zastoupení
abstraktního něčím konkrétním.32 V kontextu médií se pak reprezentací rozumí proces, jímž
jsou abstraktním ideologickým pojmům dávány konkrétní podoby.33 Richard Dyer přitom
mluví o čtyřech možných výkladech reprezentace: Zaprvé je to re-prezentace ve svém
doslovném významu „znovupředvedení“, která je spjata především s užíváním výrazových
prostředků, tedy zvyklostí, které platí při zobrazování, předvádění či znovupředvádění reality
publiku. Zadruhé zmiňuje Dyer reprezantativnost, neboli typizaci, coby způsob užívání
rozličných typů osob k předvedení určitých sociálních skupin. Třetí možností výkladu
reprezentace je prezentování, které poukazuje na to, kdo je za prezentování zodpovědný a jak
tento subjekt (instituce) podobu prezentování ovlivňuje. Posledním významem reprezentace je
pak to, co si publikum myslí, že je mu prezentováno, a jak chápe význam předváděného.
Význam zamýšlený při prezentaci se totiž může značně lišit od významu pochopeného
recipientem, a reprezentací je tak možné chápat i to, co o mediálním obsahu soudí publikum.34
Je tedy evidentní, že reprezentace se vztahuje jak k médiím, která obsah určitým způsobem a
s volbou určitých prostředků předvádějí, tak k publiku a jeho způsobu přijetí sdělení.35
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Celá řada reprezentací se děje prostřednictvím ustálených žánrů. Určitým způsobem
například reprezentuje některé skupiny lidí zpravodajství, další reprezentace nabízí reklama
(prostřednictvím různých typů médií) či populární hudba (prostřednictvím klipů).36 Podobně
bychom mohli typické reprezentace hledat i v lifestylových, sportovních a dalších zájmových
časopisech. Odhalení stereotypů v těchto reprezentacích pomáhá odkrývat skryté hodnoty,
významy a motivace. Reprezentace představované jednotlivými médii jsou přitom natolik
podobné, že jsou pro příjemce srozumitelné napříč médii.37 K tomu, aby tato srozumitelnost
fungovala a přetrvávala, slouží mechanismus typizace a stereotypizace, která je obzvláště
účinná v případech, kdy publikum nemá vlastní zkušenost s nějakou skupinou či jevem, který
je médii předkládán. Za těchto okolností je velmi pravděpodobné, že bude považovat za
objektivní skutečnost to, co o diskutovaném tématu tvrdí média. Tak dochází za podpory
médií ke stereotypizaci různých skupin a vzniku stereotypů odpovídajících převažujícím
hodnotám ve společnosti a korespondujících s hodnotami rozhodujících vrstev.38 „V
reprezentaci a reprezentativnosti se promítá převládající ideologie, tedy především
dominantní postoje a přesvědčení a hodnoty.“39
Jak uvádí Jirák a Köpplová, „stereotypem se rozumí sociální klasifikace určitých
skupin a jejich reprezentace pomocí zjednodušujících, neověřitelných, zobecňujících znaků,
jež výslovně (explicitně) či nepřímo (implicitně) představují soubor hodnot, vlastností,
minulosti a vývoje. […] Stereotypy mohou např. určovat, jaké očekávání ohledně chování či
postojů určití lidé spojují s tím, jak se nejspíš budou chovat např. podnikatelé, Romové,
učitelky, politici či Němci. […] Častým příkladem pro stereotypizaci bývá právě mediální
zpodobňování menšin a cizinců.“40 V této souvislosti jsou pak „zdrojem utváření předsudků a
odsudků a hlavně reprezentují mocenské vztahy, napětí a konflikty, které jsou za nimi
skryty“.41 Součástí celého procesu je pak i reprezentace postojů k určitému typu, jejímž
prostřednictvím je naznačováno, co si má příjemce o představovaném typu/skupině/jevu
myslet. Reprezentace tak zároveň implicitně jako součást svého významu obsahuje hodnotové
soudy, jelikož příjemce vždy zároveň s jevem dekóduje i hodnotové sdělení skryté pod jeho
36
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povrchem. Prostřednictvím opakovaného předkládání těchto typů příjemcům média posilují
stereotypy a dodávají jim na věrohodnosti.42
Nutnost stereotypní reprezentace postav, skupin, institutů či jevů je podle Trampoty
vyvolána také omezeným prostorem a nutností rychle a stručně charakterizovat aktéry
příběhu. „Ustálené formy reprezentace médiím umožňují kratší popis událostí a vyrovnání se
s nedostatkem prostoru. Publiku umožňují snadnější porozumění dominantnímu významu
události.“43
Jedním z hlavních nástrojů, kterými je reprezentace uskutečňována, je pak jazyk.
Slova, která jsou zdánlivě synonymy, mohou nést naprosto odlišný význam a konotace a
spolu s nimi vytvářet jinou reprezentaci.44 Výběr výrazů, který je v mediální sféře na
redaktorovi daného média, tedy hraje pro vytvoření mediální reprezentace klíčovou roli.

1.4 Dosavadní stav poznání tématu
Nezbytný teoretický základ pro analýzu vybraných periodik tvoří dosavadně
provedené výzkumy, které odhalují pozadí vzniku a fungování fitness časopisů, zabývají se
způsobem, jakým se určité sociologické jevy a fenomény promítají na jejich stránkách a
mapují masovou popularizací této tělocvičné aktivity v prostředí a době, kdy celková míra
fyzické aktivity ve společnosti upadá. Vzhledem k tomu, že česká literatura o této
problematice pojednává minimálně, bylo nutné postavit tuto část teoretického podkladu na
zahraničních zdrojích. Vzhledem k tomu, že kolébkou kulturistiky a fitness, a tudíž i
odpovídajících zájmových časopisů, jsou Spojené státy, je nasnadě, že většina studií pochází z
anglo-amerického kulturního prostředí.
Velice odhalující kritickou analýzu populárních časopisů zaměřených na fitness
přináší autorky Shari Dworkin a Faye Linda Wachs v knize Body panic: Gender, health and
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the selling of fitness45, která upírá svoji pozornost zejména k genderové reprezentaci v tomto
typu médií. Autorky zastávají názor, že tyto magazíny předkládají svoji jasnou definici pojmu
„zdraví“ značně ovlivněnou imperativem zisku a ve společnosti vytváří morální hierarchie,
dle kterých jsou některé typy lidských těl sociálně privilegované, zatímco jiné jsou hodnoceny
jako problematické a méněcenné.46 Fitness jako určitý typ pohybové aktivity, jako stav a
podoba těla i jako životní styl je předkládán jako nejlepší forma zdraví – zdravý a spokojený
je ten, komu se podaří co nejvíce přiblížit lidem ze stránek fitness magazínů.
Kromě této tendence ztotožňovat pojmy fitness a zdraví se kniha zabývá různými
aspekty genderové problematiky spojenými s fitness magazíny, přičemž odhaluje, jaké ženské
a mužské tělesné ideály předkládají. Zatímco muži mají být velcí, svalnatí a silní, ženy by
měly být malé, pevné a fit. Fitness časopisy pak pro každé pohlaví nabízí přesný návod, jak
přetvořit své nedokonalé tělo a tohoto cíle dosáhnout. Tento fakt je zřetelný na nejčastější
volbě témat článků, fotografiích či titulcích. Zatímco většina článků v časopisech zaměřených
na mužské publikum poskytuje návody, jak přibrat svalovou hmotu, na fotografiích vídáme
obrovské mužské muskulatury a titulky slibují „více svalů rychle“, „objem jako nikdy dřív“ či
„obrovská ramena“ a „gigantický hrudník“, v ženských časopisech (přičemž stále mluvíme o
časopisech zaměřených na posilování), je dominantním tématem shazování tuku a
„tvarování“, zatímco získávání svalové hmoty je spíše minoritní téma.47 Vedle štíhlých
sportovkyň s minimálním podílem tělesného tuku a jemně se rýsujícími svaly stojí titulky
propagující „pevnější bříško“, „o číslo menší zadek“ a „zaručenou ztrátu 5 kil za 5 týdnů“.
Imperativ zisku v pozadí fungování fitness médií mapuje také publikace Fit for
consumption: Sociology and the business of fitness autorky Jennifer Smith Maguire, která
nabízí sociokulturní analýzu různých aspektů fitness průmyslu, jako jsou fitness kluby,
profese osobního trenéra a také fitness magazíny.48 Tu zasazuje do kontextu jevu, který podle
ní západní společnost provází od 80. let – tzv. fat/fit paradox charakterizovaný prudkým
rozvojem fitness průmyslu na jedné straně a vzrůstající mírou obezity a nedostatku pohybu ve
společnosti na straně druhé. Popularizace a propagování fitness jako velice individualizované
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formy pohybu přitom podle Maguire tento stav spíše zhoršuje. „Fitness specialisté konstruují
představu o problémech jako tloušťka, pasivita, lenost, špatný časový management coby
osobní selhání každého jedince, jejichž řešení vyžaduje individuální úsilí a časovou investici.
Za touto omezenou představou, že zdraví je jen osobní zodpovědností, jsou však skryty
hluboké sociální příčiny. Abychom mohli dojít řešení, je nutné nahlížet na témata jako obezita
a nedostatek fyzické aktivity jako na kolektivní problémy, které vyžadují kolektivní řešení.“ 49
Fitness jako průmyslové odvětví je však vedeno tržními principy, ne principem zdravého
vývoje společnosti.
Média zaměřená na fitness (Maguire se ve svém výzkumu soustředí především na
tištěné fitness magazíny zaměřené na ženské publikum) pak pomáhají utvářet koncept fitness
jako komerční aktivity spojující cvičení s dosažením určitého sociálního statutu. Fitness
média se zaměřují na spotřebitele a spojují dohromady produkty a další elementy navázané na
cvičení – fitness kluby, cvičební programy, sportovní pomůcky či další fitness služby – a
zároveň k nim poskytují návod: jak správně vybrat posilovnu, jak zhubnout díky správným
doplňkům výživy či jak ovlivnit stárnutí těla. Proto tyto magazíny nejsou jenom dalším
z vedlejších produktů fitness sféry, ale jsou v této oblasti klíčové – produkují kulturní obsahy,
mají možnost „mobilizovat“ spotřebitele a přimět ho k akci či nákupu. Ideálním cílovým
čtenářem/zákazníkem je přitom jedinec pracující na svém zdraví a vzhledu s pomocí zboží a
služeb nabízených na trhu – právě zde je klíčový apel na individuální zodpovědnost každého
z nás za své zdraví a tělesnou formu.50
Oblastí, která je zřejmě nejčastější volbou pro zkoumání v souvislosti s magazíny
specializovanými na posilování a fitness, je reprezentace genderových stereotypů na stránkách
těchto periodik vycházející z feministických teorií. Kromě již zmíněných autorek Dworkin a
Wachs se tomuto výzkumu dlouhodobě věnuje finská socioložka Pirkko Markula. Její článek
Firm but shapely, fit but sexy, strong but thin51 již svým názvem přesně vystihuje, jaké jsou
ženy na stránkách diskutovaných magazínů a jaké poselství se tato periodika snaží předat
svému publiku. Tyto magazíny vymezují poměrně jasný obraz toho, jak vypadá ideální
ženské tělo, přičemž vejít se do této definice není snadné – na jedné straně vyžaduje určitý
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viditelný svalový tonus, na druhé straně přílišnou svalnatost omezuje. Články propagují pevný
a tvarovaný vzhled, štíhlé elegantní svaly, přičemž mluví o „zpevňování svalů“, nikoliv o
„budování svalů“ a svalům v kýžených rozměrech a tvarech často dávají označení „sexy
svaly“.52 Texty navíc dosáhnutí tohoto kýženého vzhledu spojují se sebedůvěrou a tvrdí, že
dobře vypadat znamení dobře se cítit, a zároveň přesvědčují čtenářky, že jejich tělo je
nedokonalé a že je třeba ho přetvořit v nové, lepší. Na tato zjištění logicky navazují otázky, do
jaké míry časopisy zaměřené na posilování a fitness negativně ovlivňují vnímání vlastního
těla, případně napomáhají psychickým problémům, jako je posedlost tělesným vzhledem,
závislost na cvičení či poruchy příjmu potravy.
Vliv médií na ženský „hon za štíhlostí“ a mužský „hon za svalnatostí“ byl také
předmětem zkoumání autorek Marry Pritchard a Brooke Cramblitt. Studie Media influence on
drive for thinness and drive for muscularity53 odhalila změny v modelu „ženy si přejí být
hubenější, muži si přejí mít větší svaly“. „Tato paradigmata se mění. Zároveň s tím, jak
média zdůrazňují dobrou fyzickou formu, posilování a zpevňování těla na stránkách ženských
magazínů a jak společnost přikládá důležitost cvičení coby součásti ideálního stylu života,
narůstá i mezi ženami touha po svalnatosti.“54
Markula spojuje začátek této změny s vydáním knihy Jane Fonda’s Workout Book
v roce 1981, která ženám ukázala nový ideál svalnaté, pevné a vyrýsované ženy a stala se
celosvětovým fenoménem.55 Jak již však bylo zmíněno, tento trend pouze udělal svaly na
ženách do jisté míry žádoucími, avšak stále zachovával jasné rozdělení mezi „mužskými“ a
„ženskými“ svaly. Skutečnou výzvou pro vnímání svalů na ženách – v podobě ženské závodní
kulturistity – se zabývá Camilla Obel ve své stati Collapsing gender in competitive
bodybuilding: The crisis of masculinity and violence to women in sport56. Autorka však oproti
hlasu veřejnosti i některých sociologů nedochází k závěru, že by byl vznik a vývoj ženské
kulturistiky projevem zpochybnění feminity, naopak i v závodní kulturistice žen nachází
52
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mnoho znaků akcentujících ženskost – od oficiálních soutěžních pravidel, které oproti
mužským kategoriím vynechávají některé pózy, protože jsou „neženské“, přes třpytivé plavky
a výrazné líčení až po prsní implantáty, které se postupně staly v těchto soutěžích
standardem.57 Co naopak Obelová v závodní kulturistice odhaluje, je „krize maskulinity“
reprezentovaná technikami a postupy, které provádějí mužští kulturisté pro dosažení co
nejlepších výsledků, nicméně jsou jinak charakteristické pro ženy, jako pečlivé holení celého
těla, navštěvování solária a používání samoopalovacích krémů a jiné kosmetiky, vybírání a
navrhování soutěžního kostýmu (plavek) či nacvičování póz před zrcadlem. Osvojování
těchto praktik, které kulturisté běžně provádějí, může být podle autorky znakem
feminizačního procesu, a z tohoto pohledu výzvou pro tradiční chápání genderových rolí
představuje spíše mužská kulturistika, než ta ženská.58
Při pohledu na kulturistické magazíny je však zřejmé, že tato „krize maskulinity“ je
záležitostí týkající se kulturistiky závodní, nikoliv však rekreační. Časopisy cílící na širokou
sportovní veřejnost se zájmem o silové cvičení nezobrazují muže v malých lesklých plavkách
natřené barvou a olejem jinak než výhradně na fotografiích ze soutěží, nicméně jinak (v
případě všech ostatních fotografií doprovázejících články) jsou muži na stránkách těchto
magazínů značně maskulinní – oděni většinou ve sportovních šortkách a teniskách, s horní
polovinou těla odhalenou a zbrocenou potem, s koncentrovaným výrazem ve tváři či přímo
křičící bolestí při zvedání těžkých vah. Zachování společensky akceptovaného obrazu
maskulinity/feminity na stránkách časopisů je přece jen bezpečnější strategií pro zaručení
kýženého prodeje, než prosazování alternativních pohledů na mužské a ženské tělo.
Procesem, během něhož se z tělesných ideálů, cvičebních technik a sportovní
metodiky fitness stalo mezinárodní obchodní a průmyslové odvětví, se zabývají Jesper
Andreasson a Thomas Johansson. The Fitness Revolution: Historical Transformations in the
Global Gym and Fitness Culture59 je analýzou historického vývoje a globalizace fitness
kultury, kterou popisuje jako lidové hnutí, avšak, stejně jako Maguire, hnutí charakteristické
vysokou individualizací jeho členů umožňující z rekreačního sportu udělat mnohamiliardový
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byznys. Kořeny tohoto hnutí přitom nachází ve fenoménu tělesné kultury vyvíjejícím se od
konce 19. století, kdy byl spjat s novými technikami používanými pro vybudování silného,
svalnatého těla zdůrazňujícího maskulinitu. Vzhledem k tomu, že tato kultura silných těl byla
spjata s probíhající industrializací, a tedy s potřebou disponovat fyzicky schopnými, zdatnými
a zdravými pracovníky, je nasnadě, že fenomén fyzické kultury se týkal spíše nižší dělnické
třídy.60
Mluvíme-li o vzestupu fyzické kultury na přelomu století, není možné nezmínit jednu
z největších postav v historii bodybuildingu vůbec, Němce Eugena Sandowa, který
celosvětově proslul jako profesionální silák a během svojí kariéry změnil společenský pohled
na silový trénink a svaly. V historii kulturistiky bývá právě on označován za toho, kdo stál u
jejího zrodu, a lze ho označit za v podstatě prvního podnikatele ve fitness – Sandow vydával
svůj vlastní magazín a založil institut fyzické kultury, kde učil lidi zbavovat se zdravotních
obtíží s pohybovým aparátem pomocí posilovacích cviků.61 Po desetiletích poměrně
pozvolného rozvoje přišel mohutný „boom“ v 70. letech spojený například s postavou
Arnolda Schwarzeneggera, kdy se bodybuilding stal masovým mužským hnutím, které však
bylo v 80. letech odsunuto do pozice subkultury. Novým trendem se stalo fitness, které
zpřístupnilo posilování skutečně široké veřejnosti a v plné míře zahrnulo i ženy. Teprve tato
fáze transformace posilování, kterou autoři označují jako „fitness revoluci“, umožnila plně
rozvinout potenciál cvičení v posilovnách a fitness centrech v komercionalizované a
globalizované obchodní odvětví šířící různé koncepce cvičení, stravování a životního stylu. 62
Rozvoj fitness magazínů jako masového média je produktem právě této fáze v dějinách
kulturistiky, přičemž je však nutné počítat se zpožděním, s nímž se z USA postupně dostával
do dalších koutů světa.
Také Daniela Stackeová, která je zřejmě nejvýznamnější českou teoretičkou zabývající
se fitness z hlediska psychologického a společenského, nachází kořeny masové popularity
fitness v soutěžní kulturistice. „Oblíbenost cvičení ve fitness centrech v různých zemích
většinou souvisí s vývojem a popularitou soutěžní kulturistiky v dané zemi, na kterou
historicky navazovalo. Typickým příkladem je právě naše republika, kde byla kulturistika
60

ANDREASSON, Jesper; JOHANSSON, Thomas. The Fitness Revolution: Historical Transformations in the
Global Gym and Fitness Culture, s. 95.
61
62

Tamtéž, s. 93.
Tamtéž.

22

velmi oblíbeným sportem a to přispělo k popularizaci cvičení ve fitness centrech,63 vysvětluje.
Jelikož Stackeová považuje znalost vývoje kulturistiky je velmi důležitou pro pochopení
současné praxe fitness, věnuje se této tematice i z historického hlediska a jako jedna z mála
autorů nabízí ucelený pohled na dějiny československé a české kulturistiky, posilování a
fitness. Zkoumání však ve svých pracích podrobuje i sociologické aspekty fitness, jako je
motivace k návštěvě fitness center či životní styl návštěvníků fitness center, a psychologické
aspekty této aktivity, jako tělesné sebepojetí či fitness a kvalita života.
Další nesčetné množství odborných publikací se před námi odkrývá, nahlédneme-li na
danou problematiku z širší perspektivy – z pohledu sociologie sportu, sociologie volného času
a životního stylu, výzkumu subkultur, teorie sportovní žurnalistiky i výzkumu mediálních
účinků. Vzhledem k šíři možných konotací však není žádoucí snažit se postihnout každou
z nich a odvést tak pozornost od hlavního předmětu této práce, kterou jsou magazíny věnující
se kulturistice a fitness. Věřím, že výše uvedená díla a myšlenky, které prezentují, poskytují
adekvátní rámec pro uvedení do současného stavu výzkumu diskutované problematiky.

