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Anotace 

 

 Diplomová práce „Televizní lifestylové pořady: fenomén proměny, 

maskulinity a úspěchu“ pojednává o televizních magazínech typu proměna a o normách 

maskulinity, které tyto pořady konstruují. 

 

 V teoretické části se práce zabývá otázkami životního stylu, kulturního 

kapitálu, těla, symbolického násilí a kulturní aristokracie tak, jak je definuje Pierre 

Bourdieu. Dále se práce zabývá tématem stylu jako záměrné komunikace, hegemonie a 

rezistence, jak je pojednává Dick Hebdige. Tělo a jeho umravňování do podoby těl 

ukázněných tak, jak tuto praxi popisuje Michel Foucault, je předmětem další části práce. 

 

 Dále se práce zabývá otázkou těla a maskulinity, a zejména tím, jakým 

způsobem je maskulinita konstruována v mediálních sděleních. Definuje dva typy 

maskulinity, a to maskulinitu hegemonní a maskulinitu konzumní neboli 

metrosexualitu. Fenomén proměny jakožto televizního formátu je předmětem dalších 

kapitol, které se zabývají zákonitostmi televizních formátů, jejich složek, narativity atd.  

 

 V analytické části se práce zabývá dvěma lifestylovými televizními pořady 

typu proměna, a to pořadem Vypadáš skvěle!, který vysílala Česká televize, a pořadu 

Peklo s Landou z produkce internetové televize Stream. 

 

 Tyto pořady mají za cíl pomoci „obětem“ proměny v cestě za kvalitnějším 

životním stylem a modernějším vzhledem. Mimo jiné však také předávají sdělení o tom, 

jakým způsobem se moderní muž chová nebo nechová, co dělá nebo nedělá a jaké má 
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vlastnosti. Peklo s Landou práce přiřazuje k tradici tzv. „svalnatých dramat“, které 

konstruují hegemonní maskulinitu s důrazem na fyzickou sílu a tvrdost, zatímco 

Vypadáš skvěle! konstruuje maskulinitu konzumní, která je charakteristická důrazem na 

pěstěný vzhled a jemnost. 
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Annotation 

 

 Diploma thesis „TV Lifestyle Magazines: Phenomenon of Masculinity, 

Makeover and Success“ mostly deals with the concepts of life-style, taste, makeover a 

masculinity and their factual manifestation in particular television shows. 

 

 In its theoretical part the thesis defines fundamental themes and concepts 

based on literature, especially according to Pierre Bourdieu, Dick Hebdige and Michel 

Foucault. 

 

 The concept of life-style has gained much importance in contemporary 

society, because it´s actually the style of life which has become the most important 

principle of social clustering. One of the first sociologists to reflect on the concept of 

life-style was Pierre Bourdieu. His conception of life-style is based on stratification and 

social inequalities. These inequalities are – according to Bourdieu – the product of deep 

structural inequalities underlying the society as a whole. The thesis also concerns with 

style as intentional communication, hegemony and resistence as perceived by Dick 

Hebdige. The body and the process of moulding it into the shape of disciplined bodies is 

the subject of another part of the thesis. 

 

 Further on the thesis deals with the problem of body and masculinity, and 

above all with the process of building its image in the media. Two types of masculinity 

are defined; first hegemonic masculinity and later consumer masculinity (or 

metrosexuality). The phenomenon of masculinity as a TV format is the subject of 

further chapters, which deal with patterns of television formats, their constituents, 

narrativity etc. 

 

 The analytical part of the thesis is concerned with two particular television 

shows – Vypadáš skvěle! which was broadcast by the Czech Television, and Peklo s 

Landou, which was produced by the internet television Stream. 

 

 These shows aim at helping the „victims“ of make-over process to head for 
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a better way in their style of life and their appearance. Apart from this they also pass on 

the message about modern men, their behavior, actions and personal qualities. The 

thesis assigns Peklo s Landou to the tradition of so-called „muscle drama“ which puts 

emphasis on hegemonic masculinity by stressing physical strength and toughness, while 

Vypadáš skvěle! follows consumer masculinity and its emphasis on exquisite 

appearance and smoothness.  
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Úvod 
 

 Téma „Televizní lifestylové magazíny: fenomén maskulinity, proměny a 

úspěchu“ jsem si pro svou diplomovou práci zvolila hned z několika důvodů. Zaujalo 

mne, jak se na českých televizních stanicích – případně na internetových televizích – 

zhruba od roku 2005 objevuje čím dál více pořadů typu proměna, a jak velký divácký 

ohlas mají. Pořady tohoto druhu jsou oblíbené po celém světě, a to jak u diváků, kterým 

se dostává možnosti sledovat v televizi „lidi jako jsme my“, tak i u televizních produkcí, 

neboť se jedná o pořady poměrně levné, ovšem jako formát prověřené, s prakticky 

zajištěným úspěchem.  

 

 V rámci těchto pořadů mne však nejvíce zaujala role mužů, a to jak v pozici 

„obětí“ proměny neboli účinkujících, tak v pozici expertů a moderátorů. Tyto pořady 

byly původně jednoznačně určeny ženám a ženy se také objevovaly ve všech 

podstatných rolích, přičemž muž byl přijatelný pouze v roli odborníka. Dnes však 

vidíme muže nejen jako experty, ale rovněž jako ty, kteří se veřejně přiznávají ke své 

nedostatečnosti a k potřebě najít své „lepší já“. Domnívám se, že tento fakt souvisí s 

celospolečenskou změnou v pojímání mužů, jejich těl i jejich sociálních rolí; neboli s 

proměnou vnímání maskulinity. 

 

 V teoretické části práci se pokusím o definici pojmů a zamyšlení nad 

některými koncepty, jako jsou například životní styl, kulturní kapitál, habitus, styl jako 

komunikace, tělo; a to podle Pierra Bourdieua, Dicka Hebdige a Michela Foucaulta. 

Dále se budu zabývat maskulinitou: tím, co vlastně maskulinita zahrnuje, jak se 

projevuje a jak se v mediálních sděleních vytváří její obraz. Pokusím se také rozlišit 

mezi tradičními formami maskulinity, jakou je například maskulinita hegemonní, a 

„novou“ maskulinitou konzumní neboli metrosexualitou. Na závěr teoretické části se 

budu zabývat pořady typu proměna.  

 

 Televizní proměny jsou oblíbeným formátem pořadu: napřed se tedy 

pokusím definovat, co je to formát a následně určit, v čem spočívají specifika formátu 

televizních proměn a z jakých složek se tento formát skládá. Blíže se budu zabývat rolí 
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„obětí“ neboli účinkujících, rolí expertů a vztahů mezi účinkujícími a odborníky. 

  

V praktické části práce se blíže zaměřím na dva pořady typu proměna, a to 

na Vypadáš skvěle!, který vysílala Česká televize, a na Peklo s Landou z produkce 

internetové televize Stream. Metodou zakotvené teorie se pokusím o jejich analýzu. 

Otázky, na které budu hledat odpovědi, jsou především tyto: jakým způsobem tyto 

pořady konstruují kategorii maskulinity, jak podle nich vypadá a co je a není její 

součástí? A dále: co konkrétně v těchto pořadech znamená „proměna“, kde začíná a 

kam vede? Soustředit se budu především na analýzu synchronních i asynchronních 

promluv, neboť tyto se v pořadech nevyskytují nahodile, ale jsou pečlivě vybírány s 

cílem působit na diváka a konstruovat celkové vyznění a sdělení pořadu. 

 

 Při hledání odpovědí na tyto otázky se budu mimo jiné soustředit na postavy 

účinkujících coby nedokonalých mužů trpících nejrůznějšími odchylkami od sociálních 

norem, kteří přicházejí do pořadu s tím, že potřebují pomoc - proměnu. Proti nim tu stojí 

experti: moderátoři a tým odborníků, kteří jim mají s proměnou pomoci a ukázat jim tak 

lepší, smysluplnější cestu životem. V čem tkví jejich výjimečnost a autorita a jak se 

projevuje v kontrastu k obyčejnosti a submisivitě obětí proměny? 

 

 Na závěr praktické části se budu soustředit na samotný proces proměny v 

obou pořadech a na výsledky, které má přinést. Jak podle tvůrců každého z pořadů a 

podle obou týmů expertů má vlastně vypadat muž, který se za sebe nemusí stydět a 

který vyhovuje normám? Jaké má vlastnosti, jak vypadá a jak se chová? Jinými slovy – 

jak jednotlivé pořady konstruují maskulinitu? 

 

 Cílem práce je zjistit víc o fenoménu maskulinity v interakci s fenoménem 

televizních pořadů typu proměna. Chtěla bych srovnat přístup k proměně vizáže a 

životního stylu v obou pořadech a tím se také pokusit blíže definovat roli muže v dnešní 

společnosti. Jak si ideálního muže konstruujeme a co od něj očekáváme? Předpokládám, 

že analýzou obou pořadů, jednotlivých postav a interakcí mezi nimi mohu alespoň 

zčásti přispět k zodpovězení této otázky. 
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1. Teoretická část 
 

 

1.1 Kulturní kapitál jako p ředpoklad role experta 
 

1.1.1 Životní styl  

 

 „Lifestyle“ neboli životní styl je pojem, který se v mediální i mezilidské 

komunikaci používá čím dál běžněji. Koncept „životního stylu“ a stylu obecně se v 

dnešní společnosti stal klíčovým: „Jelikož ´životní styl´ začíná nahrazovat sociální třídu 

jakožto hlavní typ sociálního seskupování a zdroj sociální identity … stává se ze stylu 

čím dál více ústřední koncept: Experimentování s životním stylem se odehrává mezi 

lidmi, jimž profesní a ekonomická role už nenabízejí koherentní sady hodnot a pro něž 

se identita generuje spíše v oblasti konzumace než produkce.“1 

 

 Machin a van Leeuwen tvrdí, že styl se stává vyjádřením identity a hodnot. 

Rozeznávají tři druhy stylu: individuální, sociální a životní; s tím, že všechny tři 

koexistují vedle sebe a různě se kombinují. „Jejich průsečíkem je fakt, že se všechny 

zabývají artikulací a ztvárněním vztahu mezi individuální svobodou a a sociální 

determinací, i když tak činí odlišnými způsoby.“2 

 

 Individuálním stylem chápou Machin a van Leeuwen veškeré individuální 

odlišnosti, vše, co děláme „po svém“. Společnost nedokáže účinně regulovat všechny 

lidské projevy a způsoby,  zůstává tu prostor pro individuální styl: rukopis, způsob 

chůze, mluvy, oblékání. Individuální styl můžeme nahlížet pouze jako na známku 

identity, která nám dovoluje odlišit jednoho člověka od druhého. Zároveň však může 

individuální styl nést expresivní význam: vyjadřuje postoje a pocity týkající se světa a 

také vyjadřuje osobnost každého jednotlivce.  

                                                 
1 Machin, David; Van Leeuwen, Theo. 2005. Language style and lifestyle. Media, Culture and Society, 27(4): 577- 

600, p. 577 
2 tamtéž,  p. 578 
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 Podle tradice francouzské strukturalistické sémiotiky rozeznávají Machin a 

van Leeuwen expresivní a impresivní individuální styl, přičemž expresivní styl 

vyjadřuje postoje, touhy a sociální původ subjektu, zatímco impresivní styl je vědomým 

produktem a slouží k tomu, aby subjekt vytvořil dojem na okolní svět. Oba typy 

individuálního stylu „existují, protože sociální regulace nedokážou pokrýt každý detail 

našeho chování, a tak zanechávají prostor pro vyjádření individuality. A také existují 

tam, kde lidé porušují pravidla a jdou přes všechny konvence, jako v případě 

nekonvenčních a inovativních umělců a myslitelů.“3 

 

 Koncept sociálního stylu staví do popředí sociální determinaci stylu, 

myšlenku, že „styl vyjadřuje nikoliv naši jedinečnou osobnost a postoje, nýbrž naši 

sociální pozici, to, kým jsme ve smyslu stálých kategorií, jako jsou třída, gender a věk, 

sociální vztahy, a to, co děláme ve smyslu sociálně regulovaných aktivit, jichž se 

účastníme, a rolí, které v nich hrajeme.“4 Rysy stylu v tomto pojetí slouží jako sociální 

značky, které jednotlivce zařazují do určitých sociálních skupin, ale nemají expresivní 

funkci. Sociální styl existuje vedle stylu individuálního a tyto styly jsou za všech 

okolností oddělené: sociální patří k veřejnému životu, individuální k životu osobnímu. 

 

 Životní styl si můžeme představit jako prostor, v němž se sociální a 

individuální styl setkávají. Sociální rozměr životního stylu spočívá v tom, že se jedná o 

styl skupin, ačkoliv ty mohou být rozptýleny po celém světě a společné jim jsou postoje 

k sociálním tématům a spotřební návyky. Machin a van Leeuwen zmiňují Radwayovou, 

která hovoří o takzvaných „interpretačních komunitách“5, kdy skrze svůj vzhled lidé 

komunikují svou interpretaci světa, svou propojenost s určitými hodnotami a postoji a 

zároveň „uznávají ostatní všude po světě jako členy stejné interpretační komunity, 

vyznávající stejný vkus, stejné hodnoty a stejné ideje.“6  

                                                 
3 tamtéž, p. 580 
4 tamtéž, p. 582 
5 Termín „interpretační komunita“ nicméně pochází od Stanleyho Fishe, který ve svojí knize Is There a Text in 

This Class?  zkoumal mimo jiné i vztah mezi čtenáři a texty. V kapitole Interpreting the Variorum tvrdí, že skrze 
interpretační strategie si čtenáři v procesu čtení vlastně text píší. O interpretačních komunitách říká, že „se 
skládají z těch, kteří sdílejí interpretační strategie nikoliv pro čtení (v konvenčním smyslu), ale pro psaní textů, k 
ustavování jejich vlastností a připisování jejich intencí. … Toto je vysvětlení  pro stabilitu interpretace mezi 
odlišnými čtenáři (patří do stejné komunity).“ Fish, Stanley Eugene. Is There a Text in this Class?: The Authority 
of Interpretive Communities. Vyd. 12. Cambridge: Harvard University Press. 2003. 394 s. , p. 171 

6 Machin, David; Van Leeuwen, Theo. 2005. Language style and lifestyle. Media, Culture and Society, 27(4): 577-
600, p. 584 
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 Spotřební zboží, které lidé k těmto proklamacím užívají, je však čím dál víc 

homogenní a na celém světě se vynalézají a uplatňují marketingové strategie, které 

slouží k tomu, aby v očích spotřebitelů proměnily zboží ve znaky životního stylu. Tento 

marketing má za úkol přiřadit homogenizované nabídce zboží významy, které jsou 

tradičně spojeny s individuálním stylem.  

 

 Životní styl je však také individuální a poskytuje jedinci volby a možnosti, 

jak uniknout sociálním požadavkům na vzhled a styl sociálně vyžadovaný od mužů či 

žen určitého věku nebo postavení apod. „A ačkoliv si jednotlivci mohou uvědomovat, 

že jejich volby jsou společné milionům dalších ´lidí jako jsem já´ všude na světě, stejně 

však mají pocit, že jejich styl je především individuální a osobní, a že kreativně 

využívají širokou škálu sémiotických zdrojů, které jim nabízí kulturní průmysl.“7 

 

 Pierre Bourdieu (1930–2002) byl francouzský sociolog, který se ve své 

práci mimo jiné zabýval problematikou životního stylu. Jeho pojetí životního stylu je 

založeno na stratifikaci a hierarchii, na nerovnostech mezi lidmi.  

 

 Bourdieu se zajímal o to, jak vzniká stratifikace společnosti a jak se tato 

stratifikace udržuje. „...Bourdieu byl jedním z nejranějších myslitelů, který zkoumal 

symbolickou konzumaci, zdůrazňuje přitom obzvlášť způsob, jakým je konzumace jako 

každodenní praxe vepsána do ideologie a kapitalistických hierarchií. To znamená, že se 

Bourdieu snažil objasnit, jak se kapitalismus a jeho formy diskriminace a sociální 

hierarchie udržují skrze každodenní praxi konzumace spíše než skrze procesy výroby a 

práce.“8 

 

 Tuto teorii – tedy, že právě konzumace hraje důležitou roli ve vytváření a 

udržování sociálních nerovností – rozpracoval především ve své knize Distinction: A 

Social Critique of the Judgment of Taste.  

 

 Mezi nejdůležitější pojmy u Bourdieua patří především pojmy habitus a 

vkus. Podle Slovníku kulturálních studií „habitus znamená soubor trvalých hodnot, 

                                                 
7 tamtéž, p. 585 
8 Lewis, Jeff. Cultural Studies: the Basics. Vyd. 2. London: Sage. 2002. 438 s., p.220 
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činností a předpokladů, který je strukturovaný a zároveň strukturující. Habitus je 

kontext, v jehož rámci chápeme svět a prostřednictvím činností získáváme přesvědčení, 

hodnoty či poznatky.“9 Habitus ale není jen způsob, jakým svět vidíme: v rámci něho 

také fungujeme, skrze něj si utváříme náhled na svět, a zároveň svůj svět i budujeme v 

souhlasu s habitem a podle jeho pravidel, které se nám staly tak vlastními a 

zvnitřněnými, že je vnímáme jako prostou realitu a danost. 

 

 „Habitus není jen strukturující strukturou, která organizuje jednání a jeho 

vnímání, ale je také strukturovanou strukturou: princip členění do logických tříd, který 

organizuje vnímání sociálního světa, je sám produktem zvnitřnění členění do sociálních 

tříd.“10 Dalo by se tedy říct, že habitus je jakýmsi souborem dispozic, které v sobě 

zahrnují jak naučená schémata uvažování, tak i jednání aktéra. Důležité je, že schémata 

habitu fungují mimo úroveň vědomí a vůle.  

 

 Vkus je pro Bourdieua dalším důležitým diferenciačním znakem, který 

umožňuje a udržuje sociálni stratifikaci. „Vkus je praktickým zvládnutím distribucí, jež 

umožňuje cítit nebo předvídat, co se pravděpodobně děje (nebo neděje) a zároveň co 

přísluší (nebo nepřísluší) jedinci zastávajícímu danou pozici v sociálním prostoru. 

Funguje jako sociální orientace, ´cit pro vlastní postavení´, vedoucí držitele daného 

místa v sociálním prostoru směrem k sociálním pozicím uzpůsobeným jejich 

vlastnostem a směrem ke zboží nebo praktikám, které příslušejí držitelům této 

pozice.“11 

 

 Jinými slovy: vkus je dalším stratifikujícím činitelem, který jednotlivce 

orientuje a zároveň zařazuje na určitou pozici v rámci sociálního světa. Vkus není 

nahodilý a čistě individuální, nýbrž sociálně konstruovaný a přísluší společenské úrovni, 

na které se jedinec nachází, a tím také předurčuje jeho preference a jednání. Bourdieu 

dokonce tvrdí, že „skrze vkus má aktér to, co se mu líbí, protože se mu líbí to, co má, to 

jest jmění, které mu bylo dáno v distribuci a legitimně mu připsáno v klasifikaci.“12  

                                                 
9 Barker, Chris. Slovník kulturálních studií. Vyd. 1. Praha : Portál. 2006. 208 s., p. 63 
10 Bourdieu, Pierre. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Vyd. 10. Cambridge: Harvard 

University Press. 2000. 613 s., p. 455 
11 tamtéž, p. 466 
12 tamtéž, p. 175 
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 Skrze habitus a vkus se jedinec postupem života přiřazuje k sociální pozici, 

která mu je dána, a svým chováním a myšlením ji naplňuje a potvrzuje. Sociální rozdíly 

se tak stanou zvnitřněnými normami a strukturami, které činí svět přehledným a 

samozřejmým, a které fungují v podvědomí: „Jsouce produktem inkorporace 

fundamentálních struktur společnosti, tyto principy rozdělení jsou společné všem 

aktérům společnosti a umožňují produkci známého světa, rozumného světa.“13 Nakonec 

se tedy jedinec naučí chtít to, co může mít, a zavrhovat vše, co je mimo jeho dosah.  

 

 Habitus a vkus tedy patří mezi struktury, které jednoznačně přispívají k 

reprodukci a udržování kapitalismu, stratifikací a nerovností.  

                                                 
13 tamtéž, p. 468 
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1.1.2 Kapitál 

 

 Na rozdíl od marxistů a neomarxistů neklade Bourdieu důraz především na 

materiální rozdíly mezi lidmi, tedy na jejich přístup (případně absenci přístupu) k 

hmotným statkům a výrobním prostředkům. Stratifikaci společnosti podle něj určují i 

další vlivy neboli druhy kapitálu. Kromě ekonomického kapitálu rozeznává Bourdieu 

ještě tři další: sociální, symbolický a kulturní. 

 

 Ekonomický kapitál Bourdieu nechápe pouze jako objem peněz a majetku, 

který je jednotlivec schopen generovat. Je pro něj také jakýmsi podložím – možná 

„základnou“ v marxistickém pojetí – pro možnost existence dalších typů kapitálu. 

Ekonomický kapitál je tím, co společnost stratifikuje v nejhrubších rysech a co určuje, 

zda se vkus jednotlivce bude blížit spíše „vkusu nutnosti“ nebo „vkusu luxusu“. 

 

 Sociální kapitál si můžeme představit jako souhrn mezilidských vztahů a 

interakcí, do kterých jedinec vstupuje a v nichž je zakotven. Tyto sociální vzahy 

vytvářejí jakousi mřížku, sociální síť, kterou může jedinec pěstovat buď pouze pro své 

potěšení, nebo ji může přetvářet v další druhy kapitálu. Členství v sociální skupině nebo 

náležitost k určité sociální síti jednotlivci přisuzuje určitou roli ve společnosti a také 

prestiž, která se nemusí shodovat s objemem ekonomického kapitálu v oné skupině. 

Například příslušnost ke společenství akademiků nebo umělců jednotlivci nezajistí 

bohatství, jeho sociální prestiž je však značná. 

 

 Kulturní kapitál je veličinou, na kterou Bourdieu kladl největší důraz. Právě 

tento druh kapitálu totiž rozhoduje o tom, na jakou příčku sociálního žebříčku se 

jednotlivec v životě zařadí. Kulturní kapitál je podle Bourdieua vštěpován lidem už 

odmalička a ti si jej osvojují. Kulturní kapitál, který dítěti předá rodina (a především 

matka), je klíčem k úspěchu a postavení v dalším životě. „Rozdíly v kulturním kapitálu 

určují rozdíly mezi třídami,“14 tvrdí Bourdieu a na mysli má ten neúprosný fakt, že 

jednotlivec, kterému se odmala dostávalo stimulace v podobě klasické hudby, 

uměleckých děl a kultivovaného prostředí, disponuje přirozeně získanými a nevědomky 

                                                 
14 tamtéž, p. 69:  
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osvojenými schopnostmi, které ho odlišují od méně šťastných. 