2. Předpoklady pro vznik a popularizaci periodik
zaměřených na kulturistiku a fitness v České republice
Porozumět vzniku zájmových periodik, která reagují na poptávku po relevantních
informacích z oblasti kulturistiky, fitness a obecné tělesné zdatnosti, není možné bez základní
znalosti širších souvislostí. Proto považuji za nutné nejdříve nahlédnout do historie rozvoje
kulturistiky a fitness u nás a uvést daný mediální jev do dobových souvislostí a nahlédnout na
tento typ sportu jako na fenomén, který prošel v krátké době velmi dynamickým vývojem. Ze
zapovězené aktivity se stalo běžné téma mediálního diskurzu, způsob zábavy i součást
životního stylu určité skupiny společnosti. Tato kapitola se tedy zaměří na kontext tohoto
trendu a osvětlí, jaké předpoklady vedly ke vzniku a popularizaci českých periodik
zaměřených na kulturistiku a fitness.
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2.1 Historie kulturistiky a fitness v České republice
Kulturistika se jako sport vyvíjela od přelomu 18. a 19. století ve Spojených státech,
později, zejména v době její nejmohutnější popularizace v 60. letech se postupně rozšířila do
celého světa. Taktéž o rozvoji české, respektive československé kulturistiky, mluvíme zhruba
od 60. let 20. století, kdy byla tradičně organizována v rámci Československého svazu tělesné
výchovy.64 Rozšíření kulturistiky nicméně značně brzdily politické a ideologické bariéry –
kulturistika byla považována za typický sport západního kapitalistického světa a možnost
jejího rozvoje u nás byla projevem jakési „libovůle“ vládnoucího režimu.65
Za okamžik „oficiálního“ počátku kulturistiky u nás je považován rok 1964, kdy byla
samostatná kulturistická komise přiřazena ke vzpírání.66 Roku 1968 se konalo první
mistrovství ČSSR v kulturistice, jehož absolutním vítězem se stal Juraj Višný67, dodnes jedna
z nejvýraznějších osobností československé kulturistiky. Višný se přitom proslavil nejen
svými sportovními úspěchy, ale také jako filmový idol své doby. V roce 1966 ztvárnil roli
Supermana ve filmu Václava Vorlíčka Kdo chce zabít Jessii? a v následujících letech si pak
zahrál ještě ve filmech Povídky O’Henryho a Objížďka.68
V roce 1969 byl ustaven samostatný Československý svaz kulturistiky.69 Až o dalších
čtrnáct let později, v roce 1983, se konaly první neoficiální závody žen dle pravidel IFBB70 v
Mariánských Lázních a od roku 1986 byly organizovány i pravidelné oficiální soutěže
v kulturistice žen.71 V roce 1990 pak byl založen Svaz kulturistiky a fitness České republiky
(SKFČR) jako nezávislé sportovní občanské sdružení s zabývají například zajišťováním
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finanční základny pro rozvoj kulturistiky a fitness, řízením české reprezentace v kulturistice a
fitness, organizováním sportovních soutěží, vzdělávacích a jiných akcí apod.72
Během 80. letech poznamenaly světovou kulturistiku mnohé dopingové skandály a
jako reakce na tuto extrémní formu soutěžní kulturistiky, v níž si muži i ženy dopomáhali
k nepřirozeně vyvinuté muskulatuře steroidy a dalšími zakázanými látkami, začaly vznikat
nové soutěžní kategorie (nejdříve u žen, později i u mužů) vyžadující menší míru osvalení.73
Jako první z těchto odvětví v rámci SKFČR vznikly soutěže nazvané jako fitness,
poprvé představené IFBB na počátku 80. let minulého století. Tato disciplína vznikla díky
vzrůstajícímu počtu žen, které měly zájem o účast na soutěžích, ale nechtěly dosáhnout takové
muskularity jako závodnice v kulturistice. První oficiální Mistrovství České republiky se
konalo v roce 1997.74 Divácky bylo fitness atraktivnější především díky volným sestavám,
které se lišily od kulturistických a obsahovaly prvky aerobiku, tance, akrobacie apod., a
závodnice mohly volit jakýkoliv kostým nebo rekvizity. Výrazným rozdílem oproti
kulturistice byla také demonstrace postavy v libovolných dvoudílných plavkách a lodičkách,
dovoleny byly šperky, různé ozdoby apod. (což bylo v ženské kulturistice dlouho zakázáno).75
Jako další soutěžní forma vznikly soutěže ve fitness mužů. Po roce 2000 se pak
rozvinuly zejména takové kategorie, v nichž závodníci a závodnice neprovádí žádnou volnou
sestavu, hodnotí se pouze vzhled těla, a soutěžní příprava je díky tomu možná bez jakékoliv
předchozí sportovní zkušenosti.76 Tyto kategorie se těší obrovské popularitě u nových
závodníků a zajistily v posledních letech značný příliv registrovaných závodníků SKFČR.
Soutěže totiž nevyžadují žádné zvláštní dovednosti, které musí být u jiných sportů obyčejně
osvojovány a pilovány od dětských let. Z estetického hlediska navíc tito sportovci splňují
(momentálně) obecně sdílená kritéria pro to, aby byli i širokou veřejností hodnoceni jako
atraktivní. Coby příslib zajímavé podívané se tak tyto soutěže těší velké divácké oblíbenosti.
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Zvyšování počtu návštěvníků i registrovaných závodníků zaznamenala například
Česká unie sportu, která ve své nejnovější ročence pro rok 2015 uvádí: „Rok 2015 znamenal
pro SKFČR pokračování trendu výrazného zvyšování počtů závodníků na soutěžích i
samotného počtu soutěžních klání. Zatímco tedy v roce 2011 startovalo za celý rok na
soutěžích SKFČR jen 338 závodníků, v roce 2013 to bylo již 511 a v roce 2015 dokonce 1032
závodníků! […] Mistrovství Čech mužů a žen v Děčíně zcela zaplnilo hlediště Městského
divadla, řada diváků se do sálu ani nedostala. Soutěž sledovalo na internetu v přímém
přenosu rekordních 28.900 diváků. Klání se zúčastnilo 142 závodníků. Mistrovství Moravy a
Slezska mužů a žen v Ostravě se opět před vyprodaným sálem zúčastnilo 132 závodníků, k
přímému přenosu si našlo cestu více než 20.600 diváků. […] Velmi početná výprava více než
50 reprezentantů startovala na společném Mistrovství Evropy všech kategorií mužů, žen,
juniorů a masters, které se konalo ve španělské Santa Susanně. Zpět do vlasti se výprava
vrátila se dvěma zlatými, jednou stříbrnou, dvěma bronzovými medailemi + získala dalších 10
finálových umístění.“77

2.2 Rozšíření kulturistiky a fitness v České republice jako sportu
pro širokou veřejnost
Pod pojmem kulturistika nyní v České republice rozlišujeme soutěžní kulturistiku,
v jejímž rámci vznikly soutěže fitness jako nové kategorie, a kondiční kulturistiku, tedy
posilovací cvičení s nesoutěžními cíli ve smyslu cvičení ve fitness centrech, jehož náplní je
cvičení s volnými činkami či na trenažérech doplněné o aktivity aerobního charakteru, dále
dodržování specifického stravovacího režimu včetně využití doplňků výživy a celkový životní
styl směřující k rozvoji celkové tělesné zdatnosti, síly, upevňování zdraví a v neposlední řadě
dosažení specifického tělesného vzhledu.78
Zatímco českoslovenští závodníci sbírali již od 70. let cenné kovy na mezinárodních
závodech, kondiční a rekreační kulturistika zde hrála před rokem 1989 zanedbatelnou roli.79
Veřejná fitness centra prakticky neexistovala a rekreační zájemci o silový trénink byli často
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odkázáni na primitivní náčiní a domácí „činkárny“. Posilovny byly výsadou specializovaných
sportovních

zařízení

určených

pro

soutěžní

kulturisty

sdružené

pod

hlavičkou

Československého svazu tělesné výchovy.80
Jak popisuje Stackeová, po roce 1989 dochází k rozsáhlé komercionalizaci kondiční
kulturistiky, obrovskému nárůstu počtu fitness center a neustálému zdokonalování jejich
vybavení.81 Tento druh kondiční pohybové aktivity se vyvíjel do značné míry nezávisle na
kulturistice soutěžní, nicméně spojení mezi kondiční a soutěžní kulturistikou zůstalo
zachováno například v podobě nově vzniklých časopisů zaměřených na kulturistiku a fitness,
kurzů pro trenéry kulturistiky a instruktory fitness apod. Zároveň po revoluci zaniknul
jednotný systém školení trenérů, vznikla řada soukromých trenérských škol, vychází řada
publikací a výstupů v různých typech médií a neexistuje ucelená teorie fitness tréninku.82
Porevoluční vývoj směřoval nejen k nárůstu počtu fitness center, ale také ke
zvětšování jejich plochy. Zatímco v 90. letech se běžná velikost fitness center a posiloven
pohybovala okolo 300 m², dnes průměrná velikost nových fitness komplexů přesahuje 1500
m².83 Spolu s rozmanitější nabídkou služeb84 se jedná o jednu z dalších možných cest jak
získat nové klienty a uplatnit se v silné konkurenci. Tyto fitness komplexy jsou zpravidla
členy velkých mezinárodních řetězců (např. Holmes Place, World Class, Star Trac) a
setkáváme se s nimi v krajských městech, zatímco v menších městech stále dominují menší
posilovny, které nabízejí víceméně základní kulturistické vybavení, popřípadě skupinové
lekce cvičení, solárium či saunu.85
Minimálně od roku 2010 je fitness průmysl označován za jeden z nejperspektivnějších
oborů sportu a volného času v současnosti.86 Vzrůstající ekonomický potenciál fitness jako
80
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průmyslového odvětví potvrzují i provozovatelé fitness center a další podnikatelé v tomto
oboru. Například Ondřej Šubrt, ředitel české pobočky World Class Fitness&Spa (první
zahraniční fitness řetězec v ČR), uvedl pro magazín Forbes, že „čím dál více Čechů si
uvědomuje, že se musí starat o svoji tělesnou schránku […] Je to byznys, který má budoucnost
i přes všechny krize, které se na nás řítí. Zůstat aktivní je gró dnešní doby.“ 87 Podobně i
Miroslav Jirčík, jednatel společnosti 3D Fitness, je přesvědčen, že žijeme v nejzajímavějším
období pro podnikání v oboru fitness: „Nikdy dříve nebyla životní úroveň a osvěta nastavena
zajímavěji v náš prospěch. Již nikdo z široké veřejnosti nepochybuje o pozitivním vlivu fyzické
aktivity na zdraví člověka. Nyní je pouze na nás, provozovatelích fitness center, trenérech a
instruktorech, jak dokážeme tuto výjimečnou příležitost využít.“88
Prudce rostoucí zájem o pohybové aktivity typu fitness umožnil nejen rozmach fitness
center v České republice, ale dal vzniknout i mnoha dalším subjektům, které využily (většinou
komerčního) potenciálu tohoto trendu. Kromě obrovského množství výrobců, prodejců a
distributorů produktů spojených s posilováním a fitness, jako jsou oděvy a obuv, cvičební
stroje a pomůcky, výživové doplňky, potraviny, přístroje pro měření výkonu apod., to byla
například již zmiňovaná školicí střediska a soukromé školy nabízející instruktorské a
trenérské kurzy, profesní organizace jako Česká asociace trenérů kulturistiky a fitness či
občanské sdružení Česká komora fitness, dále pak množství internetových portálů a magazínů
(z nejpopulárnějších lze jmenovat např. Kulturistika.cz, Ronnie.cz, Fitcult či Aktin) a
specializované časopisy zájemcům o kulturistiku a fitness – Svět kulturistiky, FITNESS a
MUSCLE&FITNESS. Novými mediálními projekty jsou pak také magazíny Powerful a
Fitness business. Zatímco časopis Powerful89 je novým dvouměsíčníkem pro aktivní zájemce
o fitness, funkční trénink, běh a další sporty, magazín Fitness business90 je určený
profesionálům v obchodním odvětví fitness – majitelům a provozovatelům fitness center,
trenérům, apod. Oba tyto časopisy jsou propojeny s vlastním webovým portálem a jsou
k dispozici jak v tištěné podobě, tak online přes portál pro sdílení publikací issuu.com.
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3. Metodologická část
Pro dosažení hlavního cíle práce – zmapovat a porovnat současnou nabídku tištěných
periodik zaměřených na tematiku fitness, kulturistiky, zdravého pohybu a obecné fyzické
zdatnosti – byly stanoveny následující výzkumné otázky:
1. Jak se vyvíjela nabídka a podoba českých tištěných periodik zaměřených na tematiku
fitness, kulturistiky a obecné tělesné zdatnosti od doby jejich vzniku po současnost?
2. Jak trend rozvoje tělesné kultury ovlivnil obsahovou strukturu těchto zájmových
periodik?
3. Jakým způsobem je v jednotlivých titulech uchopen fenomén tělesné kultury, s jakými
shodami a rozdíly?
První otázka bude zodpovězena prostřednictvím rozsáhlé deskriptivně-analytické části,
v níž bude každý z časopisů důkladně popsán z různých perspektiv – od jeho tematického
zaměření přes personální složení redakce až například po jeho grafické zpracování. Nebude
přitom pouze popsán aktuální stav, ale bude sledován vývoj časopisu v jednotlivých aspektech
od počátku jeho vydávání až doposud.
Stejná část práce odpoví také na druhou otázku. Hlavní obsahové a strukturální změny
ve zkoumaných titulech budou analyzovány a vykládány z hlediska jejich významu. Souběžně
pak budou všechny tři časopisy v jednotlivých charakteristikách porovnávány (tam, kde je to
relevantní a přínosné).
Odpověď na poslední otázku pak pomůže nalézt kvalitativní obsahová analýza
provedená na třech vybraných článcích. Důvod pro volbu této metody a postup při výběru
analyzovaných příspěvků bude uveden dále.

3.1 Kvalitativní obsahová analýza
Pro rozbor jednotlivých periodik bude jako výzkumná technika použita kvalitativní
obsahová analýza, která umožňuje výzkumníkovi uchopit a zaznamenat i tak abstraktní
veličiny, jako jsou změny obsahové struktury magazínu, vývoj magazínu v čase z různých
výzkumných perspektiv či reprezentace sociologického jevu na stránkách časopisu. Tyto
informace jsou stěží kvantifikovatelné a jejich význam musí být posouzen v daném kontextu a
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jako součást celé zkoumané struktury. Proto tato práce nevyužívá kvantitativních postupů,
ačkoliv by v některých dílčích částech zajisté taky našly své uplatnění (vzhledem
k omezenému prostoru práce však tato možnost zůstane otevřená pro případné další
zkoumání).
Kvalitativní analýza se zdá být ideální volbou, jelikož upírá pozornost spíše
k latentnímu než ke zjevnému obsahu a při jeho odhalování a interpretaci poskytuje více
prostoru intuici výzkumníka.91 Jak popisuje Hendl, „kvalitativní výzkumník vybírá na začátku
výzkumu téma a určí základní výzkumné otázky. Otázky může modifikovat nebo doplňovat
v průběhu výzkumu, během sběru a analýzy dat.“92 Tento pružný přístup umožňuje nalézat a
formulovat nové výzkumné otázky, upravovat ty stávající a všímat si sbírat jakýkoliv nový
typ dat, který může pomoci odhalit nové zajímavé skutečnosti, což je pro výzkumníka,
kterému postupně prochází rukama přes 600 různých výtisků časopisů a neustále odkrývá
nové konotace, nesmírně užitečné.
„Data se induktivně analyzují a interpretují. Kvalitativní výzkumník nesestavuje ze
získaných dat skládanku, jejíž konečný tvar zná, spíše konstruuje obraz, který získává kontury
v průběhu sběru a poznávání jeho částí.“ 93 Taktéž tato práce vznikala postupnou interpretací
dat odhalujících nové závěry. Tato tvůrčí volnost nicméně klade značné nároky na
výzkumníkovu schopnost indukce, využití deskripce, klasifikace a interpretace dat.94
Kvalitativnímu výzkumu se vytýká, že jeho výsledky představují sbírku subjektivních
dojmů, nelze ho replikovat či zobecnit. Další výtky pak směřují k jeho neprůhlednosti a
možným nejasnostem ohledně toho, jak byla analýza provedena.95 Tato metoda však ani
nesměřuje k odhalování obecně platných závěrů, ale naopak usiluje o hloubkový průnik pod
povrch konkrétního fenoménu. Jeho výhodou je tedy získání hloubkového popisu případů
zohledňující působení kontextu, specifické situace a podmínek.96
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4. Profil a vývoj vybraných periodik a jejich analýza
V následující části práce budou představeny zkoumané tituly Svět kulturistiky,
FITNESS a MUSCLE&FITNESS, a to z hlediska jejich obecných charakteristik, cílového
publika, grafické úpravy, tematické a obsahové struktury, jejich rubrik a používaných
jazykových prostředků. Každý z těchto pohledů mapuje vývoj časopisů v jednotlivých
oblastech od počátku jejich vzniku až dodnes. Tyto strukturální a obsahové posuny objevující
se během vydávání magazínů jsou zároveň vykládány z hlediska jejich významu. Souběžně
s tím jsou také časopisy ve sledovaných oblastech vzájemně porovnávány. V poslední části
kapitoly pak budou analýze podrobeny aktuální články vybrané z každého ze zkoumaných
časopisů.

4.1 Svět kulturistiky
Časopis Svět kulturistiky vychází od dubna roku 1990. V prvních dvou letech své
existence vycházel jako čtvrtletník, v letech 1992 a 1993 se vypracoval na dvouměsíčník, dále
od roku 1994 do roku 2005 vycházelo deset čísel ročně (s prázdninovým trojčíslím pro měsíce
červenec, srpen a září) a konečně roku 2006 vzrostl počet čísel na jedenáct ročně (s
prázdninovým dvojčíslím červenec, srpen).97
Svět kulturistiky se charakterizuje jako časopis, který přináší příznivcům kulturistiky a
rekreačního posilování účinné tréninkové metody pro začátečníky i pokročilé, rady týkající se
sportovní výživy, rozhovory se zajímavými osobnostmi, profily závodníků, novinky ze světa
kulturistiky, reportáže z našich i zahraničních soutěží, poradny, čtenářské soutěže a další
informace s tematikou kulturistiky a fitness.98
Od samého vzniku má magazín stále stejného vydavatele a šéfredaktora v jedné osobě,
kterým je Ivan Rudzinskyj. Ten je zároveň vydavatelem dalšího zkoumaného časopisu,
FITNESS, a knižních titulů zaměřených na kulturistiku, fitness a výživu.99 Kulturistický

Profil redakce. In: Svět kulturistiky [online]. 2009 [cit. 2016-12-19]. Dostupné z:
http://www.svetkulturistiky.cz/2-casopis-svet-kulturistiky/12-profil-redakce.html
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Ve vydavatelství Ivan Rudzinskyj, alternativně uváděno i jako vydavatelství Svět kulturistiky, vyšlo již přes
třicet českých i zahraničních titulů. Nabídka těchto knih a speciálních vydání časopisu Svět kulturistiky je
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nadšenec Ivan Rudzinskyj stvořil magazín Svět kulturistiky bez předchozích vydavatelských
či žurnalistických zkušeností. Magazín je tak příkladem, jak i bez profesionálních znalostí lze
zájmové periodikum postavit na zapálenosti cílové skupiny pro téma a lačnosti po
nedostatkových informacích. Jak Rudzinskyj vzpomíná deset let po založení časopisu, „dnes,
když se ohlédnu zpět musím přiznat, že jsem byl na začátku v určitém ohledu kaskadér. Pustil
jsem se do novinařiny, tedy do oblasti, ve které jsem neměl žádné zkušenosti, ale jedno jsem
věděl – chtěl jsem vydávat časopis o kulturistice a přiblížit nejširší veřejnosti tento krásný
sport.” 100
Nejen šéfredaktor, ale i další členové redakce působí v časopise už po mnoho let bez
velkých změn. Na postu zástupce šéfredaktora figuruje už od založení magazínu Vladislava
Rudzinská. Stálým dopisovatelem je již od prvního čísla trenér a autor knižních titulů o
kulturistice Jan Smejkal. Za grafickou podobu časopisu zodpovídá od roku 1992 Luděk
Bartoníček. Fotograf Vlastimil Raška byl jedním ze spoluzakladatelů časopisu a fotograf
Josef Adlt pak v magazínu působí od roku 1993.101 „Ženská“ témata od roku 2003 pokrývá
trenérka Lea Vršecká. Po celou dobu existence funguje časopis na bázi příspěvků od
pravidelných či nepravidelných dopisovatelů s minimálním počtem stálých zaměstnanců.102
V současnosti je však i stav stálých dopisovatelů nízký, jelikož většinu obsahu časopisu tvoří
články přejaté z cizojazyčných originálů.
Svět kulturistiky je již od svého vzniku do značné míry obsahově závislý na
zahraničních zdrojích. V prvních letech není zcela zřejmé, odkud přesně informace a převzaté
články pocházejí – uvedena je informace „Přeložil [jméno českého přispěvatele]“ či „Podle
zahraničních zdrojů zpracoval [jméno českého přispěvatele]“.103 Není přitom zcela jasné,
jakou míru autorství má na článku jeho zpracovatel. Až v prvním čísle roku 1992 se v tiráži
inzerována v každém čísle časopisu, od toho prvního v roce 1990 až po poslední vydání. Pro ilustraci
vydávaných titulů lze uvést například: SMEJKAL, Jan.; RUDZINSKYJ, Ivan. Kulturistika pro všechny!
Pardubice: Ivan Rudzinskyj, 2000.; ŠVUB, Josef. Historie síly. Pardubice: Ivan Rudzinskyj, 1997.; KENNEDY,
Robert; HINES, Dwayne. Magické odbourávání tuků. Pardubice: Ivan Rudzinskyj, 1999. apod.
RUDZINSKYJ, Ivan. Slavíme kulatiny – je nám 10! Svět kulturistiky. Pardubice: Ivan Rudzinskyj, roč. 2000,
č. 4, s. 7. (Citace jsou uvedeny v originálním znění, tedy včetně pravopisných chyb, jako je například špatné
používání interpunkčních znamének.)
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Informace z tiráží jednotlivých ročníků časopisu Svět kulturistiky.
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Například články: Fitness – důležitý faktor vašeho tréninku. Podle zahraničních materiálů zpracoval Josef
Švub. Svět kulturistiky. Pardubice: Ivan Rudzinskyj, roč. 1991, č. 3, s. 5-6.; nebo Trénink ramen Briana
Buchanana. Přeložil Jan Smejkal. Svět kulturistiky. Pardubice: Ivan Rudzinskyj, roč. 1991, č. 3, s. 10-11.
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objevuje důležitá informace ohledně zahraničních zdrojů, která nebyla dříve zmíněna – mezi
autory čísla je zde uveden časopis Muscle & Fitness a Flex, přičemž je evidentně myšlena
původní americká verze těchto magazínů.104 V tiráži dále přibývá i rámeček s informací, že
„texty a fotografie z časopisů Muscle & Fitness a Flex jsou převzaty s laskavým souhlasem
pana Bena Weidera, C.M.Ph.D., prezidenta Mezinárodní federace kulturistiky IFBB.“105 Již
ke konci roku však informace v tiráži opět chybí, stejně jako uvedení autorství u mnoha
článků. Vzhledem k tomu, že čeští či slovenští autoři jsou u svých příspěvků podepsáni, dá se
předpokládat, že články bez uvedení autora jsou převzaty z anglického originálu. Do roku
1993 je poměr původních a převzatých článků zhruba 3:2, tedy v 60 procentech tvoří obsah
vydání články českých a slovenských autorů.106
V roce 1995 pak získává Svět kulturistiky zásadní výhradní smlouvu s kanadským
časopisem MuscleMag International a v tiráži uvádí, že „vlastní práva na vydávání a
publikování článků a fotografií z časopisu MUSCLEMAG International a to pro Českou i
Slovenskou republiku. Nikdo jiný nesmí převzít jakékoli podklady z časopisu MUSCLEMAG
International bez předchozího souhlasu vydavatele časopisu Svět kulturistiky.“107 Časopis
MuscleMag International vydavatelství Robert Kennedy Publishing pak slouží jako zdroj
článků k překladu do českého jazyka až do roku 2013, kdy vydavatelství ukončilo svoje
působení. MuscleMag byl nahrazen novým magazínem Muscle & Performance (pod
vydavatelstvím Active Interest Media), který od té doby také supluje roli informačního zdroje
pro Svět kulturistiky. Dalším zahraničním informačním zdrojem je pak vědecký institut
Colgan Institute USA, na jehož studie a články, respektive na jejich publikaci, má Svět
kulturistiky také licenci.
V devadesátých letech stoupla míra původního obsahu českých a slovenských
dopisovatelů na 70 – 80 %, to se ovšem s přelomem tisíciletí začalo zásadně měnit. V roce
2000 tvořily původní články asi 60 %, o pět let později 40-50% a během následující dekády
kleslo toto číslo až na dnešních cca 10% původního textového obsahu, který tvoří stálé
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V roce 1992 již vycházela i československá verze časopisu Muscle & Fitness.
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Tiráž. Svět kulturistiky. Pardubice: Ivan Rudzinskyj, roč. 1992, č. 1, s. 2.

Mezi převzaté příspěvky je započítána i většina článků bez uvedení autorství, kromě takových, které jsou i
přes absenci autora evidentně dílem redakce (např. takové, které pojednávají o dění na československé
kulturistické scéně).
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Tiráž. Svět kulturistiky. Pardubice: Ivan Rudzinskyj, roč. 1995, č. 1, s. 2.
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korespondenční rubriky, reportáže z českých a slovenských soutěží v kulturistice a fitness a
rozhovory s českými či slovenskými sportovci.108
Zatímco původního obsahu v posledních dvaceti letech zásadně ubývalo, počet stránek
se naopak navyšoval a s ním i cena. V roce 1990 začínal Svět kulturistiky jako čtvrtletník o 32
stranách za 29 Kčs. V posledním čísle roku 1991 překvapil šéfredaktor čtenáře dobrou
zprávou, když v úvodním slově sdělil, že „od příštího čísla, tedy od počátku roku 1992 bude
časopis o něco větších rozměrů, bohatší na informaci, bude vycházet šestkrát do roka a co
hlavní – jeho cena podstatně klesne.“109 Ať již časopis bojoval s nízkou prodejností nebo
chtěl pro zdravé silové cvičení nadchnout širší publikum, od prvního čísla roku 1993 zlevnil
na 19,50 Kčs. Na původní cenu 30 Kč se vrátil v roce 1995, ovšem i počet stran se
zdvojnásobil, přičemž prázdninové trojčíslí pro měsíce červenec, srpen a září mělo vždy přes
100 stran (až 130). V roce 2000 narostl rozsah na 80 stran za 54 Kč a od roku 2004 se počet
stran běžného měsíčního čísla pohybuje s drobnými výjimkami v rozmezí 90 až 100 stran.
Ačkoliv počet stran je už více než deset let srovnatelný, cena přirozeně stoupala, a to až na
dnešních 85 Kč, což je cena srovnatelná s tituly FITNESS (75 Kč) i MUSCLE&FITNESS (89
Kč). Od roku 1993 je časopis distribuován také na Slovensko, kde je nyní v prodeji za cenu
3,82 eur.
Vydavatel není členem Unie vydavatelů ČR, neuveřejňuje informace o tištěném a
prodaném nákladu, ani není sledována jeho čtenost. Tyto informace redakce neposkytla ani na
žádost autorky práce.
Magazín Svět kulturistiky má vedle tištěné podoby i verzi elektronickou na webových
stránkách www.svetkulturistiky.cz, která kromě článků a rad z oblasti kulturistiky a fitness
slouží také jako bazar, čtenářské fórum, seznamka, webová televize i e-shop starších čísel
časopisů Svět kulturistiky a FITNESS, speciálních vydání a knižních edicí.

Data byla počítána vždy z čísla 1 každého ročníku časopisu. Přesný procentuální poměr se během roku měnil,
tudíž jsou čísla pouze orientační, avšak dostatečně ilustrují trend postupného úbytku původních článků
stvořených českými, případně slovenskými autory.
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RUDZINSKYJ, Ivan. Editorial. Svět kulturistiky. Pardubice: Ivan Rudzinskyj, roč. 1991, č. 4, s. 1.
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4.1.1 Cílové publikum
Původní cílové publikum časopisu Svět kulturistiky charakterizuje motivace jeho
zakladatele – nespokojenost s nabídkou sportovních titulů, v nichž kulturistika dostávala jen
malý prostor.110 Nedostatek dostupných informací o tomto sportu zapříčinil vznik časopisu a
zároveň mu dával velký předpoklad uspět, jelikož konkurence v tomto ohledu neexistovala a
alternativní zdroje byly špatně dostupné. Časopis byl tedy určen příznivcům kulturistiky a
posilování, kteří chtěli podpořit svoje sportovní snahy teoretickými znalostmi. Jeho zaměření
popsal Rudzinskyj ve vůbec prvním zveřejněném úvodníku z roku 1991 následovně:
„Chtěl bych vám něco říci o nejbližší budoucnosti Světa Kulturistiky. Začal jsem ho
vydávat, protože tenkrát na našem trhu takový časopis chyběl a protože mám kulturistiku rád.
Teď už se situace trochu změnila. Sportovních časopisů zaměřených na posilování svalů,
bodybuilding nebo kulturistiku, jak chcete, přibylo. To je dobře, protože to vydavatele nutí
přicházet blíž ke čtenářovi. [...] Mým cílem nebylo nikdy vydávat „magazín“ nebo „čtení pro
všechny“ a doufám, že tohle mé rozhodnutí je neměnné – Svět kulturistiky si navždy uchová
profil odborného časopisu přístupného i široké veřejnosti.“111

Současný Svět kulturistiky bychom však těžko označili za odborný časopis a spíše se
tedy dá říct, že šla redakce dlouhodobě směrem zpřístupnění veřejnosti (ne ovšem masové
veřejnosti, ale specifické zájmové skupině). Fakt, že potencionálními čtenáři časopisu už
nejsou jen kulturističtí nadšenci, ale je potřeba vyhovět i širším čtenářským skupinám,
nakonec opět připouští i Rudzinskyj již v druhé polovině devadesátých let:
„I ze svého okolí vím, že právě cvičení (a pozor – v převážné většině se jedná o pravidelné
návštěvy posiloven hlavně v době, kdy není možné sport provozovat venku) se začíná věnovat
čím dál větší pozornost a že do posiloven přicházejí stále častěji i lidé, kteří si chtějí prostě
zacvičit a trošku zpevnit své ochablé tělo. [...] Jsem rád, že se naše čtenářská obec stále
rozšiřuje a že stoupá i počet předplatitelů.“112

Z časopisu je dále patrné primární zaměření na mužské publikum, což je nejvíce
zřetelné nejen na jeho samém začátku, ale opět i v posledních letech. Patrné je to nejen
z absolutní převahy mužských sportovců na stránkách Světa kulturistiky, ale také například ze
SMEJKAL, Jan. Ivan Rudzinskyj: Z novorozeněte se stal statný junák! Svět kulturistiky. Pardubice: Ivan
Rudzinskyj, roč. 2005, č. 4, s. 43.
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zobrazování nahých ženských těl bez větší souvislosti s posilováním, evidentně pro „potěchu
oka“ mužských čtenářů. Tomuto tématu bude věnováno více prostoru v následujících
kapitolách.

4.1.2 Grafická úprava
Podoba magazínu se za šestadvacet let přirozeně změnila mnohokrát. Ovšem
vzhledem k tomu, že za ni zodpovídá od roku 1992 stále stejný grafik, šlo spíše o postupný
vývoj odpovídající dobovým trendům, než o nějaké grafické revoluce. Dnešní časopis Svět
kulturistiky má rozměry 205 x 280 mm, čili je o něco menší než formát A4. Tento formát si
držel téměř po celou dobu své existence vyjma roku 1992, kdy se časopis na rok značně
zvětšil na 230 x 320 mm.
První výtisky časopisu vycházely na recyklovaném papíře, tisk byl z naprosté většiny
černobílý, pouze obálka a malá část fotografií byla zhotovena barevně. Obálka byla velice
jednoduchá – horní části dominovala hlavička s nápisem Svět kulturistiky, v němž jednotlivá
písmena oddělovaly pruhy. Lišta pod názvem informovala o ročníku, čísle vydání a ceně
časopisu, žádný další text už se na obálce nevyskytoval. Spodní dvě třetiny obálky pak patřily
fotografii pózujícího kulturisty či kulturistického páru, přičemž kvalita fotografií byla
nezřídka velice nízká.
Při pohledu na obsah magazínu je na první pohled patrná velká převaha textu nad
obrazem. Dominance textu, která byla běžným rysem tehdejších magazínů, dovolovala
uveřejňovat i opravdu rozsáhlé statě, v nichž proud textu na několika stranách přerušovaly jen
podnadpisy a jedna či dvě fotografie. Významná modernizace čekala časopis v roce 1991, kdy
se od posledního čísla roku začalo objevovat mnohem více barevných fotografií, obrázků i
celobarevných listů.
V následujících letech se na grafickém zpracování časopisu čím dál více podepisují
„divoká devadesátá“. Svět kulturistiky je po dlouhé roky přehlídkou nejrůznějších fontů,
barevných kreací, fotomontáží a grafických experimentů, které přicházejí s rozvojem nových
počítačových programů. V podstatě žádné číslo není stejné. Obálka se s každým novým
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ročníkem pravidelně mění, co však zůstává, je využití mnoha fontů a barev písma na jediné
straně a kolísající kvalita úvodní fotografie.
V polovině devadesátých let dostávají stále větší prostor na obálce ženy. Zatímco
dříve úvodní fotografie zpravidla zobrazovala urostlého kulturistu, v roce 1996 už na všech
obálkách pózuje pár, přičemž žena není jen atraktivním doplňkem vzhlížejícím k osvalenému
sportovci, ale na první pohled je zjevné, že se sama posilování aktivně věnuje. Tento trend má
asi desetileté trvání, po roce 2006 začínají ženy pomalu mizet z obálek i z obsahu časopisu.
V letech 2010-2015, během nichž vyšlo 65 čísel časopisu, se ženy objevují pouze na čtyřech
obálkách. Zlom nastává až v roce 2016, kdy, počínaje červnovým vydáním, figurují ženy na
obálce hned čtyřikrát. Není přitom zcela jasné, co způsobilo toto desetileté období bez žen.
Logické by bylo přesunutí ženské tematiky na stránky magazínu FITNESS vydávaného
stejnou redakcí od roku 1996, ovšem došlo k tomu až o deset let později.
V roce 2000 už suverénně převažují fotografie a další grafika nad textem. Značný
prostor zabírají samotné titulky, standardně je věnována celá dvojstrana velké úvodní
fotografii s titulkem článku a perexem. Zajímavým přerodem prošly během deseti let
existence časopisu i fotografie, které ke konci devadesátých let získávají na dynamice a
agresivitě. Kulturisté, kteří dříve soustředěně pózovali nebo precizně předváděli provedení
cviků, nyní na fotkách útrpně křičí, potí se, funí. Z fotografie už nepromlouvá pouze
vypracovaná muskulatura, která byla dříve jediným důležitým obrazovým sdělením, ale
velkou důležitost má nyní výraz tváře vypovídající o emocích cvičenců. Čtenáři nově nevidí
pouze to, jak má být proveden ten který cvik a jak má vypadat výsledek fyzického úsilí, ale
také jak se u toho mají cítit, jak hluboce je třeba cvičení v posilovně prožívat – jak to vypadá,
když to někdo se cvičením myslí vážně. Úsměvy nad spokojeností s vlastním tělem a životem
střídají výrazy bolesti a naprostého vypjetí a svaly napumpované k prasknutí.
Počínaje číslem 3/2003 dochází k zásadnímu přerodu obálky – podoba úvodního
nápisu Svět kulturistiky, čili i značky s ním spojené, se mění do dnešní podoby. Horní hranu
listu lemuje pásek s vybranou důležitou informací z obsahu daného čísla. Centrální fotografie
zobrazuje vždy lidskou postavu nejčastěji do půli stehen, přičemž hlava překrývá titulku. Po
stranách jsou pak poutáky k jednotlivým článkům uvnitř čísla, jejichž font koresponduje
s hlavním nápisem. Pro veškerý text na obálce nejsou použity více než tři barvy. V této
podobě vychází časopis bez výraznějších rozdílů až dodnes.
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Zbývající obsah časopisu se pak dočkal kultivace až v roce 2008. Strany se značně
provzdušnily, zredukoval se počet používaných fontů, sjednotilo se používání některých
grafických prvků, jako například oddělení fotografií od textu a jejich uspořádání. Stálé
rubriky dostaly své štítky umístěné v levém horním rohu stran, podle nichž čtenář na první
pohled poznal, do jaké rubriky článek náleží. Časopis je nyní ve svém grafickém provedení
mnohem uspořádanější a komplexnější než kdy dříve a vydává se moderní cestou větší
grafické umírněnosti. Spolu s kvalitním papírem a matnou laminovanou obálkou působí
časopis jako sofistikovaný titul.

4.1.3 Tematická a obsahová struktura a rubriky
Otevře-li současný čtenář Světa kulturistiky historická čísla tohoto časopisu (avšak
nejinak je tomu i u titulů MUSCLE&FITNESS a FITNESS), bude možná až šokovaný tím, jak
málo se obsah se obsah za dvacet šest let existence časopisu změnil. Fakt, že se magazín
věnuje stále stejným tématům v obecké rovině – tréninku, výživě a soutěžení – je zcela
pochopitelný, protože těmito okruhy je v podstatě samotná kulturistika tvořena. Stále se však
opakuje i faktický obsah článků a přístup k některým tématům.
Svět kulturistiky měl v době svého vzniku jen velice málo stálých rubrik. Některé
rubriky se objevily v několika číslech za sebou a záhy zase zanikly, šlo tedy spíše o jakési
minisérie. Dokonce i tak tradiční formát, jako je úvodník, se objevoval pouze v některých
číslech. Svět kulturistiky ve svých začátcích, ale do značné míry i dnes, nabízí tyto hlavní
tematické okruhy: 1. Teorie kulturistického tréninku, 2. Články o konkrétních sportovcích
(medailonky, profily, rozhovory), 3. Výsledkový servis a reportáže (fotoreportáže) ze soutěží,
4. Výživa a doplňky výživy v kulturistice. Každé číslo také obsahuje plakát velikosti
dvojstrany zobrazující pózujícího kulturistu či kulturistku.
Značný prostor je věnován článkům o tréninku, které nejčastěji vysvětlují postupy a
techniky cvičení či detailně popisují provedení nejrůznějších cviků. Toto téma se často prolíná
se články o konkrétních sportovcích, které nejdříve představují daného kulturistu a mají
podobu jakéhosi medailonku přibližujícího jeho sportovní dráhu i osobní život, a dále popisují
jeho přístup ke cvičení, podrobný rozpis tréninku, oblíbené cviky, dietní zvyklosti apod.
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Takový model následují články jako Trénink ramen Briana Buchanana113 či Mistr hmoty:
Thierry Pastel a jeho trénink deltových svalů114, ve kterém se například dozvídáme, že
„Thierry je hluboce přesvědčen o důležitosti role mozku v tréninku se zátěží. Klade také velký
důraz na to, co se mu tělo snaží sdělit, na jeho poselství. Když přijde do posilovny, ví, kterou
partii dnes bude cvičit, ale nemá ještě žádnou představu, jaké užije cviky, jaký počet sérií a
opakování.“115 Sportovec v těchto článcích stojí v pozici mentora, který jde čtenářům
příkladem. Je zřejmé, že pokud úspěšný kulturista tvrdí, že jistým způsobem dosáhl svých
úspěchů, je toto tvrzení pro čtenáře zajímavější, než kdyby byla stejná tréninková metoda
popsána samostatně, bez ilustrace ztělesněného „výsledku“, který jí dává jakousi pomyslnou
známku „ověřeno“. Propojení s reálnou osobou dodává článkům na autentičnosti a
důvěryhodnosti. Tyto texty navíc často obsahují formulace jako „tajemství úspěchu“,
„tajemství ramen/břicha/bicepsů“ apod., čímž vyvolávají ve čtenářích dojem, že se zde
úspěšný sportovec svěřuje se svými tajnými postupy. Naprosto stejný model zpracování
tématu se ve Světě kulturistiky objevuje pravidelně až dodnes, nejčerstvěji například v článku
Svaly z jihu! s podtitulem Borec z Cajunu Boyer Coe116, který popisuje život, sportovní
úspěchy a tréninkové metody úspěšného kulturisty ze 70. a 80. let. S podobnou logikou pak
pracují i rozhovory se sportovci, v nichž většina otázek míří k jejich tréninkovým a
výživovým zvyklostem.
Kde však změnu u těchto článků zaznamenat můžeme, je poměr obrazu a textu.
Zatímco články ze začátku devadesátých let zabírají i čtyři plné strany souvislého textu
s jednou či dvěma fotografiemi, velice záhy začíná prostor věnovaný obrazové části narůstat.
Zároveň s tím roste i počet stran časopisu – větší rozsah neznamená automaticky více článků a
informací, ale často jen štědřejší prostorovou dotaci na článek, do kterého se musí vedle textu
vejít stále více doprovodných prvků. Fotografie navíc přebírají značnou část sdělení z textu na
sebe. Například již zmiňovaný článek Trénink ramen Briana Buchanana, který vyšel
v magazínu v roce 1991, obsáhl podrobné informace o sportovci, jeho přístupu k tréninku,
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tréninkového plánu včetně popisu jednotlivých cviků a takových podrobností, jako jsou počty
sérií a opakování, na dvou stranách s jednou fotografií pózujícího sportovce zezadu.
Z pohledu dnešního čtenáře časopisu Svět kulturistiky – s aktuální čtenářskou zkušeností – je
však již nemyslitelné, aby článek s podobným názvem a podobným textovým rozsahem nebyl
ilustrován mnoha dalšími fotografiemi. Rozvedeno do podrobností, pod názvem Trénink
ramen Briana Buchanana čtenář očekává, že se z fotografií zaprvé dozví, jak vypadá Brian
Buchanan, zadruhé bude mít možnost vidět jeho ramena z několika různých úhlů a zatřetí na
fotografiích uvidí, jak sportovec provádí jednotlivé cviky svého tréninku. Aktuálním
srovnáním může být článek Zaměřte se na zadní delty, kde po úvodní fotografii zabírající
společně s titulkem a perexem dvě strany, následuje šestistránkový článek, v němž fotografie
zaujímají plochu čtyř stran.
Zároveň s tímto prudce rostoucím využíváním barevné obrazové složky dochází ke
zkracování a obsahové simplifikaci textů.117 Místo detailního popisu provedení cviků
kladoucího značné nároky jednak na schopnost autora danou aktivitu názorně vylíčit slovy a
zároveň na představivost čtenáře a jeho schopnost tento výklad pochopit, již dnes zcela
automaticky nacházíme (a také očekáváme a vyžadujeme) fotografické znázornění cviku,
případně ještě s dalším schematickým vyobrazením, jak přesně aktivitu vykonávat – kterým
směrem, s jakou intenzitou, zapojením kterých svalů. To vše lze znázornit graficky, beze slov,
zcela ve shodě s novou „časopiseckou kulturou“, kterou popisuje Köpplová jako trend
směřující ke stále kratším textům, inspirující se estetikou internetových stránek. „Časopisy
(společně s dalšími médii, jako jsou televize a denní tisk) v posledním desetiletí významně
přispěly k odklonu společnosti od tradiční orientace na psaný verbální projev, na využívání
záznamu sdělení přirozeným jazykem. Dosáhly toho především tzv. vizualizací, tedy hojným
využíváním obrazových a grafických výrazových prostředků.“118 Tento trend je přitom platný
nejen pro lifestylové časopisy, o kterých primárně mluví Köpplová, ale i pro další typy
časopisů včetně nejrůznějších zájmových periodik.
Z hlediska přístupu k základním tématům, jako je trénink a výživa se pak z hlediska
jazykového dá vedle simplifikace textů vypozorovat také snaha o přiblížení širšímu
čtenářskému publiku, což koresponduje s postupným rozšiřováním popularity silových sportů
KÖPPLOVÁ, Barbara. Kam směřují časopisy a lifestylové magazíny. In: JIRÁK, Jan et al. 10 let v českých
médiích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, s. 85.
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z užší skupiny kulturistických závodníků a nadšenců mezi rekreační a občasné sportovce (viz
kapitola 2.2 Rozšíření kulturistiky a fitness v České republice jako sportu pro širokou
veřejnost). U počátku Světa kulturistiky sledujeme články často zaměřené na závodníky
v kulturistice. „Dříve se kulturista obešel v soutěži bez dokonalého vyrýsování a byl hodnocen
především na základě svalového rozvoje, proporcionality a symetrie. [...] Jenže jak to udělat,
aby byl závodník v ten pravý čas v dokonalé formě?“119 dočteme se například v příspěvku Jak
získat formu, zatímco v článku Řekni mi, co snídáš radí autor: „Uvedený typ snídaně lze
s blížící se soutěží a potřebou dokonalejšího vyrýsování svalů dále upravovat s cílem
zachování obsahu bílkovin a zmenšení celkového kalorického příjmu.“120 Časopis ale zejména
v začátcích neustále měnil podobu, hledal svoji identitu i publikum, a obsah se tak postupně
přizpůsoboval očekáváním čtenářů (viz kapitola 4.1.1 Cílové publikum). Brzy se ze článků
vytratil implicitní předpoklad, že si jej kupují zejména sportovci se závodními ambicemi.
Do roku 2000 získává Svět kulturistiky pevnější řád včetně některých pravidelných
rubrik objevujících se na stejných či podobných pozicích v každém čísle. V úvodu časopisu se
objevuje reportáž ze soutěže (české či zahraniční), těch je pak dále v každém čísle ještě
několik. Po dlouhou dobu existence časopisu má své stálé místo na stránkách Světa
kulturistiky seznamka, která se později přesunula na webové stránky magazínu. Dodnes
funguje dvoustránková rubrika Ptejte se, odpovím přímo, tedy prostor pro dotazy čtenářů
ohledně posilování a výživy, na které odpovídá šéfredaktor Ivan Rudzinskyj. Stejně tak
rubrika Stalo se u nás složená z krátkých sloupků informujících o novinkách v české a
slovenské kulturistice i v redakci časopisu, je pod názvem Stalo se u nás a na Slovensku
součástí časopisu i nyní. A konečně i někdejší rubrika Pro vás ze světa kulturistiky – rady a
informace vychází dodnes pod názvem Informace pro vás. Tato sekce je prostorem pro
vybrané zajímavostmi nejčastěji z oblasti výzkumu, ovšem jde o informace z kategorie
„Vědci zjistili, že...“, tedy příspěvky spíše populární, než populárně vědecké, či snad dokonce
vědecké. U příspěvků není uveden autor, ale z kontextu lze identifikovat, že jde o články
převzaté. Jejich znění je například: „Výzkumníci z USA doložili, že jednoduché životní návyky
mohou prodloužit váš věk až o 12 let. Je jich jen sedm! Kolik z nich dodržujete také vy?“121
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Pravidelné místo měla ve své době (1998 - 2003) také rubrika Bez cenzury. Tato
rubrika byla převzata z kanadského originálu, v němž na otázky čtenářů (bez uvedení jména)
odpovídal někdejší pravidelný přispěvatel časopisu MuscleMag International Greg Zulak.
Menší část otázek a odpovědí byla věnována různým technikám cvičení, nicméně podstatu
rubriky tvořily informace o používání anabolických steroidů, zakázaných látek a nejrůznějších
léčiv, která sportovci používají k podpoře svých cílů. Z obsahu této poměrně kontroverzní
rubriky bylo zřejmé, že autor přirozeně počítá s používáním nepovolených látek v kulturistice,
a místo odsuzování jejich užívání spíše vysvětluje, na jakém principu fungují, a čtenářům
doporučuje, jak a který přípravek užívat k dosažení kýžených výsledků bez větších
zdravotních rizik. „Jak by se dalo očekávat, nejtoxičtější steroidy jsou nejlepší pro budování
svalové hmoty, mají ovšem také nejzávažnější vedlejší účinky. Ale takový už je život se
steroidy. Pokud chcete redukovat akné, budete muset brát slabší steroidy a v menších
dávkách,“122 dozvěděli se tak například čtenáři na stránkách Světa kulturistiky. Redakce Světa
kulturistiky využívala tohoto tématu ke vzbuzení kontroverze, od Zulagových názorů se
však distancovala s prohlášením, že „autorovy názory nemusí zcela vždy vyjadřovat mínění
vydavatelů časopisů a redaktorského týmu.“123 Vzhledem k tomu, že vydavatel a šéfredaktor
časopisu má prostor sám volit výběr převzatých článků, dobrovolně a po mnoho let dával
redakční prostor tomuto „návodu“ na bezpečnější užívání zakázaných látek.
Velice inovativní formát přinesl Tréninkový seriál převzatý z anglického originálu,
který vycházel na posledních stránkách časopisu v letech 1998 - 2001. Každý díl tohoto
seriálu byl věnován určité části těla (svalové partii), a jednotlivé díly se tak například
jmenovaly Královský hrudník, Budujeme stehenní svaly, Trénujeme hamstringy či Detailní
vyrýsování břicha. V roce 1998 šlo o naprosté vybočení z poměrně jednotvárného grafického
stylu časopisu v podobě čtyř ilustrovaných stran stylizovaných do podoby komiksových
obrázků, na nichž svalnatí hrdinové předváděli provedení jednotlivých cviků. Z ilustrací, které
se navzájem prolínaly, vystupovaly krátké textové odstavce napodobující také komiksový
font. Často šlo jen o heslovité vsuvky či výkřiky – základní pokyny k provedení cviku a citace
kreslených postav jako „Tak do toho hochu, ať vypadáš jako já!“. Seriál vnesl do časopisu
z grafického hlediska moderní prvek, který by obstál i dnes, a z obsahového hlediska skvěle
vyhovoval trendu zjednodušení a zkrácení textů, heslovitosti, používání symbolů namísto
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textu. Seriál měl navíc pevné místo na posledních čtyřech stranách časopisu a čtenář tak měl
jistotu, kde další díl najít a okamžitě si ho nalistovat. Na celkových 25 dílů Tréninkového
seriálu pak od čísla 12/2001 navázal seriál Rady pro začátečníky, který fungoval na naprosto
stejném principu ilustrovaných komiksových obrázků a krátkých textů, které popisují
provedení určitých cviků. V podstatě lze říci, že nový seriál i z obsahového hlediska
recykloval materiál dříve použitý v seriálu předchozím. Se svými 50 díly vycházely Rady pro
začátečníky až do konce roku 2006.
Kromě článků o cvičení a výživě postupně pronikají do časopisu neustále nová témata
s potenciálem oslovit širokou škálu čtenářů. Často k tomu slouží příspěvky zasazující různé
aspekty běžného života do souvislosti se silovým cvičením a s fitness stravováním. Například
článek Výživa - Má podpůrný význam v sexu? vysvětluje, jak je důležitá kvalitní racionální
strava pro kvalitu sexu a jak k tomuto tématu přistupují sportovci. Dozvídáme se například:
„Přestože strava může ke kvalitě sexu přispět především z dlouhodobého hlediska a jen
výjimečně okamžitým efektem, ke zlepšení aktuálního výkonu se mnohem víc hodí speciální
potravní doplňky. Jistě není nutné vysvětlovat, co to je. Spíš může být podivné, že tyto
prostředky používané především ve sportu mohou pomoci i v sexu.“124
Článek Moje bolavá záda zase propojuje běžný zdravotní problém s posilováním, když uvádí:
„Bolesti zad nejsou problémem pouze běžné populace, postihují totiž velmi často i
kulturisty.“125
V roce 2004 se začíná pravidelně objevovat rubrika se zdravými recepty od závodníků
v kulturistice a fitness Recepty nejen pro příznivce posilování. O rok později pak přibývá také
rubrika Jídlem ke hmotě – recepty amerického závodníka v kulturistice a majitele restaurace
zároveň, Carla Filipponeho – která následně pravidelně vychází dalších pět let. Dnes recepty
opět nemají v magazínu své pravidelné místo a dá se s jistotou říci, že ze všech srovnávaných
časopisů věnuje Svět kulturistiky vůbec nejméně prostoru receptům, což poukazuje na jeho
výrazné zaměření na mužské publikum.
Magazín je také od roku 2000 spjatý s korespondenční soutěží Grand Prix Světa
kulturistiky, která je určená čtenářům, kteří nestartovali v žádné kulturistické nebo fitness
FOŘT, Petr. Výživa – má podpůrný význam v sexu? Svět kulturistiky. Pardubice: Ivan Rudzinskyj, roč. 2000,
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soutěži ani nepracují v tomto oboru (např. jako osobní trenér, provozovatel fitcentra apod.).126
V rámci soutěže posílají účastníci do redakce fotografie svých postav v předepsaných pózách,
přičemž cílem je předvést co nejlepší muskulaturu. V posledním ročníku 2016 došlo ke
sloučení soutěže Grand Prix pravidelně vyhlašované v časopise Svět kulturistiky a podobné
soutěže Postava snů, která byla od roku 2000 součástí spřízněného titulu pro ženy FITNESS.
Čtenář tak má možnost vyzkoušet si na několik měsíců cestu závodníka v kulturistice a fitness
a aplikovat sám na sobě rady a postupy, které v časopise získává.