 

 Symbolický kapitál je u Bourdieua pojmenován nejméně jasně. Petrusek v 

doslovu k českému vydání knihy Nadvláda mužů uvádí, že „symbolický kapitál je 

kapitál, který … a) je reprezentován nebo chápán a vnímán symbolicky, tedy ve vztahu 

k vědění, přesněji ve vztahu ke způsobilosti porozumění či neporozumění věcem a 

situacím, což ovšem znamená, že b) symbolický kapitál předpokládá habitus jako 

´sociálně konstituovanou kognitivní kapacitu´, onen soubor intelektuálních dispozic, bez 

nichž se každá symbolika stává nesrozumitelnou. … Bourdieu např. ukazuje, jak 

důležité jsou symbolické komponenty sociálního života (čest, prestiž, rituály), které 

mohou konvertovat do jiných podob symbolického, zejména však jiného 

(ekonomického, kulturního, sociálního) kapitálu.“15 

                                                 
15 Petrusek, Miroslav. Od Kabylů k velké sociologické teorii. pp. 113-135 in: Bourdieu, Pierre. Nadvláda mužů. 

Vyd. 1. Praha: Karolinum. 2000. 145 s., str. 128 
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1.1.3 Tělo a symbolické násilí 

 

 Tělo a způsoby, jakým jej jedinci živí, šatí, pěstují; tělo a jeho projevy – 

tedy gesta, výrazy, ale také aktivity, v nichž se tělo projevuje, např. sport – se pro 

Bourdieua staly rovněž jedním z ústředním témat. Tělo je pro něj víc než pouhý fyzický 

obal pro duši, intelekt a vůbec osobnost člověka. „... tělo je bezesporu materializací 

třídního vkusu, jenž manifestuje několika způsoby. Zaprvé tak činí v těch zdánlivě 

nejpřirozenějších rysech těla, v rozměrech (objemu, výšce, hmotnosti) a tvarech  

(oblých či hranatých, tuhých či pružných, rovných nebo zaoblených) jeho viditelných 

forem, jež nesčetnými způsoby vyjadřují celý vztah k tělu, například způsob, jakým je s 

ním zacházeno, jak je o něj pečováno, jak je živeno, udržováno, což odhaluje nejhlubší 

dispozice habitu.“16 

 

 Bourdieu si ve svojí práci všímá všech zdánlivých detailů vztahu těla a 

sociální třídy a dochází k přesvědčení, že i v těle a tělesných projevech se projevuje 

sociální pozice jedince. Zabývá se například výživou a poznamenává, že nižší třídy 

dávají přednost těžkým, jednoduchým, tučným a sytým jídlům, zatímco příslušníci 

vyšších tříd se soustředí na jídla originální, lehká a zdravá. „Vkus, kultura třídy 

obrácená v přirozenost, tedy ztělesněný, pomáhá formovat třídní tělo.“17 

 

 To, jak si jedinec stojí na sociálním žebříčku tříd, je podle Bourdieua 

odvoditelné z jeho těla a způsobu, jakým ho dokáže ovládnout, zformovat, zkultivovat. 

Kultivované tělo – tedy tělo co nejvzdálenější tělo „přírodnímu“ - je znakem vyšších 

tříd, jejich vkusu a životního stylu. Štíhlé, upravené, přitažlivé a půvabné tělo 

přisuzujeme automaticky lidem s vyšším vkusem, vzděláním, statusem, podobně jako 

decentní, kvalitní, moderní oblečení. 

 

 Důraz na tělo jako odraz společenského statusu a pozice v sociální hierarchii 

podle Bourdieua nejvíce komplikuje život ženám ze středních vrstev, které si 

nejpalčivěji uvědomují, jak by „dokonalé tělo“ mělo vypadat, ale jen stěží jsou schopny 

                                                 
16 Bourdieu, Pierre. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Vyd. 10. Cambridge: Harvard 

University Press. 2000. 613 s., p. 190 
17 tamtéž, p.190 
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tohoto ideálu docílit. Jsou proto těmi, kdo nejvíce investují do kosmetických produktů a 

zkrášlovacích procedur. 

 

 Polem, kde se mimo jiné projevuje zacházení s tělem, je sport – a i tady jsou 

podle Bourdieua patrné třídní rozdíly. Existují sporty jako jízda na koni, tenis nebo 

lyžování, jejichž provozování je známkou vyššího sociálního postavení. Výše postavené 

třídy pěstují sport pro zábavu, pro udržení štíhlé linie, zatímco nižší třídy hledají vybití a 

fyzickou sílu, manifestovanou ve svalech. „Instrumentální vztah k vlastnímu tělu, který 

pracující třídy vyjadřují ve všech činnostech spojených s tělem – výživě nebo péči o 

krásu, vztahu k nemocem nebo lékařské péči – se také manifestuje ve výběru sportů, 

které vyžadují vysoký vklad v podobě energie, snahy nebo dokonce bolesti (např. box), 

a jež někdy samotné tělo ohrožují (např. motorismus, parašutismus, akrobacie a do 

určité míry veškeré kontaktní sporty).“18 

 

 Ke konceptu těla jako manifestaci třídní příslušnosti, vkusu a habitu se úzce 

váže koncept symbolického násilí. V knize Nadvláda mužů se Bourdieu podrobně 

zabýval mužským a ženským tělem a tím, jakým způsobem jsou právě v tělech a jejich 

projevech vepsány vztahy nadřazenosti (u mužů) a podřízenosti (u žen). Studiem 

berberského kmene Kabylů došel Bourdieu k závěru, že společnost androcentrická a 

patriarchální přisuzuje všemu ženskému nižší hodnotu než mužskému; taková 

společnost nahlíží na ženy jako na méněcenná stvoření. Toto pojetí ženy se v 

patriarchálních společnostech stalo naturalizovaným – tedy obecně přijímaným a 

nediskutovaným – a to jak pro muže, tak i pro ženy samé. A v této naturalizaci schémat 

tkví podstata symbolického násilí. 

 

 „K symbolickému násilí dochází tehdy, jestliže ovládaný nemůže jinak, než 

vládnoucího (a tedy nadvládu) uznávat, protože k reflektování jak jeho, tak sebe sama, 

přesněji řečeno k reflektování vztahu mezi sebou a jím, disponuje pouze nástroji 

poznání, které s ním má společné a které nejsou ničím jiným než osvojenou formou 

vztahu nadvlády, a ukazují proto tento vztah jako přirozený; nebo, řečeno jinak, jestliže 

schémata, skrze něž hodnotí a nahlíží jak sebe, tak ty, kdo vládnou … vyplývají z 

                                                 
18 tamtéž, p. 212-213 
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osvojeného a tím naturalizovaného klasifikování, jehož plodem je i jeho vlastní sociální 

bytí.“19 

 

 Situace symbolického násilí a moci ve společnosti vede k tomu, že ženy – a 

obecněji všichni „méněcenní“ - automaticky přejímají způsoby, které se k této roli hodí. 

Znovu se tu uplatňuje mechanismus „chci to, co můžu mít – nelíbí se mi to, co mít 

nemůžu“. Jedná se zároveň o vynucenou a zároveň spontánní poddanost, o níž se 

nevedou debaty: „Symbolická moc se může uplatňovat jedině za přispění těch, kdo jsou 

jejím předmětem a kdo ji snášejí právě proto, že ji spoluvytvářejí. … tato praktická 

konstrukce zcela očividně nespočívá v uvědomělém, svobodném a uváženém 

intelektuálním aktu nějakého izolovaného ´subjektu´, nýbrž že i ona sama vznikla pod 

vlivem určité moci, jež se ve formě dispozic (k obdivu, úctě, lásce atd.) a schémat 

vnímání trvale vepsala do těl ovládaných a činí je k určitým symbolickým projevům 

moci vnímavými.“ 20 

 

 Bourdieu dále tvrdí, že k rozbití situace symbolického násilí a symbolické 

moci nestačí si tuto situaci uvědomovat. Je třeba rozbít sociální podmínky, z nichž se 

tyto dispozice – tedy tendence ovládaných nahlížet na sebe samé i na své vládce z 

hlediska těch, kteří drží symbolickou moc – rodí. 

                                                 
19 Bourdieu, Pierre. Nadvláda mužů. Vyd. 1. Praha: Karolinum. 2000. 145 s., p. 33-34 
20 tamtéž, p. 39 
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1.1.4 Kulturní aristokracie: gentlemani versus u čenci 

 

 Kulturní statky mají také svou logiku, tvrdí Bourdieu, ale tato logika má 

specifická pravidla. Schopnost chápat, prožívat a oceňovat kulturu není nějakým darem 

přírody nebo plodem intelektu: „vědecká zkoumání ukazují, že kulturní potřeby jsou 

produktem výchovy a vzdělání: výzkumy potvrzují, že veškerá kulturní praxe (návštěvy 

muzeí, chození na koncerty, četba atd.) a preference v literatuře, malířství nebo hudbě 

jsou úzce propojeny s úrovní vzdělání (měřenou úrovní kvalifikace nebo délkou školní 

docházky) a druhotně se sociálním původem. … Se sociálně uznávanou hierarchií 

umění, a v rámci každého z nich mezi žánry, školami a obdobími, koresponduje sociální 

hierarchie konzumentů. Tento fakt předurčuje vkus k tomu, aby fungoval jako ukazatel 

´třídy´.“21 

 

 Nestejné podmínky výchovy a nerovný přístup ke kulturním statkům v 

dětství podle Bourdieua zapřičiňují to, že se lidé v kapitalistické společnosti dělí na 

„kulturní šlechtu“ a ty ostatní, méně šťastné a obdařené. „Dokonce už ve školních 

třídách dominantní definice pravého přisvojování kultury a uměleckých děl favorizuje 

ty, kteří měli od dětství přístup k pravé kultuře v kulturní domácnosti, mimo školní 

předměty, protože dokonce i v rámci vzdělávacího systému se hodnotí níž teoretická 

znalost a interpretace coby ´scholastická´nebo dokonce ´pedantská´ a přednost se dává 

přímé zkušenosti a prostému potěšení.“22 

 

 Pravé umění je přístupné jen těm, kteří znají a dovedou užívat jeho kódy. 

Aby bylo možné nahlédnout podstatu uměleckého díla, je třeba k tomu mít kompetence 

– a ty se se nedají pouze naučit. Ten, kdo se naučil, zůstává na povrchu. Schopnost 

opravdu prožívat kulturu vyžaduje nenápadnou familiarizaci - zvnitřnění kulturního 

kódu. Jen tak je možné vnímat originalitu umění a přínos umění pro něj samotné, 

nikoliv pro praktický život; neklást si hned otázku, k čemu je vlastně umělecké dílo 

dobré a prospěšné: „... dobří lidé pracující třídy očekávají od každého obrazu, že bude 

naplňovat funkci, i kdyby to měla být jen funkce znaku, a jejich soudy často explicitně 

                                                 
21 Bourdieu, Pierre. Distinction & The Aristocracy of Culture. pp. 466-476 in: Storey, John (Ed.): Cultural Theory 

and Popular Culture: A Reader. Vyd. 3. Harlow: England; New York: Pearson Longman. 2006. 657 s., p. 466 
22 tamtéž, p. 467 
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odkazují k normám morálky a příjemnosti. Ať už zavrhují nebo chválí, jejich soud vždy 

stojí na etickém základě. Populární vkus aplikuje schémata étosu, která se týkají 

obyčejných okolností života, na pravá umělecká díla, a tím provádí systematickou 

redukci věcí umění na věci života.“23 

 

 Rozdíl mezi těmi, kterým se od dětství dostalo inspirující výchovy plné 

nenápadně předávaných hodnot a informací, a těmi ostatními, jejichž poznání pravé kultury 

se omezilo na školní docházku, se podle Bourdieua promítá do všech oblastí života. Habitus 

vládnoucích a habitus podřízených vede každou tuto skupinu svým směrem, k typickým 

rozhodnutím a volbám ve všech oblastech života, včetně oblékání, bydlení, jídla. Bourdieu 

zde hovoří o „vkusu nutnosti“ a „vkusu luxusu“. „Zavržení nízkého, obhroublého, 

vulgárního, kramářského, servilního – tedy jedním slovem přírodního – požitku, jež 

ustavuje svatou sféru kultury, potvrzuje nadřazenost těch, které uspokojují vytříbená, 

uhlazená, nezaujatá, bezdůvodná, distingovaná potěšení, navždy uzavřená všem přízemním. 

To je důvod, proč jsou umění a kulturní konzumace předurčeny k tomu, aby – ať už 

vědomě a úmyslně nebo ne - naplnily sociální funkci legitimující sociální rozdíly.“24 

 

Bourdieu tak rozlišuje mezi „gentlemany“ (příslušníky vyšších tříd, kteří 

vyrůstali v přirozeně kulturním prostředí, obklopeni uměním a jemnými mravy) a „učenci“ 

(tedy těmi, kteří se s pravou kulturou seznámili až později během školní docházky). 

Gentlemanům je vlastní elegence bez nutnosti klopotné snahy; již v raném mládí přirozeně 

nabyté kulturní návyky, ať už se jedná o chování u stolu, umění konverzace, vkus v hudbě, 

hraní tenisu nebo správnou výslovnost. Vtělený kulturní kapitál předcházejících generací 

jim dává náskok, který nelze pozdějším vyučováním stáhnout.  

 

 Gentleman navíc, vzhledem ke svojí sebejistotě a ukotvenosti v tradici, 

dokáže přijímat kulturu a luxus s klidem, nadhledem a samozřejmostí: „těm, kteří mají 

kulturu jako druhou přirozenost, to přináší navíc i dodatečný užitek, jelikož jsou viděni 

(a sami sebe vidí) jako naprosto nezainteresované, neposkvrněné jakýmkoliv cynickým 

nebo zištným užitím kultury.“25 

                                                 
23 tamtéž, p. 469 
24 tamtéž,  p. 471 
25 tamtéž, p. 86 
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1.2 Styl jako zám ěrná komunikace 

 

 

1.2.1 Hegemonie a rezistence 

 

 Také Dick Hebdige se věnuje stratifikaci kapitalistické společnosti a 

způsobům, jakými se tato stratifikace ustavuje a udržuje. Zatímco Bourdieu ale jako 

hlavní stratifikační mechanismus vidí nerovnost, u Hebdige se jedná spíše o jinakost, 

odlišnost. Na rozdíl od Bourdieua, který strukturu společnosti považuje za velmi pevnou 

a předpokládá jen malý prostor pro možnost změny uspořádání (změna je možná 

prakticky jen za předpokladu zborcení a rozbití celé sociální struktury), Hebdige 

považuje společnost za proměnlivou, nabízející celou škálu možností k sociální změně a  

modifikaci struktur. Pro Hebdige představuje i kapitalistická společnost se svým jasným 

uspořádáním poměrně proměnlivou strukturu, v níž se jednotlivé proudy mísí a přelévají 

a pokaždé znovu tak vytvoří nové rozložení sil a novou situaci. 

 

 Dick Hebdige (1951) je britský sociolog a mediální teoretik, v současné 

době žijící v USA. Nejvíc proslul svou knihou Subculture: The Meaning of Style (1979), 

která se zabývá subkulturami – především punkovou subkulturou – v poválečné 

Británii. Hebdige navazuje na tradiční kořeny kulturálních studií, tedy na Marxe, 

Gramsciho, Althussera, Barthese, Halla. Vychází z konceptu ideologie a hegemonie 

jakožto systémů nadvlády jedné skupiny lidí nad druhými. Chris Barker definoval 

hegemonii jako „proud dominantních významů, které v určitém okamžiku usilují o 

nadvládu. Proces tvorby, údržby a reprodukce těchto autoritativních významů, ideologií 

a praktik se nazývá hegemonie.“26  

 

 Důležité je, že vládnoucí třída neužívá k ovládání druhých násilí, ale 

prezentuje svoje hodnoty jako rozumné a přirozeně dané, takže ovládaní se svou situací 

souhlasí jako se smysluplnou a přirozenou. Hegemonie však není statická a trvalá; 

hegemonní skupina nemá svou nadvládu jistou navždy, ale musí o ni neustále bojovat a 

upevňovat ji, zatímco skupiny podřízené se snaží prosadit svoje zájmy. Mimo skupiny 

                                                 
26 Barker, Chris. Slovník kulturálních studií. Vyd. 1. Praha : Portál. 2006. 208 s., p. 65 
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se symbolickou a kulturní dominancí se objevují trendy rezistence – odporu proti 

hegemonní kultuře a ideologii. 

 

 Podle Hebdige jsou takovým místem rezistence v poválečné Británii 

subkultury mládeže, a to zejména subkultura punková. V poválečné Evropě (a zejména 

Velké Británii) podle Hebdige došlo ke zhroucení konsenzu, čímž se otevřel prostor k 

rezistenci subkultur; jejich výzva hegemonii je zachycena v jejich stylu, kdy se vzhled 

(jakožto souhrn znaků) stává místem rozporů. Hebdige v tomto navazuje na Vološinova 

a tvrdí, že znaky se stávají místem třídního boje: mohou nabývat „legálních“ i 

„ilegálních“ významů – pokud si je přisvojí rezistentní skupiny a dodají jim svůj 

význam. 

 

1.2.2 Styl jako komunikace 

 

 „Styl u subkultur je tedy naplněn významem. Jeho proměny jdou ´proti 

přírodě´ a narušují proces ´normalizace´. Jsou gesty, pohyby směřujícími k jazyku, který 

uráží ´tichou většinu´, který napadá principy jednoty a koheze, který odporuje mýtu 

konsenzu.“27 

 

 Podle Hebdige představují subkultury mládeže mechanismus sémantického 

narušení ustaveného sociálního pořádku a tabuizovaných témat. Stavějí se proti 

základům všeho, co „rodičovská“ kultura považuje za správné, svaté, nezpochybnitelné. 

„Narušení povolených kódů, skrze něž je uspořádán a prožíván sociální svět, dokáže 

výrazně provokovat a zneklidňovat. … spektakulární subkultury vyjadřují zakázané 

obsahy (vědomí třídy, vědomí odlišnosti) zakázanými způsoby (přestoupením kódů 

týkajících se oblečení a chování, porušováním zákona atd.). Jsou výslovným rouháním a 

jsou často a důrazně označovány za ´zvrácené´.“28 

 

 Vynoření nové subkultury často vyvolá ve společnosti morální paniku, 

obavy, znechucení. Společnost (často na základě mediálního obrazu subkultury) si 

označí její styl za deviantní, narušující pořádek a dobré mravy. Nicméně status quo a 
                                                 
27 Hebdige, Dick. Subculture: The Meaning of Style. Repr. 2006. London: Routledge. 1979. 195 s. p. 18 
28 tamtéž, p. 91 
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ustálené rozložení sil – neboli Gramsciho hegemonie – se nemůže nechat rozbít, 

rozklížit, přemoct. Jakmile se styl a jazyk subkultury stanou známými, s pomocí médií 

si je zařadí do mapy sociální reality, umístí na trh a ochočí v procesu inkorporace. 

„Tímto procesem rekuperace se opravuje porušený pořádek, subkultura se inkorporuje 

zpět do mytologie, odkud vyšla, jako zábavný spektákl.“29 

 

 Tento proces inkorporace může podle Hebdige nabrat dvou podob: zbožní a 

ideologické. Zbožní forma inkorporace spočívá v komodifikaci stylu: to, co mělo 

původně šokovat a odlišovat, se stane zbožím určeným nejširší vrstvě zákazníků, 

módním trendem, vyprázdněným gestem. Ideologická forma inkorporace spočívá v 

ochočení, domestikaci příslučníků subkultury, v poukazování na jejich  rodinné a 

kulturní kořeny. Jakmile je subkultura včleněna do mainstreamu, je jí odňat její unikátní 

styl a schopnost šokovat a stavět se proti dominantnímu kódu, už se není čeho bát – a 

hegemonie se utvrzuje. 

 

 Základním znakem každé subkultury je její styl, skrze nějž dává smysl svým 

členům a komunikuje s nečleny. Tento styl – například neobvyklý způsob oblékání, 

slang, gesta a pózy – můžeme vnímat jako záměrnou komunikaci: „záměrná 

komunikace je odlišného řádu: stojí stranou – viditelná konstrukce, volba naložená 

významy. Přitahuje k sobě pozornost, dává sebe samu ke čtení.“30 

 

 Příslušníci subkultur chtějí komunikovat svou odlišnost, rozdílnost, 

skupinovou identitu, a právě k tomu jim může sloužit vlastní tělo.  

                                                 
29 tamtéž, p. 94 
30 tamtéž, p. 101 
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1.3 Poslušná t ěla 

 

 Nad lidským tělem a jeho „vhodností“ či „užitečností“ se zamýšlel také 

Michel Foucault. Ve svojí knize Dohlížet a trestat sahá k příkladu z vojenské historie, z 

počátku 17. století, kdy voják byl někdo, koho bylo možné na první pohled poznat podle 

způsobu držení těla a pohybů. S tímto stylem se ovšenm nikdo nerodí; je třeba jej 

vytvořit a naučit. 

 

 „Voják se stává věcí, která se vyrábí; z neforemného těsta, z nevhodného 

těla je vyráběn stroj, jehož je třeba; krok za krokem jsou opravovány postoje; 

vykalkulované donucení zasahuje pomalu každou část těla, ovládá je, podrobuje si 

celek, činí jej nepřetržitě disponovatelným a v tichosti se proměňuje v automatismus 

návyků.“31 

 

 Důslednou proměnou a nápravou těla, jeho vzhledu a způsobů se z 

„nevhodného“ těla stává tělo „poslušné“ - ideál, vzdálený od přirozenosti člověka. K 

tomuto ideálu lze ale dospět jen tak, že člověk své tělo podrobí výcviku, tvarování, 

zvenčí nařízené a uplatňované proměně v jakýsi dokonale fungující stroj. „...došlo tak k 

objevu těla jako objektu a terče moci. Snadno bychom nalezli znaky této velké 

pozornosti věnované tělu – tělu, jímž se manipuluje, jež se tvaruje, jež se cvičí, jež 

poslouchá, jež odpovídá, jež se stává obratným či jehož síly se rozmnožují.“32 

 

 Pro fungování člověka ve společnosti bylo nezbytné jej přetvořit v automat, 

ukáznit jej pomocí nástrojů moci tak, aby bylo možné jej kdykoliv zdokonalit a využít k 

právě nezbytným účelům, ať už se jedná o mechanickou práci v továrně, vzdělávání ve 

škole nebo boj ve válce. Lidská bytost zredukovaná na svou fyzickou schránku se teprve 

tímto způsobem stává hodnotnou a užitečnou. 

 

 Samozřejmě, ani v době před 18. stoletím nebylo lidem umožněno vycházet 

svému tělu vstříc ve všech jeho choutkách a potřebách, naopak: společnost kladla už od 

                                                 
31 Foucault, Michel. Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení. Vyd. 1. Praha: Dauphin. 430 s., p. 199-200 
32 tamtéž, p. 200 
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pradávna důraz na zvládání tělesných potřeb a projevů. Foucault však tvrdí, že od 18. 

století se zákazy, příkazy a omezení týkající se těla posunuly na zcela jinou úroveň, a to 

zejména v oblastech rozsahu kontroly, předmětu kontroly a její modality.  

 

 „Nešlo o to zacházet s tělem vcelku, v hrubých rysech, jako kdyby bylo 

nedělitelnou jednotou, nýbrž zpracovat jej v detailu; vystavovat jej mírnému donucení, 

zajišťovat jeho ovládání na samé rovině mechaniky... Dále předmět kontroly: ta se 

netýká nebo se již netýká význačných prvků chování či jazyka těla, ale ekonomie, 

efektivity pohybů, jejich vnitřní organizace; nátlak míří spíš na síly než na znaky... A 

konečně modalita: ta zahrnuje nepřetržité, soustavné donucování, které bdí spíš nad 

postupy činnosti než nad jejich výsledky.“33 

 

 Jakmile tělo dosáhne určité míry poslušnosti, je třeba s ním zacházet i dál 

podle přesně stanovených pravidel a jednoznačně definovaným způsobem tak, aby se 

neustále zvyšovala užitečnost a efektivita. Výhodnou strategií z tohoto hlediska je 

klauzura neboli izolace těl, jejich uzavření na místě, které je oddělené vůči ostatním. 