4.1.4 Jazykové prostředky
Využití jazykových prostředků se značně liší v závislosti na tom, jestli jde o původní
článek českých přispěvatelů, nebo článek převzatý a přeložený z anglického originálu. První
problém zde vzniká v důsledku odlišných kontextů. I když překlady jsou precizní a většinou
z nich na první pohled „nečpí“ anglické obraty, je poznat, že vznikly v jiném mediálním a
kulturním kontextu. Některé věty jsou neobratně konstruované a je zřejmé, že stylistická
stránka, minimálně u převzatých článků, není tím nejdůležitějším redakčním parametrem. Pro
ilustraci výše zmíněných jevů uveďme například úryvek z převzatého článku o kulturistovi
Michaelu Francoisovi Objemový trénink nohou:
„Greg ho také naučil trénovat s větší intenzitou. To udělala lepší koncentrace, silová
opakování a kvalitní izolace. Ptáte se jestli to fungovalo? Podívejte se na Michaela nyní!!! [...]
„Najednou jsem cítil, že jsem nebyl povolán, abych se stal kněžím.“ říká. „Bůh chtěl,
abych se oženil.“ Jeho rodina byla šokována. Byli pyšní na to, že jejich syn bude knězem. Ale on
se vydal za svým srdcem a zvolil si jinou cestu. V té době ho také ovlivnila kulturistika.
Přitahovala ho stejně jako předtím náboženství.“ [...]
Tento cvik mám velmi rád“ říká „cítím, že krásně izoluje svaly, více než kterýkoliv jiný
cvik.“127

Ať už jde o nadšená zvolání a nadužití vykřičníků, či sérii jednoduchých vět, text zní
ve svém českém překladu značně nepřirozeně. Tento dojem zesiluje i samotné téma, silný
apel na city a použití slov jako srdce a Bůh ve spojení s posilováním, které je

XII. Ročník GRAND PRIX časopisu Svět kulturistiky. In: Svět kulturistiky [online]. 2015 [cit. 2016-12-20].
Dostupné z: http://www.svetkulturistiky.cz/3-casopis-fitness/26-soutez-postava-snu.html
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ZULAK, Greg. Objemový trénink nohou. Svět kulturistiky. Pardubice: Ivan Rudzinskyj, roč. 1995, č. 1, s. 47.

44

v angloamerickém prostředí standardní, nicméně v České republice spíše úsměvné. Dalším
problémem je pak špatné používání interpunkce (podtržené části vět).
Zatímco čeští autoři používají střízlivější a věcnější slovník, v přeložených příspěvcích
nacházíme mnoho citově zabarvených slov dodávajících článkům na naléhavosti. Tento rozdíl
je patrný zejména v prvních letech vydávání magazínu, přičemž výskyt expresivních
jazykových prostředků se pak časem zvyšuje i u českých autorů, kteří koncem 90. let začínají
po vzoru svých kanadských kolegů útočit na vjemy čtenáře. V roce 2000 už suverénně
převažuje fotografie a další grafika nad textem, stránky jsou změtí barev, obrázků a velkých
titulků a s agresivním grafickým provedením koresponduje i útočnější a expresivnější jazyk.
Z titulků lze uvést příklady jako Bombardujte své svaly jedním cvikem na partii, Bestiální
paže, Váš plán železné hry či Bratři v bolesti. Dostane-li časopis do rukou člověk, který
nepřichází do kontaktu s texty určenými cílové skupině bodybuilderů a kulturistů,
nepochybně se pozastaví (a možná i pobaví) nad „machistickým“ vyzněním mnoha článků a
slovních spojení.
Ve skutečnosti má však užití těchto slov svoji opodstatněnou komunikační funkci.
Silový trénink podporuje zvýšené vylučování testosteronu, který je ze sociálního hlediska
spojený s projevy dominance, síly, zvýšeným sebevědomím a motivací. A právě na pocity,
které zažívají sportovci při silovém tréninku, apeluje jazyk časopisu. Pochopení kontextu a
ztotožnění s texty je proto do značné míry závislé na osobní zkušenosti s posilováním. Čtenář,
který se v dané oblasti nepohybuje, nejen že neporozumí mnoha používaným termínům, ale
kvůli absenci osobní zkušenosti neporozumí textu ani na kontextuální rovině. Články se snaží
motivovat, vybudit a vyvolat touhu jít cvičit, a to nejen svým obsahem (prostřednictvím
nových tréninkových plánů či návodů k provedení cviků) a fotografiemi osvalených těl, ale i
volbou jazykových prostředků. Některá slova či slovní spojení jsou přitom v této souvislosti
vyloženě oblíbená a hojně používaná od devadesátých let až po současnost, například
mohutný, trénovat dostatečně tvrdě, nárůst/budování hmoty, napumpovat, brutální síla apod.
Texty prostřednictvím tohoto „testosteronového“ jazyka předkládají určitý estetický
ideál a předpokládají jeho sdílení čtenáři. Obzvláště oblíbený výraz mohutný najdeme
například v titulku článku Jak si vybudovat mohutné deltové a trapézové svaly redaktorky
Radky Malé, v němž autorka dále opěvuje vypracované svalové partie sportovců: “Víte, co se
mi líbí na hráčích amerického fotbalu? To, jak mohutně vypadají. Fascinuje mě ta jejich býčí
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šíje! A co teprve ta ohromná ramena!”128 Také Zuzana Mazuchová pokračuje v adoraci všeho
„mohutného“, „širokého“ a „rozvinutého“, když v příspěvku Trénink pro mohutná lýtka
uvádí: “Mohutná ramena, široká záda a svalnatá stehna, to vše by nebylo nic bez páru
skvělých lýtek. Lýtka, která nejsou dostatečně rozvinutá, mohou na kulturistické soutěži
rozhodnout o vítězi. Ale ani ten, kdo nemá soutěžní ambice, by neměl tuto svalovou skupinu
opomíjet.”129
V časopisu se objevuje mnoho odborných lékařských výrazů (estrogenové receptory,
neurologické

dráhy,

gastrointestinální

hormony,

transportní

protein,

anabolismus,

katabolismus apod.), oborových výrazů z oblasti posilování (bench press, extenze, multipress,
kladivové zdvihy, odpočinkové pauzy, supersérie apod.) či slangových výrazů (břišáky,
vyrýsovat, svalovice). Jak již několikrát zaznělo, magazín si velice zakládá na své image
zdroje vědeckých poznatků a využívá různé prostředky pro zvýšení své vědecké věrohodnosti.
K nim patří už od samého počátku vydávání magazínu i uvádění titulů u všech autorů, u nichž
to lze. Jak u těch českých (Ing. Jan Smejkal; Ing. Jaroslav Veselý CSc.; doc. MUDr. Zdeněk
Černý, CSc), tak i u zahraničních (Elke Nelson, Ph.D., Dwayne N. Jackson, Ph.D.), a to i
v případě různých trenérských certifikací (Adam Garett, CPT; Michael Berg, NSCA-CPT;
Lara McGlashan, MFA, CPT130).

4.2 FITNESS
Časopis FITNESS vychází od listopadu 1996. V roce 1997 byl vydáván jako
čtvrtletník a v roce 1998 zvýšil svoji periodicitu na dvouměsíčník. Od roku 2012 pak vychází
11 čísel ročně (s prázdninovým dvojčíslím červenec/srpen).
Magazín je určen především ženám a dívkám se zájmem o pohybové aktivity vedoucí
k posílení svalstva a zpevnění postavy. Těm FITNESS poskytuje tréninkové tipy na doma i do
posilovny, rady týkající se zdravé stravy, profily fitness závodníků, reportáže ze soutěží, ale i
MALÁ, Radka. Jak si vybudovat mohutné deltové a trapézové svaly. Svět kulturistiky. Pardubice: Ivan
Rudzinskyj, roč. 2000, č. 6, s. 56.
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MAZUCHOVÁ, Zuzana. Trénink pro mohutná lýtka. Svět kulturistiky. Pardubice: Ivan Rudzinskyj, roč.
2000, č. 4, s. 58.
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novinky ze světa kosmetiky, recepty či rozhovory se zajímavými osobnostmi.131 Ke vzniku
titulu jeho šéfredaktor Ivan Rudzinskyj ve vůbec prvním úvodníku uvádí: „Do rukou se vám
všem dostává časopis, který v podobném rozsahu na našem trhu doposud chyběl. [...] Za
sedmi písmenky (FITNESS, pozn. aut.) se prostě skrývá velké množství aktivit – ať už se jedná
o cvičení, výživu, optimální rozvržení dne, módu, soutěže a mnoho dalších. A právě pod
dojmem jeho významu vznikla myšlenka na vydávání časopisu, který by oslovil zejména ženy a
dívky, ale nejen je.“132 Časopis tedy reflektoval absenci podobného titulu na trhu a počínající
období poptávky po podobném materiálu.
Jak již bylo vysvětleno v kapitole 4.1 Svět kulturistiky, časopis FITNESS vznikl jako
další titul redakce Světa kulturistiky, a tvoří jej tedy ti stejní lidé. Vydavatelem a
šéfredaktorem je opět Ivan Rudzinskyj, zástupkyní šéfredaktora Vladislava Rudzinská, za
grafickou úpravu je zodpovědný Luděk Bartoníček, odpovědnou redaktorkou je Kateřina
Götzová (dříve Šmídová), která je zároveň jedinou stálou redaktorkou časopisu Svět
kulturistiky.133 Taktéž FITNESS dnes přebírá značnou část obsahu ze zahraničních originálů,
zároveň však spolupracuje se stálými dopisovateli. V současnosti jsou to Lea Vršecká,
Kateřina Jará a Zuzana Burianová, v minulosti, kdy byl objem původního obsahu v časopisu
větší, však po dlouhou dobu v této pozici působili například Petr Fořt, Vít Chaloupka, Jan
Smejkal či Petra Nevečeřalová.134
Časopis FITNESS byl v prvních dvou letech existence téměř ze sta procent naplněn
původním obsahem, nejčastěji z pera odpovědné redaktorky Kateřiny Šmídové, která se záhy
ujala i úvodníku a začala působit jako vedoucí časopisu. Autoři využívali při zpracování
článků zahraniční literatury, což bylo včetně zdrojů a jejich bibliografických údajů uvedeno
současně s autorem článku, typicky slovy „Za použití odborné literatury připravil [jméno
autora], [seznam použité literatury]“.
Od roku 1999 spolupracuje FITNESS s kanadským časopisem OXYGEN, který dříve
vycházel, stejně jako již zmiňovaný časopis MuscleMag International, pod nakladatelstvím
Časopis FITNESS – Profil redakce. In: Svět kulturistiky [online]. 2009 [cit. 2016-12-20]. Dostupné z:
http://www.svetkulturistiky.cz/3-casopis-fitness/20-profil-redakce.html
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Robert Kennedy Publishing, od roku 2013 pak pod nakladatelstvím Active Interest Media.135
V návaznosti na tuto spolupráci se magazín FITNESS se velice rychle zaplnil převzatým
obsahem. Na konci roku 1999 již tvořil podíl původních českých článků polovinu, v roce
2000 už to byla pouhá třetina. Dále nelze vyčíst jasný vývoj tohoto trendu, jelikož dochází
k velkým výkyvům v poměru původního a převzatého obsahu.136 Průměrně se ale podíl
původního textového obsahu drží do jedné třetiny z celkového rozsahu.
Časopis v roce 1996 začínal se 64 stranami za 39 Kč a jeho cena pak každý rok
poměrně skokově narůstala. Na konci roku 2000 stál FITNESS již 68 Kč, tedy téměř o třicet
korun více během pouhých čtyř let. V témže roce nicméně značně narostl i jeho rozsah, a to
na 84 stran. Tento model – 68 Kč a 84 stran – se evidentně osvědčil, jelikož po následujících
čtrnáct let nedošlo ke změně (kromě symbolického nárůstu ceny na 69 Kč). Až s číslem
9/2014 nastala změna, kterou čtenáři jistě neuvítali. Cena výtisku vzrostla na 75 Kč, zatímco
počet stran klesl na 76. Toto nastavení funguje doposud. Časopis je distribuován také do
Slovenské republiky, kde je jeho cena 4,10 eur.
Vydavatel není členem Unie vydavatelů ČR, neuveřejňuje informace o tištěném a
prodaném nákladu, ani není sledována jeho čtenost. Tyto informace redakce neposkytla ani na
žádost autorky práce.

4.2.1 Cílové publikum
Jak tvrdí o titulu FITNESS sama redakce, „magazín je určen především ženám a
dívkám, které dávají přednost aktivnímu životnímu stylu a chtějí si vypracovat hezkou
sportovní postavu.“137 Nepochybně existují mužští čtenáři časopisu, nicméně primárně jim
není určena žádná část magazínu FITNESS. Jde vskutku o dámský časopis, který se

Časopis OXYGEN je prototypem ženského fitness magazínu, zatímco MuscleMag (respektive dnešní Muscle
& Performance) se zaměřuje spíše na mužské publikum a hardcore bodybuilding – české časopisy FITNESS a
Svět kulturistiky tak oba odpovídají svým zahraničním vzorům.
135

Výrazné výkyvy sledujeme např. v roce 2005, kdy původní obsah tvoří 50 %, zatímco v roce 2012 je to
naopak jen 15 %. V roce 2016 je to cca 30 %. Data byla počítána vždy z čísla 1 každého ročníku časopisu.
Přesný procentuální poměr se během roku měnil, tudíž jsou čísla pouze orientační, avšak dostatečně ilustrují
trend postupného úbytku původních článků stvořených českými autory.
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v mnohém podobá lifestylovým magazínům zaměřeným na ženské publikum (viz další
podkapitoly).
„Vydavatelství časopisu Svět kulturistiky připravuje pro všechny milovníky sportu
nový čtvrtletník, určený nejširší veřejnosti – především dívkám a ženám, ale „své“ zde najdou
i muži každého věku,“138 lákaly stránky Světa kulturistiky k odběru nového titulu. Odpověď na
to, co „svého“ by měli najít v magazínu muži, možná přináší Rudzinskyj ve vůbec prvním
úvodníku FITNESS: „Je pravdou, že muži si vybírají spíše vyhraněné sporty, ale určitě jsou
tací, kteří posilují, cvičí aerobic, jezdí na kole, běhají a cizí jim nejsou ani další pohybové
aktivity. Ale vraťme se zpět k ženám a dívkám. Převážně jim bude určen obsah a fotografie
našeho časopisu, i když věřím, že právě kvalitu fotografií ocení nejedno mužské oko,“139
poukazuje šéfredaktor na velké množství odhalujících fotografií žen v magazínu, což
považuje za lákadlo pro potencionální mužské publikum. Dovolím si tvrdit, že dnes se již na
stránkách FITNESS ani dalších sportovně zaměřených časopisů s podobně sexistickými
vyjádřeními téměř nesetkáváme, jelikož tolerance k nim se snížila a společenská norma se i
v České republice v tomto ohledu za posledních dvacet let značně změnila.
Publikum časopisu FITNESS se utvořilo na základě rostoucího zájmu žen o posilování,
přičemž specializovaný titul pro tuto skupinu potencionálních čtenářek na trhu neexistoval.
Jak si všímá v čísle 1/1999 Šmídová, „během let, kdy u nás fitness centra fungují, se utvořila
poměrně početná skupina žen, které mají pozitivní vztah ke sportu, rády si zajdou na aerobik
a na vzhledu postavy jim opravdu záleží. Mají ale obavy právě ze vstupu do fitness centra.
Tyto ženy na jednu stranu do posilovny „něco táhne“, ale na druhou stranu se neodvažují
vkročit.“140 Časopis tak nejen nabízel informace ženám, které o tento typ sportu zájem měly,
ale také se snažil odstraňovat obavy těch, které vůči posilování cítily bariéry.
Potřebné informace o posilování samozřejmě již přinášel časopis Svět kulturistiky,
který

však

mohl

značnou

část

žen

odrazovat

už

svým

názvem,

i

magazín

MUSCLE&FITNESS, který přece jen věnoval více prostoru ženám než Svět kulturistiky.
Ovšem nový titul FITNESS oslovoval ženy mnohem adresněji, využíval toho, že promlouval
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k více homogennímu publiku, a nabídl nová témata. Tím se sice částečně odklonil od
tematiky kulturistiky a posilování, ale přesto se stále primárně věnoval tomuto typu
pohybových aktivit. FITNESS je stále jediným časopisem tohoto typu.

4.2.2 Grafická úprava
Stejně jako spřízněný Svět kulturistiky vychází i časopis FITNESS ve formátu 205 x
280 mm, tedy o něco menší než A4, přičemž tento formát si drží po celých dvacet let
existence. Od začátku také časopis vychází celobarevně. Od roku 1998 vychází FITNESS na
kvalitním křídovém papíře, od roku 1999 už navíc i s laminovanou obálkou jako dnes.
První verzi obálky dominuje název titulu FITNESS vyvedený se stylizovaným 3D
efektem. Centrální fotografii ženské sportovkyně pak po stranách listu doplňují poutáky ke
článkům uvnitř výtisku. Jak obálka, tak i zbývající obsah čísla působí v prvních letech
existence časopisu z grafického hlediska velice roztříštěně a spíše amatérsky. Jak již bylo
řečeno, „divoká devadesátá“ se otiskla i do stránek časopisů a ani FITNESS nebyl výjimkou.
Celkově se grafické zpracování velice podobalo časopisu Svět kulturistiky, což je zcela
logické vzhledem k tomu, že grafiku tvořil tentýž autor v téže redakci – se stejnými
grafickými návyky, estetickými preferencemi, profesionálními dovednostmi a softwarovým
vybavením.
V počátcích se navíc na grafické podobě časopisu FITNESS neblaze podepsala i
kvalita některých fotografií. Časopis do roku 1999 čerpal pouze z vlastních materiálů, a to
včetně fotografií. Zřejmě z nedostatku obrazového materiálu tedy vznikaly různé bizarní
koláže a fotomontáže a docházelo k nepřirozeným a nelogickým spojením fotografie
s textem.141 Časopis samozřejmě spolupracoval s kvalitními fotografy, kteří dodávali
odpovídající materiál, ovšem zřejmě ne v dostatečném množství. Při srovnání časopisů
FITNESS, Svět kulturistiky a MUSCLE&FITNESS ve stejném období tak titul FITNESS, co se
týče kvality obrazového materiálu, značně zaostává.

Příkladem opravdu bizarního obrazového řešení je například fotomontáž ke článku Zimní spánek, kde
vystřiženou fitness závodnici ve zlatých plavkách grafik položil do závěje sněhu na fotografii české zimní
krajinky s horskou chatou a běžkaři v pozadí. (MAZUCHOVÁ, Zuzana. Zimní spánek. FITNESS. Pardubice:
Ivan Rudzinskyj, roč. 1999, č. 1, s. 60-61.)
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V čem byl však časopis FITNESS na konci devadesátých let vůči „bratrskému“ Světu
kulturistiky naopak napřed, je grafické označení rubrik. Jednotlivé rubriky byly již od prvního
čísla graficky vymezeny linkou na levém okraji levé strany, na kterou navazovalo slovní
označení rubriky. Podobného grafického oddělení rubrik se například časopis Svět kulturistiky
dočkal až v roce 2003. Už od prvních čísel navíc FITNESS obsahuje jednotně provedený
přehledný obsah a celkově se u něj dá pozorovat více pravidelností a jednotných znaků
sdružujících celkový grafický styl.
Od čísla 6/1998 dostává hlavička magazínu, respektive titulní nápis FITNESS na
obálce, novou podobu, a vzniká tak v podstatě logo, které magazín provází dodnes. Font loga
kombinuje silné plochy s tenkými linkami a nápis je vždy proveden jinou barvou. Pod ním se
nachází údaje o ročníku a čísle vydání a ceně. Nad nápisem stojí informace vztahující se
k obsahu čísla. Po stranách listu jsou umístěny poutáky na články sladěné vždy do tří
korespondujících barev.
Vyčítáme-li magazínu Svět kulturistiky genderovou nevyváženost projevující se
převahou mužů na obálkách, pak FITNESS představuje totální rezignaci na jakoukoliv
rovnováhu. Muž na obálce figuruje jednou za několik ročníků, a to v páru. Ženy objevující se
na obálkách časopisu FITNESS jsou většinou mnohem zahalenější, než tomu bylo na obálkách
Světa kulturistiky, kde byly téměř vždy zobrazeny v titěrných plavkách. Titulní ženy FITNESS
jsou především sportovkyně, nikoliv primárně sexuální objekty pro potěchu mužského oka,
proto jsou foceny většinou ve sportovním úboru.
Ke značnému zjednodušení a odlehčení grafiky dochází v roce 2005, celý obsah již
působí modernějším dojmem. V roce 2010 už pak časopis vychází v téměř stejné podobě,
jako je tomu dnes. Obsah se rozšiřuje na jednu celou stránku, kde pod titulky jednotlivých
článků najdeme i krátký výtah z obsahu. Samozřejmostí už jsou krásné barevné fotografie
vysoké kvality (například u fotografií k receptům je kromě fotografa uveden i stylista jídla).
Do roku 2016 se pak mění pouze font primárně používaný pro celý textový obsah časopisu,
který je opět jednodušší, čistější a modernější. Atraktivní fotografie, pestrý a veselý, avšak
odlehčený grafický styl, společně s matnou laminovanou obálkou činí z časopisu FITNESS na
první pohled kvalitní a poutavý titul pro svoji cílovou skupinu.
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4.2.3 Tematická a obsahová struktura a rubriky
Stejně jako ostatní zkoumané tituly je i FITNESS primárně „časopisem o posilování“.
Ve srovnání s magazíny Svět kulturistiky a MUSCLE&FITNESS však silovému tréninku
věnuje o poznání méně prostoru i pozornosti v podobě hloubkového rozboru. Svým
zaměřením je ze všech titulů nejobecnější a snaží se zasáhnout širší publikum, než jen ženy se
zájmem o posilování. Díky tomu však také v časopise FITNESS nalezneme mnohem pestřejší
škálu témat, než je tomu u ostatních dvou úžeji zaměřených časopisů.
Ani FITNESS samozřejmě neopomíjí klíčové téma – trénink. I zde najdeme
instruktážní články popisující specifické tréninkové techniky a konkrétní cviky s fotografiemi
ilustrujícími jejich provedení. Celkový prostor věnovaný teorii silového tréninku je však
násobně menší, než je tomu u dalších zkoumaných titulů.142
Další téma, které je pro ostatní tituly zásadní, totiž soutěže v kulturistice a fitness, pak
FITNESS vypouští zcela. Minimálně do roku 1999 se přitom reportáže a fotoreportáže ze
soutěží a výsledkové tabulky objevovaly ve FITNESS pravidelně, i když šlo pouze o soutěže
ženských kategorií. Svoje stálé místo měly tyto příspěvky na samém začátku každého čísla,
jakožto i na dalších stránkách časopisu. Postupně se však tyto články posouvaly na zazší
pozice a bylo jim věnováno stále méně prostoru, tzn. symbolická jedna strana na samém konci
časopisu. Dnes už se tento typ příspěvků neobjevuje v podstatě vůbec.
Stejný osud stihl také články věnované čtenářkám, které samy měly soutěžní ambice.
Vzhledem k tomu, že vznik časopisu FITNESS časově korespondoval s tehdejším
rozšiřováním fitness soutěží v některých nově vznikajících ženských kategoriích (viz kapitola
2.2 Historie kulturistiky a fitness v České republice), objevovaly se na stránkách magazínu
rady a praktické informace pro potencionální účastnice.143 Dnešní obsahové složení časopisu,
zaměřené jednoznačně na rekreační sportovkyně a směřující k hledání stále nižšího
společného čtenářského jmenovatele, by však jen stěží uspokojilo nastávající účastnici fitness

Dle obsahu uvedeného v každém čísle časopisu FITNESS i na základě rešerše napříč všemi ročníky
zkoumaných časopisů.
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soutěže, která spíše šáhne po dalších dvou zkoumaných magazínech. Proto i tyto články ze
stránek FITNESS vymizely.
Naopak téma výživa dostává více prostoru, než je tomu v jiných srovnávaných
magazínech a především než je tomu v časopisu Svět kulturistiky vznikajícím ve stejné
redakci. Jde například o články o různých druzích potravin, dietní rozpisy a výživové plány.
V prvních číslech časopisu se objevují i poměrně sofistikované rozbory složení potravin či
vhledy do chemických a biologických procesů, na jejichž principech fungují rozličné
stravovací metody. Tyto články pocházely z pravidla z per tuzemských autorů. Tendence
zkracování a zjednodušování textů však tuto část obsahu zasáhla stejně radikálně jako snaha o
přiblížení se čtenářkám, které nemají zájem oblasti kulturistiky, fitness a obecné tělesné
zdatnosti skutečně porozumět, ale pouze hledají jednoduché návody. Odborné vědecké
výstupy se tak nyní v časopise objevují téměř výhradně ve formě zkratkovitých sdělení, jako
například: „Vědecké výzkumy ukazují, že lidé s nadváhou mohou hubnout díky stravě bohaté
na bílkoviny, pak u nich dochází k úbytku tuku, přičemž si zachovají svalovou hmotu,“
apod.144
V mnohem větší míře se naopak objevují recepty, které dnes zabírají i 15 stran z
celkových 76. Zde se odráží vzestup dalšího z populárních lifestylových trendů, vaření, které
si vydobylo značný prostor v médiích napříč různými mediálními formáty. Časopis FITNESS
se tak i v tomto směru odděluje od specificky zaměřených zájmových periodik věnujících se
posilování a značně se přibližuje lifestylovým magazínům určeným širokému ženskému
publiku. V případě časopisu FITNESS však jde o alternativní, „zdravé“ recepty, které se často
vyznačují potřebou méně obvyklých surovin i doplňků stravy typicky používaných
v kulturistice a fitness, jako jsou různé druhy proteinů či umělá sladidla. Schopnost zhotovení
receptů je tak někdy závislá na znalosti specifických surovin, a odděluje tak čtenáře určité
zájmové skupiny od čtenářů nezainteresovaných ve světě fitness. Zároveň je však třeba si
povšimnout, že doplňky stravy, které v časopisech Svět kulturistiky a MUSCLE&FITNESS
patří mezi hojně diskutovaná témata, je pro magazín FITNESS tématem zcela minoritním.
Více prostoru je v průběhu vývoje časopisu věnováno tématu snižování tělesné
hmotnosti, tedy běžně rozšířenému tématu zavalujícímu stránky mnoha typů magazínů pro
144
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ženy. Zatímco v prvních letech vydávání časopisu FITNESS převažovaly články o posilování
a dalších sportovních aktivitách (lyžování, běh, aerobik, plavání, apod.), fitness soutěžích a
osobnostech světa fitness a kulturistiky, zatímco snižováním tělesné hmotnosti se zabýval
maximálně jeden článek v čísle, časem se váha přesunula ve prospěch tematiky hubnutí;
„spalování tuků“ je ve společnosti s vzrůstající mírou obezity mantrou, která prodává. Velice
četně se opakují termíny dieta, štíhlý, tuk či spalovat, články o hubnutí jsou doplněny o
rozpisy jídelníčků a u všech receptů či příspěvků o potravinách nesmí chybět údaje o
kalorické hodnotě a obsahu výživných látek, což se v na stránkách FITNESS v devadesátých
letech neobjevuje téměř vůbec. Následující články například nalezneme v jediném čísle
magazínu145:
- STIEFFEL, Steve. Mořské plody a dieta.
- SHAFER, Jessie R. Dieta na částečný úvazek, spalování tuku na plný plyn.
- KINDELA, Jerry. Zničte tuky za pouhých 20 minut.
- FUFF, Sarah. Pryč s tuky hned.
- ASP, Karen. Na zdraví: Zhubněte a ušetřete peníze. Tento článek mimo jiné uvádí,
že 63 % žen měří svoje úspěchy ve cvičení pomocí váhy a právě ukazatel hmotnosti považují
za jeden z nejdůležitějších faktorů. I to vysvětluje postupný přechod časopisu FITNESS od
tematiky posilování k hubnutí, jelikož ženy kupující si magazín o cvičení především
očekávají, že díky jeho radám docílí úbytku hmotnosti; na rozdíl od mužů, pro něž může být
mnohem větším motivátorem získání svalové hmoty. Pro časopis o posilování je tedy
snadnější najít dostatečně velké čtenářské publikum mezi muži než mezi ženami, a časopis
zaměřený na ženy má proto tendenci v rámci zachování své životaschopnosti a zvyšování
prodeje hledat populárnější témata a odklánět se od svého původního účelu.
Již od svého vzniku se časopis věnuje i tématům, která nedostala prostor na stránkách
Světa kulturistiky. Jde zejména o články věnující se mnoha různým aspektům lidského zdraví,
například příspěvky o rizicích kouření, opalování, o psychickém zdraví a hygieně, poruchách
příjmu potravy, chronické únavě, alternativních způsobech stravování jako je vegetariánství či
veganství apod. Dále jde o vyloženě ženská témata (tedy taková, která se primárně týkají
života ženy), jako je menstruace, celulitida či líčení.
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Poněkud rozsáhlejší je potom tematika těhotenství, která se postupně pravidelně
dostávala do většiny čísel časopisu. Dnes vychází informace ohledně zdravého a bezpečného
pohybu a vhodného stravování v těhotenství v podobě pravidelné rubriky Jak přežít prožít
těhotenství. Této analýzy reprezentace těhotenství ve fitness časopisech si všímají například
Dworkinová a Wachsová, které upozorňují na fakt, že těhotenství je líčeno jako stav, který by
neměl ženu odradit od vykonávání fyzického cvičení. Ženy jsou povzbuzovány, aby „převzaly
kontrolu“ nad svým tělem, které v těhotenství prochází změnami bez ohledu na
disciplinovanost nastávajících matek, a je popisováno jako neovladatelné či nezkrotné. Fitness
časopisy předkládají názor, že by ženy neměly vypadnout ze své cvičební rutiny, naopak by
měly jít k porodu silné a v dobré kondici a mít dobrou startovní pozici k „dostání se zpět do
formy“ po porodu.146 Časopis FITNESS například radí: „Bez ohledu na to, že si pomalu
přestáváte přes rostoucí bříško vidět dolů na nohy, pobolívají vás bedra a chodíte často na
záchod, snažte se alespoň v rámci možností cvičit. Ženám většinou pomáhá, když si uvědomí,
že v dobré fyzické kondici zvládnou lépe nejenom porod, ale i následné období šestinedělí.“147
Článek Zrozen běhu pak přináší „dobrou zprávu pro běžkyně“, kterou by měl být výzkum
povedený na laboratorních myších. „Ty, co denně naběhaly 5 km a pokračovaly v tom i jako
březí, měly mladé, které byly fyzicky aktivnější a schopnější, měly rychlejší metabolismus a
celkově lepší kondici než mláďata myší, které neběhaly.“148 Časopis tak prezentuje předobraz
matky, která cíleně směřuje nejen k dosažení vlastní tělesné kondice a vzhledu těla, ale
odpovědně zajišťuje to stejné i pro své potomky, přičemž přizpůsobuje průběh svého
těhotenství tomu, co bylo pozorováno na laboratorních myších.
Pravidelnou součástí časopisu byly po dlouhou dobu rozhovory s ženami z české a
slovenské fitness scény, které vycházely v rubrice Představujeme. Ty dnes ustoupily spíše
rozhovorům s finalistkami soutěže Fitness model, kterou časopis FITNESS mezi čtenářkami
každoročně vyhlašuje. Dále se objevují rozhovory se známými osobnostmi – ať už původní,
s postavami českého showbusinessu, tak převzaté rozhovory s mezinárodními celebritami.
Rozhovor je také jedním z mála formátů, jehož prostřednictvím do časopisu čas od času
proniknou muži (např. rozhovor se slovenským zpěvákem Petrem Nagyem či americkým
kouzelníkem Davidem Copperfieldem).
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Již od roku 1998 až dodnes vychází pravidelná rubrika Fitness poradna založená na
čtenářských dotazech ohledně cvičení a výživy, které zodpovídá odpovědná redaktorka
časopisu Kateřina Götzová. Další rubrikou, která se pravidelně objevovala už od prvních čísel
časopisu, jsou pak Novinky – krátké příspěvky převzaté ze zahraničních zdrojů prezentující
nové poznatky z vědeckých výzkumů, avšak značně zjednodušenou formou. Tento populárněnaučný formát byl již, coby oblíbená součást fitness magazínů, zmiňován – jde o závěry
výzkumů často vytržené z kontextu a se spornou informační hodnotou, kterým však na váze
dodává zaštítění vědeckou autoritou, např.: „Z výsledků průzkumů vědců Harvardské
univerzity vyplývá, že čím více se ženy věnují sportu, tím menší je u nich riziko onemocnění
rakovinou tlustého střeva.“149 V roce 2005 se tato rubrika rozšířila do více rubrik – Novinky
ze světa, Novinky z výživy. Dnes v podstatě stejný obsah nabízí rubriky Novinky v pohybu, Na
zdraví a Letem (fitnessovým) světem.
Jak již bylo nastíněno, po roce 2000 dochází k postupnému odklonu blíže
k mainstreamovým lifestylovým magazínům, navíc s využitím až bulvárních prvků. Například
rubrika Fitness business (dnes již neexistuje) vybírala zajímavosti spojené se cvičením ze
světa hollywoodských celebrit, přičemž využívala senzačních sdělení, která značně
převyšovala možný praktický přínos pro čtenářky, jako „dlouhé týdny řešila Jennifer Aniston
rozpad svého manželství s Bradem Pittem nakupováním cigaret po kartonech. Nyní ovšem
našla lepší způsob, jak se zbavit depresí – cvičení.“150 Malou souvislost s posilováním má
také rubrika Nenechte si ujít (vychází doposud), která obsahuje tři kulturní tipy redakce – na
film, knihu, DVD či hudební nahrávku. Spojitost se zdravým životním stylem, výživou či
pohybem přitom není vůbec pravidlem, a je tak otázkou, podle jakého klíče redakce tato
doporučení uděluje.
Zejména v počátečních letech fungování časopisu, tedy předtím, než se stránky začaly
plnit převzatým obsahem a magazín byl do značné míry závislý na příspěvcích dopisovatelů,
dostávaly velký prostor PR články. Externí přispěvatelé pomáhali (a v menší míře stále
pomáhají) naplnit obsah každého čísla, přičemž zároveň doporučovali ve svých článcích
konkrétní produkty (kosmetické a zdravotní přípravky, výživové produkty) a vybízeli čtenáře
Bez uvedení autora. Novinky – Sportem proti rakovině. FITNESS, Pardubice: Ivan Rudzinskyj, roč. 1998, č.
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k využití jejich služeb (kosmetika, masáže, estetická chirurgie). Zároveň se jménem autora
jsou pak uvedeny podrobnosti o jeho živnosti, jako je název firmy, adresa, webové stránky, emailový kontakt či telefon. Tyto články dokonce tvořily a tvoří stálé rubriky – například
autorem článků rubriky Cestování, která představovala nejrůznější státy světa s jejich
turistickými lákadly, byl zástupce cestovní kanceláře151, a články pokrývající současnou
nabídku plastických operací dodával plastický chirurg s uvedením kontaktu na svoji
ordinaci152. Rubrika Radí vám plastický chirurg vedená po dlouhá léta doktorem Romanem
Kufou je koneckonců dodnes stálou rubrikou časopisu FITNESS.
Magazín vyhlašuje také vlastní korespondenční soutěže spočívající v hodnocení
postav čtenářek. Na rozdíl od časopisu Svět kulturistiky však vyhlašuje FITNESS pouze
ženské kategorie. Od roku 2000 to byla soutěž Postava snů, v níž měly čtenářky během tří
měsíců dosáhnout co nejpůsobivější proměny své postavy. Soutěž byla hodnocena na základě
fotografií „před“ a „po“, které čtenářky zasílaly do redakce. Tato soutěž však byla v roce 2015
sloučena se soutěží Grand Prix Světa kulturistiky vycházející na stránkách spřízněného
časopisu a ze stránek FITNESS zmizela. Další soutěž založená na hodnocení ženských postav
na základě zaslaných fotografií, Fitness Models, je v magazínu FITNESS vyhlašována od roku
2007 a je určena čtenářkám, které již postavu měnit nepotřebují, naopak jsou prototypem
zdravé sportovní ženy a rády by odstartovaly kariéru ve sportovním modelingu.153
Pro redakci časopisu FITNESS (stejně tak pro další zkoumané tituly, neboť každý z
nich pravidelně vyhlašuje podobnou soutěž) je soutěž významným zdrojem pro produkci
zajímavého a originálního původního obsahu – po celý rok se v jednotlivých číslech objevují
průběžné informace k soutěži, vyhlášení výsledků a zejména pak rozhovory s výherkyněmi a
finalistkami, tedy „obyčejnými ženami“ s nimiž se čtenářky mohou ztotožnit prostřednictvím
jejich životních příběhů mnohem snáze než s profesionálními „fitnesskami“ ze zámoří
z převzatých článků. Jak tvrdí Maguire, postava čtenáře na stránkách časopisu je důležitým
elementem v procesu konstrukce fitness jako legitimního životního stylu. Příběhy čtenářů
popisující jejich proměny a cesty k lepšímu tělu pomáhají budovat obraz magazínu coby
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zodpovědného a fundovaného rádce a propojují představu fitness s představou kvalitního
života.154