Dalším principem ovládnutí těl je také rozčlenění: „Cílem tu bylo ustanovit kontrolu 

prezence a absence, vědět o tom, kde a jak lze znovu nalézt dané jedince, zavést 

utilitární způsoby komunikace a přerušit jakékoliv jiné, moci v každý okamžik dohlížet 

na chování každého jednotlivce, hodnotit jej, sankcionovat jej, měřit jeho kvality či 

prospěšnost. Jsou to tedy procedury, které směřují k vědění, k ovládání a k využívání.“34 

 

 Dalším pravidlem pro zvyšování efektivity konání je pravidlo funkčního 

rozmístění, které umožňuje dokonalou evidenci a dohled nad přítomnými těly. Foucault 

uvádí jeho využití například v nemocnicích nebo továrnách: „... proces se člení na jedné 

straně podle svých fází, stadií či základních operací, na straně druhé podle jedinců, kteří 

jej realizují, podle singulárních těl, která tu jsou využita.“35 

 

 Poslušná těla, neboli těla přizpůsobená dokonale všem požadavkům 

společnosti, se vytvářejí v procesech vzdělávání, výcviku, práce. Je možné je neustále 

                                                 
33 tamtéž,  p. 201 
34 tamtéž, p. 203 
35 tamtéž, p. 212 
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kontrolovat, zlepšovat jejich výkon, posouvat jimi v zájmu dokonalejšího využití jejich 

sil. Disciplína a kázeň je dosahována tak, že se tělu do nejmenších podrobností určí 

časový harmonogram činností a do nejmenších detailů se určí každý jednotlivý prvek 

činnosti, která je po poslušném těle vyžadována. Dokonalá poslušnost pak plodí „tělo 

mechanické – tělo složené z pevných částí a určované pohyby, jehož obraz po dlouhou 

dobu pronásledoval ty, kteří snili o dokonalé disciplíně. Tento nový objekt je přirozené 

tělo, nositel sil a sídlo trvání, je to tělo příhodné ke specifickým činnostem, jež mají svůj 

řád, svůj čas, své vnitřní podmínky.... Je to spíš tělo pokusné než tělo spekulativní 

fyziky, spíš tělo manipulované autoritou než prostoupené živoucími pohnutkami.“36  

 

 Foucaultův koncept vytváření poslušných těl v institucích typu armády, 

nemocnice a továrny spadá především do myšlenkové tradice osmnáctého a 

devatenáctého století, tedy doby moderní společnosti zaměřené na výrobu a práci. 

Dnešní doba je však dobou tradice pozdně moderní, kdy je společnost soustředěná spíše 

na trh a spotřebu. Průmysl jako sektor ekonomiky ztrácí na důležitosti a na místo 

nejdůležitějšího sektoru se dostávají služby. Ekonomický a sociální status člověka už 

neurčuje to, co produkuje, ale to, co konzumuje.37 

 

 Stejně tak se posunula i manifestace moci, kterou společnost vykonává nad 

tělem jedince. Tato moc „se rodí mimo právní systém a stát, nedrží ji žádná jedna 

skupina a není centralizována na jednom místě, je vykonávána různými technikami 

atd.“38 Změny ve společnosti se zákonitě odrážejí i ve změně v moci nad tělem. Koncept 

poslušného těla platí nadále, ovšem toto tělo vypadá jinak: soustředí se nikoliv na svou 

užitečnost v pracovní sféře a na ukázněnost v pohybu, nýbrž na svou použitelnost ve 

sféře konzumu a na svou schopnost vypadat v souladu s požadavky, které společnost 

klade. „Techniky ukázňování a následná formace disciplinární společnosti nejspíš 

spočívají v neustálé potřebě, která je daná povahou disciplíny jako takové. Krom toho  

rysy disciplinární moci zajišťují její neustálý růst svou vysokou schopností sladit se s 

novými aparáty industriální i jiné produkce.“39 

                                                 
36 tamtéž,  p. 225 
37 více viz. kapitola Konzumní maskulinita 
38 Dean, Mitchell. 1986. Foucalt´s Obsession With Western Modernity. Thesis Eleven, 14 (44): 44-61, p. 52 
39 tamtéž, p. 57 
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 Jinými slovy: promění-li se společnost, mění se i způsob, jakým se uplatňuje 

moc nad těly jejích členů. Pokud je hlavní úlohou společnosti produkovat, pak se moc 

uplatňuje směrem ke schopnosti  vyšší produkce. Je-li nejvyšší hodnotou spotřeba, pak 

se soustředí na schopnost účastnit se v nejvyšší možné míře rituálů spotřeby. Tato moc 

nemá povahu násilí nebo trestu, spíše neustálého tlaku a dozoru. Jakým způsobem jsou 

těla ukazňována v současné, pozdně moderní společnosti, bude mimo jiné předmětem 

dalších kapitol práce. 
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1.4 Tělo a maskulinita 

 

 Lidské tělo hraje v dnešní společnosti velkou úlohu. Podle Bourdieua je 

místem, kde se manifestuje nerovnost, podle Hebdige se pomocí stylu může skrze tělo 

manifestovat jinakost, odlišnost.  

 

 Kulturální teorie těla podle Lewise vychází z následujících historických 

trendů: 

1) zintenzivnění individualismu spočívající v tom, že se sociální nároky řeší 

skrze zavržení kolektivní akce a preferenci individuálních požitků a 

svobody. 

2) vzrůstající sexualizace kultury, zahrnující i vzestup diskurzu sexu a 

sexuality, kdy se společnost sytí diskurzem sexu a možnostmi nových forem 

sexuální identity, vztahů a způsobů potěšení. 

3) vzestup užití těla jako komodity a spektáklu, kdy se tělo čím dál víc používá 

jako prostředek symbolické směny a propojuje se s produkty, například v 

reklamě. 

4) paradoxní zobrazování idealizovaného mladistvého těla, stojící proti 

problematice tělesných nedostatků, nemoci, obezitě, stáří a smrti. Současná 

kultura potlačuje přirozené tělesné projevy úpadku a rozkladu tím, že hojně 

využívá obrazy dokonalých mladistvých těl. Vymazat z lidského vědomí 

nevyhnutelnost konce ale nelze. 

5) urychlení technologizace těla za použití digitálních technologií, kdy se tělo 

stává komunikací 

 

 Tělo se stalo něčím víc než jen souhrnem biologických pochodů a tkání, 

stalo se kulturním prostorem. To, jak s ním zacházíme, oblékáme ho a tvarujeme podle 

módy a stylu, jak ho vyživujeme a jak ho užíváme ve vztazích s druhými lidmi-těly, to 

vše jsou projevy kultury.40 

                                                 
40 viz. Lewis, Jeff. Cultural Studies: the Basics. Vyd. 2. London: Sage. 2002. 438 s., p. 247-248 
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 „Podle teorií postrukturalismu a postmoderny je nezbytné tělo ´číst´ ve 

smyslu symbolických procesů; toto čtení nám dává nahlédnout nejen do toho, co je 

reálné, ale i do toho, co je kulturální: tedy do toho, co má smysl pro kulturu, v jejímž 

rámci se tělo užívá. Tělo se v tomto smyslu může číst jako součást ´textů´ (filmů, 

časopisů, reklam, televizních pořadů). Ale tělo se také samo o sobě může číst jako text. 

Jsou mu připisovány významy skrze veškeré aspekty každodenního života; skrze 

způsoby oblékání a svlékání, skrze vztahy, skrze práci, skrze zapojení do dalších 

diskurzů. Jinými slovy, tělo je text.“41 

                                                 
41 Lewis, Jeff. Cultural Studies: the Basics. Vyd. 2. London: Sage. 2002. 438 s.  p. 251-252 
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1.4.1 Mužské t ělo 

 

 Většina analýz užití těla v mediální komunikaci se točí kolem užívání (a 

využívání) těl mladých žen a dívek, nicméně v poslední době nabývá na významu i 

analýza maskulinity a spektáklu mužského těla.  

 

 Mužské tělo je pro vnímání maskulinní identity stejně podstatné, jako je 

ženské tělo pro identitu feminní. Společnost uvaluje na muže svoje představy o ideálním 

tvaru a vzhledu jejich těla stejně jako na ženy, a muži, stejně jako ženy, vnímají svou 

nedostatečnost a neschopnost vyhovět ideálu a sociálním normám. „Zejména vysoce 

osvalený a jen málo tučný typ těla je často důležitou součástí procesu formování 

idealizované maskulinity tak, jak ji v naší kultuře muži prožívají a jak si ji představují. 

… Ideál svalnatého těla a sociální hodnota připisovaná velikosti (falu a tělesných 

rozměrů) se mohou ustavovat stejně jako ženská krása nebo prezentace ňader.“42 

 

 Využití mužského těla v médiích se odehrává zejména v televizních 

přenosech a záznamech sportovních událostí. „Těla, a obzvlášť mužská těla, se nově 

definují na základě vynikání v akci, schopnosti fungovat na extrémní úrovni výkonu. 

Svalnatost spojovaná s prací a vojenskou službou se transformovala do svalnatosti 

stavěné na odiv.“43 

 

 Sport v televizi vytvořil obrovské ekonomické odvětví, které udržuje při 

životě symbolika úspěchu a ideologie vítězství, jež je zároveň i základem kapitalistické 

ekonomiky a společnosti. Divákům, a zejména mužům, se tu znovu a znovu vypráví 

klasický příběh o boji, výhře a úspěchu, s nímž se mohou ztotožnit. 

 

                                                 
42 tamtéž, p. 276 
43 tamtéž, p. 278 
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1.4.2 Tvarování maskulinity 

 

 Jak už bylo řečeno, většina diskusí o těle se od 60. let 20. století týkala spíše 

těla ženského. Feminismus a diskuse kolem feminity obecně vedly mimo jiné k tomu, 

že se na maskulinitu a muže nahlíželo zejména v negativním smyslu slova jako na 

strůjce ženské poroby a utlačování. 

 

 Podle Slovníku kulturálních studií je maskulinita „... věcí reprezentace a 

ustavuje se prostřednictvím toho, jak se o ní mluví a jak je usměrňována tělesnost. 

Maskulinita je proto stálým kolbištěm politických zápasů o významy v kontextu mnoha 

různých způsobů prožívání mužství. … Tradiční maskulinita zahrnovala mimo jiné 

hodnoty síly, moci, stoicismu, akce, kontroly, nezávislosti, soběstačnosti, kamarádství a 

práce. Vztahy, schopnost projevu, domácí život, něha, komunikace, ženy a děti patřily k 

hodnotám podhodnoceným. … Tvrdí se, že základní problémy života mužů vyvěrají z 

nutně neúspěšných pokusů dostát nerealistickým zobrazenim maskulinity.“44 

 

 „Maskulinita je tím, co kultura očekává od svých mužů. V moderní 

americké kultuře je součástí tohoto očekávání i to, že se muži budou účastnit 

patriarchátu a podporovat jej, a tradiční charakteristiky maskulinity jsou prezentovány 

jako natolik správné a přirozené, že muži shledávají dominanci a vykořisťování žen a 

jiných mužů nejen očekávaným, ale dokonce požadovaným. Muži, pro něž je složité 

nebo nepříjemné zapadat do vzorců tradiční maskulinity bývají často kritizováni a 

zavrhováni.“45 

 

  Systematický výzkum, popis a uvědomění si všech dimenzí maskulinity jsou 

spíše otázkou posledních let a takzvaného „mužského hnutí“, jehož vzestup v rámci gender 

studies vychází mimo jiné z odklonu od strukturalistického pojetí genderu a příklonu k 

analýze diskurzu; odklonu od představy mužů a žen jako dvou oddělených, nicméně 

homogenizovaných skupin žijících v patriarchálním zřízení, v němž ženy trpí a muži 

utlačují; ze snahy nové generace matek o redefinici vztahů mezi mužem a ženou a z jejich 

                                                 
44 Barker, Chris. Slovník kulturálních studií. Vyd. 1. Praha : Portál. 2006. 208 s., p. 112 
45 Craig, Steve. (1992). Considering Men and the Media. pp. 2-15 in: Craig, Steve (Ed.). Men, Masculinity, and the 

Media. Newbury Park: Sage Publications,  p. 3 
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potřeb sdílení intimity a přátelství s partnery a syny; z rozšíření agendy kulturní politiky o 

témata, jakými jsou násilí, alkoholismus atd. „... je jasné, že pojmy maskulinita a 

maskulinní identita se formuje kolem široké škály pozic subjektu a diskurzů. Maskulinitu je 

tedy třeba číst jako text nebo jako sadu soupeřících diskurzů, které se nevyhnutelně dotýkají 

otázek patriarchátu, výsad a moci, jež jsou často spojovány s představou muže.“46 

 

 Muži se mohou v životě potýkat s psychickými problémy, zapříčiněnými 

jejich neschopností vyrovnat se svalnatému, silnému ideálu mužského těla. Navíc i 

situace patriarchální společnosti může plodit úzkost, pokud muži cítí, že nedokázali 

využít plně potenciál svých privilegií a nadřazenosti.  

 

 Maskulinita je v dnešní společnosti pevně spojena s představou výkonnosti, 

rozhodnosti, vítězství, síly, což klade na muže značné nároky. „Muži provádějí svou 

maskulinitu jako neustálý a věčně proměnlivý proces patriarchátu. Úzkosti mužů jsou 

tedy zakotveny v jejich společenské zodpovědnosti stejně jako v jejich osobních self-

image. Systém se všemi jeho výsadami a potěšením je založen na maskulinitě: 

nezvládnout svou maskulinitu znamená nezvládnout systém.“47 

                        

                                                 
46 Lewis, Jeff. Cultural Studies: the Basics. Vyd. 2. London: Sage. 2002. 438 s., p. 282 
47 tamtéž, p. 284 
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1.4.3 Hegemonní maskulinita 

 

 Koncept hegemonní maskulinity formulovala Raewyn Connell. Vycházela 

přitom z Gramsciho konceptu hegemonie a také z feministické teorie patriarchátu. 

Zabývala se pojmy jako například patriarchát, útlak, aktivní boj o nadvládu. Svůj 

koncept hegemonní maskulinity formulovala na základě soustředění na dominantní 

skupinu ve společnosti – muže, kteří vládnou. 

 

 „Hegemonní maskulinita byla chápana jako vzorec chování (tedy aktivita, 

nikoliv sada očekávání, nebo identita), umožňující pokračování nadvlády mužů nad 

ženami. Hegemonní maskulinita se odlišovala od jiných maskulinit, zejména od těch 

podřízených. Hegemonní maskulinita se nedala chápat jako normální ve statistickém 

smyslu slova, neboť jí mohla dostát jen menšina mužů. Rozhodně ale byla normativní. 

… Hegemonie neznamenala násilí, ačkoliv mohla být podporována nátlakem; 

znamenala nadvládu dosaženou skrze kulturu, instituce, persvazi.“48 

 

 Koncept hegemonní maskulinity pochází z 80. let a jeho autorka se k němu po 

dvaceti letech vrátila, aby jej znovu promyslela a aktualizovala. Teorie maskulinity, která 

má moc ovládat a podřizovat si, se totiž rychle stala populární například v kriminologii, kde 

však vedla ke zkratkovitému  uvažování: hegemonní maskulinita se v očích kriminologů 

stala zodpovědnou za násilí a zločinnost, byla asociována výhradně s negativními 

charakteristikami a muže zobrazovala jako necitlivé, nezávislé, agresivní, chladné. Koncept 

hegemonní maskulinity tak neponechával prostor pro pozitivní chování mužské populace.  

 

 Někdy také bylo konceptu hegemonní maskulinity vyčítáno, že je příliš 

soustředěn na společnost a málo na jedince, a také, že je příliš statický a nahlíží na 

hegemonii jako na neměnný stav. Connell ale oponuje, že podřízené maskulinity 

maskulinitu hegemonní neustále ovlivňují, a vytváří se tak předivo, které se neustále 

proměňuje v procesu hledání nejlepšího vzorce pro udržení hegemonie, a to procesy 

negociace, rekonfigurace, inkorporace. 

 
                                                 
48 Connell, Raewyn W.; Messerschmidt, James W. 2005. Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept. Gender 

& Society, 19(6): 829-859, p. 832 
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 Podle Connell mají velký podíl na formulaci hegemonní maskulinity 

masová média, která skrze tělo a jednání s ním spojené ukazují ideál mužnosti: 

„...heterosexualita a maskulinita se v západní kultuře spojují, a prestiž je přiznávána 

chlapcům s heterosexuálnímií partnerkami a sexuálním učením pojatým jako průzkum a 

dobývání. Praxe těla, jako je pojídání masa nebo riskováním na silnici, se také spojují s 

maskulinními identitami. 49 

 

1.4.3.1 Maskulinita a televize 

 

 John Fiske se zabýval vztahem ideologie a televize, přičemž reagoval mimo 

jiné na Gramsciho, Althussera a na teorii preferovaného čtení Stuarta Halla. Tvrdí, že 

„televizní programy obecně upřednostňují sadu významů, které se snaží udržovat 

dominantní ideologie, ale tyto významy nemohou vnucovat násilím, pouze jim dávají 

přednost. Čtenáři, jež jejich sociální situace vede k tomu, že zavrhují některé nebo většinu 

z konstrukcí dominantní ideologie, si tuto sociální situaci přenášejí do čtení programu.“50 

 

1.4.3.1.1 „Svalnaté drama“ 

 

 Dohadování významu se ale neodehrává jen na úrovni konkrétních 

programů, ale také na úrovni žánrů: jako příklad uvádí Fiske akční detektivní seriály, 

kterým přezdívá „svalnaté drama“ (muscle drama) a zahrnuje sem i v Česku vysílané 

seriály typu Jake a Tlusťoch. Tyto seriály podle Fiska nabízejí preferované čtení 

ideologie patriarchálního kapitalismu; jsou mužským žánrem s mužskými hrdiny.  

 

 Co to znamená, být mužem? Podle Fiska především tyto vlastnosti: sebejistotu, 

nebojácnost, schopnost ovládat, autonomii a soběstačnost, schopnost vést, spolehlivost a 

výkonnost. Tyto vlastnosti hlavních hrdinů stojí proti všemu ženskému, intimnímu a 

podporujícímu. V těchto seriálech se navíc nevyskytují významnější ženské hrdinky, což jen 

podporuje potlačování a zavrhování všeho ženského ve prospěch konstrukcí maskulinity.51 

                                                 
49 Connell, Raewyn W.; Messerschmidt, James W. 2005. Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept. Gender 

& Society, 19(6): 829-859, p. 851 
50 Fiske, John. 1992. British Cultural Studies and Television, pp. 264-326 in Allen, Robert C. (Ed.). Channels of 

Discourse, Reassembled. London: Routledge,  p. 272-273 
51 Průlom v tradici těchto muscle drama znamenal americký detektivní seriál Cagney & Lacey, který se vysílal v 80. 
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 Tradiční maskulinita je však neustále ohrožována a je třeba jí znovu a znovu 

dosahovat. Popularita akčních kriminálních seriálů tkví podle Fiska především v tom, že 

zobrazuje mužskou výkonnost; hrdiny, kteří se téměř blíží supermanům. Těmto 

superhrdinům v jejich nadpřirozených výkonech navíc pomáhají zbraně a rychlá auta 

coby zosobnění jejich maskulinity, jejich výkonnosti: „extenze mužského těla v mocné, 

spektakulární akci.“52 

 

 Hrdinové akčních kriminálek často operují ve dvojicích nebo v týmech. 

Podle Fiska je tomu tak mimo jiné i proto, že se tak může zvýraznit rozdíl mezi 

ženským a mužským vnímáním vztahu. Ženy udržují svoje přátelské a kolegiální svazky 

na základě intimity a soustředí se na rozvoj a udržování vztahu jako takového. „Mužská 

pospolitost naproti tomu umožňuje interpersonální závislost soustředěnou na úkol, 

nikoliv na vztah jako takový, a tak mužské výkonnosti spíš slouží, než by ji ohrožovala. 

Tým hrdinů také kompenzuje mužskou nejistotu: jakékoliv nedostatky jednoho člena 

týmu vynahrazují silné stránky jiného, takže tým tak dohromady skládá konstrukt 

maskulinity.“53 

 

1.4.3.1.2 Hegemonní maskulinita a ti ostatní  

 

 Otázku, jaký vztah existuje mezi hegemonní maskulinitou a televizí, si klade 

také Robert Hanke. Rozpoznává tři úrovně hierarchie maskulinity: hegemonní, 

konzervativní a podřízenou. Hegemonní maskulinita podle něj říká, „co to znamená být 

mužem“. V rámci kapitalistického patriarchátu se hegemonní maskulinita neudržuje jen 

pomocí síly, ale skrze kulturní procesy; setkává se s výzvami a rezistencí, vypořádává 

se s opozičními genderovými ideologiemi.  

                                                                                                                                               
letech 1982-1988. Hlavními postavami tu byly dvě ženy – policistky, které řešily policejní případy a zároveň 
prožívaly svoje životy a také svůj vztah coby kolegyň a přítelkyň. Seriál vzbudil velkou pozornost a zejména 
ženské publikum si jej velmi oblíbilo. „Jeho hrdinkami byly samostatné protagonistky, které řešily vlastní případy 
(a to jak mentálně, tak i fyzicky), zřídka byly prezentovány coby „ženy v nesnázích“ a prakticky nikdy je 
nezachraňovali jejich mužští kolegové. … Během vysílání seriálu byly popisovány jako blízké přítelkyně, které si 
užívají svůj vztah a tráví mnoho času tím, že spolu hovoří.“   D´Acci, Julia. Defining Women: Television and the 
Case of Cagney & Lacey. Vyd. 1. Chapel Hill: University of North Carolina Press. 1994. 325 s.,  p. 5-6 

52 Fiske, John.: British Cultural Studies and Television. pp. 264-326 in Allen, Robert C. (Ed.). Channels of 
Discourse, Reassembled. London: Routledge, p. 274 

53 tamtéž, p. 274-275 
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 V médiích se hegemonní maskulinita podle Hankeho artikuluje především v 

dobrodružných programech, v akčních filmech a seriálech, ve sportovních přenosech, 

westernech a také ve zpravodajství, které postulují hypermaskulinní ideál tvrdosti a 

dominance. 

 

 Konzervativní maskulinita podle Hankeho také operuje v mezích 

kapitalistického patriarchátu, ovšem nespoléhá tolik na přímočaré vyjadřování moci a 

síly. Do repertoáru výrazových prostředků patří i emoce a schopnost jejich vyjadřování, 

ať už slovem nebo činy. S touto konzervativní maskulinitou se v televizi setkáváme 

například v seriálech z rodinného prostředí, zejména tam, kde hlavní postavy pocházejí 

ze střední třídy a pracují ve službách. 

 

 Kategorii podřízené maskulinity formuluje Hanke na příkladu gayů. Ti jsou 

v televizním vysílání buď zcela nepřítomní, nebo je jejich sexualita karikována. Pokud 

už se ve vysílání objeví jako pozitivní hrdinové, jejich odlišná sexuální orientace (a tím 

podřízená maskulinita) představuje problém, s nímž se většinové skupiny musejí 

vyrovnávat. 

 

 Hegemonní maskulinita není neměnná, prochází vývojem a změnami. Obraz 

mužů je nově konstruován jako obraz pečujících, otevřených, na rodinu zaměřených. 

Hegemonie se utvrzuje nejen skze exkluzi, ale také skrze inkluzi podřízených skupin. 

„Hegemonní maskulinita tedy funguje skrze škálu reprezentačních strategií, včetně 

obrazů feminizované maskulinity a konstrukci negativních symbolů maskulinity, aby 

tak získala souhlas mužských i ženských diváků … zjevné modifikace hegemonické 

maskulinity mohou představovat změnu v kulturních významech, ovšem bez 

souběžných změn v uspořádání dominantních sociálních struktur. Tímto se utvrzuje 

patriarchální ideologie, když se stane přizpůsobivější vůči současným sociálním 

podmínkám a schopnější vyjít vstříc proti-hegemonním silám, jako je liberálně-

feministická ideologie a gay/lesbická politika.“54 

                                                 
54 Hanke, Robert. 1992. Redesigning Men: Hegemonic Masculinity in Transition , pp. 185-198 in Craig, Steve (Ed.). 

Men, Masculinity, and the Media. Newbury Park: Sage Publications,  p. 196 -197 
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1.4.3.1.3 Reklamy na pivo - „manuál k maskulinit ě“ 

 

 Lance Strate se věnoval analýze televizních reklam na pivo, produktu 

všeobecně určeném spíše mužům. „... tyto reklamy ukazují jasný a konzistentní obraz 

maskulinní role; v jistém smyslu konstituují návod k tomu, jak se stát mužem, směrnice 

pro vhodné mužské chování; ve zkratce - manuál k maskulinitě.“55 Myšlenkově vychází 

z Rolanda Barthese a jeho konceptu mýtu a mytologie, kdy mýtem rozumíme nevědomé 

a všeobecně přijímané předpoklady, jež se zdají natolik přirozené a samozřejmé, že je 

vnímáme jako danost a nikoliv jako historicky podmíněný konstrukt. „Biologie 

rozhoduje, zda jsme mužem nebo ženou; kultura určuje, co to znamená být muž nebo 

žena, a které způsoby chování nebo osobnostních vlastností jsou přijatelné pro obě 

pohlavní role. Jinými slovy, maskulinita je sociální konstrukt. Základ může být 

biologický, ale struktura je vytvořena člověkem; je také flexibilní, přístupná změně v 

čase a výrazně odlišná kulturu od kultury.“56 

 

 Jednou z funkcí mýtu je i to, že poskytuje odpovědi na naše univerzální 

otázky. Otázka, na kterou odpovídá mýtus maskulinity, tedy zní: co to znamená být 

mužem? Tuto otázku Strate rozděluje do pěti podotázek: Jaké věci muži dělají? Jaká 

prostředí mají muži v oblibě? Jak se z chlapců stávají muži? Jaké vztahy mají muži 

mezi sebou? Jaké vztahy mají muži se ženami? Na všechny tyto otázky podle Strata 

dokáží odpovědět právě reklamy na pivo.  

 

 Co tedy muži dělají? Samozřejmě pijí pivo, ale kromě toho se zabývají vším, co 

znamená výzvu. Překonávají těžkosti, riskují, a především tvrdě pracují. Ať už se jedná o 

fyzickou práci nebo o práci manažerskou, muži se jí věnují cele. Navíc nepracují ani tolik 

pro peníze, ale spíš pro dobrý pocit, pro prospěch ostatních, a aby získali respekt svých 

druhů a nadřízených. I ve volném čase, který přichází jako odměna po pracovním výkonu, 

se věnují aktivitám spojeným s výkonem: „klíčem k mužským hrám je výzva, kterou 

představují pro fyzickou i emocionální sílu, výdrž a odvahu. V oné výzvě je většinou 

                                                 
55 Strate, Lance. 1992. Beer Commercials: A Manual on Masculinity, pp. 78-92 in Craig, Steve (Ed.). Men, 

Masculinity, and the Media. Newbury Park: Sage Publications, p. 78 
56 tamtéž, p. 79 
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přítomen element nebezpečí, jelikož nebezpečí zvyšuje riziko prohry a význam úspěchu.“57 

 

 Jakým místům dávají muži přednost? Podle reklam na pivo je oblíbeným 

místem příroda, neboť tady se musejí muži spoléhat sami na sebe a překonávat četné 

překážky a nebezpečí, čímž demonstrují svoji maskulinitu. Dalším oblíbeným místem 

jsou bary a hospody, kde rovněž mohou muži být sami sebou, hrát si a „mezi svými“ se 

chovat nezodpovědně, vtipkovat a užívat si mužské společnosti. 

 

 Jak se z chlapců stávají muži? Ve světě reklam na pivo se vstupenkou do 

světa mužů stává přijetí chlapce těmi, co už muži bez debaty jsou: jsou starší, větší, mají 

autoritu, prestiž, nadřízenou pozici. Chlapec ale musí dokázat, že je schopen zastat 

mužskou roli: „... zvládne věci, které dělají muži: riskovat, vyrovnat se s výzvou, 

postavit se odvážně nebezpečí a ovládnout svoje prostředí. Na pracovišti toto 

demonstruje tím, že vyhledává příležitosti k práci, je na své dílo hrdý, dokáže svoje 

schopnosti, vytrvá tváří v tvář nejistotě a naučí se přijmout prohru s klidnou myslí.“58 

 

 Jaké vztahy mají muži mezi sebou? Základním sociálním uskupením v 

reklamách na pivo je skupina – ať už pracovní, nebo volnočasová – a loajalita se tu cení 

vysoko. „Obecně se (muži) varují silných emocí, obzvlášť otevřeného ukazování 

náklonnosti. Na pracovišti vládne vzájemný respekt, ale ten je třeba si vysloužit 

schopnostmi a postoji. V situacích volného času je v mužských interakcích hlavním 

elementem humor.“59 

  

Jak se muži vztahují k ženám? Především dokážou udržet za všech okolností 

chladnou hlavu a nenechají se objektem svého zájmu znejistit. Často také otevřeně 

dávají přednost svojí partě a mužským aktivitám před ženami – a ty přijímají, že jsou 

pouhými diváky.  

 

 Mediální obraz vztahů mezi muži zkoumala i Lynn Spangler. Došla k 

názoru, že obecně se dá říct, že vztahy a přátelství mezi ženami se odehrávají na bázi 

                                                 
57 tamtéž, p. 81 
58 tamtéž, p. 85 
59 tamtéž, p. 87 
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emocionální blízkosti, podpory, intimity a sdílení, zatímco „přátelství mužů stojí na 

sdílených aktivitách. Jejich hovory se soustředí na práci, sporty a sdílení odborných 

znalostí. Muži si také vyměňují stížnosti a starosti týkající se žen, společně s řečmi o 

svých výkonech, ale většinou jsou jejich interakce emocionálně poklidné a 

kontrolované.“60 

 

 Vliv na podobu a kvalitu vztahů mezi muži mají i masová média: často 

zobrazují jako zásadní kvalitu muže výhru za každou cenu. Pokud je televizní program 

určen primárně pro ženské publikum (soap-opery atd.), jsou muži zobrazováni jako 

hovornější a citověji zaměření než v programech určeným především mužskému 

publiku, jako jsou detektivky a akční filmy. Zde jsou mužské vztahy zobrazovány spíše 

jako „děláme věci společně“ než „jsme spolu“.  

                                                 
60 Spangler, Lynn C. 1992. Buddies and Pals. A History of Male Friendships on Prime-Time Television, pp. 93-110 

in Craig, Steve (Ed.) Men, Masculinity and the Media. Newbury Park: Sage Publications,  p. 95 
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1.4.4 Konzumní maskulinita 

 

 V 90. letech a na přelomu tisíciletí však ve společnosti došlo k jistým 

změnám v pojímání maskulinity. Tento průlom pravděpodobně souvisí s prosazováním 

a emancipací gay mužů, jejichž homosexualita přestávala postupně být vnímána jako 

nedostatek, jako téma, se kterým se většinová společnost musí vyrovnávat. Politici, 

sportovci, ale především hvězdy showbusinessu se se svou homosexualitou přestávali 

skrývat a společnost si začala zvykat na jejich uhlazený, vytříbený styl – ba co víc, 

začala jej vyhledávat a uznávat.  

 

 Metrosexualita se stala trendem, k němuž se napřed přihlásily globální 

hvězdy (nejznámějším příkladem je fotbalista David Beckham), od nichž se skrze média 

učily zástupy mladých mužů po celém světě. Mužská populace navíc představovala do 

té doby marketingově nevyužívanou skupinu, po níž dychtivě sáhly kosmetické a 

oděvní společnosti. Metrosexualita je tedy zároveň konzumní maskulinitou.  

 

 Metrosexualita je výzvou hegemonní maskulinitě a nastoluje pro 

heterosexuální muže zcela novou situaci. „Rostoucí tlak na muže, aby dosáhli prakticky 

nedosažitelných standardů fyzické dokonalosti, bývá obviňován z nárůstu užívání drog 

mezi muži, z rostoucího zájmu o plastické operace a zvyšování výskytu poruch příjmu 

potravy. Ačkoliv tento tlak nepředstavuje pro homosexuály a ženy žádnou novinku, je 

relativně novým fenoménem pro heterosexuální muže, jimž hegemonní maskulinita 

přikazovala, aby se vyhýbali čemukoliv, co mohlo být považováno za ženské nebo 

zženštilé.“61 

 

 Podle Clarksona se nová maskulinita už nedefinuje tím, co muž vytváří a 

vyrábí, ale tím, co konzumuje. Konzumace nepředstavuje kompenzační mechanismus, 

který by měl nahrazovat uspokojení z tradičních forem maskulinních projevů, jichž se 

ve společnosti „bílých límečků“ mužům nedostává, ale je sama o sobě součástí moderní 

maskulinity. 

                                                 
61 Clarkson, Jay. 2005. Contesting Masculinity´s Makeover: Queer Eye, Consumer Masculinity, and „Straight-

Acting“ Gays. Journal of Communication Inquiry, 29(3): 235-255, p. 237 
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 Ideální maskulinita se v dnešní době rovná touze po fyzické dokonalosti a 

vytříbeném vkusu, a tato touha nahrazuje hrubou sílu a potřebu dominovat. Návštěvy 

posilovny a fitnesscenter nemají za účel zvýšení síly, ale fyzické přitažlivosti. Stejně tak 

se mění role práce v životě muže: pro metrosexuála není podstatné vydělat dost peněz 

na to, aby zajistil rodinu; peníze jsou nutné k tomu, aby si mohl dovolit dražší a 

luxusnější zábavu.  

 

 Konstantou už nezůstává ani role muže v rodině. Namísto živitele a pána 

domu hraje nový muž roli citlivého patrnera, který se podílí na výchově dětí, svou ženu 

bere jako rovnocennou partnerku a neštítí se domácích prací.  

 

 Jedinou součástí hegemonní maskulinity, která zůstává striktně zachována, 

je heterosexualita. Obavy mužů, že budou vnímáni jako slaboši nebo homosexuálové, 

přetrvávají. Nicméně, jak už bylo řečeno, na trhu se objevuje řada kosmetických 

výrobků pro muže a globální firmy se rychle učí, jak je heterosexuálním mužům 

prodávat.  

 

 Základním úkolem metrosexuála je vypadat mladě, neboť prominentní lidé ( 

a jejich těla) mladě vypadají. Coupland tvrdí, že současná společnost předává lidem 

základní premisu: stárnutí je problém, který je třeba řešit – a takovým řešením jsou 

kosmetické a zkrášlovací produkty. „(Reklamy) přesvědčují zákazníky o dvou 

důležitých věcech: že je nežádoucí vypadat, jako že stárnou, a že jedinci na sebe musejí 

vzít zodpovědnost za to, že budou vypadat mladě, nebo že se alespoň pokusí maskovat 

svoje fyzické a fyziognomické stárnutí.“62  

 

 Stárnout, to podle Coupland znamená ztrácet symbolický kapitál a hodnotu. 

Zatímco ženy si už zvykly na dramatický tón reklam, které jim jejich biologický věk 

předhazují jako problém, který potřebuje řešení, k diskurzu maskulinity ještě výhružky 

upadáním a chátráním dostatečně nepatří. I tady je však patrná změna: už to nejsou jen 

ženy, na něž se hledí, kdo je pozorován, porovnáván, měřen a vážen mužskýma očima.  

                                                 
62 Coupland, Justine. 2007. Gendered Discourses on the ´Problem´of Ageing: Consumerized Solutions. Discourse & 

Communication, 1(1): 37-61, p. 39 
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 Televize a časopisy podle Coupland postupně sexualizují i mužské tělo a 

nabízejí novou, zrevidovanou formu maskulinity pro muže, na něž je pohlíženo – a kteří 

pohlížejí sami na sebe. „Tato situace indikuje rostoucí kulturní očekávání, že se 

homosexuální muži mají začít soustředěně zajímat o tělesnou sebe-prezentaci a péči. 

Tradiční představa maskulinity je narušena, pohled veřejnosti se obrátil na muže a 

pohled mužů se obrátil do zrcadla.“63 

                                                 
63 tamtéž, p. 42 
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1.5 Televizní prom ěna 

 

 Pořady typu „proměna“ si získávají na televizních obrazovkách čím dál 

větší prostor.64 Proč? Na straně televizní produkce je jejich nástup jasný: produkčně se 

jedná o poměrně laciné programy, navíc s možností téměř nekonečného množství 

epizod a opakování. Často se jedná o licenční formáty, k jejichž lokalizaci není potřeba 

příliš mnoha úprav a vymýšlení: vše podstatné bývá součástí licenčních ujednání při 

nákupu práv. A navíc: téměř vždy vzbuzují značný divácký zájem, což umožňuje 

snadný prodej navázaného reklamního času. Na čem je založen tento divácký zájem o 

formáty s vysokým podílem faktoru reality? 

                                                 
64 Jen za poslední léta se v programech českých celoplošných televizí objevily například série Vypadáš skvěle (ČT), 

Chůva v akci (Prima TV), Jste to, co jíte (Prima TV), Ano, šéfe! (Prima TV), Jak se staví sen  (Prima TV), 
Polepšovna mazlíčků (TV Nova) atd. Svým způsobem sem patří i pořad ČT Krotitelé dluhů: na počátku vidíme 
zoufalou zadluženou domácnost, která se zásahem finančního poradce změní v domácnost fungující a rozumně 
hospodařící. 
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1.5.1 Paleotelevize a Neotelevize 

 

 Umberto Eco ve své knize Mysl a smysl hovoří o dvou typech televize – 

Paleotelevizi a Neotelevizi. Rozdíl mezi nimi tkví mimo jiné i v tom, že zatímco 

Paleotelevize se soustřeďuje na informování o věcech, které se dějí ve světě okolo nás, 

Neotelevize se soustřeďuje především na ten fakt, že „tady je“; na sebe samotnou a 

vztah, který je mezi ní a jejími diváky.  

 

 Neotelevize se posunula od zobrazování událostí tak, jak se staly, k jejich 

inscenování, přičemž divákům odhaluje svou vlastní intimitu a zpřítomňuje tak fakt, že 

„se vysílá“. S nástupem Neotelevize se ale také radikálně proměnil vztah diváka a 

televize. „...divák se ve styku s televizí, která mluví jen o sobě, zbavený práva na 

transparentnost neboli na styk s vnějším světem, vlastně vrací k sobě. Během tohoto 

procesu se však poznává a sebe sama vychutnává zase jen jako televizní divák a nic víc. 

Stále platí jedna stará definice televize: ´Okno do uzavřeného světa.´ Jaký ´svět´ ale 

televizionář vlastně objevuje? Objevuje svou vlastní archaickou a pretelevizní 

přirozenost na jedné straně a svůj osud osamělého uživatele elektroniky na straně druhé. 

Nezávislé televize chtějí, aby se v nich publikum poznalo a řeklo si: ´Vždyť jsme to 

my´. … Neotelevize, zvláště ve své privátní podobě, jak jen může využívá 

masochistických sklonů diváka.“65 

 

 K Neotelevizi podle Eca neodmyslitelně patří hrubost – hrubost v jazyce i v 

zacházení s „obyčejnými lidmi“, kteří se v jejím vysílání objevují: „Muži i ženy … jsou 

celí bez sebe z toho, že jsou zneuctíváni před miliony televizních diváků. Třeba si říkají, 

že je to jenom legrace. Legrace to sice je, ale zneuctěni jsou doopravdy.“66 

 

 Na straně diváků mohou tedy motivace ke sledování televizních programů 

založených na proměně účastníků být složitější. Svou roli může hrát prostá zvědavost. 

Většinu vysílacího času zabírají profesionálové – herci, reportéři, moderátoři; tedy lidé, 

kteří stojí „na druhé straně“. Vidět na obrazovce člověka, který neprošel výcvikem a 

drilem, člověka, který přišel takříkajíc „z ulice“ a jen postupně si zvyká na přítomnost 
                                                 
65 Eco, Umberto. Mysl a smysl: sémiotický pohled na svět. Vyd. 1. Praha: Moraviapress. 2000. 183 s., p. 104-105 
66 tamtéž,  p. 104-105 
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kamer, to je pro diváky emočně silná událost. Mohou se s takovým hrdinou snadněji 

ztotožnit, snadněji mu věří a prožívají jeho osud. Jak naznačuje Umberto Eco, televize 

se stává zajímavou tím, že čím dál častěji zobrazuje to, co jsme my diváci sami zažili a 

nabízí nám pohled na nás samé. 

 

 Svou roli také může hrát jakási škodolibost; posměch, kterým je možné 

častovat obzvlášť neobratného účastníka. A v neposlední řadě je těžké potlačit jakýsi 

voyerismus: součástí „proměny“ bývá i nahlédnutí do běžných reálií, což dává divákům 

možnost porovnat svůj život, materiální podmínky a zvyky s vyobrazením života 

účastníka proměny. Jak si stojím? Jsem na tom hůře nebo lépe? Je můj byt větší, lépe 

zařízený; je moje tělo útlejší a lépe udržované, vypadám mladší? Na tyto - a jistě i 

mnohé další - otázky si mohou diváci při sledování těchto pořadů zkusit odpovědět.  
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1.5.2 Franšízová televize 

 

 Televizní vysílání se v dnešní době víc než kdy jindy stává unifikovaným a 

imitativním; televizní stanice po celém světě vysílají stejné nebo velmi podobné pořady. 

Série typu Big Brother, Chcete být milionářem nebo SuperStar může divák najít snad na 

všech kontinentech a na základě jejich společných znaků (znělky, uspořádání studia, 

hudby, grafiky) je okamžitě snadno identifikuje. 

 

 Televizím v posledních letech těžce konkurují takzvaná nová média, 

především internet, který nabízí personalizované obsahy. Je tedy jednodušší sázet na 

jistotu a uvádět pořady, které už prokázaly svou konkurence schopnost na mediálním 

trhu; pořady, u nichž je předem známa podoba výsledného produktu, cílová skupina, a 

na které se snadno nabalují inzerenti, pro něž je daný pořad zárukou správného zacílení 

jejich reklamy.  

 

 Keane a Moran hovoří o takzvané „franšízové kultuře“: „Idea franšízy je 

založena na uspořádání, kdy vlastník konceptu vstupuje do smluvního vztahu s  

nezávislým aktérem, uživatelem licence. Druhý jmenovaný užívá specifický model 

prodeje produktu nebo služeb pod obchodní značkou vlastníka licence.“67  

 

 Franšíza je pojem, který se běžně používá v ekonomickém diskurzu, a s 

ideou franšízového podnikání se setkáváme v běžném světě na každém kroku. Na 

principu franšízy jsou provozovány restaurace fast foodových řetězců, jako je např. 

KFC nebo McDonald´s nebo populárních kaváren Starbucks. Tyto podniky – stejně jako 

další podniky zřizované na základě franšíz – těží z toho, že návštěvník po návštěvě 

jediné z nich ví, co může očekávat od všech ostatních. Je tedy možné říci, že franšíza je 

jakýmsi principem ditribuce matric a vzorů pro jakékoliv aktivity. 

 

 Franšíza je také častým způsobem přenosu televizních pořadů mezi státy a 

kontinenty. Ten, kdo si licenci zakoupí, má jistotu, že byl konkrétní pořad otestován 

například u focus groups, čímž odpadá velká část případného rizika.  

                                                 
67 Keane, Michael; Moran, Albert. 2008. Television´s New Engines. Television & New Media, 9(2): 155-169, p. 156 
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 V případě televizních pořadů téměř nemá smysl hovořit o žánrech, spíše se 

mluví o formátech. „Nové formáty se dopouštějí míchání dříve zcela oddělených žánrů 

– sportovních výzev, odhalení celebrit, zlepšování životního stylu, dramat a detektivek – 

do nových forem.“68 Televize se musejí snažit zaujmout diváka a k tomu volí nové a 

neobvyklé prostředky, jež Keane a Moran nazývají „motory“ (engines); jedná se o 

jakési mechanismy, které vytvářejí formát. Podle Keanea a Morea jsou to například 

momenty vysokých finančních výher, kompetice, eliminace, zabudovaného konfliktu, 

exotických nebo naopak důvěrně známých lokací a také prostředek renovace, z nějž 

jako nejpopulárnější vyvstává úroveň proměny jedince. Proměna je jedním z „motorů“, 

které vytvářejí formát – matrici volně osaditelnou lidmi a prostředími. 

                                                 
68 tamtéž, p. 158 
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1.5.3 Formát 

 

 Albert Moran a Justin Malbon definují formát jako „kompletní balík 

informací a know-how, které zvyšují adaptabilitu programu pro různá místa a čas.“69 

Moran dále popisuje televizní formát jako „sadu konstantních prvků programu, z nichž 

se skládají proměnlivé prvky jednotlivých epizod. Zároveň můžeme formát nahlížet 

jako způsob organizace jednotlivých epizod.“70  

 

 Formáty lze podle Morana rozdělovat podle nejrůznějších kritérií, například 

podle toho, zda je přítomen element „reality“ (soutěže, docusoap,  talk show) nebo 

element „dramatu“ (seriál, situační komedie atd.). Každý z těchto typů formátu obsahuje 

odlišné komponenty: v případě prvním jde například o pravidla, uspořádání studia, 

grafiku; v případě druhém pak o narativní struktury a charakteristiky hlavních postav. 

Součástí balíku formátu může být i více či méně detailní Bible, která obsahuje 

informace jak k výrobě pořadu, tak k předpokládanému publiku, programovému 

schématu atd., a konzultační služby zkušeného producenta, které mohou pomoci při 

rozjezdu pořadu v nových podmínkách. 