4.2.4 Jazykové prostředky
Ve srovnání s testosteronem nabitým Světem kulturistiky je už při letmém pohledu na
stránky časopisu FITNESS jasné, že již od svého začátku zvolil pro oslovování ženského
publika jinou jazykovou strategii. Promlouvá zřetelně přátelštějším a klidnějším tónem a šetří
agresivními výrazy, které mají nabudit k silovým výkonům. Spíše než na ženy, které silový
trénink skutečně vykonávají, cílí svým jazykem na čtenářky, které se mohou posilovny stále
ještě obávat. Ty pak přesvědčuje, klade argumenty, snaží se je pozitivně motivovat
k pohybovým aktivitám.
Jednou z oblíbených přesvědčovacích technik je vyvolání dojmu, že trénink je vlastně
jednoduchý a zábavný, ne bolestivý a náročný. Často se vyskytují výrazy snadný, jednoduchý,
efektivní, rychlý, pouhý, typicky například ve spojení s úbytkem tuku. Čtenářky tak nacházejí
zaručené recepty na to, jak hubnout jednoduše, a dočítají o vědecky ověřených metodách,
díky kterým lze tvarování postavy urychlit a usnadnit, což stojí nejen v dosti silné opozici
proti ostatním zkoumaným časopisům, které naopak slibují tvrdou dřinu, pot a bolest, ale
zároveň se to většinou neslučuje s realitou.
Například článek Zničte tuky za pouhých 20 minut přesvědčuje čtenářky, že
prostřednictvím několika cviků lze docílit ustavičného hubnutí, když v perexu tvrdí: „V klidu
a bez stresu. Doma i ve fitku. Máme pro vás všestranný trénink, který vám umožní spalovat
tuky prakticky neustále a to jen díky několika jednoduchým obměnám.“ 155 Podobně článek
Konec prokletí stehen. A jde to i bez dřepů již v titulku poukazuje na to, co lze z tréninku
vynechat, jaký, pro mnohé možná neoblíbený cvik, není k dosažení kýžených výsledků
potřeba. I dále pak použitím slov jen, pár či necelý poukazuje na to, že není třeba vynakládat
všech svých sil k dosažení rychlých výsledků: „K tomu, abyste svoje nohy mohly v létě směle
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vystavit i v těch nejupnutějších šortkách, potřebujete jen pár dobrých strojů. Začít můžete
hned teď a výsledky očekávejte za necelé tři týdny.“156 Do třetice pak uveďme příspěvek
z rubriky Vy se ptáte, my odpovídáme..., v němž anonymní čtenářka klade dotaz implicitně
obsahující nechuť a neochotu provádět určitý typ cvičení: „Opravdu musím trávit dlouhé
hodiny aerobním tréninkem, abych viděla nějaké výsledky?“ Na svoji otázku dostává
odpověď, která má povzbudit nejen ji, ale také další čtenářky, které se bojí, že by měly
tréninku věnovat mnoho času: „SKVĚLÁ NOVINKA – existují tréninkové metody, které vám
umožní cvičit kratší dobu a přitom dosáhnout stejných výsledků.“157 Slova jako jednoduchý či
snadný jsou pak hojně používaná také v receptech, kde mají dát čtenářkám jasně najevo, že
zdravé stravování, které může být v mnoha směrech složité, snadno zvládnou díky návodům
uvedeným v časopise FITNESS (např. 7 jednoduchých salátů, Jednoduchá večeře bohatá na
proteiny apod.).
Přátelský vztah se čtenářkami navozuje také povzbuzování k lásce ke svému tělu a
označování tělesných částí zdrobnělinami, jako například v titulku článku Tajemství krásného
zadečku, kde autorka dále čtenářkám vysvětluje, že „jde o to, aby se pohyb stal součástí
vašeho života, příjemným osvěžením, nikoliv nutným zlem,“158 či v článku Jídla pro štíhlý pas,
nabádající čtenářky: „Ukažte, co ke svému bříšku opravdu cítíte, a dopřejte mu vlákninu.“159
Co se týče vývoje jazykových prostředků, sledujeme i v časopise FITNESS stále
přímější a adresnější oslovování čtenářů. Zatímco v počátcích magazínu nalezneme na jeho
stránkách spíše popisné a neutrální titulky, klidný tón, dlouhá souvětí a články psané
beletrizujícím květnatým jazykem, dnes články promlouvají ke čtenářkám mnohem úderněji,
prostřednictvím kratších vět, oslovení v pátém pádu i nacházením originálních slovních
spojení. Pro příklad si všimněme volby jazykových prostředků u titulků podobně zaměřených
článků, avšak s rozdílem až osmnácti let:
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1) 1998: Snižování tělesné hmotnosti.160
2014: Spalujte tuky. Rychle!161
2) 1996: Tajemství krásného zadečku.162
2014: Hýždě vzhůru.163
3) 1999: Špatná nálada: Co s ní?164
2014: Vylaďte svou mysl.165
Oslovení v pátém pádu bývá navíc použito přímo v ženském rodu, např. „mějte se
rády“, „buďte štíhlé a zdravé“, což v případných mužských čtenářích vyvolává dojem, že
časopis nepatří do jejich rukou, a v ženách naopak, že jde o magazín vytvořený přímo pro ně.
Dalším hojně využívaným způsobem pro zvýšení atraktivity titulku je pak model „10
způsobů, jak...“ (případně další poutavé titulky obsahující čísla a značící výčet nějakých jevů),
který se v magazínu objevuje po celou dobu jeho existence, avšak jeho výskyt je stále
četnější, a díky své údernosti i úspoře znaků je často využíván také v poutácích na obálce,
např.:
- GOGGIN-GIARDINA, Sherry. 10 tipů, jak uspět ve fitness businessu.166
- JARÁ, Kateřina. 6 cest pro boj s přejídáním.167
- CANDER, Chris. 5 cviků, 45 minut, 450 kalorií.168
- GORDON, Leslie. 10 tréninkových chyb, kterých se dopouštějí i profesionálové.169
- SALTZ, Beth. 10 potravin, které spalují tuky.170
160
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Tyto titulky jsou pro čtenáře poutavé jak graficky – číslice či číslo vyniká v proudu
písmen, ale především dávají čtenáři po přečtení titulku jasnou představu, o čem text bude a
jaký přínos od něj mohou očekávat. Navíc jde o příslib strukturovaného a dobře čitelného
článku přinášející ty nejdůležitější informace ve zhuštěné formě. Jak uvádí Clark, titulek
obsahující počet důvodů, tipů, tajemství či způsobů, tedy nějaký seznam, funguje proto,
jelikož dává velmi specifický, kvantifikovaný příslib toho, co čtenář získá výměnou za svoji
pozornost.171
Pro dodání váhy zdrojů jsou autoři článků opět uváděni nejen se získanými tituly, ale
také se zkratkami značícími zisk různých profesních certifikátů, kterým však běžný český
čtenář nerozumí, jako například Neal Pire, MA, CSCS, FACSM; Tom Holland, MS, CSCS;
Matthew Kadye, MS, RD.
V časopisu FITNESS jsou hojně využívány různé typy obrazných pojmenování, např.
šatičky se usmívají z výkladů172 či hříšné tělo z hříšného města173, fráze a klišé, jako například
vítězství si vybírá daň174, pracovat jako na drátkách175 a úspěch klepe na dveře176, nebo
expresivní výrazy jako rozjet to177, spodek178 (ve smyslu zadnice) či polovička179 (ve smyslu
partner).
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4.3 MUSCLE&FITNESS
Časopis MUSCLE&FITNESS vychází od roku 1991 – v prvním roce své existence
jako FIT-plus, od roku 1992 již pod svým nynějším názvem. Jako jediný ze zkoumaných
magazínů vychází již od svého vzniku jako měsíčník.
Magazín se charakterizuje jako pomocník a poradce pro muže i ženy jakéhokoliv
věku, kteří mají zájem o aktivní sportování, formování postavy, zlepšování kondice, správnou
výživu a zdravou životosprávu.180 Využívá k tomu kombinaci teoretických poznatků a bohatě
ilustrovaných praktických návodů. Ústředními tématy časopisu MUSCLE&FITNESS jsou
posilovací a kondiční cvičení, sportovní výživa, suplementace, regenerace, bodybuilding,
silové sporty, aerobik, bojová umění a další. Podle vlastních slov redakce je účelem časopisu
poskytování kvalitního informačního a metodického servisu pro sportovce mnoha odvětví a
různé výkonnostní úrovně a rovněž popularizace životního stylu fitness pro širší veřejnost a
vytvoření přemostění mezi aktivními sportovci a tou částí populace, která si cestu ke
kondičně-rekreačnímu cvičení hledá.181
U zrodu časopisu MUSCLE&FITNESS stál PhDr. Ľudovít Major, který byl
šéfredaktorem i vydavatelem magazínu po celou dobu jeho existence až do září roku 2016,
kdy nečekaně skonal. V tiráži i nadále figuruje na pozici čestného šéfredaktora a redakce dál
funguje v původním složení. Major byl (na rozdíl od zakladatele a šéfredaktora dalších dvou
zkoumaných periodik Ivana Rudzinského) žurnalistou z povolání – absolvoval obor
žurnalistika na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a od 60. let působil
jako reportér deníku Šport, publikoval také v časopisech Štart či Trenér a cvičiteľ.182
V centru jeho zájmu byly silové a úpolové sporty včetně kulturistiky, k jejímuž etablování
v Československu také svými články přispěl. Major byl taktéž aktivním závodníkem, později
rozhodčím a trenérem kulturistiky a členem předsednictva kulturistického svazu.183 Ľudovít
Major je jednou z nejvýznamnějších osobností České a Slovenské kulturistiky a fitness a sám
O nás. In: MUSCLE&FITNESS [online]. Nedatováno [cit. 2016-12-29]. Dostupné z: http://www.musclefitness.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=10417&Itemid=230&lang=cz
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se obrovskou měrou zasloužil o popularizaci těchto aktivit a zásadně přispěl k informovanosti
širokého publika o těchto sportovních odvětvích.
Také redakce časopisu MUSCLE&FITNESS, stejně jako tomu bylo u předešlých titulů,
funguje ve velice stabilním složení. Na pozici editorky figuruje Zlata Klaučová, která stála u
zrodu magazínu jako odborná redaktorka. Jediným stálým redaktorem je po dlouhou dobu
Boris Bárdoš. Taktéž Peter Kohút zodpovědný za grafickou stránku titulu je členem redakce
již po mnoho let. Od prvních čísel se na tvorbě magazínu jako stálí přispěvatelé podílí zkušení
odborníci kulturistické sféry Ivan Mach, Josef Švub či Dušan Hamar. Za fotografie je od
počátku vydávání časopisu zodpovědný Zdeněk Dryák, nicméně časopis spolupracuje i
s dalšími fotokorespondenty, například s Josefem Adltem.184 Jak si lze povšimnout, některá
jména figurují v podstatě u všech zkoumaných časopisů, přestože jde o konkurenční tituly.
Zde se odráží fakt, že jejich vydávání je do velké míry navázáno na komunitu expertů a čerpá
z dlouhodobé spolupráce s mnoha významnými osobnostmi československé kulturistiky.
Na první pohled je také zřejmá převaha slovenských členů redakce. Ta sídlí v Bratislavě, ale
své zástupce má také v Brně, Praze, Hodoníně, New Yorku a Kalifornii.185 Časopis si zakládá
na svém československém charakteru: Jak uvádí redakce, „MUSCLE&FITNESS vznikl v
Československu a tento „federální“ charakter si udržuje dodnes, ať již jde o témata, složení
autorského týmu nebo jazyk příspěvků. To je náš další „most“, v tomto případě mezi dvěma
blízkými národy.“ 186 Zpočátku časopis vydávala společnost Slovaktourist (cestovní kancelář),
a to až do čísla 9/1993. Poté vydavatelství převzal Ľudovít Major jako zástupce společnosti
FIT PLUS, spol. s r.o. provozované taktéž v bratislavské redakci MUSCLE&FITNESS.187
Také časopis MUSCLE&FITNESS přejímá značnou část obsahu ze zahraničních
zdrojů.

V případě tohoto titulu je to však nasnadě, jelikož MUSCLE&FITNESS –

Czech&Slovak Edition je lokální edicí jednoho z nejznámějších a nejstarších časopisů
zaměřených na kulturistiku a fitness. Americký časopis MUSCLE&FITNESS založil roku
1940 Joe Wieder a dnes tento titul vychází v šestnácti lokálních edicích ve dvaadvaceti
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zemích světa.188 Původní časopis FIT-plus založený v roce 1991 vyhrál ještě téhož roku
konkurz na licenci časopisu MUSCLE&FITNESS. Od ledna 1992 pak již magazín vycházel
pod tímto novým názvem.189
„Do nového ročníku vstupujeme s novým názvem. Změnil se však nejen název, ale
částečně i obsah časopisu,“190 informovala redakce o faktu, že spojením s americkou edicí
MUSCLE&FITNESS vycházející pod nakladatelstvím Weider Publications se obsah časopisu
přizpůsobil americkému originálu, z něhož také začal přejímat velkou část článků. Tímto
spojením dále vznikla společnost se zahraničním podílem Weider Czechoslovakia, která byla
primárně určená k distribuci výrobků společnosti Weider (doplňky výživy, vybavení pro
fitness, nakladatelství).191 Navíc se český MUSCLE&FITNESS stal oficiálním tiskovým
orgánem federace IFBB (International Federation of Bodybuilding) pro Československo192,
což nepochybně přispělo k tomu, aby si časopis vydobyl silnou pozici v tomto odvětví.
Časopis tak mohl již od samého začátku spoléhat na textový i obrazový obsah
z mateřského magazínu, nicméně zároveň čerpal z bohaté spolupráce s českými a
slovenskými odborníky v oblasti kulturistiky. V roce 1992 ještě tvořily zhruba 60 % obsahu
původní příspěvky tuzemských autorů. Do roku 2002 se pak tento poměr držel asi na
polovině. O dalších deset let později už to bylo jen 40 % a dnes je stále obsah časopisu z 3040 % československý.193 (Velkou část těchto článků tvoří reportáže a fotoreportáže z českých
a slovenských soutěží, o nichž MUSCLE&FITNESS informuje vskutku zevrubně.) Z hlediska
původního obsahu tak tento magazín nezaznamenal zdaleka takový propad jako Svět
kulturistiky.
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Časopis začínal na 64 stranách, což je dvojnásobný rozsah než měl v letech 1991-1993
magazín Svět kulturistiky. V roce 1993 už MUSCLE&FITNESS vycházel dokonce na 84
stranách. Jeho cena 30 Kčs byla nicméně o třetinu vyšší než u konkurenčního titulu. Stejně
jako u časopisu FITNESS i zde cena rostla skokově – například v roce 1999 už stál časopis 60
Kč, o rok později 66 Kč a o další dva ročníky dále již 75 Kč. Počet stran se přitom ustálil na
stovce. Od roku 2007 se pak počet stran pohyboval dlouhodobě od 150 do 160 stran a taktéž
cena 80 Kč zůstávala stabilní po dalších sedm let. V posledních letech se poměr cena/rozsah
nachýlil v neprospěch čtenáře – rozsah časopisu je nyní cca 130 stran, cena je od roku 2016
89 Kč.
Vydavatel není členem Unie vydavatelů ČR ani není sledována jeho čtenost, nicméně
sám uveřejňuje informace o nákladu. Uvedený tištěný náklad v roce 2016 je 40 tisíc kusů
měsíčně, remitenda potom 25 %194 (všechny výtisky časopisů lze až do jejich úplného
vyprodání zakoupit v e-shopu na webových stránkách magazínu).
MUSCLE&FITNESS funguje od roku 2000 také jako webový magazín, a to na
stránkách www.muscle-fitness.cz, jehož návštěvnost je podle informací redakce 4600 návštěv
denně.195 Facebookovou stránku časopisu pak sleduje více než 111 tisíc fanoušků.196

4.3.1 Cílové publikum
Vzhledem k tomu, že si MUSCLE&FITNESS jako svůj cíl vytyčuje popularizaci
životního stylu fitness pro širší veřejnost, snaží se zaujmout nejen aktivní sportovce, ale i
potencionální návštěvníky posiloven a fitness center, kteří svoji cestu k aktivnímu stylu života
zatím hledají.197 Magazín se tak snaží být informačním zdrojem pro zkušené kondiční i
závodní kulturisty, čemuž odpovídá jazyk se spoustou oborových výrazů, na druhé straně
však hloubkou témat, která jsou zpracována spíše povrchně, chce zůstat srozumitelný a
přístupný i pro laiky.
Mediakit 2017 [online]. 2016 [cit. 2017-01-02]. Dostupné z: http://www.musclefitness.cz/images/stories/pdf/mediakitcz2015.pdf
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Magazín nabízí množství článků určených jak pro muže, tak i pro ženy. Početně však
jasně vedou články, v nichž jsou coby „aktéři“ uváděni a zobrazováni muži. Časopis odhaduje
složení svého čtenářského publika na základě demografických údajů o lidech přihlášených do
čtenářské soutěže Do formy s MUSCLE&FITNESS. Podle těchto dat tvoří 66 % čtenářů muži
a 34 % ženy. 86 % čtenářů je pak ve věku 14 až 39 let.198

4.3.2 Grafická úprava
Časopis vychází ve formátu 203 x 267 mm, je tedy nepatrně menší než zbývající dva
tituly. Do roku ještě 1992 vycházel na recyklovaném papíře, ovšem již od začátku existence
s kvalitní laminovanou lesklou obálkou. Už od prvních čísel navíc plnil svoje stránky
kvalitními barevnými fotografiemi.
Co se týče obálky časopisu MUSCLE&FITNESS, zdaleka neprošla takovými
změnami,

jako

tomu

bylo

například

u

titulu

Svět

kulturistiky.

Titulní

nápis

MUSCLE&FITNESS byl vždy určený svým korporátním předobrazem a jako dobře známé
logo etablované v mnoha zemích světa se příliš neměnil. Časopis také vždy na titulní straně
používal poutáky umístěné po stranách fotografie barevně korespondující s hlavním titulkem.
Kromě textu se pak po stranách listu příležitostně objevovala i menši fotografie doprovázející
pouták. Minimálně od roku 1993 působil titul MUSCLE&FITNESS na první pohled (dle
obálky) jako velice profesionálně zpracovaný magazín, což podporovalo jeho důvěryhodnost
a budovalo pozici na značně omezeném trhu. Co se týče grafického zpracování, časopis
MUSCLE&FITNESS o mnoho let předběhl Svět kulturistiky, který vznikl o rok dříve, avšak
obálku se mu podařilo kultivovat do graficky příjemné podoby až po roce 2000.
Zhruba od roku 2008 se však obálka MUSCLE&FITNESS začala zaplňovat množstvím
menších fotografií a na titulní straně přibývaly různé doplňující grafické prvky jako
podbarvení poutáků, více zvýrazněných rožků na jediné straně, různé tvary rámečků menších
fotografií apod. Oproti dalším dvěma analyzovaným časopisům, které se postupem času
vydaly spíše cestou umírněnosti v grafice obálky, působí dnes titulní strana magazínu
MUSCLE&FITNESS jako změť nejrůznějších výkřiků a obrázků atakujících zrak čtenáře.
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Zajímavostí,