 

 V prostředí tvrdé konkurence mezi televizními stanicemi jsou formáty 

vítaným prostředkem, jak snížit riziko neúspěchu a finanční ztráty. Je-li formát úspěšný 

na jednom trhu, dá se předpokládat, že uspěje i jinde. „Kromě nižších nákladů nabízejí 

importované formáty také jistou míru předvídatelnosti, založené na předchozích 

výsledcích v mnoha zemích. Neustávající a rostoucí tlaky na ziskovost znamenají, že tu 

je jen málo, pokud vůbec, času na inovace nebo zkoušení nových nápadů.“71 

 

 Přejímání formátů a televizních pořadů obecně vede často k debatám o 

trendech „mcdonaldizace“ a globalizace kultury. Existují obavy, že „se stáváme svědky 

zrodu vysoce kontrolovaného globálního systému produkce a distribuce informací. V 

                                                 
69 Moran, Albert., Malbon, Justin. Understanding the Global TV Format. Vyd. 1. Bristol; Portland: Intellect Books. 

2006. 181 s.,  p. 6 
70 Moran, Albert. (2004). ´The Pie And the Crust´. pp. 258-266 in Allen, Robert C.; Hill, Annette (Eds.). The 

Television Studies Reader. Lodon, New York: Routledge,  p. 258 
71 Waisbord, Silvio. 2004. McTV: Understanding the Global Popularity of Television Formats. Television & New 

Media. 5(4): 359-383, p. 365 
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něm má hlavní slovo stále se snižující počet nadnárodních mediálních korporací, 

šířících víceméně pouze homogenizovanou, komodifikovanou globální kulturu …. a 

konzumní hodnoty a vzorce chování.“72 

  

 Proti tomuto způsobu nahlížení na mezinárodní mediální trh stojí podle 

Václava Štětky koncept heterogenizace, který vychází z tradice kulturálních studií a 

staví na představě aktivního publika, které nakládá s obsahy podle svého uvážení a 

podle svojí situace a životní zkušenosti. Toto aktivní publikum může vytvářet nové, 

hybridní identity, které nejsou založeny na striktně národní identitě. „Právě spor o to, 

zda je mediální globalizace spíše synchronizací a homogenizací, nebo spíše 

heterogenizací a hybridizací, je do značné míry hlavní dělící linií současných debat o 

tomto fenoménu.“73 

 

 Waisbord i Štětka uvádějí, že diváci národních televizí dávají jednoznačně 

přednost domácím pořadům s domácími hrdiny a v domácích reáliích, a to i pokud se 

jedná o mezinárodně obchodovaný a uváděný formát. Pro tento vztah globálního a 

lokálního se užívá termín glokalizace.74 „Tento pojem se snaží vyjádřit, že lokální není 

opozitum, ale inherentní součást globálního, které je hmatatelné právě skrze své lokálně 

specifické projevy.“75  

 

 Právě vývoz televizních formátů a jejich následná lokalizace, neboli 

naplnění domácím obsahem v režii národních televizních stanic provozujících formáty v 

licenci, je příkladem glokalizace. Formáty – a to obzvlášť formáty reality TV – jsou 

vyráběny a navrhovány tak, aby se daly snadno prodávat a využívat v různých 

                                                 
72 Štětka, Václav. 2007. Od imperialismu ke glokalizaci: paradigmatické proměny a současné trendy ve výzkumu 

mezinárodní komunikace. Mediální studia. 2(1): 8-31, p. 15 
73 tamtéž, p. 16 
74 pojem glokalizace pochází od Rolanda Robertsona, který jako jeden z prvních poukazoval na problematiku 

globalizace a lokalizace jako protichůdných, zároveň však současně a souběžně působících trendů. Robertson 
mimo jiné poukazuje na to, že „to, co nazýváme lokálním, je do značné míry konstruováno na trans nebo super-
lokální bázi. … Mnohé z toho, co nazýváme lokálním, je ve skutečnosti lokální, vyjádřené pomocí 
generalizovaných receptů na lokalitu.“  Featherstone, Mike; Lash, Scott; Robertson, Roland (Eds.). Global 
Modernities (Theory, Culture & Society). Vyd. 2. London; Thousand Oaks: SAGE Publications. 1997.  292 s., p. 
26. Robertson odmítá nahlížet globalizaci a lokalizaci jako dvě protichůdné tendence: „Debata o globální 
homogenizaci versus heterogenizaci by měla být překročena. Není to už otázkou buď homogenizace, nebo 
heterogenizace, ale spíše způsobů, jak se obě tyto tendence staly rysem života ve většině světa konce 20. století. 
V této perspektivě se problém přesouvá spíše k důkladnému pochopení způsobů, v nichž se homogenizující a 
heterogenizující tendence navzájem prolínají a implikují jedna druhou.“ tamtéž, p. 27 

75 Štětka, Václav. 2007. Od imperialismu ke glokalizaci: paradigmatické proměny a současné trendy ve výzkumu 
mezinárodní komunikace. Mediální studia. 2(1): 8-31,  p. 25 
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kulturních a národních prostředích, což „samozřejmě znamená nutnost ´vysvléci´ formát 

ze znaků a významů, které by byly příliš svázány s jednou partikulární kulturou, a učinit 

ho tak kulturně amorfní, jak je jen možné.“76  

 

 Zdá se, že alespoň pro tuto chvíli řešení sporu mezi zastánci teorie 

globalizace a teorie heterogenizace nabízí podle Václava Štětky koncept kulturní 

hybridizace, „popisující procesy vzájemného prolínání, mixování a prostupování 

jednotlivých kulturních forem, obsahů a žánrů pocházejících z rozdílných kulturních 

tradic, jejichž výsledkem může být rekonfigurace stávajících vzorců a identit.“77 

 

 Mezinárodní trh s televizními formáty je v současné době tedy zajímavým 

podnikatelským prostředím, poskytujícím nejen zisky producentům formátů, ale také 

možnosti variací pro lokální výrobce pořadů. Na druhou stranu však právě obměny a 

variace umožňují méně poctivým nebo jednoduše méně finančně silným produkčním 

firmám obcházet volný mezinárodní trh s formáty a nabízet pořady, které jsou sice do 

značné míry „inspirovány“ pořady uváděnými v cizině, avšak bez zakoupení licence. Je 

poměrně obtížné dokázat, že jakýkoliv konkrétní pořad vznikl jako kopie pořadu jiného, 

aniž by za něj byly zaplaceny jakékoliv licenční poplatky.78 

 

Mezi úspěšné, celosvětově uváděné formáty, v nichž je výrazně přítomen 

element reality, se řadí také pořady typu makeover neboli „proměna“79.  

                                                 
76 tamtéž, p. 27 
77 tamtéž, p. 28 
78 V současné době například Česká televize vysílá seriál Vyprávěj, který vznikl v produkční společnosti Dramedy. 

Televizi se ale ozvala španělská produkční společnost, která tvrdí, že Dramedy okopírovala jejich seriál a že 
zvažují žalobu. Česká televize a Dramedy se hájí slovy, že „obdobné myšlenky napadají různé lidi v různou 
dobu“. viz:  HEJDOVÁ, Irena. Vyprávěj jsme neopsali, hájí se ČT : Je retroseriál Vyprávěj plagiátem španělské 
telenovely? Do vysílání jde veřejnoprávní chlouba 31.8. . Www.ihned.cz [online]. 2009 [cit. 2009-08-11]. 
Dostupný z WWW: <http://hn.ihned.cz/c1-38025650-vypravej-jsme-neopsali-haji-se-ct>.  

79 pro tento druh pořadů neexistuje v televizní praxi český název, ale ani anglický termín se nepoužívá. Nejčastěji se 
skutečně hovoří o „proměně“, byť se tento termín nedá považovat za ustálený nebo oficiální.  
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1.5.4 Prom ěna jako po řad 

 

 Na obrazovkách se dnes může měnit ledacos: dům, byt, zahrada, chování 

dětí, návyky domácích mazlíčků apod. Každý z těchto pořadů přitahuje pozornost; 

nejvíc ovšem ty, které dávají nahlédnout do prožívání, běžné rutiny a problémů 

jednotlivců – lidí, jako jsme my. Tyto pořady míchají soukromé s veřejným, dovolují 

divákům ukojit svůj voyerismus a srovnávat svůj život s životy těch, které mohou spatřit 

na televizní obrazovce. Proměny jednotlivců vzbuzují silné emoce – od empatie a přijetí 

až po naprosté zavržení účastníka proměny. 

 

 Podle Tanii Lewis pracují tyto pořady s předpokladem, že „naše životy jsou 

místem, na němž se dá neustále pracovat, jež se dá transformovat, proměňovat. Důraz 

na každodenní život jakožto místo neustálé renovace lze snadno propojit s širším 

posunem ve způsobech, skrze něž v dnešní době konceptualizujeme a prožíváme 

lidskou individualitu.“80 Lewis tvrdí, že v současnosti stále méně prožíváme svou 

individualitu skrze stálé sociální kategorie, jako je gender, třída nebo povolání, a 

namísto toho si utváříme své vlastní biografie sami, skrze rozhodnutí a volby spojené s 

životním stylem. 

 

 Jonathan Bignell k proměnám poznamenává, že pracují s předpokladem, že 

„osobnost je tvárným a transformovatelným objektem, na němž se dá pracovat za 

asistence expertů a skrze sebe-disciplínu. Subjektu je neustále ukládáno, aby převzal 

kontrolu nad sebou samým a vydal se na potenciálně nekonečnou cestu za 

sebezdokonalováním.“81 

 

 Jak už bylo řečeno, lidské tělo je sociální povahy a odráží náš vkus, habitus, 

třídu. Je nezbytné - možná dokonce povinné - vypadat co nejlépe. Na tělo se nahlíží 

jako na projekt, na němž je neustále potřeba pracovat, zdokonalovat ho, přizpůsobovat 

ideálům, které jsou však nastaveny tak, že jen pro nesmírně malou část jedinců je možné 

se jim alespoň přiblížit, natož jich dosáhnout. 
                                                 
80 Lewis, Tania. 2007. „He Needs to Face His Fears With These Five Queers!“ Queer Eye for the Straight Guy, 

Makeover TV, and the Lifestyle Expert. Television & New Media, 8(4): 285-311, p. 286 
81 Bignell, Jonathan. An Introduction to Television Studies. Vyd. 1. London; New York: Routledge. 2004. 340 s., 

p.208 
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  Reklamní kampaně výrobců kosmetiky cílené na ženy berou otázku vzhledu 

a stárnutí jako smrtelně vážnou věc a pomocí agresivní a medicínsky zabarvené rétiriky 

podsouvají i mladým dívkám, že je třeba zakročit proti všem známkám přirozených 

biologických pochodů, mezi něž patří například i tvorba vrásek a povolování pleti. 

 

 U kampaní cílených na muže sázejí inzerenti spíš na ironii a nadsázku. Jejich 

těla a tváře navíc nepodléhají zkáze kvůli věku, ale z důvodů přílišného pracovního vypětí 

a následných divokých večírků. A aby nedošlo k mýlce, že se tu stále jedná o 

heterosexuální „chlapáky“, odehrávají se tyto reklamy v prostředí rugbyového nebo 

fotbalového týmu, v chladné kanceláři manažera nebo  případně na divokém večírku.  

 

 Navíc, jak poznamenává Judith Franco, zatímco ženy je nustále potřeba 

transformovat a proměňovat, často i za použití operativních zákroků, pak muže je jen 

třeba opravovat v jejich poraněních, vycházejících z náročného stylu života. Pokud se v 

pořadu typu proměna coby účinkující střídají muži a ženy, bývá vyznění laskavější k 

mužům. Proč? „V západní kultuře mají privilegované skupiny – obzvlášť bílí 

profesionálové ze střední třídy, a to především muži – tu čest zaujímat normativní 

pozici, která jim umožňuje nastolovat standardy pro všechny ostatní: ženy, pracující 

třídy nebo etnické menšiny. Pomocí těchto standardů jsou tyto skupiny poměřovány a 

po nich touží. Jednotlivci, kteří spadají do skupin mimo dominantní standardy 

hegemonní maskulinity, jsou definováni skrze charakteristiky svých těl a jsou 

kostruováni/znehodnocováni coby ´Jiní´.“82 

 

 Tania Lewis dokonce hovoří o současné západní kultuře jako o „kultuře 

proměny“ a definuje ji následovně: „Ústřední ideou kultury orientované na proměny 

v situaci pozdní modernity je představa, že my coby jedinci můžeme být redukováni 

na sadu zmapovatelných ´problémů´, jež je možné řešit skrze pomoc nejrůznějších 

expertů, a následně je možné je ´vylepšit´ skrze proces proměny. Na naše 

každodenní životy je tudíž možno nahlížet jako na terapeutický sebe-pomocný 

projekt, na němž se má pracovat. Podnikaví jedinci jsou vyzývani k tomu, aby 

                                                 
82 Franco, Judith. 2008. Extreme Makeover. The Politics of Gender, Class, and Cultural Identity. Television & New 

Media, 9(6): 471-486, p. 479 
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´posílili´ sami sebe nalézáním lepších a chytřejších způsobů života.“83 

 

 Televizní proměny tedy nahlížejí na jedince jako na zodpovědného, plně si 

uvědomujícího nezbytnost průběžného vylepšování sebe sama. Zároveň je však 

„obyčejný člověk“ zobrazován a vnímám jako do velké míry bezradný a ztracený v tom, 

kterým směrem se jeho permanetní práce má ubírat. Nedokážeme si poradit sami se 

sebou, se svým vkusem, svým bytem, svou rodinou nebo se svým tělem; zkrátka 

potřebujeme radu zkušeného experta a člověka, který stojí nad námi; jehož habitus a 

vkus ho neomylně vedou k těm správným, legitimním volbám v oblasti životního stylu. 

 

 Jak už bylo řečeno výše, každý formát v sobě obsahuje určité elementy, na 

nichž je vystavěn, a podle nichž se dá ihned rozpoznat od ostatních. Ani proměny v 

televizi nejsou výjimkou. Z jakých prvků jsou tedy poskládány? 

 

 

1.5.4.1 Účinkující  

 

 Účinkujícím rozumíme člověka, který se rozhodl vstoupit do procesu 

proměny za dohledu televizních kamer. Takový jedinec se vyznačuje tím, že se sebou 

není spokojený, cítí, že mu něco schází, že nevyhovuje sociálním normám, které cítí 

jako závazné pro člověka jeho věku / způsobu života / postavení. Takový jedinec se 

svěří do péče televizních expertů, od nichž čeká pomoc, podporu, radu na svojí cestě za 

sebezlepšením. 

 

 Účinkující důvěřuje tomu, že mu rady televizních expertů mohou změnit 

život, zlepšit sebevědomí, prolomit jeho stereotyp. Očekává od nich, že se jejich 

zásahem změní jejich „obyčejný“ život v něco jiného, lepšího, víc hodného zájmu, 

pozornosti a žití.  

 

 Tito jedinci jsou prezentováni jako fádní, mající spoustu chyb, nedostateční, 

nešťastní a bezradní. Za použití terminologie Pierra Bourdieua by bylo možné říct, že 

                                                 
83 Lewis, Tania. 2007. „He Needs to Face His Fears With These Five Queers!“ Queer Eye for the Straight Guy, 

Makeover TV, and the Lifestyle Expert. Television & New Media, 8(4): 285-311, p. 287 
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postrádají dostatečný kulturní kapitál, aby dokázali dosahovat svých cílů. Jedná se 

především o jedince z nižších společenských vrstev, jejichž habitus je jasně v oblasti 

oblékání, účesu, péče o sebe a životního stylu směřuje k volbám vycházejícím z „vkusu 

nutnosti“. Tito lidé žijí v lacině zařízených domácnostech, používají nekvalitní levnou 

kosmetiku zakoupenou často ve velikých baleních pro celou rodinu. Jsou si palčivě 

vědomi rozdílů mezi stylem svým a stylem televizních hvězd a bohatých lidí, nicméně 

si zároveň dobře uvědomují, co je a není „pro ně“.  

 

 Proces proměny vnímají jako štěstí a pomoc. Pozornost, kterou jim věnuje 

tým expertů a produkce pořadu, je možná vyvádí z míry, protože na ni nejsou zvyklí, 

zároveň ji však cítí jako nezasloužený dar. Jsou dychtiví přijmout rady, nechat se 

vylepšit, a zároveň s tím jsou schopni a ochotni snášet i kritiku a štiplavé poznámky, 

které proces proměny provázejí.  

 

 Zároveň projevují až servilní důvěru a spolehání na výsledky práce 

televizního týmu expertů. Na počátku pořadu tvrdí, že mají nějaký cíl, o něco se chtějí 

pokusit, na něco se těší – a doufají, že proces proměny a vylepšení sebe sama jim v 

dosažení tohoto cíle mohou pomoci. Jinými slovy věří, že jejich kulturní kapitál se 

zvýší, a tím se zlepší i jejich životní vyhlídky. Jak píše Judith Franco, v případě žen se 

často jedná o naplnění přání po heterosexuálním vztahu, v němž by se mohly realizovat. 

Ženy doufají, že pokud získají ženštější, atraktivnější vzhled, dokážou k sobě přitáhnout 

a udržet partnera – muže. V případě mužů se často jedná spíš o získání progresivnějšího, 

dynamičtějšího, modernějšího stylu, který by jim zaručil úspěch v práci, případně 

povýšení.  

 

 Angela McRobbie se zabývala analýzou dvou pořadů – proměn, které vysílá 

britská BBC. Účastníky (respektive účastnice) těchto proměn nazývá „oběť“ a vyslovuje 

o nich celou škálu hodnocení. Hovoří o nich jakožto o ženách se špatným vkusem nebo 

úplně bez vkusu. Často se podle McRobbie jedná o dívky typu „pramface“ - chudé, 

nevzdělané svobodné matky, které kouří levné cigarety, oblékají se do sportovního 

oblečení a celým svým vzhledem ukazují, že nejsou dostatečně atraktivní a zajímavé, 

aby si dokázaly udržet partnera. 
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 Tyto ženy stojí v přímém protikladu k ženám z televizní produkce, které se 

na jejich proměně podílejí. „Těla mladých žen jsou vnímána podle škály, na jejímž 

jednom konci stojí chudoba neprovdaných matek, která značí neúspěch, a na konci 

druhém pečlivě upravený zevnějšek, štíhlá postava a vysoká kultivovanost značící 

úspěch. Nepohledná ´pramface´ s dítětem v kočárku je v ostrém kontrastu k dívkám z 

kategorie ´A1´, které mohou použít celý svůj příjem na své vlastní potřeby a které se 

snaží stát se plnohodnotnými účastnicemi konzumní kultury.“84 

 

1.5.4.2 Experti a moderáto ři 

 

 Důležitou součástí proměny je televizní expert na otázky vzhledu a 

životního stylu, neboť „život a osobnost nedokonalého jedince ve středu narace 

programu se rozděluje na sady problémů, jež jsou zaměřeny a vyřešeny specifickými 

formami odborných znalostí.“85 Lewis uvádí, že ačkoliv v amerických televizích běží 

celá řada proměn soustředěných na nejrůznější oblasti života a tím i cílených na různé 

publikum, jedna věc se nemění: postava experta, tedy toho, který na rozdíl od 

účinkujících ví, co je správné, vhodné, žádoucí.  

 

 Tohoto experta představuje obvykle „charismatický typ televizní osobnosti, 

která může nebo nemusí být sama o sobě expertem i mimo vysílání, nicméně poskytuje 

účastníkům pořadu - a tudíž i publiku - odborné rady, případně funguje coby 

zprostředkovatel mezi hostujícími experty, účastníky a televizním divákem.“86 Takový 

expert má za úkol nejen proměnit konkrétního účastnka show, ale také poskytnout rady 

divákům, podle nichž se lze řídit v každodenním životě. 

 

 Lifestylové programy vyplňují ve vysílacích schématech televizí rostoucí 

prostor, a důležitou roli v nich hrají především tito experti, kteří lidem udílejí rady, jak 

vylepšit sebe samotné a svůj život – ať už se jejich pole působnosti týká zahrady, bytu, 

vaření, vztahů nebo vzhledu. Odkud se experti vzali? Tania Lewis tvrdí, že se vyvinuli 

                                                 
84 McRobbie, Angela. Aktuální témata kulturálních studií. Vyd. 1, Praha: Portál. 2006. 240 s., p. 164 
85 Lewis, Tania. 2007. „He Needs to Face His Fears With These Five Queers!“ Queer Eye for the Straight Guy, 

Makeover TV, and the Lifestyle Expert. Television & New Media, 8(4): 285-311, p. 288 
86 tamtéž,  p.  289 
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postupně z klasických „mluvících hlav“, které divákům dříve didaktickým stylem 

sdělovaly pravdy o životě a společnosti.  

 

 Lifestyloví experti se dříve téměř výhradně vyskytovali v dopoledních a 

odpoledních televizních pořadech, tedy v časech, kdy televizi sledují především ženy, 

jejichž hlavní náplní času je péče o děti a domácnost – a poskytovali rady spojené 

především se záležitostmi kolem domácnosti a domova. Prime-time byl naproti tomu 

považován za čas, kdy mohou televizi sledovat i muži, a jejich vkusu a zájmům se také 

přizpůsoboval obsah a styl televizních pořadů. V současnosti ovšem došlo k posunu a 

lifestylové pořady se ocitají i v nejsledovanějších časech. 

 

 Zároveň se podle Tanii Lewis promeňují i genderové stereotypy: začíná být 

běžné, že se i v tématech vnímaných dřívě jako výsostně feminní (vaření, oblékání atd.) 

angažují muži coby experti i jako účinkující. Tyto trendy Tania Lewis pojmenovává 

jako „demokratizaci“ a „obyčejnost“.87 

 

 „Jakkoliv byly dříve spojovány výhradně s denním programovým 

schématem a feminním domácím prostorem, prošly televizní proměny a lifestylové 

pořady samy proměnou, aby bylo možné je prezentovat širšímu, prime-timeovému 

diváctvu. Hlavním rysem tohoto posunu do prime-time je to, že znalosti a odbornosti 

dřívě spojované s feminitou (nebo homosexualitou), jako je vedení domácnosti a její 

výzdoba, péče o tělo, dieta a vaření a zájem o romantické nebo interpersonální vztahy, 

se dnes cílí také na heterosexuální mužské publikum.“88 

 

 Tania Lewis rovněž upozorňuje na to, že posun z odpoledních na prime-time 

pořady nebyl vždy snadný a náročná byla i nová role, kterou si museli osvojit televizní 

experti. Aby dokázali oslovit i mužské publikum, museli zvládnout víc strategií a 

schopností než v minulosti: „Postava lifestylového experta hraje komplexní a chvílemi 

značně ambivalentní roli, což platí obzvlášť v žánru osobních proměn. Na jedné úrovni 

musí expert v proměně obsáhnout paradoxní styl sebe-prezentace, která zároveň zdůrazňuje 

                                                 
87 „democratization“, „ordinariness“ 
88 tamtéž, p. 297 
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obyčejnost, různé úrovně ´bytí celebritou´ a autoritativní způsoby sdělování.“89  

 

1.5.4.3 Vztah účinkujících a moderátor ů 

 

 Důležitým elementem proměny je interakce mezi účinkujícím na jedné 

straně a experty a moderátory na straně druhé. Jedná se jednoznačně o vztah 

nevyvážený, kde na straně účinkujících stojí nedokonalá lidská bytost, která si neví rady 

a intenzivně potřebuje pomoc, a na straně televizního týmu pak stojí sebevědomí, 

sebejistí a plnohodnotní lidé, kteří vědí, jak se chovat, co si oblékat a jak působit na 

ostatní. 

 

 Angela McRobbie si všímá interakcí mezi expertním a moderátorským 

týmem pořadu What Not to Wear a tvrdí, že že se v nich odráží třídní antagonismus. 

Používá přitom termín Pierra Bourdieua „symbolické násilí“. Všímá si, že „oběti“ - 

neboli účinkující – jsou často zostouzeny, vysmívány, možná až šikanovány týmem 

televizních expertů, přičemž ale tyto formy chování k sobě bez odporu strpí. 

 

 „Pořady, o nichž hovoříme, by nefungovaly, kdyby sama oběť nepřišla a 

nenabídla se jako někdo, kdo potřebuje pomoc odborníka. Jedinec má ´smysl pro hru´ a 

´praktický smysl pro sociální realitu´, jejichž základem je jeho podřízený třídní habitus. 

Znamená to, že instinktivně a podvědomě ví, jaké je jeho místo ve vztahu k 

odborníkům, a tím se také vysvětlují ony slzy, vděk a úcta k těm, kteří vědí o tolik více 

než on a kteří jsou ochotni se o své vědomosti a odborné znalosti podělit.“ 90 

 

 Vztah mezi účastníky a experty spočívá v tom, že se účastník dychtivě snaží 

proměnit svůj nízký habitus tak, aby vyhovoval požadavkům dobrého vkusu. Tato 

nápodoba je však předem odsouzena k nezdaru, neboť dispozice habitu, jak je vidí 

Bourdieu a ve shodě s ním i McRobbie, jsou natolik pevné, svazující a determinující, že 

vykročit z jejich pout je prakticky nemožné.  

                                                 
89 tamtéž,  p. 297 
90 McRobbie, Angela. Aktuální témata kulturálních studií. Vyd. 1, Praha: Portál. 2006. 240 s., p. 165-166 
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 „V pořadech … je však nutné, aby třídní pole a habitus kulturních 

zprostředkovatelů zůstaly odděleny od pole a habitu obětí ( a aby tedy pro tyto oběti 

zůstaly nedosažitelné). Nikde není ani náznak toho, že by oběti skutečně mohly někdy 

patřit do stejné sociální skupiny jako ti, kteří se podílejí na jejich zdokonalení. Jasně se 

to projevuje v povzbudivých slovech a závěrečných komentářích odborníků, kteří si ale 

zachovávají kritický a skeptický pohled. Přitom myslí na to, že oběť bude nucena vrátit 

se ke svým starým špatným způsobům, jakmile ji opustí.“91 

 

 Vztah mezi účastníkem proměny a expertním týmem je tedy vztahem mezi 

„gentlemanem“ a „učencem“, které známe od Pierra Bourdieua. Zatímco moderátoři 

nenuceně udílejí soudy, rady, návody a často si z účinkujícího otevřeně utahují a 

vysmívají se jeho špatnému vkusu a nevhodnému chování, účinkující lapá po jejich 

slovech a doufá, že když se podle nich zařídí, pak možná na něj padne alespoň stín oné 

dokonalosti. Jenže kulturní kapitál, kterým jsou vybaveny nižší třídy, je nesrovnatelný s 

kulturním kapitálem tříd vyšších – a tato propast se nedá překonat jen tím, že se 

účinkujícímu dostane péče stylistů a vizážistů. 

 

 Dalšími pojmy Pierra Bourdieua, které Angela McRobbie používá, jsou 

pojmy „kulturní kapitál“ a „kulturní zprostředkovatelé“. Kulturní zprostředkovatelé 

neboli expertní tým podle McRobbie při moderování pořadu zůstávají pevně zakotveni 

ve svém třídním prostředí, jehož jsou dokonalým ztělesněním. „ (Moderátorky) obvykle 

svými názory i vzezřením patří do vyšší střední třídy a předávají dál kulturní kapitál, 

který získaly, aniž by musely vynaložit jakékoli úsilí. Jejich dobrý vkus se jeví jako cosi 

přirozeného jednoduše proto, že jim byl vštípen jako nedílná součást výchovy. Jejich 

odbornost má ´daleko k nezbytnosti´, není v ní obsažena přehnaná naléhavost ani 

přespřílišné nadšení či ctižádostivost. Tyto ženy měly spoustu času naučit se věci, které 

se člověk ve škole nedozví a které ani nejsou ve školních osnovách.“92 

 

 Vztahů mezi účinkujícími a týmem expertů si všímala i Tania Lewis, která 

se ve svojí analýze věnovala americkému pořadu Queer Eye for the Straight Guy 

(Homosexuální oko pro heterosexuálního chlápka), kde se experty a průvodci pořadem 

                                                 
91 tamtéž, p. 166 
92 tamtéž, p. 167 
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stala pětice homosexuálů, z nichž každý se soustředí na jednu oblast života: vaření a 

výživu, fyzický vzhled a péči o tělo, kulturu, vybavení a zařízení domácnosti a módu a 

nakupování. Tato skupinka, která si říká Fab Five (Báječná pětka) si v každém pořadu 

bere na starost jednoho heterosexuálního muže, jemuž pomohou „překopat“ téměř 

kompletně jeho život nebo alespoň jeho vnější atributy. 

 

 Ačkoliv ani Fab Five se k účastníkům proměny nechová právě s úctou a 

obdivem, jeden rozdíl tu však přece jen je: jelikož je „obětí“ proměny v každém případě 

muž a show je také více zaměřena na mužské publikum, je tu patrný příklon spíš k ironii 

než ke krutému zostouzení a výsměchu. Jak je také zvykem v pořadech a reklamách 

zaměřených na muže, otázky vzhledu a péče o sebe se tu neberou smrtelně vážně a 

bývají často překládány do jazyka, kterému muži rozumějí – údržbu těla je možno 

přirovnat k údržbě vozu atd. Také Tania Lewis si všímá třídních aspektů rolí expertního 

týmu a účinkujících: účinkující pocházejí většinou z nižších tříd a vykonávají povolání 

typu nepřiliš úspěšného umělce, drobného podnikatele, policisty, řemeslníka. Bývají 

zobrazováni jako dysfunkční, neupravení, s nezvládnutými a zanedbanými těly i 

příbytky. 

 

 Fab Five jsou naproti tomu uhlazení, rychlí, upravení a celým svým stylem 

zosobňují vyšší třídu. „Styl je spojován s určitou sadou technik, s uměním 

sebeprezentace vlastním střední třídě, skrze vnější znaky sociálního statusu a životního 

stylu a skrze odlišné způsoby chování, péče o tělo a sociální etikety.“93  

 

1.5.4.4 Prom ěna a narativita 

 

 Jako každý formát mají i proměny svůj typický příběh a scénář; víceméně 

stabilní sled bodů, v jehož rámci se odvíjí příběh proměny. 

 

 Ve fázi expozice je divák seznámen s účastníkem proměny: člověkem, který 

má pocit, že jeho vzhled a život vyžadují intervenci odborníků. Tento člověk má svoje 

sny a představy, které by chtěl naplnit, ale cítí, že sám o sobě to nedokáže, že potřebuje 
                                                 
93 Lewis, Tania. 2007. „He Needs to Face His Fears With These Five Queers!“ Queer Eye for the Straight Guy, 

Makeover TV, and the Lifestyle Expert. Television & New Media, 8(4): 285-311, p. 304 
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pomoci, proměnit. Účinkující bývá divákům představen ve svém domácím přirozeném 

prostředí; ústy svými i ústy svých blízkých – rodiny, přátel, kolegů.  

  

Tania Lewis hovoří o mužích, kteří procházejí proměnou v pořadu Queer 

Eye for the Straight Guy, takto: „heterosexuální muži, účinkující v Queer Eye, jsou 

popisováni jakožto méněcenní – sociálně, interpersonálně i ve vztahu k prezentaci sebe 

samých. Toto bývá spojováno s chybnými nebo rezistentními formami maskulinního 

chování“.94 V pořadu Extreme Makeover jsou účinkujícími většinou ženy, které Judith 

Franco popisuje jako „fyzicky, emocionálně a sociálně zraněné nedostatkem nebo 

ztrátou, uvězněné v rozporech mezi mezi jejich ´nedostačujícím´ vzhledem a ctnostným 

´vnitřním já´.“95 

 

 Účinkující na úvod formulují oblasti svého života a vzhledu, v nichž se cítí 

nedostateční, a svěřují se s tím, že důvěřují expertnímu týmu, že právě tyto oblasti 

dokáže proměnit a umožní jim tak žít kvalitnější, plnější život. Judith Franco 

poznamenává, že v případě žen se často objevuje přání po heterosexuálním svazku, 

vztahu, sňatku a založení rodiny. V případě mužů se pak často jedná o snahu působit 

mladším, dynamičtějším, úspěšnějším dojmem, což má napomoci v profesní kariéře. 

 

 V další části pořadu přichází na scénu tým expertů, kteří postupně formulují 

svoje soudy o účinkujících, jejich životním stylu, péči o své tělo a případných 

vyhlídkách do budoucna. Divácky nejatraktivnější bývá způsob ztvárnění, kdy expertní 

tým navštíví účinkujího v jeho domácím prostředí a provede jakousi objevitelskou cestu 

– analýzu jednotlivých problematických oblastí života účinkujícího. Tato scéna hraje 

důležitou roli v pořadu Queer Eye for the Straight Guy, kdy Fab Five „poté, co pro 

diváka stručně nadhodí problematické momenty v životě účinkujícího, vyrážejí na 

´místo činu´, aby se na vlastní oči přesvědčili, jak moc je jejich heterosexuální muž 

týdne sociálně vyšinutý. Následuje zběsilý, chaotický a někdy až nevázaný vpád do 

domácího prostoru ´týpka´, o něhož jde;  a zde se Fab Five vypořádávají s jeho životním 

stylem tím, že se vystrojí do jeho šatů, vysmívají se jeho vkusu ohledně nábytku a 

                                                 
94 tamtéž, p. 298 
95 Franco, Judith. 2008. Extreme Makeover. The Politics of Gender, Class, and Cultural Identity. Television & New 

Media, 9(6): 471-486, p. 480 
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zařízení (přičemž občas úmyslně některé kousky zničí) a divoce pobíhají v jeho kuchyni 

a koupelně, přičemž hodnotí stav jeho stravování a hygieny.“96 Především divákovi se 

tak dostává shrnutí problematických oblastí v životním stylu účinkujícího.  

 

 Po představovací části neboli expozici nadchází samotné jádro pořadu: 

proměna. Jednotliví členové expertního týmu si „rozeberou“ problematické oblasti 

účinkujícího a začnou na nich pracovat, přičemž účinkujícímu a divákům udílejí 

zasvěcené rady. Tyto rady nejenže mají pomoci účinkujícímu právě teď, v daný 

moment, ale také ho nasměrovat na další, lepší cestu – cestu k dokonalejšímu vzhledu a 

tím lepšímu životu. Experti mu vysvětlují, jak posílit svoje silné stránky a potlačit ty 

slabé, aby se vzhledem a proměněným vkusem víc přiblížil ideálu, neboli – jim samým; 

vkusu a stylu televizních osobností z vyšších tříd, které přirozeně vědí, co komu sluší a 

co nikoliv. 

 

  Jednotlivé fáze proměny bývají prostřihávány komentáři nezúčastněných – 

ať už jakési poroty, složené většinou z celebrit, nebo blízkých účinkujího. Tyto – 

většinou nadšené – komentáře mají sloužit k tomu, aby rytmizovaly děj a oddělovaly 

jednu sekvenci proměny od další, ale také k tomu, aby legitimizovaly zásahy provedené 

do vzhledu a stylu účinkujícího. Jinými slovy: od té chvíle, kdy se popleteného a 

bezradného nebožáka chopí zkušené oči a šikovné ruce expertů, směřuje už všechno jen 

k lepšímu. 

 

 Proměna se může týkat nejrůznějších stránek života a zasahovat i do dalších 

oblastí, než je pouhý vzhled a péče o tělo. V pořadu Queer Eye for the Straight Guy se 

muži učí nejen správně oblékat, česat a pečovat o pleť; Fab Five se zaměřuje i na další 

oblasti života. Účinkujícímu se dostává mimo jiné i rad ohledně správné výživy, vaření 

a kombinování pokrmů s nápoji; experti mu radí, jak si správně, účelně a přitom stylově 

zařídit a udržovat byt, případně jak lépe vystupovat, jak komunikovat s ostatními lidmi 

a především s vlastní přítelkyní nebo manželkou a rodinou. 

  

 Důležitým bodem scénáře je závěrečná sekvence, kdy se proměněný 

                                                 
96 Lewis, Tania. 2007. „He Needs to Face His Fears With These Five Queers!“ Queer Eye for the Straight Guy, 

Makeover TV, and the Lifestyle Expert. Television & New Media, 8(4): 285-311, p. 295 
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účinkující konečně předvádí jako nový, vylepšený člověk. „Narace proměny je 

vystavěna tak, že směřuje k vyvrcholení – momentu, kdy jsou proměnění účinkující 

předvedeni rodině, přátelům a televiznímu publiku. Ačkoliv je divák zasvěcen do větší 

části procesu proměny, napětí je skrze poslední fázi stylingu vytvářeno tím, že se 

neukazuje celkový obraz a namísto toho se odhalují jen částečné změny účastníka.“97  

 

Konečné obrazy proměny ukazují nadšení: poroty, rodiny, přátel, expertů i 

účastníka. Ukazují splněný sen a naději do budoucna, vděk a nezřídka i slzy. Účinkující 

je zaskočen tím, jak se jeho vzhled a styl vylepšil, zatímco experti vyjadřují svoje 

přesvědčení, že účinkující má nyní otevřenou cestu ke šťastnější budoucnosti, bude-li se 

držet nastoleného kurzu a rad, které mu udělili.  

 

 „Proměněný účastník je umístěn do měšťáckého interiéru, kde se verbálně 

distancuje od svého starého, ´druhořadého´ já a představuje si všechny romantické 

možnosti, které jeho nová přitažlivost a atraktivita přinese. … V naraci Extreme 

Makeover se nenaplňují jen představy o heterosexualitě (jako je představa lásky, 

zasnoubení, manželství, narození dítěte atd.) jakožto finální happy end, ale také tu 

dochází k sepětí vnitřního a vnějšího já v pocitu komfortu a bezpečí bytí ve vlastním 

těle.“98 

 

 Diváci i produkční tým opuštějí účinkujícího ve chvíli, kdy i se svým 

novým, proměněným a vylepšeným stylem odchází ze studia – zpět do svého starého, 

nedokonalého života. Dokáže se nadále řídit radami expertů? Dosáhne svých snů? Na 

tyto otázky divák odpověď nedostane.  

                                                 
97 Franco, Judith. 2008. Extreme Makeover. The Politics of Gender, Class, and Cultural Identity. Television & New 

Media, 9(6): 471-486, p. 475 
98 tamtéž, p. 480 
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2. Analytická část 
 

 

2.1 Materiál a výzkumná otázka 

 

 Pro analýzu jsem zvolila dva pořady typu proměna, a to Vypadáš skvěle! z 

produkce České televize a Peklo s Landou z produkce internetové televize Stream. Tyto 

pořady se vysílaly přibližně ve stejné době; oba moderují muži, v obou najdeme muže 

jako účastníky proměny i coby součást týmu expertů. Především však oba přináležejí do 

jedné kategorie, jednoho formátu, a to formátu televizní proměny.  

 

 Zajímat se budu o odpověď na otázku, jakým způsobem konstruují tyto 

pořady kategorii maskulinity a jak vlastně podle nich maskulinita vypadá, co je a není 

její součástí. Dále se budu zajímat o proces proměny: v čem spočívá, kde začíná a kam 

vede?  

 

 Soustředit se budu především na to, co je v pořadu řečeno. Asynchronní i 

synchronní promluvy nejsou v pořadech umístěny náhodně, naopak – procházejí 

pečlivým výběrem tak, aby podporovaly vyznění pořadu a záměry tvůrců. Budu se tedy 

dívat nejen na slova a věty, které v pořadu zazní, ale i na to, jaký význam mají při 

konstruování významu a vyznění pořadu jako textu o maskulinitě, proměně a úspěchu. 
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2.2 Zakotvená teorie jako metoda 

 

 Vzhledem k povaze výzkumné otázky se budu ubírat cestou kvalitatitvního 

výzkumu a konkrétně použiji metodu zakotvené teorie. Jan Hendl definuje kvalitativní 

výzkum jako „jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických 

metod nebo jiných způsobů kvantifikace. … kvalitativní výzkumník vybírá na začátku 

výzkumu téma a určí základní výzkumné otázky. Otázky může modifikovat nebo 

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

kvalitativní výzkum považuje za emergentní nebo pružný typ výzkumu. … Výzkumník 

vyhledává a analyzuje jakékoliv informace, které přispívají k osvětlení výzkumných 

otázek, provádí deduktivní a induktivní závěry.“99  

 

 Na rozdíl od kvantitativního výzkumu se výzkumník používající 

kvalitatitvní metodu nespoléhá na přesná čísla, jako spíš na svou schopnost vidět, 

porozumět a neustále přepisovat svoje mapy reality v souladu s novými poznatky, ke 

kterým dospívá v průběhu výzkumu. „Kvalitativní výzkumník nesestavuje ze získaných 

dat skládanku, jejíž konečný tvar zná, spíše konstruuje obraz, který získává kontury v 

průběhu sběru a poznávání jeho částí.“100   

 

 Kvalitativnímu výzkumu se často vyčítá právě jeho přílišná pružnost, 

subjektivní zaměření a nemožnost validizace výsledků. Pokud by stejný vzorek dat a 

účastníků analyzoval někdo jiný, možná by došel k odlišným kategoriím a odlišným 

výsledkům. Výhodou však je jeho schopnost získání hloubkového vhledu do 

problematiky a popisu případů. Lindlof a Taylor vidí přednosti kvalitativního výzkumu 

následovně: „Jednou ze základních silných stránek kvalitativního výzkumu je prolínání 

strategie a neočekávaných objevů.“101 Zároveň bere v úvahu celou situaci a kontext 

zkoumaného fenoménu.  

                                                 
99  Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál. 2005. 408 s.,  p. 49-50 
100  tamtéž,  p. 52 
101  Lindlof, Thomas R.; Taylor, Bryan C.: Qualitative Communication Research Methods. Vyd. 2. London;  

 Thousand Oaks: Sage Publications. 2002. 357 s.,  p. 210 



 69 

 „Název ´zakotvená teorie´ (grounded theory) neoznačuje nějakou určitou 

teorii, nýbrž určitou strategii výzkumu a zároveň způsob analýzy získaných dat. Cílem 

výzkumu, který vychází ze strategie zakotvené teorie, je návrh teorie pro fenomény v 

určité situaci, na niž je zaměřena pozornost výzkumníka. Vznikající teorie je zakotvená 

v datech, získaných během studie. Pozornost se věnuje zvláště jednáním a interakcím 

sledovaných jedinců a procesům v daném prostředí.“102  

 

 Metoda zakotvené teorie je spjata se jmény amerických sociologů B. 

Glasera a A. Strausse. Výzkumná práce v tomto případě spočívá především v kódování 

získaných dat a v jejich shlukování do kategorií, mezi nimiž se snažíme vysledovat 

vztahy a souvislosti. „Přístup vychází z toho, že za empirickými indikátory (způsoby 

chování, události) stojí latentní kategorie (konceptuální kódy, konstrukty). Několik 

tematicky podobných kategorií pak ukazuje na jednu ústřední kategorii, která 

představuje hlavní téma datového materiálu.“103 

 

 Během celého procesu hledání a nalézání kategorií a propozic si 

výzkumník zaznamenává poznámky – nápady, dojmy a asociace, které mohou doplnit 

a vysvětlit nalezené kódy. Podle Lindlofa a Taylora jsou právě tyto poznámky velmi 

důležité, protože se jedná o první fázi analytického přemýšlení, a navíc i tyto 

poznámky, vztahující se k dění „na place“, mohou v budoucnu výzkumníkovi v 

mnohém pomoci a stát se po důkladném zvážení a na základě zkušeností vodítkem k 

dalším konceptům a kategoriím: „Poznámky z výzkumného pouze jsou prozatímní a 

představují pouze snímky toho, co výzkumníkovi v dané fázi připadá zajímavé. 

Postřehy, které jsou ukotveny v poznámkách, se  mohou skrze pozdější zkušenosti 

výrazně proměnit.“104 

 

  Kódování samotné se odehrává strukturovaně v čase. Napřed probíhá 

takzvané otevřené kódování, což je vlastně první procházení dat a jejich tematické 

rozkrývání, přičemž se postupuje od konkrétních témat a kategorií k abstraktnějším. 

Poté následuje proces takzvaného axiálního kódování. „V průběhu axiálního kódování 

                                                 
102  Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál. 2005. 408 s., p. 125 
103  tamtéž,  p. 245 
104  Lindlof, Thomas R.; Taylor, Bryan C.: Qualitative Communication Research Methods. Vyd. 2. London;  

 Thousand Oaks: Sage Publications. 2002. 357 s., p. 213 
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výzkumník zvažuje příčiny a důsledky, podmínky a interakce, strategie a procesy a tvoří 

tak ´osy´ propojující jednotlivé kategorie.“105  

 

 Zatímco otevřené a axiální kódování pracují s kompletními daty, proces 

selektivního kódování už pracuje s vybranými případy a kategoriemi. „V průběhu 

selektivního kódování je výzkumník veden snahou vyhledat hlavní témata a kategorie, 

které budou ústředním bodem vznikající teorie. To znamená, že budou integrovat 

ostatní témata a kategorie.“106  

 

 Proces neustálého porovnávání a přezkoumávání končí ve chvíli, kdy už 

další kódování nepřináší žádné další poznatky. K tomuto momentu se výzkumník 

propracovává neustálým porovnáváním každého dalšího případu s případy jinými a jeho 

zařazováním do kategorií.  

 

 V poslední fázi analýzy provádí výzkumník integraci, kdy stále důmyslněji 

organizuje jednotlivé části teorie. Naposled je možno přistoupit k vlastní formulaci 

teorie, při níž se vychází z fází axiálního a selektivního kódování.  

                                                 
105  Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál. 2005. 408 s., p. 248 
106  tamtéž, p. 251 
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2.3 Materiál: Vypadáš skv ěle! 

 

 Pořad Vypadáš skvěle! se na prvním programu České televize vysílal od září 

2004 do června 2006 a jednalo se tak o jednu z prvních, ne-li úplně první televizní 

proměnu v České republice. Pořad pro Českou televizi vyráběla externí společnost 

REAL TV, která se od té doby soustředí právě na pořady na pomezí lifestylových 

magazínů a reality show, jež dodává především České televizi a TV Prima. Pořad 

Vypadáš skvěle! není franšízou, nebyla na něj zakoupena licence u žádného ze 

zahraničních subjektů.107 

 

 Na webových stránkách České televize definují tvůrci svůj pořad 

následovně:  „Každý se chce líbit. Málokdo ale dokáže přesně posoudit, co mu sluší, co 

už ne, v čem vypadá dokonale a v čem jako strašidlo. VYPADÁŠ SKVĚLE! se dá 

žánrovou terminologií zařadit na hranici mezi dvěma formáty: reality show a life-style 

magazín. Úplně obyčejné lidi, ženy i muže, mění hvězdný tým odborníků. Kadeřník, 

vizážista, stylisti. Dokonalá péče, profesionální přístup.  

 

 Lidé, kteří se do VYPADÁŠ SKVĚLE! přihlásí a naši porotci jej k proměně 

pozvou, divákům poodhalí své soukromí. Kde žijí, kde se každé ráno zkrášlují, co mají 

v šatníku, co dělají ve volném čase. Poté navštíví ´továrnu na krásu´. Tam se na ně 

vrhají naši ´inženýři krásy´. Ti dobře vědí, tedy, alespoň se tak tváří, jaký účes 

figurantovi sedí a jaký jej znemožní. Jak zvýraznit to, co se přírodě povedlo a jak 

potlačit nedostatky. Do čeho našeho hosta obléci tak, aby vypadal prostě SKVĚLE! 

 

 Jenže, než host dorazí, nahlížejí naši odborníci prostřednictví telemostu 

do jeho domácnosti a pěkně jej ´koupou´ ve svých kritikách. Nenechají na něm nit 

suchou. A do toho všeho proměňování si v klidu pracuje naše porota, která dění 

v ´továrně na krásu´ v přímém přenosu sleduje na velké obrazovce v klidu prostorného 

apartmánu, aby veškeré dění komentovala a glosovala. A protože si do poroty zveme 

                                                 
107  pořad však vykazuje podobnosti s některými zahraničními pořady, viz : Petře, nekoleduješ si o průšvih?.  

 Bleskově.cz [online]. 2005 [cit. 2009-08-15]. Dostupný z WWW:  
 http://bleskove.centrum.cz/celebrity/clanek.phtml?redirected=1&id=560523. Pořady, které REAL TV vyrábí 
 dnes, například Nahá jsi krásná, už franšízou jsou a licenční poplatky se za ně hradí. 
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lidi, kteří se nestydí za to, že si něco myslí a mají vkus, můžeme se těšit na jejich silně 

nediplomatické výroky. 

 

 A do toho všeho ještě se svými poznámkami vstupují kamarádi a příbuzní 

našeho hosta. Opravdu hodně názorů, často totálně odlišných. Vydrží náš host tuto 

sprchu kritiky až do konce? V zájmu perfektní vizáže jsme přeci ochotní snést 

hodně...“108 

                                                 
108  zdroj: Www.ceskatelevize.cz [online]. 1996-2009 [cit. 2009-10-15]. Dostupný z WWW:  

 http://www.ceskatelevize.cz/program/detail.php?idp=10096426889&day=1151877600&time=03:05&ch=1& 
 backaddr=search&searchstring=vypad%E1%9A+skv%ECle%21&obdobif=archiv&vso=porad 
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2.4 Materiál: Peklo s Landou 

 

 Série Peklo s Landou vznikla pro internetovou televizi Stream, tudíž se 

nejedná o klasický televizní pořad šířený televizním signálem a vysílaný v pravidelném 

čase. Přesto se však domnívám, že pro účely této práce je možné s ním zacházet jako s 

pořadem televizním. Jak poznamenává Simone Murray, mediální obsahy distribuované 

na internetu coby streamované obsahy jsou dnes pevnou součástí prostředí médií. Spíše 

než způsob distribuce se v současnosti dostává do popředí zájmu obsah,  zatímco 

technologické prostředí, v němž je obsah nabízen, hraje až sekundární roli. 

 

 „Obsah v globalizovaném mediálním systému už nepředstavuje pouze 

náplň, kterou je třeba prostrkat skrze potrubí produkčních a distribučních prostředků, a 

zároveň ho nelze chápat coby sbírku volně plujících znaků, jejichž význam je generován 

skrze konzumaci spíše než skrze produkci. Obsah se spíše sám o sobě vynořuje jako 

organizující princip průmyslu.“109  

 

 I pro „tradiční“ média, jako je televize, se stalo běžnou součástí nabídky 

umisťování pořadů na  internetové stránky. Tímto způsobem mohou média dosáhnout 

vyšší sledovanosti při stejných nákladech, mohou tak přitáhnout pozornost k dalším 

svým projektům a pomocí diskusí apod. mohou také vytvářet jakési „komunity“ 

konzumentů, kteří se navzájem podporují ve sledování pořadů.  