kterou

je

třeba

zmínit,

charakterizujeme-li

obálku

magazínu

MUSCLE&FITNESS, je tradiční lednové vydání věnované Arnoldu Schwarzeneggerovi. Již
od vzniku magazínu figuruje na titulní fotografii každého prvního čísla ročníku tato
kulturistická legenda. Arnold Shwarzenegger je zřejmě osobností, která se na stránkách
magazínu vždy objevovala vůbec nejčastěji. Úzké spojení s časopisem pak potvrdil fakt, že se
Schwarzenegger stal v roce 2013 hlavním editorem americké edice MUSCLE&FITNESS.199
Profilaci MUSCLE&FITNESS jako časopisu pro muže i ženy po dlouhá léta
odpovídala volba fotografie na obálce časopisu – kromě „obsazeného“ lednového čísla se na
titulní straně nejčastěji objevovaly páry. Přestože asi dvě třetiny čtenářů tvoří muži a valná
část článků cílí spíše na mužské publikum, obálky byly, zejména díky časté volbě fotografie
páru, genderově velice vyvážené. To se však v posledních letech mění a muži mají na
obálkách jasnou převahu – v ročnících 2015 a 2016 se žena na obálce objevila jen třikrát za
rok.
Zřetelnou výhodou časopisu bylo velké množství kvalitních barevných fotografií, a to
už v době, kdy další periodika zařazovala na stránky magazínu i obrazový materiál špatné
kvality. Dnes jsou krásné, pestré a vysoce kvalitní fotografie samozřejmostí u všech
analyzovaných časopisů.
MUSCLE&FITNESS již od prvních čísel využívá zřetelného grafického označení
jednotlivých rubrik při horní hraně listu. Zatímco v prvních ročnících působily stránky
časopisu uspořádanějším dojmem, než tomu bylo u konkurence, dnes se tento vývoj (stejně
jako je tomu s obálkou) spíše obrátil. Časopis sice po grafické stránce propojuje jednotné
dodržování fontů, barevných odstínů a různých opakujících se grafických prvků, avšak každá
strana jimi překypuje a celkový dojem je tak značně neuspořádaný a nepřehledný. Na první
pohled vyniká velkou barevností a ostrými kontrasty.
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4.3.3 Tematická a obsahová struktura a rubriky
Pohled do časopisu MUSCLE&FITNESS napříč různými ročníky odhaluje, že hlavní
tematické složení českých časopisů zabývajících se kulturistikou a fitness a zaměřených
primárně na mužské publikum je v podstatě shodné. Alfou a omegou tematického složení jsou
teoretické a metodické články o tréninku v posilovně. MUSCLE&FITNESS je navíc
zpracovává v podstatě stejným způsobem jako Svět kulturistiky (do jisté míry i FITNESS) –
popisem tréninkové metody, zapojením sportovců, kteří popisují svůj trénink, doporučují
cviky a předvádějí je na instruktážních fotkách či shrnutím příkladů tréninků do přehledných
tabulek s přesnými čísly.
Také zde přitom platí, že texty se postupem času víc a víc zkracují. V prvních dvou,
maximálně třech ročnících se setkáváme s detailní analýzou tréninkových postupů z pohledu
kyneziologie, fyziologie i biochemie, a to v článcích o délce i tří stran souvislého textu. Dnes
jsou tato vysvětlení značně zjednodušená a zredukovaná do zobecněných závěrů, které
vynechávají značnou část informací důležitých pro hloubkové pochopení jednotlivých aspektů
silového tréninku. Veškeré texty jsou podávané tak, aby textem nezatěžovaly čtenáře, kterému
stačí osvojit si teoretické minimum, ale netouží odkrývat principy silového tréninku do větší
hloubky. Jako zdroj relevantních informací pro ty, kteří to s posilováním „myslí vážně“, tak
dnes již magazín neobstojí, a to i přesto, že často využívá citací odborných studií. Během
pětadvaceti let existence prošel v tomto směru MUSCLE&FITNESS proměnou z časopisu pro
rekreační, ale i kondiční či profesionální sportovce, v magazín zaměřený jasně na zájmové
sportovce či na laiky, kteří se časopisem nechávají volně inspirovat a zatím hledají svoji cestu
k posilování a fitness.
Oproti časopisu Svět kulturistiky měl MUSCLE&FITNESS již od samého začátku
mnoho stálých rubrik, které měly své pevné grafické označení, stálou strukturu a objevovaly
se v každém čísle na podobné pozici. Několik rubrik dokonce provází čtenáře magazínu od
jeho vzniku v roce 1991 až dodnes. Patří k nim například rubrika Zpětná vazba založená na
zveřejňování „děkovných dopisů“ čtenářů, ale také zajímavých příběhů a fotografií, o které se
čtenáři s redakcí dělí. Další rubrikou, která na stránkách MUSCLE&FITNESS přetrvává již
pětadvacet let, je Svět fitness. Původně měla rubrika jednu stránku a tvořilo ji několik
krátkých sloupků z kategorie „Vědci zjistili, že...“ (srovnatelné s rubrikou Informace pro vás
v časopisu Svět kulturistiky a Novinky v časopisu FITNESS). Postupně se tato rubrika
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rozrůstala a nyní v podstatě obsáhla veškeré menší příspěvky, které se v magazínu objevují,
přičemž jsou logicky rozčleněny do rubrik Svět fitness – věda a výzkum, Svět fitness – trénink,
Svět fitness – pro ženy apod. Od začátku se také objevuje rubrika Čtenářské soutěže, dříve
zveřejňované pod názvem Trikrát súťaž, v níž čtenáři soutěží už čtvrt století stále podle
stejného modelu – doplňují vtipné citace do prázdných „bublin“ na fotografiích kulturistů a
poznávají zástupce fitness světa na fotografiích. Od roku 1993 až do léta 2016 vycházel
v každém čísle úvodním Ľudovíta Majora s názvem Úhel pohedu.
I když se v počátcích časopisu zdaleka nedostávalo takové pozornosti tématu výživa,
jako je tomu dnes, v každém čísle se již od začátku objevovaly rubriky s fitness recepty. Často
šlo často jen o jednu stranu, jako například v případě dlouholeté rubriky Dnes varím ja,
v níž svým receptem přispěl vždy nějaký kulturista či kulturistka. Nyní každé číslo obsahuje
jeden hlavní článek s recepty v délce šesti stran, další cca dva recepty v rubrice Svět fitness –
výživa a další recept pak často jako součást rozhovoru s osobností světa fitness či v dalších
článcích o výživě i tréninku. MUSCLE&FITNESS se vaření nevěnuje tolik, jako časopis
FITNESS, ale diametrálně více než Svět kulturistiky, což poukazuje ke snaze zacílit na obě
pohlaví.
Od roku 2000 přibyla v MUSCLE&FITNESS rubrika Fit tip – celostránková
fotografie pózující fitness závodnice doplněná jejím osobním tipem na cvičení pro ženy,
například: „Touhou každé ženy je dostat se po narození děťátka zpět do formy. Aby se vám to
však podařilo, potřebujete mít cíl. Já jsem si takovýto cíl stanovila hned, jak jsem na
těhotenském testu uviděla dvě čárky.“200 Nebo také: „Na to, aby člověk dosáhl svého cíle při
formování postavy, je potřeba, aby se cvičení stalo součástí jeho životního stylu. […] Velkou
chybou je vzdát to, když nevidíte hned výsledky.“201 Jak vidno, tato rubrika s radami pro ženy
je zároveň ukázkou již zmiňovaného fenoménu „getting your body back“ – tedy vyzývání žen
ze stránek fitness a lifestylových magazínů, aby převzaly kontrolu nad svým tělem
proměněným v důsledku těhotenství a po porodu získaly zpět svoji štíhlou figuru202 – a taktéž
ukázkou fenoménu pevného sportovního těla jako životního stylu.

SEČKÁROVÁ-BUNČÁKOVÁ, Barbora. Sexy mama. MUSCLE&FITNESS. Bratislava: FIT PLUS spol.
s r.o., roč. 2013, č. 7, s. 117.
200

201

POIZLOVÁ, Martina. Fit tip. MUSCLE&FITNESS. Bratislava: FIT PLUS spol. s r.o., roč. 2014, č. 10, s. 20.

202

DWORKIN, Shari L.; WACHS, Faye L. Body panic: gender, health and the selling of fitness, s. 105-109.

69

V titulu MUSCLE&FITNESS je patrné větší množství obsahu zaměřeného na ženské
publikum, než je tomu u časopisu Svět kulturistiky. Coby časopis zaměřený především na
téma posilování jde stále více o mužský časopis (především s přihlédnutím ke složení
čtenářského publika). Prezentuje tedy nejčastěji muže s obrovskými muskulaturami a zabývá
se primárně tématem růstu svalů. Nicméně od začátku vydávání časopisu až do dnešních dní
dostávají značný prostor v časopise i ženy – „fitnessky“, kulturistky, sportovkyně – a
„ženská“ témata – boj s nadváhou, celulitida, aerobik, tvarování problémových partií apod.
MUSCLE&FITNESS dříve než Svět kulturistiky zareagoval na odklon od hardcore
bodybuildingu v ženských kategoriích a začal velice brzy propagovat menší míru osvalení u
žen. Dokonce stál u zrodu nových fitness kategorií v České republice a na Slovensku. Od roku
1993 časopis spoluorganizoval novou pódiovou soutěž Miss Fitness, která měla na rozdíl od
ženské kulturistiky propagovat přirozenější sportovní proporce. Jak vysvětloval Major při
vyhlašování této soutěže, „nejde nám o žádné dublování ženských kulturistických soutěží.
Hardcore bodybuilding v podání něžného pohlaví je ostatně opačným extrémem a vrcholné
soutěže profesionálek se ani v USA netěší takové popularitě, jak se to v našich končinách
někdy podává.“203 MUSCLE&FITNESS se stal jedním z prvních propagátorů „něžných svalů“
(nazveme-li výše popsaný trend po pravidelné rubrice Něžné svaly, která na stránkách
časopisu nabízela jednostránkovou fotografii české či zahraniční fitness závodnice).
Pro časopis je dále typické bohaté tematické pokrytí sportů, které úzce souvisejí
s posilováním a kulturou těla, ale zdaleka nepatří mezi tak masové aktivity jako je posilování
ve fitness centrech. Je to například silový trojboj, vzpírání, armwrestling (páka), crossfit, ale
například i bojová umění, která měla vždy své místo v časopisu. Od začátku je součástí
magazínu nepravidelná, ale poměrně často se objevující rubrika Bojová umění, která
představovala jednotlivé druhy bojových umění, úspěšné sportovce v těchto disciplínách a
novinky v této oblasti. Zahrnutí tohoto tématu odráželo popularitu bojových umění v 80. a 90.
letech, která souvisela s vlnou amerických akčních filmů s Jeanem-Cludem Van Dammem,
Chuckem Norrisem či Stevenem Saegalem (po předchozí éře filmů s Brucem Lee na začátku
70. let).
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I dnes mají bojová umění v magazínu své místo, jen místo dříve populárního karate
dostávají prostor moderní odvětví jako například MMA zápasy (mixed martial arts) či
wrestling, který je populární zejména ve Spojených státech. Po bok těchto sportů pak přibyly
další nové populární aktivity, které, podobně jako bojová umění, úzce souvisejí se silovým
tréninkem a obecnou tělesnou zdatností, např. funkční trénink, crossfit, extrémní outdoorové
závody, apod. MUSCLE&FITNESS v tomto směru velice pružně reflektuje vývoj moderních
sportovních odvětví a dává jim prostor vedle majoritního tématu kulturistiky a fitness.
Hlavním důvodem této „pokrokovosti“ je samozřejmě především přejímání obsahu ze
Spojených států, kde se u nás začínající sportovní aktivity již delší dobu těší oblibě veřejnosti.
Časopis také od roku 1999 začal jako první mezi srovnávanými tituly vyhlašovat
čtenářskou soutěž v proměně postavy s názvem Do formy s MUSCLE&FITNESS. Soutěžící
v ní usilují o nejlepší proměnu postavy během tří měsíců, po jejichž uplynutí zasílají do
redakce fotografie „před“ a „po“, vítěze pak vybírá redakce a odborní poradci. Do
dosavadních šestnácti ročníků se již zapojilo více než deset tisíc soutěžících. Pro redakci
MUSCLE&FITNESS je tato soutěž cenným zdrojem pro tvorbu nového redakčního obsahu,
jelikož po celý následující rok po vyhlášení soutěže jsou postupně zveřejňovány rozhovory
s vítězi a další příběhy těch, kteří výzvu úspěšně dokončili.204

4.3.4 Jazykové prostředky
Jelikož tuzemský MUSCLE&FITNESS je společnou edicí pro Českou republiku a
Slovensko, kombinuje časopis oba dva jazyky. Redakce sídlí od samého začátku v Bratislavě
s převážně slovenským personálním zastoupením, takže není zvláštní, že v době založení byly
skoro všechny články psány slovensky. O rok později už začalo článků v češtině přibývat a
během devadesátých let se tento poměr zcela srovnal. Momentálně je převaha na straně
českého jazyka, přestože redakce je stále slovenská. Externí přispěvatelé jsou totiž jak
Slováci, tak i Češi, a co se týče převzatých článků, záleží jen na tom, kdo je překládá. Krom
toho, že rozhovory se slovenskými sportovci a reportáže ze slovenských soutěží jsou psány

Do formy s MUSCLE&FITNESS 2016. In: MUSCLE&FITNESS [online]. 2016 [cit. 2017-01-02]. Dostupné
z: http://www.muscle-fitness.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=13684:do-formy2016&catid=557:nekategorizovano&lang=sk
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slovenským autorem (a naopak) v podstatě nelze vysledovat žádný další klíč, podle něhož by
se volba jazyka jednotlivých článků řídila.
Při využití jazykových prostředků kombinuje MUSCLE&FITNESS jak mluvu
„kulturistickou“, tak jazyk ženských fitness časopisů. Co s týče „testosteronového“ slovníku,
je MUSCLE&FITNESS ve volbě výrazů patrně nejtvrdší a také nejvynalézavější. Titulky
hlásají například „Vyrýsovaný, tvrdý a připravený k boji“205, „30 minut šílenství – 10
brutálních tréninků. Které netrvají déle než 30 minut“206 či „Dřepařské obřady“207 s podtitulkem
„S Arnoldovým ďábelským nářezem na stehna získává hmota zcela nový význam“. Časopis s oblibou
využívá slova jako masivní, tvrdý, brutální a mohutný a kvalitu tréninku odvozuje od extrémních
pocitů, které při posilování člověk zažívá, a od vůle a ochoty podstoupit pro vzhled svého těla bolest a
dřinu: „Pokud neodcházíte z tréninku z posilovny téměř na umření, tak jste netrénovali dost

tvrdě.“208 Vynalézavost tohoto slovníku se projevuje například i v originálních přirovnáních,
jako „Záda jako letiště“ 209 či „Jezte jako prase a rýsujte“210.
Taktéž články zaměřené na ženy se drží již popsaných pravidelností a předkládají
prostřednictvím zvoleného slovníku představu o ženském těle, které je sexy, pevné, fit, případně i silné
(jako znak jisté, alespoň zdánlivé emancipace – např. titulek článku „Silná a sexy“ 211). Ukázkami
„ženského“ slovníku jsou například takové titulky jako „Plážové tělo“212, „Bříško podle Alicie“ 213 či
„Tajemství sexy nohou“ 214. Zajímavým jevem je pak převzetí a počaštění anglického výrazu „tone“,
„toned“ používaného ve smyslu „zpevnit“, „zpevněný“. Ten se nyní v textech objevuje jako „tónovat“,
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což poukazuje na špatný překlad, ale také přejímání cizího slova srozumitelného pro určitou skupinu
publika: „Křivky formující cviky vytónují problémové oblasti.“215
Srovnáváme-li jazykové prostředky použité ve třech sledovaných titulech, dá se říci, že se ty
v časopise MUSCLE&FITNESS principiálně nijak neliší od již popsaných technik a postupů
v časopisech Svět kulturistiky a FITNESS.

4.4 Kvalitativní obsahová analýza vybraných článků
Pro zodpovězení třetí výzkumné otázky – jakým způsobem je v jednotlivých titulech
uchopen fenomén tělesné kultury, s jakými shodami a rozdíly – bude vykonána kvalitativní
obsahová analýza vybraných článků. Ta se pokusí odhalit, jaké znaky jsou použity pro
reprezentaci tělesné kultury a jaké hodnoty jsou zdůrazňovány a předkládány čtenářům.
Z každého zkoumaného periodika byl vybrán jeden článek, přičemž byla určena tato
kritéria:
- Aktuálnost – Pro zajištění srovnatelnosti pochází všechny články z novějších ročníků
časopisů, tedy 2015, 2016.
- Autorství – Články jsou napsány zahraničními autory. Vzhledem k tomu, že u všech
zkoumaných titulů tvoří převzaté články nadpoloviční většinu, výběr těchto článků
věrněji reprezentuje současnou obsahovou náplň českých fitness časopisů.
- Názor – V článcích jsou obsaženy názory, postoje, hodnoty. Články čistě
informativního charakteru, jako rubriky s recepty, interpretace studií či tréninkové
plány bez rozsáhlejšího úvodu by neposkytovaly dostatek prostoru pro obsahovou
analýzu.

4.4.1 Svět kulturistiky – článek „Bratři v bolesti“
Článek

Bratři

v bolesti216

je

textem

převzatým

z cizojazyčného

originálu

(pravděpodobně z časopisu Muscle & Performance, s nímž Svět kulturistiky spolupracuje).
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Jeho autorem je King Kamali. Článek má rozsah dvou stran, přičemž více než polovinu
zaujímají fotografie.
Svojí strukturou připomíná rubriku otázek a odpovědí – článek je uvozený slovy
„Zeptejte se odborníka“ a každý odstavec je započatý otázkou formulovanou jako čtenářský
dotaz, na niž autor odpovídá. U otázek nicméně není uveden žádný tazatel a není tedy jasný
jejich původ. Všechny přitom směřují k hlavnímu tématu celé dvojstrany – cvičení
s tréninkovým partnerem. Samotný fakt, zda jsou autory čtenářských dotazů skutečně čtenáři,
či nikoliv, ve skutečnosti nemá žádný vliv na celkovou informační hodnotu příspěvku.
Využití postavy čtenáře zde však umožňuje vybudovat reprezentaci časopisu jako
fundovaného rádce (o němž mluví např. Maguire217), který je připravený nabídnout své
odborné znalosti širokému publiku. Nikde v článku však nejsou uvedeny žádné další
informace o autorovi, a není tedy jasné, z jaké pozice uděluje svoje rady. Článek tak na jednu
stranu využívá autoritativního postavení „odborníka“, které má dodávat textu náležitou váhu a
autenticitu prostřednictvím zosobnění, na druhou stranu však tuto autoritu podkopává absencí
jakékoliv další informace o autorovi.
Tématem článku je posilování s tréninkovým partnerem, přičemž sdílení bolesti je
prezentováno jako jedna z hlavních hodnot tohoto způsobu fyzické aktivity. Text reprezentuje
tělesnou kulturu v podobě obrovské fyzické námahy prováděné až do takové krajnosti, že ji
člověk nedokáže zvládnout bez pomoci tréninkového partnera. Společná kultivace těla
prostřednictvím zvedání nejtěžších možných vah však v pojetí, které předvádí článek, nevede
jen k maximálním svalovým přírůstkům, které jsou hlavní motivací k této činnosti, ale také
k posílení přátelství a důvěry s tréninkovým partnerem, který je v titulku označován přímo
jako bratr. To poukazuje k reprezentaci tělesné kultury coby specifického životního stylu,
který se silně promítá do dalších sociálních aspektů života jeho stoupenců a obohacuje ho
nejen o kýžené svaly, ale také o pevné vztahy.
„Povzbuzujte svého partnera pozitivními slovy,“ či „užijte si legraci. Vy i váš
tréninkový partner byste si měli společné chvíle užívat,“ nabádá článek, který tak do jisté míry
stojí proti představě posilování a dalších fitness aktivit jako vysoce individualizovaných
forem pohybu. Apel na hodnoty jako je bratrství, společný prožitek, sdílení bolesti, důvěra a
217
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pomoc při dosahování cílů v tomto článku dodává hloubku jinak poněkud ploché reprezentaci
tělesné kultury na stránkách těchto zájmových magazínů obyčejně charakterizované touhou
po dosáhnutí určitého tělesného vzhledu.
Přesto však článek jako hlavní argument již tradičně používá svalové přírůstky.
„Vědět, kdy přitlačit a trpělivě vyčkat, až ze sebe tréninkový partner dostane opravdu
maximum, to je umění, které vám pomůže budovat objem a současně minimalizovat riziko
zranění,“ vypočítává autor výhody trénování ve dvou. Také otázky čtenářů implikují, že
důvodem pro zapojení další osoby do této, jinak individuálně vykonávané aktivity, je v první
řadě rozvoj svalstva:
„Rád cvičím sám, ale znamená to, že tím omezuji svoje možnosti, jak se v tom
zlepšovat a nabírat hmotu?“
„V tom máte bohužel pravdu. […] Když se podíváte na nejlepší kulturisty, pak mají
společný jeden rys – tréninkového partnera. Pokud chcete provádět silová opakování, která
jsou pro maximální růst nezbytná, potřebujete dopomoc. […] Jak řekl Arnold ve snímku
Pumping Iron, svaly nerostou v první polovině série, ale až v té druhé, což je ta, která odlišuje
šampiony od těch ostatních.“
Reprezentace úspěšného sportovce/člověka jako toho, kdo má největší svalové
přírůstky, je stále klíčová. Text přitom počítá s fungováním intertextuálního sdílení hodnot se
svými čtenáři – veškerý text směřuje k tomu, že základním cílem a měřítkem úspěchu je
svalový objem a ostatní věci je třeba podřídit. Text výše lze interpretovat jako: „Rád cvičím
sám, ale nenabral bych více svalů, kdybych to změnil?“, „Ano, chcete-li být jako Arnold,
musíte cvičit s partnerem.“ Úryvek je pak zároveň dalším příkladem intertextuálního sdílení
hodnot v dané komunitě, když předpokládá nejen automatické spojení jména Arnold
s příjmením Schwarzenegger, ale také znalost snímku Pumping Iron, který představuje
kinematografický mezník v historii kulturistiky. Minimálně mezi vyznavači posilování, ale
spíše i v rámci široké veřejnosti, již označení „Arnold“ funguje jako archetyp218 velice
svalnatého a silného člověka.

Archetyp představuje nevyhraněnější kategorii typizace. Označuje hrdiny/antihrdiny, kteří ztělesňují nejhlubší
přesvědčení, představy, hodnoty, případně přestupky platné v celé kultuře (např. Superman). Mediální
komunikace archetypy přebírá a posiluje. (BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií, s. 199.)
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V článku je pak velice bohatě využívat „silácký“ slovník akcentující jednak velikost
svalů a vyzdvihující hodnoty jako bolest, nasazení, vypjetí i agresivita, který popisují
například Dworkinová a Wachsová219. „Umím cvičit jenom jedním způsobem – opravdu
hardcore,“ nebo „když cvičím, je to, jako když jdu do války,“ dozvídáme se například.
Nechybí také fráze jako „tvrdě vybudované svaly“, „budovat objem“ či „maximální růst“.
Článek doprovázejí tři fotografie, na všech figurují dva stejní muži, přičemž kontext
napovídá, že ten z nich, který vždy vystupuje spíše v popředí, je autor King Kamali. To však
není zcela jasné. Na dvou fotografiích jsou muži vyobrazeni při tréninku v posilovně, kde
jeden z nich cvičí a druhý mu asistuje a „jistí“ ho. Oba muži mají značně vyvinutou
muskulaturu, jsou oděni ve sportovních šortkách a nátělnících a na první pohled splňují
tvrzení, že „muž má být velký“220 Cvičící muž má ve tváři výraz maximálního vypětí. Tělesná
kultura v jeho pojetí znamená velikost, sílu, bolest i odhodlání. Na obou fotografiích je také
vidět obrovské závaží (velký počet kotoučů na činkách), s nímž muž cvičí, což pomáhá
znázornit jeho sílu. Na poslední fotografii pak oba muži stojí zády k sobě s rukama
založenýma na prsou a doplňují poslední odstavec článku uvozený slovy „Buďte dobrý
tréninkový partner“.