 

 Rostoucí popularita streamování vedla podle Simone Murray k redefinici 

pojmu „obsah“: „obsah se začíná chápat v nejširším smyslu slova coby jakékoliv 

informační nebo zábavné dílo, vzniklé v kterékoliv sekci společnosti a konzumovatelné 

v jakékoliv digitální podobě. Konceptuální posun od jednotlivé ´informace´ nebo 

´pořadu´ k recyklovatelnému ´obsahu´ je podepřen vzrůstající disociací mediálních děl 

od limitů specifických způsobů distribuce. … Následkem inovací v digitálních 

technologiích se obsah redefinoval jako vysoce převoditelná komodita vepsaná v 

jakékoliv dané mediální platformě, ale nikoliv výhradně do ní začleněná.“110  

                                                 
109  Murray, Simone. 2003. Media Convergence´s Third Wave: Content Streaming. Convergence: The International  

 Journal of Research into New Media Technologies, 9(1): 8-18,  p. 9 
110  tamtéž, p. 10 
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 Z výše uvedeného vyplývá, že v současné době se upouští od striktního 

rozdělování mediálních děl podle způsobu jejich distribuce a čím dál více se o nich 

přemýšlí coby o obsazích, distribuovaných jakýmkoliv způsobem. Proto je možné i o 

show Peklo s Landou uvažovat v intencích obsahu a jeho charakteristik, bez ohledu na 

internetové prostředí, pro které byl tento obsah vytvořen.  

 

 Na stránkách internetové televize Stream se jednotlivé díly projektu 

objevovaly v rozmezí ledna a března 2007, víceméně pravidelně dvakrát týdně. Celkově 

je tu ke shlédnutí 24 dílů plus několik takzvaných „speciálů“. Stopáž jednotlivých dílů 

se pohybuje v rozmezí 8-40 minut, nejčastěji pak kolem třinácti minut. Režisérkou a 

producentkou byla Mirjam Landa, pořad moderoval Daniel Landa. Ani tento pořad není 

franšízou a tvůrci samotní jej označují jako „life show“. Účinkujích je pět, a jejich počet 

ani obsazení se během trvání show nemění. Tým expertů tvoří z valné části muži, 

jedinou výjimkou je psycholožka.  

 

 Narativní schéma pořadu je v rámci formátu proměny poměrně neobvyklé. 

Nejde tu totiž o jakousi jednorázovou akci, která by měla proměnit jediný aspekt života 

účinkujících. Zde se jedná o ambicióznější projekt, jehož smysl a cíl nejlépe vystihuje 

anotace pořadu od jeho tvůrců: 

 

  „Jejich životní pád zastavilo až tvrdé dno. Brodili se bahnem. Zklamali své 

nejbližší. Přišli o veškeré zázemí. Ztroskotali. Prošli peklem, a nevědí, že další peklo je 

čeká před televizními kamerami. Přesně tak lze představit pět hlavních hrdinů akční life 

show Peklo s Landou. Respektovaný umělec a sportovec Daniel Landa nabízí spolu 

s přizvanými odborníky pěti mužům cestu, jak mohou osudově změnit své životy a 

chodit zase se vzpřímenou hlavou. Rozhodnutí je jen na nich.“111 

 

 Tvůrci pořadu vybrali pět mužů z okruhu známých, kteří svoje životy z 

nejrůznějších důvodů označovali jako neuspokojivé a nepodařené. Někteří za sebou 

měli i několik let ve vězení (za majetkové i násilné trestné činy), další prošli závislostí 

na drogách a hracích automatech, ani jeden z nich nežil v uspokojivém partnerském 

                                                 
111  zdroj: Www.peklo.stream.cz [online]. 2007 [cit. 2009-10-15]. Dostupný z WWW:  

 <http://www.peklo.stream.cz/?m=peklo&a=main&id=1&page=1&type=episode>.  
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svazku a komplikované byly i jejich vztahy s dětmi. Nedokončené vzdělání, 

neuspokojivá nebo žádná práce, špatný fyzický stav a pocit  nudy, zklamání a 

bezvýchodnosti – tak vypadal počáteční stav pěti účinkujících. 

 

 Cesta k „osudové změně jejich životů“ vedla především skrze tvrdý trénink 

thai-boxu a další zátěžové aktivity. V nich měli účinkující nejen vylepšit svou fyzickou 

kondici, ale také svoje charakterové vlastnosti: vytrvalost, sebeovládání, schopnost 

spolupráce atd., aby se byli schopni nadále aktivněji a zodpovědněji stavět ke svému 

životu. 

 

 Tým expertů, který účinkujícím pomáhá a radí na cestě za jejich „lepším já“, 

se skládá především z trenérů thai-boxu a psycholožky. Experti účinkujícím udílejí rady 

a zároveň je konfrontují s jejich chybami a nedostatky, ať už v oblasti fyzické, nebo 

duševní.  

 

 Ani v narativním schématu show Peklo s Landou nechybí dramatický závěr, 

kdy se účinkující ve svojí nové, proměněné podobě prezentují před svými blízkými a 

diváky. Tentokrát má však tato prezentace podobu zápasu v ringu, kdy se po pouhých 

třech měsících tréninku mají účinkující postavit zkušeným boxerům v zápase podle 

pravidel thai-boxu. Tím mají demonstrovat, že se zbavili svých slabostí, svých sklonů 

utíkat před problémy, a že dokázali svoje těla proměnit natolik, aby byla schopná 

vydržet zápas. 
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2.5 Konstrukce vzorku a redukce dat 

 

2.5.1 Vypadáš skv ěle! 

 

  Za dobu vysílání Vypadáš skvěle! (září 2004 – říjen 2006) vzniklo 85 dílů s 

jednotnou stopáží 18 minut. Ve dvaceti dílech prošli proměnou muži, přičemž v 

některých případech byl celý díl věnován jednomu člověku, v dalších byl pak muž 

součástí dvojice až trojice účinkujících.  

 

Na straně televizního týmu se muži vyskytují pokaždé: ať už v roli 

moderátora show (ve všech případech Petr Lesák), mezi kadeřníky a vizážisty nebo jako 

součást poroty, která proměny hodnotí a přiděluje jim body.  

 

 Tým expertů se co do složení velmi často měnil, porota se měnila pokaždé. 

Ani narativní prvky nezůstávaly shodné. V některých obdobích navštěvoval tým expertů 

účinkující v jejich domovech, jindy tyto exkurze nahrazoval jakýsi konkurz přímo ve 

studiu.  

 

 Pro analýzu jsem zvolila pouze díly, v nichž jako účinkující vystupovali 

výhradně muži, a to jak samostatně, tak ve dvojici. Byla-li totiž s mužem zároveň 

proměňována i žena, zaměřovala se pozornost týmu expertů i poroty především na ni a 

muž tu doslova hrál druhé housle. 

 

 V následující tabulce č. 1 shrnuji díly podle data vysílání, jména a věku 

účinkujícího. Vyjmenovávám, kdo byl členem expertního týmu a poroty. Snažím se také 

formulovat cíl, jehož by účinkující chtěl dosáhnout (v uvozovkách, pokud tento cíl 

účinkující přímo formuloval, bez uvozovek, pokud vyplynul z kontextu) a také problém 

/ téma, které identifikovala porota a tým expertů (rovněž v uvozovkách se jedná o přímé 

citace, bez uvozovek o shrnutí a vyvození z kontextu). Jedná se tedy o deset dílů, ve 

kterých se jako účinkující představili výhradně muži. 
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Tabulka č. 1: VZOREK DAT: VYPADÁŠ SKVĚLE! 

Datum Jméno a věk 
účinkujícího 

Tým expertů Porota Cíl Problém / téma 

21.9.2004 Vojta, 21 kadeřnice 
vizážistka 
stylistka 
stylista 

módní návrhářka 
herečka 
hlasatelka 
moderátor 

Chci změnu, chci upoutat a 
hlavně poradit s 
oblečením. 

Ty chceš vypadat 
jako rebel, ale jsi 
vlastně mazánek. 
Hejčkanej, 
opečovávanej. 

26.10.2004 Jakub, 20 stylista 
stylistka 
vizážistka 
kadeřník 

novinářka 
přítelkyně 
celebrity 
herec 
moderátorka 

Chci upoutat přítelkyni, 
která se ke mně vrátila. 

Je už dost starej na 
to, aby měl takhle 
špatnou pleť. 

30.11.2004 Jarda, 28 kadeřník 
vizážistka 
stylistka 

modelka 
kaskadér 
hlasatelka 
módní návrhářka 

Chci vypadat dobře kvůli 
svýmu pocitu, abych si 
dodal trochu sebevědomí. 

Má image usedlého 
průvodčího, 
podsaditý, kila navíc. 

5.2.2005 Petr, 29 kadeřník 
stylistka 

ředitelka 
modelingové 
agentury 
moderátorka 
moderátor 
moderátor 

Chtěl bych se stát hvězdou, 
ale potřebuju vaši pomoc. 
Rád bych vypadal jako 
Ricky Martin. 

Chce být hvězda, ale 
je úplně fádní. 

 Richard, 21 kadeřník 
stylistka 

 Chtěl bych vyniknout, 
dělám modeling, tak třeba 
si mě někdo všimne. 

Není správné někoho 
kopírovat, musí najít 
vlastní styl. 

1.5.2006 Ivan + Igor, 
40 

2x kadeřník 
vizážistka 
2x stylistka 

moderátor 
zpěvačka 
herečka 

Chceme vypadat mladší a 
přiblížit se tak našemu 
publiku. 

Na hudeníky málo 
hvězdní, první 
známky stárnutí. 

31.1.2006 Lukáš, 17 stylistka 
kadeřník 
vizážistka 
optička 
dermatoložka 

bývalá hlasatelka 
sportovec 
zpěvák 

Chci vypadat jako 
moderátorská hvězda, 
abych se jí jednou mohl 
stát. 

Příliš obyčejný a na 
17 let vypadá staře a 
usedle. 

10.3.2006 Radek, 30 kadeřník 
stomatolog 
stylistka 

baletní mistr 
zpěvačka 
zpěvačka 

Chci přijít o panictví a líbit 
se holkám. 

Zanedbaný, nepečuje 
o sebe, špinavý, 
otrhaný. 

31.3.2006 Milan, 52 kadeřník 
stomatolog 
stylistka 

herečka 
zpěvák 
moderátorka (?) 

Chci, aby mě moje dcera 
brala. 

Známky stárnutí, 
přitom však mimo 
seriózní styl. 

12.5.2006 Martin, 15 trenér 
tanečník 
kadeřník 
stomatolog 
stylistka 

bývalá hlasatelka 
bývalá hlasatelka 
sportovec 

Chci, aby mě přestali 
kritizovat za to, jak 
vypadám. 

Musí se teprve najít, 
je příliš mladý na to, 
aby věděl, kým je a 
co mu sluší. 

1.6.2006 Petr, 16 kadeřník 
stomatolog 
stylistka 
kosmetička 

sexuolog 
plastický chirurg 
lékařka 

Chci se líbit holkám. Příliš 
“undergroundový, 
neví, co se sebou a 
proto nemá úspěch u 
dívek. 
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2.5.2 Peklo s Landou 

 

 Narativní struktura jednotlivých dílů série Peklo s Landou je odlišná od 

Vypadáš skvěle!, neboť se nejedná o izolované a v narativní struktuře uzavřené a 

neprovázané díly, ale o kontinuálně rozvíjený příběh.  

 

 Muži jsou v pořadu jednoznačně dominantním prvkem. Všichni účinkující – 

oběti proměny – jsou muži; muž je moderátor a tým expertů se s výjimkou ženy –

psycholožky skládá také výhradně z mužů.  

 

 V tabulce č. 2 jsem rozdělila celý seriál na tři fáze – jakési kapitoly. Každá 

tato fáze představuje určitý moment děje. Úvodní díly seznamují diváka s účinkujícími 

a týmem expertů. Účinkující jeden po druhém představují svoje životy, svou současnou 

situaci i důležité momenty z minulosti, které je dovedly do momentálního stavu. Ten lze 

charakterizovat jako stav bezradnosti, deziluze, nespokojenosti se sebou samým. 

Zároveň všichni účinkující doufají, že jim účast v pořadu přinese zásadní změnu a 

zlepšení tohoto stavu. Každý z nich si stanovuje svůj cíl, kterého by chtěl dosáhnout, a 

vyjadřuje odhodlání udělat pro to maximum. 

 

 Fáze druhá a nejdelší je fází samotné proměny. Tu lze charakterizovat jako 

období práce všech zúčastněných. Produkční tým připravuje účastníkům nejrůznější 

zátěžové aktivity, psycholožka s nimi pracuje na schopnosti prožívat svůj život, 

vyjadřovat svoje pocity a zároveň se snaží korigovat jejich nezralé projevy. Účinkující 

nacházejí vztah sami k sobě, k ostatním účinkujícím i k autoritám. To vše je 

zarámováno tvrdým tréninkem thai-boxu. V této fázi také jeden z účinkujících svou 

účast víceméně vzdal.  

 

 Poslední fáze je fází manifestace proměny, předvedení nových schopností a 

nového přístupu k sobě samotným i ke svým životům, důkazu, že proměna proběhla a 

zanechala stopy na tělech i duších účinkujících.  
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 Dá se tředy říct, že narativní struktura celé série Peklo s Landou zhruba 

odpovídá narativní struktuře každého jednoho dílu pořadu Vypadáš skvěle!, a to nejen v 

rozložení dějových prvků – tedy představení účinkujících a expertů, samotná proměna a 

nakonec její prezentace – ale také co do poměrné délky.  

 

Schéma č. 1: NARATIVNÍ SCHÉMA PROM ĚNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. FÁZE 
představení účinkujících 
formulace problémů 
formulace snů 

2. FÁZE 
proměna 
 

VYPADÁŠ 
SKVĚLE! 
1. – 4. min.  

PEKLO  
S LANDOU 
1. – 4. díl 

VYPADÁŠ SKVĚLE! 
5. – 15. min. 
 

- změna účesu 
- návštěva 

stomatologa 
- péče o pleť 
- nové oblečení 

PEKLO S LANDOU  
5. – 23. díl 
 

- thai-box 
- terapie 
- zátěžové aktivity 
- cesta za splněním 

snů 

VYPADÁŠ SKVĚLE! 
15. – 18. min. 

- prezentace 
účastníka před 
blízkými 

- hodnocení poroty 
 

PEKLO S LANDOU 
24. díl 

- galavečer 
thajského boxu 

 

  3. FÁZE 
  prezentace proměny 
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Tabulka č. 2 – VZOREK DAT: PEKLO S LANDOU 
 

Díly Fáze pořadu Téma Cíl Účinkující 
1 – 4 úvod – představení 

účinkujících a 
zhodnocení jejich 
stavu PŘED proměnou 
a formulování cílů 

Martin: nuda, stereotyp, pocít 
bezvýchodnosti a nedostatek zájmu 
o cokoliv včetně rodiny 
Richard: lituje ztráty rodiny, prohry 
v životě, svojí neschopnosti postavit 
se životu čelem 
Ota: lituje let strávených ve vězení, 
nikdy se nenaučil ovládat svoji 
výbušnou povahu, nemá žádný vzor 
Radek: následkem epilepsie a braní 
drog se mu změnil život i povaha, 
má strach a neví, kud dál 
Šimon: lituje vězení, nedokáže si 
uspořádat vztahy a práci, nedokáže 
jít za svým cílem 
 
všichni muži projevují 
nespokojenost a doufají ve změnu 

Martin: získat zpátky svoji 
rodinu a zájem o život 
Richard: naučit se na počítači a 
dokázat, že dokáže něco začít a 
dokončit 
Ota: stát se bojovníkem MMA, 
žít bez problémů 
Radek: stát se terapeutem 
Šimon: stát se fotografem, 
aspoň něco dotáhnout 

Martin, Richard, 
Ota, Radek, Šimon 
Dan Landa 
Petr Macháček 
Mira Šafra 
Tamara Cenková 
rodiny a přátelé 
lékaři 

Díly Fáze pořadu Téma Aktivity Experti 
5 – 
23 

proměna – účinkující 
podstupují zátěžové 
aktivity, trénink a 
konfrontace mezi 
sebou navzájem i sami 
se sebou, fáze práce a 
snahy 

překonávání hranic 
překonávání strachu 
překonávání bolesti 
zocelení těla i vůle 
uspořádání života 
dosahování cílů 
zvnitřnění řádu, smyslu pro 
povinnost 
získávání zájmu o život a nové 
koníčky 
posilování sebekázně 
získávání úcty k autoritám 
získávání sebedůvěry 

trénink thai-boxu 
běh – trénink i půlmaraton 
lezení po skalách 
turistika 
bungee jumping 
vodní skútry 
jízda na horském kole 
střelba 
surfování 
návštěva lékaře: testy zdatnosti, 
zubař 
návštěva psycholožky 

T. Cenková 
P. Macháček 
M. Šafra 
další specialisté: 
- lékaři 
- horolezci 
- závodník na 
skútru 
- fotograf 
- terapeutka 

Díl Fáze pořadu Téma Cíl Účinkující 
24 výsledek proměny 

předvedení 
zakončení 
vyvrcholení 

završení proměny bojem v ringu 
předvedení výsledků proměny 
manifestace nových schopností a 
přístupu k životu 
uzavření příběhu - proměny 

dokázat sami sobě, že se 
postaví soupeři 
dokázat, že vydrží bolest 
dokázat, že se něco naučili 
dokázat blízkým, že to nezvdali 
dokázat, že se změnili 
dokázat, že získali sílu a 
kompetence postavit se životu 

Radek, Ota, 
Šimon, Richard 
soupeři 
expertní tým 
produkce 
Stream.cz 
rodiny a přátelé 
účinkujících 
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2.6 Účinkující  

 

 Účinkující neboli „oběti proměny“ (jak je nazývá Angela McRobbie) jsou 

nejdůležitějšími postavami obou pořadů. Přicházejí, aby sami sebe dali všanc objektivu 

kamery a očím diváků, aby se svěřili do rukou odborníků a proměnili se. Divák na ně 

vidí po celou dobu sledování pořadu, může sledovat jejich počínání a jejich postupnou 

proměnu. Divák navíc vidí a slyší i věci, které účinkujícím zůstávají skryty, tedy 

poznámky moderátorů, poroty a hodnotící poznámky jejich vlastních blízkých. Divák 

tedy „ví víc“ než účinkující, a o to víc se s nimi může identifikovat a prožívat jejich 

osud. 

 

 Jací jsou tedy účinkující? A co je dovedlo k tomu, aby vystoupili ze svojí 

anonymity a odhalili se před diváky? 

 

 Dá se říct, že v obou pořadech nacházíme v první fázi účinkující 

nespokojené, trpící pocity méněcennosti a jakési ztracenosti v životě. Předkládají sebe a 

svůj život k posouzení a přebudování, protože si sami nevědí rady. Hledají pomoc a 

skládají důvěru v tým expertů, který jim má pomoci nalézt správnou cestu, sebedůvěru, 

odhalit svoje já skryté pod nánosem neúspěchu a pochyb. 
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2.6.1 Vypadáš skv ěle!: Nemám styl  

 

 Do pořadu Vypadáš skvěle! přicházejí účinkující s tím, že si uvědomují, že 

se jejich vizáž neshoduje s „normou“. Cítí deficit v oblasti vzhledu. „Do proměny jdu z 

tých důvodů, že mě každej kritizuje za moje vlasy a oblečení,“ říká patnáctiletý Martin a 

o několik minut dál toto tvrzení opakuje a posiluje: „Nejvíc mě kritizujou za moje vlasy, 

mám je moc dlouhý a nevím, co s nima. … K mýmu stylu oblíkání, já mám rád volný 

skejťácký věci. Každej mě za to kritizuje, a proto jsem přišel sem. Snad mi vyberete lepší 

styl.“ [15.2.2006]  Dvacetiletý Jakub přiznává, že se o sebe moc nestará: „Já žiju dost 

nezdravým životem a na mojí pleti je to dost vidět, takže jsem si přišel pro nějaký rady, 

který se pokusím vstřebat a řídit se podle nich.“ [26.10.2004] 

 

 „Na scénu“ uvádí účinkující moderátor, který ve stručnosti uvede jejich 

biografická data („Lukáš by chtěl být nejen skvělý moderátor, ale také skvěle vypadající 

moderátor. Pracuje ve školní televizi a jeho vzorem je jednoznačně Marek Eben.“ 

[31.1.2006]) a zároveň lehce nastíní problém, se kterým účinkující před porotu a 

experty přichází: „Kdo Lukáše nezná, myslel by si, že je mu aspoň pětadvacet, a přitom 

mu je teprve sedmnáct.“ [31.1.2006] 

 

 Problém v oblasti vzhledu a stylu pak dále precizují jak účinkující sami, tak 

porota a tým expertů. Mezi často uváděné problematické oblasti, které vyžadují 

proměnu, se řadí „známky stárnutí“ (první vrásky, rostoucí bříško, šediny) a na druhé 

straně „problémy mládí“ (nečistá pleť, mastné vlasy). Téměř pokaždé je uváděn jakýsi 

souhrnný „syndrom nedostatku stylu“. Sem by bylo možné zahrnout usedlé, nekvalitní a 

špatně zvolené oblečení v mdlých barvách a nepadnoucího střihu, nedostatečnou péči o 

pleť, neudržovaný sestřih vlasů, špatnou hygienu a nízkou úroveň péče o chrup.  

 

 Účinkující obecně podle posouzení expertů používají málo kosmetiky, 

stylingových přípravků a deodorantů, málo o sebe pečují. V oblékání jim podle stylistů 

chybí odvaha, neumějí kombinovat, bojí se výraznějších barev a především si nekupují 

kvalitní a moderní oblečení. „U tebe není rozdíl mezi ležérní elegancí a zanedbaností. 

Co máš ve skříni? Pár opranejch triček!“ [1.6.2006], hubuje stylistka šestnáctiletého 
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Petra. „Mají šatník plný nudného tmavého oblečení, a přitom by si mohli dovolit 

světlejší barvy,“  [1.5.2005] hodnotí stylisté oblékání čtyřicetiletých bratrů Ivana a 

Igora.  
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2.6.2 Vypadáš skv ěle!: Nemám styl, ale žiju 

 

 Účinkující v pořadu Vypadáš skvěle! jsou sice bezradní v oblasti vzhledu a 

stylu, v ostatních oblastech života jsou však vykresleni jako kompetentní, samostatné 

osobnosti. Chodí do zaměstnání, ve volném čase se věnují koníčkům („Je mu 52 a zdá 

se mu, že začíná dědkovatět. Zálib má ale tolik, že by mu mladší mohli závidět. Posiluje, 

cvičí tai-či, fotí.“ [31.3.2006]). 

 

 Navíc jsou to lidé ukotvení ve svém sociálním okolí: mají rodiny a přátele, 

kteří je – navzdory jejich deficitům v oblasti stylu – přijímají, mají je rádi a drží jim 

palce. Toto sociální okolí hraje v pořadu velkou roli. Účinkujícího na natáčení 

doprovázejí, drží ho za ruce, objímají ho a divákům ho představují ze svého úhlu 

pohledu. „Je s ním zábava,“ „Je to takovej srandista,“ [30.11.2004] Tak popisují své 

příbuzné a kamarády, kteří se chystají podstoupit proměnu. „Radek je takovej potulnej 

básník, akorát se minul tak o dvě století,“ [10.3.2006] komentuje kamarád poměrně 

svérázného třicetiletého Radka.  

 

 Zároveň si však i blízcí uvědomují a verbalizují deficit v oblasti vzhledu a 

stylu: „U holek mu to moc nejde. Já bych si ho taky nevybrala, kdybych ho 

viděla,“[1.6.2006] glosuje kamarádka sedmnáctiletého Petra. „Nemá úspěch u žen, 

protože se strašně oblíká,“ [10.3.2006]  prozrazuje kamarádka zmíněného Radka. „Táta 

vypadá jak vodník Česílko, nebo jako afghánskej chrt,“ [31.3.2006] odsuzuje svého otce 

dospívající dcera dvaapadesátiletého Milana.  
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2.6.3 Vypadáš skv ěle!: Nemám styl, ale mám sny 

 

 Každý účinkující přichází do pořadu se svým přáním nebo snem, který 

otevřeně vyslovují a popisují. Tyto sny a přání si nedokázali v minulosti splnit 

především proto, že byli „vzhledově nedostateční“, a nyní doufají, že jim vylepšení 

image pomůže, aby je uskutečnili. Často vyjadřují přání líbit se, mít úspěch u žen („Do 

pořadu jsem se přihlásil, protože se chci změnit, abych se líbil holkám,“ [1.6.2006] říká 

otevřeně sedmnáctiletý Petr.).  