4.4.2 FITNESS – článek „Společný trénink, společný život!“
Příspěvek Společný trénink, společný život! 221 je taktéž příkladem převzatého článku
(z kanadského časopisu OXYGEN, na jehož články má FITNESS licenci), autorkou je Lara
McGlashan. Rozsah článku je šest stran, přičemž nadpoloviční většinu zaujímají fotografie a
další grafické prvky.
Úvodem článku je představena jeho hlavní aktérka, cvičitelka Heidi Powell, která se
čtenářkami sdílí tipy, jak skloubit rodinu s pravidelným cvičením. Většina rozsahu je pak
věnována speciálnímu tréninku hýždí „podle Heidi“ – tato část zahrnuje tabulku s přesným
rozpisem jednotlivých cviků a počtem jejich opakování a fotografickou i slovní instruktáž, jak
219
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jednotlivé cviky provádět. Na poslední půlstraně je pak uvedený recept z kuchyně cvičitelky a
jejího manžela.
Klíčovým sdělením článku je: I když jste manželkou a matkou, můžete a měla byste se
věnovat se aktivnímu tréninku a usilovat o dosažení sportovní postavy, kterou prezentuje
hrdinka článku. Příspěvek reprezentuje tělesnou kulturu jako společenskou nutnost, jejíž
nerespektování je projevem lenosti či neschopnosti. Jak se zde dočteme, „ačkoliv hodně lidí
využívá svoje děti jako výmluvu, že nemohou cvičit, Powellovi tuhle teorii zcela popírají. „Tak
jako zvládáte péči o domácnost, zvládnete i cvičení, ačkoliv máte děti, dodává Heidi.“
Hlavní aktérka článku reprezentuje téměř dokonalou moderní ženu, která je úspěšná ve
své práci („natáčí televizní show, píše blogy a knihy“), věnuje čas své rodině („stará se o
čtyři děti“) a zároveň denně posiluje a její postava je prototypem atletické sportovkyně, které
nechybí vyrýsované svaly, ani typicky ženské tělesné přednosti. Tento obraz „superženy“,
která úspěšně zvládá mnoho denních rolí, odpovídá mediálnímu zobrazení emancipované
ženy, která se osvobozuje od starých společenských struktur, v nichž byla „strojem na rození
a péči o děti“ (orig. „baby machine“), a konečně dělá „něco pro sebe“. 222 Fitness je
prezentováno jako něco, co by měly „nové matky“ dělat samy pro sebe. Ve skutečnosti však
reprezentace cvičící matky není znakem vyvázání ze starých zvyklostí, ale přesným opakem,
jelikož ženy jsou prostřednictvím společenského tlaku nuceny zvládat všechny tyto role. 223
Tento fenomén označovaný jako „třetí směna“ (orig. „third shift“) popisuje cvičení jako
povinnost dostát společenským požadavkům, kterou dnes ženy často plní po své „první
směně“ v práci a „druhé směně“, kterou představuje péče o děti a domácnost.224
Taktéž článek Společný trénink, společný život! prezentuje cvičení jako povinnost,
kterou by schopná žena měla zvládnout: „Prostě si ten čas uděláte. Můžete cvičit, když děti
spí, zvládnete trénink v obýváku, zatímco si děti hrají, dá se to nastavit tak, že vy budete
s dětmi, zatímco manžel půjde cvičit a pak se vystřídáte.“ Text tak implikuje požadavek
přizpůsobení veškerého dalšího programu kromě pracovních a rodinných povinností tréninku
a reprezentuje fenomén tělesné kultury jako nutnou náplň volného času. Hlavním argumentem
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je v první řadě tělo Heidi Powell zobrazené na fotografiích. Dále pak slovní navození vidiny
dokonalého těla, kterého mohou čtenářky díky tréninku dosáhnout. „Pevný a tvarovaný,
takový bude váš zadeček, když zkusíte trénink Heidi Powell.“ – přesně dle názvu článku
socioložky Pirkko Markula Firm but shapely, fit but sexy, strong but thin225, taková má být dle
fitness časopisů i dle zkoumaného textu ideální žena – pevná, ale tvarovaná, fit, ale sexy,
silná, ale štíhlá.
Celý článek provází fotografie (na šesti stranách je patnáct fotografií) ilustrující
provedení cviků, které dle textu doporučuje sama cvičitelka. Toto grafické zpracování
popisovaného tréninku je pro časopisy zaměřené na kulturistiku a fitness velice typické a je
také jedním z důvodů, proč obrazový materiál tvoří tak velkou část obsahu na stránkách
těchto periodik. Jeden cvik je ilustrován dvěma až třemi různými fotografiemi, které
zachycují člověka v různé fázi provedení cviku.
Powell je na všech fotografiích oblečená do sportovní podprsenky s velkým výstřihem
odhalujícím značnou část jejího poprsí, nicméně téměř celé nohy má zahalené dlouhými
legínami a celkový dojem tak není lascivní, ale sportovní. Dojem její fyzické zdatnosti je pak
podpořen činkou s obrovskými kotouči, s níž aktérka cvičí. Na rozdíl od kulturistů křičících
bolestí však na těchto fotografiích vidíme pečlivě upravenou ženu, která se u provádění všech
cviků jemně usmívá, případně zasněně dívá do dálky, a navozuje tak u čtenářek dojem, že je
při cvičení nečeká bolest, námaha, ani jiné nepříjemné pocity. I na fotografiích tedy můžeme
nalézt podporující argument pro osvojení fenoménu tělesné kultury čtenářkami FITNESS –
posilováním lze dosáhnout pevného a tvarovaného těla a navíc je to snadné a příjemné.

4.4.3 MUSCLE&FITNESS – článek „Bláto a krev“
I třetí analyzovaný článek s názvem Bláto a krev226 autora Roba Decillise patří do
kategorie převzatého obsahu, v případě titulu MUSCLE&FITNESS jde o materiály
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publikované AMI/WEIDER PUBLICATIONS, INC.227. Článek má rozsah osmi stran, z čehož
asi třetinu zabírá obsah a zbylé dvě třetiny naplňují fotografie.
Článek pojednává o přípravě na účast v extrémní outdoorové soutěži, tzv. adventure
race. Tyto soutěže představují nový trend mezi aktivitami obecné tělesné zdatnosti spojující
silové aspekty tréninku v posilovně s venkovními aktivitami, jako je běh. Jak článek
zaznamenává, „říkejme tomu Spartan Race, Tough Mudder, Warrior Dash nebo cokoliv v této
rapidně rostoucí kategorii, nicméně překážkové dráhy se vedle crossfitu staly nejžhavějším
trendem fitnessu.“ 228 Článek nejdříve tento trend obecně popisuje, jeho hlavní část pak tvoří
velice podrobná tabulka s rozpisem tréninku na týden a opět popis jednotlivých vybraných
cviků s instruktážními fotografiemi.
Téma článku odráží snahu titulu MUSCLE&FITNESS o sledování nejmodernějších
trendů v oblasti fitness a silových sportů a zaměření na širší okruh různých sportovních
disciplín, než je tomu u zbývajících dvou zkoumaných časopisů. Zároveň je však patrné, že
magazín přebírá zahraniční obsah bez ohledu na vztah k lokálnímu kontextu – některé
závody, které jsou na konci článku doporučeny s podtitulkem „Zvolte si vlastní
dobrodružství“, probíhají pouze ve Spojených státech. Podobné závody s jinými názvy přitom
probíhají i zde, o nich však článek nemluví. Doplnění o vlastní obsah by bylo v tomto článku
velice vhodné a značně by zvedlo jeho informační hodnotu pro čtenáře.
Ideál tělesné kultury v tomto článku reprezentuje celková fyzická zdatnost, rovnováha
mezi sílou a vytrvalostí a celkově funkční zdravé tělo připravené zdolávat překážky. Celá
úvodní část textu zdůrazňuje potřebu vymanění z uzavřeného prostředí a jakéhosi „návratu ke
kořenům“. Vymezením se vůči „dnešnímu“ stylu života, jehož značnou část trávíme
v uzavřených prostorech, vyzdvihuje hodnoty jako je příroda a přirozenost. „Místo toho,
abychom používali tělo tak, jak to zamýšlela příroda […] jsme celý den zaparkovaní před
počítačem a kontrolujeme e-maily. Dokonce, i když se čtyřikrát týdně nebo častěji dostaneme
do posilovny, začne nás otupovat jednotvárnost každodenní lopoty.“ Text tak dokonce i
pravidelné návštěvy posiloven a fitness center prezentuje jako přežitek a v podstatě jednu
227
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Je však třeba konstatovat, že oproti Spojeným státům, kde se těchto soutěží pořádá opravdu obrovské
množství a zúčastňuje se jich široká veřejnost, v České a Slovenské republice, přestože i zde jde o aktuální
fitness trend, se závodů tohoto typu koná zatím jen několik a teprve si získávají oblibu širší veřejnosti.
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z charakteristik pasivní konzumní společnosti. MUSCLE&FITNESS však svým popisem
posilovny jako symbolu jednotvárnosti a lopoty míří do vlastních řad, jelikož se stále naprostá
většina jeho článků se v posilovně odehrává.
Článek reprezentuje tělesnou kulturu prostřednictvím velice náročné tělocvičné
aktivity, která má základy v silovém tréninku, avšak probíhá v opětovném spojení s přírodou.
Tento fenomén ztělesňují popisované extrémní outdoorové soutěže: „Pronikají do niterné
touhy tlačit naše těla až na hranici možností a být zajedno s překážkami.“ Článek přitom
využívá připodobnění k dětským aktivitám, jejichž prostřednictvím představuje tělesnou
kulturu jako lidskou přirozenost: „Plazit se travou, lézt po stromech, skákat přes ploty a
nakonec se vrátit domů pokrytý blátem – to byl cyklus aktivity, jenž definoval dětství mnoha
z nás. Pak jsme dospěli a hřiště nahradila kancelář. Jediné plazení, jaké dnes dospělí dělají,
je vylézání z postele. Vyšplhat na strom? To je pro Tarzana…“ Dětství zde reprezentuje
přirozenost a aktivní styl života jako ceněné hodnoty, zatímco dospělost reprezentuje lenost,
pasivitu a pohodlnost.
Stejně jako tomu bylo u zkoumaného textu v titulu Svět kulturistiky, i tento článek
apeluje na „mužství“ čtenářů prostřednictvím výrazů asociujících bolest, vypětí a živočišnost.
Příkladem je již samotný titulek Bláto a krev. Dále článek ujišťuje, že „se zaručeně zpotíte,
umažete a možná i trochu zkrvavíte,“ a že „vás čekají brutální zážitky.“ Tento příspěvek však
poněkud netradičně mezi hlavní sledované hodnoty neřadí nárůst svalové hmoty. To však není
možné vnímat jako obecnější trend časopisu MUSCLE&FITNESS, ale pouze jako individuální
jev vycházející z plurality témat v titulu.
Na šestnácti fotografiích, které článek doprovázejí, předvádí model provedení cviků
předepsaných v tréninkovém plánu. Přestože článek pojednává o návratu k přírodě, fotografie
jsou pořízeny v interiéru. Nejde však o tradiční posilovnu plnou činek a strojů, ale prostor pro
funkční trénink, který má dokonce jako podlahový povrch umělý trávník. Sportovec navíc
cvičí s netradičními pomůckami, jako je železný kbelík či pytel s pískem. Text uvádí možnost
provádění tohoto tréninku venku i vevnitř, přičemž zdůrazňuje, že minimálně běžecká část
tréninku by měla být prováděna venku, a ne na běžeckém páse, a slovy „žádný běhací pás
nedokáže správně přiblížit běh do kopce“ znovu potvrzuje poselství tohoto článku, že
fenomén tělesné kultury se alespoň z části přesouvá zpět pod otevřené nebe.
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4.4.4 Závěr analýzy článků
I když lze na základě zjevné podobnosti vybraných titulů, z nichž všechny se primárně
zaměřují na dosti úzce vyhraněnou oblast kulturistického a fitness tréninku, usuzovat, že
budou tyto časopisy svým čtenářům nabízet podobné významy, kvalitativní obsahová analýza
odhalila rozdíly prezentovaných hodnot.
Největší odlišnosti v přístupu k tělesné kultuře se objevují z hlediska genderového.
Zatímco oba časopisy, pro něž je charakteristická převaha článků zaměřených na muže a
zobrazujících muže – tedy Svět kulturistiky a MUSCLE&FITNESS, shodně prezentují tělesnou
kulturu ve spojení se silovým vypjetím, náročnou tělesnou aktivitou zahrnující bolest,
„extrémní odhodlání“ a „brutální zážitky“, magazín FITNESS, který je určený ženám,
předkládá představu posilování jako něčeho příjemného, co přináší viditelné výsledky s malou
námahou. Všechny články přitom konstruují obraz silového tréninku jako naprosté nutnosti
v životě člověka, přičemž používají různé argumenty. Svět kulturistiky argumentuje
maximálními

svalovými

přírůstky,

které

považuje

za

samozřejmý

cíl

cvičení,

MUSCLE&FITNESS argumentuje nárůstem síly a celkovou fyzickou zdatností, ale vyzývá
také k následování moderních trendů, a časopis FITNESS pak jako argument používá touhu
po pevném a „tvarovaném“ těle, které je v přeneseném smyslu znakem sebedisciplíny,
schopnosti správného time managementu, projevem emancipace a zdánlivého vyvázání ze
„starých“ struktur, v nichž žena figurovala v první řadě jako pečovatelka o rodinu a
domácnost. Schopnost zvládat několik rolí zároveň, která reprezentuje obraz moderní úspěšné
ženy, je jedním z nejvýraznějších specifik, které časopis FITNESS oddělují od dalších
zkoumaných titulů.
Specifické hodnoty prezentují i další dva časopisy. Zatímco Svět kulturistiky
představuje posilování jako možnost navázat hluboký interpersonální vztah reprezentovaný
„sdílenou bolestí“, ale také pomocí a důvěrou, MUSCLE&FITNESS apeluje na opětovné
propojení s přírodou, čímž na jedné straně posiluje představu silového cvičení a fitness jako
vysoce individualizované aktivity, na straně druhé však překračuje neustále opakovaný vzorec
„cvičení v posilovně – těžké činky a posilovací stroje – maximální nárůst svalové hmoty“,
který v tomto typu periodik tradičně reprezentuje kulturu těla. MUSCLE&FITNESS také
prezentuje tělesnou kulturu jako směr podléhající moderním trendům, které je dobré
následovat, neboť reagují na aktuální problémy společnosti a nabízí řešení.
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Společnou a všeobjímající prezentovanou hodnotou je však tělesná estetika, pod
kterou všechny tři časopisy vidí pevnost těla dosaženou cvičením, viditelný svalový tonus a
nízké procento tělesného tuku. Do značné míry tak reprezentace tělesné kultury na stránkách
všech tří zkoumaných periodik funguje stejně, avšak s použitím jiných nástrojů a argumentů.
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Závěr
Tato diplomová práce zkoumala a analyzovala přítomnost a projevy fenoménu tělesné
kultury na stránkách vybraných českých zájmových časopisů. Hlavním cílem práce přitom
bylo zmapovat a porovnat současnou nabídku tištěných periodik zaměřených na tematiku
fitness, kulturistiky, zdravého pohybu a obecné fyzické zdatnosti. Práce se dále snažila
kontextuálně uchopit současný probíhající trend popularizace a komercionalizace fitness
aktivit, díky kterému se kultura těla dostává do hledáčku zájmu médií.
K vysvětlení tohoto trendu bylo v první řadě nutné uvést výše zmíněné jevy do
teoretických a historických souvislostí. Sloužilo k tomu vysvětlení klíčových pojmů, s nimiž
práce operovala, jako tělesná kultura, tělesné cvičení, kulturistika či fitness, představení
pohybu jako společenského fenoménu i promítnutí tohoto fenoménu do médií. Jelikož mýtus
dokonalého těla je jedním z oblíbených sdělení, která v současnosti média prezentují, logicky
vyvstávají otázky možného negativního vlivu na společnost, v níž většina členů tomuto ideálu
neodpovídá. Na druhé straně však mají média možnost stát se šiřitelem osvěty v oblasti
zdravého životního stylu, cvičení či stravy. Z provedené rešerše časopisů Svět kulturistiky,
MUSCLE&FITNESS a FITNESS vyplývá, že tento typ médií je skutečně užitečným zdrojem
informací vyhledávaným nejen aktivními sportovci, ale také lidmi trpícími nadváhou a
nedostatkem pohybu, a plní funkci motivátora ke změně, což dokazují například stovky
účastníků čtenářských soutěží usilujících o tělesnou proměnu. Zároveň jsou však zkoumané
časopisy nositelem ideálu dokonalého těla, který ignoruje rozmanitost různých tělesných typů
a posiluje představu o jediném správném prototypu muže-svalovce a ženy-sexy atletky.
Ačkoliv se však různé mediální teorie shodují na tom, že média mají moc ovlivňovat
publikum, názory na to, jak tento proces probíhá, a jaká je možná míra mediálního účinku, se
liší. Záměrem této práce však nebylo zkoumání účinku fitness médií na čtenáře, a jak bylo
vymezeno v teoretické části, práce vycházela z obecně přijímaného předpokladu, že proces
ovlivňování je ve vztahu médium-čtenář obousměrný.
Taktéž média upravují svůj obsah na základě společenských požadavků, a práce tedy
operovala s předpokladem, že popularizace fitness aktivit a jejich pronikání mezi stále širší
vrstvy společnosti přináší změny do mediální sféry. Z této hypotézy vycházela i jedna
z výzkumných otázek: Jak trend rozvoje tělesné kultury ovlivnil obsahovou strukturu
diskutovaných zájmových periodik? Analýza ukázala, že obsahová struktura magazínů se
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skutečně proměňuje, avšak různé tituly reagují na zmíněné společenské změny s různou
citlivostí. V případě všech tří časopisů lze nicméně konstatovat, že se prezentace témat
zjednodušila. Zatímco dříve se autoři článků nebáli ponořit do hloubky diskutovaného tématu,
dnes zůstávají na povrchu. Články jsou laické a zpracované tak, aby nebylo nutné nad
sděleními příliš přemýšlet a získané informace zasazovat do souvislostí. V devadesátých
letech měly články na stránkách zkoumaných časopisů explanační charakter, dnes mají spíše
charakter motivační. Jsou naplněné burcujícími výkřiky, silnými frázemi, sliby a také
fotografiemi „ideálních“ těl. Tyto fotografie přitom zaujímají mnohem větší část obsahu, než
tomu bylo dříve – obrazový materiál jednoznačně přibývá na úkor kvalitního textu.
V práci byl dále zmapován vývoj jednotlivých periodik, přičemž všechny tři byly
simultánně porovnávány z hlediska obecných charakteristik (např. profil redakce, informační
zdroje, vývoj ceny), cílového publika, tematické struktury, jazykových prostředků a z grafické
stránky. Tato část sama o sobě poskytovala rozsáhlou odpověď na další z výzkumných
otázek: Jak se vyvíjela nabídka a podoba českých tištěných periodik zaměřených na tematiku
fitness, kulturistiky a obecné tělesné zdatnosti od doby jejich vzniku po současnost?
Poslední otázku: Jakým způsobem je v jednotlivých titulech uchopen fenomén tělesné
kultury, s jakými shodami a rozdíly? pak zodpověděla jednak kvalitativní obsahová analýza
vybraných článků, která se pokoušela odhalit způsob, jakým je tělesná kultura na stránkách
zkoumaných periodik reprezentována, ale také předešlá část, která popisovala vývoj magazínů
a jednotlivé změny interpretovala na základě relevantní literatury. Zatímco v časopisech Svět
kulturistiky a MUSCLE&FITNESS reprezentují tělesnou kulturu atributy jako velké svaly,
viditelná muskulatura a neustálý hon za dalšími svalovými přírůstky (druhotně také síla,
kondice a psychické vlastnosti jako odhodlání, sebeobětování, ochota podstupovat bolest),
v časopisu FITNESS je tělesná kultura reprezentována v podobě těla pevného, ale zároveň
oblého, vyrýsovaného, ale zároveň ženského, svalnatého, ale ne příliš – představa o tom, jak
by mělo ženské tělo vypadat, je tudíž velice přesná, a na ženy klade značné nároky na jeho
dosažení bez ohledu na věk, rodinnou situaci či časové možnosti.
V konečném důsledku však pojímají všechny časopisy tělesnou kulturu stejně – jako
snahu o dosažení společensky „privilegovaného“ těla, v jehož pevnosti a vypracovanosti se
odráží charakterové vlastnosti jeho nositele – disciplína, sebekázeň, odhodlání a ochota
přinášet oběti zajišťující lepší pozici ve společenské hierarchii.
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Summary
The thesis examines a presence of physical culture phenomena in Czech special
interest media. The main goal is to map and compare existing magazines oriented on fitness,
bodybuilding,

health

lifestyle

or

physical

kulturistiky, MUSCLE&FITNESS and FITNESS.

exercise
The

thesis

in

general,

also

namely

describes

Svět

increasing

popularisation and commercialization of fitness activities which help physical culture to
attract more and more media attention and coverage.
The thesis is based on assumption that such trend has caused changes in relevant
media. Growing popularity of fitness activities in society resulted in gradual but inevitable
transformation of content and structure of articles. The most significant consequence is
simplification of content. Nowadays, texts and articles accent generalization, easier language
and overall lower quality. On the contrary, in the nineties, articles tended to have more
explanatory ambitions. This trend is also documented by increasing share of photography and
reducing volume of plain text.
The thesis further maps development of selected periodicals. All three magazines were
compared according to their general characteristics, such as information resources or growth
of price, but also reflecting other aspect – target audience, thematic structure, linguistic means
and graphic design.
Qualitative content analysis is used to examine media representation of physical
culture phenomenon in selected magazines. In Svět kulturistiky and MUSCLE&FITNESS,
physical culture is represented by huge muscles, and muscle gains are presented as a top
priority, whereas in FITNESS, physical culture is represented by body that is “firm but
shapely, fit but sexy, strong but thin”.
Nevertheless, at the end, all the magazines shows similar pattern in physical culture
representation – with priority on achieving socially “privileged” body that is firm and shaped,
mirroring traits and personality of its owner – discipline, commitment, and willingness to
make sacrifices in order to reach for better position in the social hierarchy.
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