 

 Dalším častým přáním je vyniknout v oblasti, která je provázaná se stylem, 

především v oblasti umělecké (hudba) a v showbusinessu obecně (modeling, 

moderování). „Chtěl bych se stát hvězdou, ale potřebuju vaši pomoc. Rád bych vypadal 

jako Ricky  Martin,“ [5.2.2005] přiznává své tužby devětadvacetiletý Petr.   

 

 Poslední skupinou snů a přání jsou ta zaměřená spíš negativně, tedy jako 

prosté přání, aby něco skončilo: „Chci, aby mě přestali kritizovat,“ [12.5.2006] přeje si 

patnáctiletý Martin. „Chtěl bych, aby se za mě dcera přestala stydět,“   [31.3.2006] říká 

Milan. Pouze osmadvacetiletý Jarda si proměnou přeje projít pro svůj lepší pocit ze sebe 

sama, bez ohledu na to, jak se na něj dívá nebo bude dívat jeho okolí: „Chci vypadat 

dobře kvůli svýmu pocitu, abych si dodal trochu sebevědomí.“ [30.11.2004] 
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2.6.4 Peklo s Landou: Všechno jsem pokazil 

 

 Pětici mužů, kteří vstoupili do proměny v pořadu Peklo s Landou, přivádějí 

před kamery taktéž pocity nedostatečnosti, ztracenosti a bezmocnosti. Na rozdíl od 

Vypadáš skvěle! však nevyplývají pouze z deficitu v oblasti fyzické. Účinkující jsou 

tentokrát bezradní ze svého života jako celku. Trpí pocitem, že pokazili, co mohli.  

 

 Richard například prošel závislostí na hracích automatech, která ho dovedla 

až do psychiatrické léčebny: „Nakonec jsem v tom byl třeba čtyřiadvacet hodin a 

dopadlo to tak, že jsem prohrál všechno, co jsem měl, a ještě jsem si na to půjčoval. 

Není to žádná sranda a docela dost to bolí.“ [1. díl]  „Dostal jsem sedm a půl let za 

vydírání, loupežný přepadení, ublížení na zdraví, podvod, krádež. My jsme toho měli 

strašně moc,“  [1.díl] vzpomíná Ota na svoje problematické mládí.  

 

 Šimon putoval za mříže v šestnácti letech za loupežné přepadení, Radka od 

vězení zachránila jen diagnóza epilepsie a z ní vyplývající snížená příčetnost. „Na 

všechno vždycky kejvnu, že pomůžu, ale neuvědomím si v tu chvíli, jestli je fakt v mejch 

silách tu věc dotáhnout do konce,“  [1. díl] uvědomuje si Martin kořeny svých 

problémů. 
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2.6.5 Peklo s Landou: Jsem „loser“ 

 

 Pro pětici účinkujících – možná s výjimkou Martina – by se nejvíc hodilo 

souhrnné označení „loser“. Fatální chyby, kterých se v mládí dopustili, vedly k tomu, že 

v současné době se jejich životy ocitnuly ve slepé uličce.  

 

 Všichni – až na Martina – vykonávají nekvalifikované práce, které je příliš 

neuspokojují, případně nemají práci žádnou. Ani v rodinném životě se jim nevede 

nejlépe: Ota a Radek nemají žádný vztah; Šimon, který je bez práce, vychovává dvě 

nevlastní děti a jedno vlastní, ovšem jeho vztah se prakticky rozpadá, protože není 

schopen začít pracovat a rodinu uživit. 

 

  „Největší sen, kterej jsem měl, jsem si zrušil vlastní blbostí, a to bejt s 

rodinou,“  [1. díl] říká Richard, jehož manželka opustila i se dvěma dětmi a který se teď 

snaží hledat vztah k dceři svojí nové přítelkyně. Martin rodinu má, ale nedokáže 

komunikovat ani se ženou ani s dětmi a uvažuje o rozvodu. 

 

 Jako problematické vnímají jejich životy i jejich přátelé a rodinní 

příslušníci. „Styděla jsem se za něj, protože když jsem někde říkala, že se naši rozvedli 

kvůli tomu, co táta dělal, tak to bylo takový divný,“ [1. díl] vzpomíná Richardova dcera 

Aneta na dobu, kdy její otec hrál automaty. „On prostě má spousty snů, pořád o nich 

mluví, ale nedokáže snad ani nic začít,“  [1. díl] charakterizuje Šimona jeho švagrová.  

 

 „Je to takovej správnej prdlej týpek, se kterým je sranda, ale nedá se na něj 

moc spolehnout. Řekna třeba, že přijede za dvacet minut, a přijede za hodinu, za dvě, 

někdy taky nepřijede vůbec,“ [1. díl] popisuje Martina jeho neteř. Dá se říct, že 

účinkující nemají ve svém okolí respekt, autoritu ani důvěru. Nedokážou být pro nikoho 

vzorem a ve svých blízkých vzbuzují lítost, hněv, pohrdání a maximálně velmi opatrné 

naděje. 
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2.6.6 Peklo s Landou: Jsem slabý  

 

 Stejně jako je deficitní jejich psychická, materiální a sociální situace, nejsou 

na tom dobře ani po fyzické stránce. Jak testy týmu expertů, tak i lékařská vyšetření 

odhalily, že se celá pětice pohybuje pod úrovní populace: zdatnost, kapacita plic a obsah 

svaloviny jsou nižší a obsah tuku v těle naopak vyšší, než by bylo žádoucí a adekvátní k 

mužům ve věku účinkujících.  

 

 „Úroveň jeho fyzické zdatnosti je o úroveň pod ostatní populací, je vidět, že 

jeho pohybová aktivita je velmi nízká,“ [2. díl] ohodnotil Otovo fyzické zdraví lékař. 

„Ta váha, kterou ty nezvládáš, s tou mi tady cvičej čtrnáctiletý děti. Takže vaše kondice 

zatím odpovídá čtrnáctiletejm dětem,“  [2. díl] řekl svým svěřencům na jednom z 

prvních tréninků Petr Macháček. U Radka se navíc objevila vrozená vada – má jednu 

nohu kratší. Ani v úrovni fyzické zdatnosti nejsou tedy účinkující dostateční. 
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2.6.7 Peklo s Landou: Pot řebuji pomoc 

 

 Všichni bolestně pociťují, že jejich životům chybí barvy, cíl, zájem o 

cokoliv. Postrádají pocit smyslu vlastní existence a jakéhokoliv směřování. Upínají se 

tedy k proměně skrze pořad Peklo s Landou a důvěřují týmu expertů i moderátorovi, že 

jim dokážou dodat nový směr a nové podněty do života. Stejně jako účinkující ve 

Vypadáš skvěle!, i tito muži mají své sny a své naděje, které si chtějí prostřednictvím 

pořadu naplnit.  

 

 Richard se chce naučit pracovat s počítačem, Šimon by se chtěl stát 

fotografem, Ota doufá v kariéru zápasníka, Radek věří, že by mohl svoje zkušenosti se 

šikanou v dětství a s pobytem psychiatrické léčebně zužitkovat v práci terapeuta na 

lince důvěry. Potřebují ale postrčit, posílit, nastartovat a podržet na nové cestě. Martin 

za sebe – a vlastně i za všechny ostatní – řekl: „Z ůstal jsem viset sám v prostoru a tohle 

je jediná šance, jak se utrhnout z tohohle stereotypu šedýho. Zastavit se, otočit se a 

možná jít dál jinou cestou.“ [1. díl] 
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Tabulka č. 3: ÚČINKUJÍCÍ  - PEKLO S LANDOU 

 

ÚČINKUJÍCÍ
sociální deviace bezradnost
nedostatečnost důvěra
nespokojenost 
VYPADÁŠ SKVĚLE PEKLO S LANDOU
NEMÁM STYL VŠECHNO 

nedostatek péče o tělo JSEM závislost (drogy, automaty)
„známky stárnutí“ POKAZIL kriminalita a uvěznění
„problémy mládí“ nemoc
nevhodné oblečení rozpad rodiny a vztahů
neužívají kosmetiku

ŽIJU JSEM „LOSER“
mají práci JSEM SLABÝ špatná / žádná práce
mají rodiny a přátele neuspokojivé vztahy
mají koníčky neuspořádaný život
neúspěch u žen žádné ambice

nedostatečná kondice
MÁM SNY POTŘEBUJI 

líbit se POMOC získat kompetence
stát se hvězdou nastoupit novou cestu
být přijímán změnit svůj život
získat sebevědomí dospět

stát se bojovníkem



 91 

2.7 Moderáto ři a experti 

 

 V příkrém protikladu k účinkujícím – bezradným, ztraceným osobám s 

deficity v důležitých oblastech – jsou v obou pořadech portrétováni jak moderátoři, tak 

experti; neboli lidé „z druhé strany barikády“. Úzus formátu proměny vyžaduje, aby 

právě tyto postavy zastupovaly vše, čím oběti proměny nejsou; tedy sebejistotu, 

zorientovanost v životě, plnohodnotnou existenci bez karambolů. Oběti proměny pomoc 

a podporu hledají, experti a moderátoři jsou kompetentní k jejímu poskytování. 

Setkávají se tu tedy postavy – osobnosti s nízkou (účinkující) a vysokou (experti) mírou 

kulturního kapitálu tak, jak jej popsal a formuloval Pierre Bourdieu.112 

 

 

2.7.1 Vypadáš skv ěle!: Petr Lesák 

 

2.7.1.1 Petr Lesák: „Hodný kluk“ a kamarád 

 

 Moderátorem pořadu Vypadáš skvěle! je Petr Lesák, který je současně i 

autorem námětu a producentem. Jeho vzhled by se asi nejlépe dal popsat slovem 

„uhlazený“. Petr Lesák je spíš menší postavy, drobný, štíhlý a za všech okolností 

dokonale upravený. Při moderování je oblečen do kvalitního, sportovně elegantního 

oblečení světlých pastelových barev: většinou do džínsů v tmavším odstínu modré bez 

výrazného vyšisování, košile nebo trička s límečkem a svetru či jednobarevné mikiny na 

zip.  

 

 Na rozdíl od oblečení, které volí spíše sportovně elegantní, jeho obuv je 

vždy spíš formální: kožené, pečlivě vyčištěné polobotky s úzkou špičkou. V titulcích 

bývají zmíněné firmy, které mu tyto oblečení poskytují: jedná se o prestižní módní 

značky ve vyšší cenové kategorii.  

                                                 
112  více viz. Bourdieu, Pierre. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Vyd. 10. Cambridge:  

 Harvard University Press. 2000. 613 s. 
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 Ve vlasech nosí jemný melír a na účesu je patrné, že je pravidelně 

upravován. Jedná se o krátký, chlapecky „rozježený“ účes, na který používá stylingové 

přípravky (gel, vosk, lak na vlasy). Celkově působí Petr Lesák mladistvým, přitom však 

upraveným a sebejistým dojmem člověka, který ví, co mu sluší a orientuje se v 

kosmetice a módě, takže bez nějaké patrné snahy působí velmi elegantně. 

 

 S oblečením a celkovým stylem ladí i jeho postoj na kameru. Je uvolněný a 

přitom sebejistý, ležérní a bez agresivity. Stojí často s váhou na jedné noze, druhou 

nohu pokrčenou, jedním bokem lehce do strany a dopředu. Gesta jsou uměřená, 

většinou pouze jednou rukou (druhou má lehce zaklesnutou za kapsu nebo pásek) 

směrem k divákovi, ale opět bez známek agresivity, spíše hladká, v souladu s řečí, 

kterou mají zdůraznit. Prakticky neustále se usmívá, vyjadřuje se spisovně a plynule, 

hovoří klidným, poměrně nízko posazeným hlasem. Tempo řeči je spíš rychlejší, ale 

nikoliv překotné; výslovnost je školená a zřetelná. 

 

2.7.1.2 Petr Lesák: Empatie a konsenzus 

 

 Styl moderování a role v pořadu by se nejlépe dala popsat jako bezkonfliktní 

a uklidňující. Petr Lesák účinkující nehodnotí, spíš cituje jejich vlastní názory, názory 

blízkých, poroty nebo expertů. V díle věnovaném proměně Radka, třicetiletého 

svérázného mladíka z Teplic, říká Petr Lesák v úvodní představovací sekvenci: „Radek 

často vystupuje na různých benefičních akcích, ale jeho básničky ho neživí. Je na 

podpoře, hledá práci, což nebude jednoduché, neboť sám sebe pasoval na obecního 

úchyla.“  [10.3.2006]  

 

 Radek se skutečně hluboce vymyká ze sociálních norem, se svým vzhledem 

si příliš hlavu neláme a právě na své ušmudlanosti a rozevlátosti zřejmě staví image. 

Ani porota, ani experti, dokonce ani jeho blízcí ho nešetří („Vypadá ušmudlanej!“ 

„Nejsem si jistá, kdy si naposled myl vlasy,“ hodnotí jej porotkyně), avšak Petr Lesák se 

naprosto varuje jakýchkoliv vlastních hodnocení. Je-li třeba cokoliv hodnotit, uvádí svá 

vyjádření následovně: „Kamarádi o Radkovi říkají...“ , případně: „Radek sám o sobě 

řekl...“. [10.3.2006] 
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 Petr Lesák v pořadu hraje roli spojujícího prvku. Zprostředkovává interakce 

mezi účastníky, experty, blízkými a porotou. Je tím, kdo klade otázky, tím, kdo 

posunuje kupředu děj. Vzhledem k účinkujícím vystupuje jako zkušenější kamarád, 

přitom je tu ale jasně patrná převaha. 

 

  Je tím, kdo „z ulice“ (obrazně i doslova; pořad otvírá sekvence, v níž Petr 

Lesák doprovází účinkujícího ulicí vedoucí do kadeřnického salónu a přitom si s ním 

povídá) přivádí adepta proměny k odborníkům. Vyptává se ho na jeho pocity, naděje a 

cíle, navazuje s ním osobní kontakt. Jen o chvíli později však tento kontakt utne tím, že 

účinkujícího „předává“ do péče expertů a probírá jej s nimi, jako by tam nebyl. 

Účinkující ovšem sedí na kadeřnickém křesle a tato debata probíhá za ním a nad jeho 

hlavou. Toto chování bychom mohli hodnotit jako neuctivé, i když ani zdaleka neuráží 

účinkující natolik, jako moderátorky britské show What Not to Wear.113 

 

 I nadále slouží Petr Lesák jako „vodič“, který posouvá účinkujícího 

jednotlivými fázemi proměny a zároveň uděluje a bere slovo ostatním. Sám však 

nevytváří žádné situace, nevstupuje do děje, nehodnotí. Jeho role je striktně 

moderátorská, bezkonfliktní, role „hodného kluka“, kterého mají všichni rádi, všichni 

mu důvěřují a otevírají mu svá srdce a sdělují mu své názory, obavy a naděje. 

                                                 
113  více viz. McRobbie, Angela. Aktuální témata kulturálních studií. Vyd. 1, Praha: Portál. 2006. 240 s. 
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2.7.2 Vypadáš skv ěle!: Experti – ostrý vzhled, n ůžky i jazyk 

 

 Tým expertů se během téměř tří let vysílání pořadu často měnil, nicméně 

pravidelně jej tvořili kadeřníci (zodpovědní za účes)  a stylisté (zodpovědní za oblečení 

a doplňky) a k nim přibývali například kosmetičky, výživoví poradci, zubaři, plastičtí 

chirurgové atd. Tým tvořili muži i ženy, zastoupení početně přibližně stejně. Všichni – 

muži i ženy – se vyznačovali dokonale štíhlou postavou, pěstěným zjevem, moderním 

účesem a stylovým oblečením.  

 

 Pokud Petr Lesák představoval jakousi spojnici mezi světy nedokonalých 

účinkujících a experty, expertní tým se již nalézá zcela mimo dosah „obětí“ proměny. 

Jsou rychlí, ostří, vtipní a jasně vědí, co se nosí a co nikoliv a co je vhodné pro kterého 

účinkujícího. Stojí jako jasný protipól nedokonalým a ve světě módy a stylu 

dezorientovaným účinkujícím a poměrně tvrdě formulují svoje názory na jejich styl, 

nebo spíš jeho absenci. Tým expertů se svým vystupováním, „crazy“ stylem a ostrými 

komentáři připomíná Fab Five, jak o nich referuje Tania Lewis.114 

 

 „Šampon používáš stejnej jako máma? Ten ale není na tvoje vlasy! A 

nepoužíváš regeneraci? Všechno špatně, to ti budu muset všechno pořádně vysvětlit,“  

[31.1.2006] peskuje kadeřník sedmnáctiletého Lukáše. „Milan by rád delší vlasy, 

rodina kratší. Já udělám kompromis, ale především musí pryč ten šílenej knírek,“ 

[31.3.2006] poslechl si dvaapadesátiletý Milan, kterého navíc nepochválil ani 

stomatolog: „Dva přední zuby mají ale skutečně otřesné korunky a ze všech je potřeba 

odstranit nánosy a pigment.“  Stejný stomatolog zkritizoval i Radka: „Na Radkovi je 

práce jako na kostele, to se při natáčení nedá stihnout, udělám jen takovou první 

pomoc.“  [10.3.2006]  

 

 Téměř každý účinkující si vyposlechl narážky nebo přímé odsouzení za to, 

že o sebe dostatečně nepečuje: „Radek se o sebe moc nestará a vlasy si stříhá sám.“  

[10.3.2006] „Petr nebyl dva roky u kadeřníka!“ [1.6.2006] „S Jarouškem to bude 

                                                 
114  více viz. Lewis, Tania. 2007. „He Needs to Face His Fears With These Five Queers!“ Queer Eye for the Straight  

 Guy, Makeover TV, and the Lifestyle Expert. Television & New Media, 8(4): 285-311 
 



 95 

prácička a všichni si tady na něm asi máknem.“  [30.11.2004] Stejně často byli 

kritizováni za nedostatek odvahy v oblékání a nedostatek stylu obecně: „Sportovní 

elegancí se sice nikdy nic nezkazí, ale Milan potřebuje dost usměrnit.“ [31.3.2006]  

„Petr má rád černou, ale jeho šatník úplně postrádá jakékoli barvy.“  [1.6.2006]„Chce 

být hvězda, ale je úplně fádní.“ [5.2.2005] 
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2.7.3 Peklo s Landou: Daniel Landa 

 

2.7.3.1 Daniel Landa: P řísný otec 

 

 Pořad Peklo s Landou moderuje Daniel Landa, známý zpěvák a poněkud 

kontroverzní postava české kulturní scény; muž, kterému bývá vyčítána extrémně 

pravicová minulost a rasistické názory a postoje. Už podle názvu pořadu se dá očekávat, 

že v něm bude hrát výraznou roli.  

 

 Skutečně, Daniel Landa (všichni o něm mluví prostě jako o Danovi), jeho 

projev a osobnost tvoří páteř celého pořadu. Na obrazovce jej nelze přehlédnout. Je 

vysoký, na jeho postavě je znát, že se často věnuje cvičení. Má široká ramena a dobře 

patrné svaly na celém těle. Svou výraznou muskulaturu podtrhuje oblečením a účesem: 

vlasy nosí vyholené a oblečen bývá ve vyšisovaných světlých džínsech, často v úzkém 

černém tričku nebo naopak v bílém tílku, které odhaluje svaly a tetování na pažích. 

Svrchní část oblečení tvoří buď sportovní mikiny nebo bunda do pasu (tzv. bomber). 

Obut bývá buď do výrazně sportovních tenisek nebo do těžkých kožených bot, občas 

má i při moderování na hlavě černého kulicha a sluneční brýle. 

 

 Jeho postoj je dominantní: stojí vzpřímeně, nohy rozkročené na šíři ramen, 

ruce v kapsách. Jeho gesta jsou výrazná, často gestikuluje směrem k divákům („ Vy tam 

u těch monitorů...“ ), někdy např. boxuje do kamery. Jeho pohled je upřený a jen 

málokdy se usmívá. Pokud se usměje, často se jedná o úsměv ironický: „Mysleli si, že 

to nejhorší už mají za sebou, ale to ještě nevěděli, co krásného jsme si pro ně připravili 

dál.“  [13. díl] 

 

 Hovoří důrazně, nízko posazeným, drsným hlasem. Jeho moderátorské 

vstupy jsou často natáčeny na jeden zátah, bez střihů, je na nich vidět, že často hovoří 

spatra. Co do výslovnosti je jeho projev poměrně ledabylý, což je zmírněno větnými 

důrazy, které promluvu výrazně strukturují. Používá hovorovou a obecnou češtinu; 

spisovnou spíše v situacích, kdy se jedná o ironii či sarkasmus. Na druhou stranu 

expresivní výrazy a  vulgarismy jsou v řeči zastoupeny poměrně hojně: „My vám za 
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vaše názory děkujeme. Ovšem názor, to je něco jako díra do prdele. Tu má totiž taky 

každý.“  [23. díl] 

 

 Daniel Landa se stylizuje do role přísného, tvrdého, ale spravedlivého 

„dospělého“, který má na starosti nevyzrálé, nezvládnuté „kluky“. Směrem k 

účinkujícím tedy zachovává otcovský postoj jakéhosi ideálu a vzoru, který účinkující 

akceptují. Není jen tváří pořadu, ale stává se zároveň tím, kdo „kluky“ vychovává a 

uděluje jim životní lekce. 

 

 Například Šimon, kterého v raném dětství opustil otec a jeho volná výchova 

(„Máma toho asi měla moc a nezvládala nás kluky.“) vyústila v kriminální činy a 

zatčení v šestnácti letech,  při rozhovoru s psycholožkou řekl: „Já myslím, že můj 

problém byl, že jsem nikdy neměl žádnou autoritu, žádnej vzor. Kluci přece potřebujou 

tátu.“  Psycholožka se ho jemným hlasem ptá: „A co myslíš, Šimone, mohl by třeba teď 

Dan být pro tebe takovým vzorem?“ A Šimon naprosto bez zaváhání odpovídá: „No 

samozřejmě! Hrozně si ho vážím za všechno, co dělá, a za to, že je to táta od tří dětí.“ 

[4. díl] 

 

 Od počátku je jasné, že Daniel Landa je účastníkům nadřazen: absolvoval 

dvanáct let tréninku v thajském boxu, prosadil se v profesním životě, jeho rodina je 

úplná a navíc má přístup na exkluzivní místa a k exkluzivním lidem. K účinkujícím 

přistupuje jako k dětem, ke „klukům“, z nichž je třeba udělat „bojovníky“.  

 

2.7.3.2 Daniel Landa: Tvrdost a konflikt 

 

 Daniel Landa už svým vzhledem, postojem a stylem vyjadřování dává 

najevo, že je tvrdý, drsný, autoritativní; vyzařuje z něj sebedůvěra a víra ve vlastní styl a 

schopnosti. Tuto tvrdost dokládá i tím, že v některých dílech moderuje s čerstvou ránou 

nad obočím ošetřenou několika stehy, jindy přiznává chřipku nebo zánět spojivek; 

nicméně pokaždé se stejným důrazem vystupuje před kameru, bez ohledu na své 

momentální obtíže. 
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 „Teď dostávaj ceres, ale budou dobrý. Taky jsem dostával ceres. Blinkal 

jsem, španě mi bylo, auauauau, kvičel jsem, kňučel jsem, prosil jsem. A čím víc jsem 

kňučel, tím víc jsem dostával. A když jsem myslel, že umírám, přišel můj trenér a 

přátelsky mi zařval do ucha: Chcípni - anebo vypadni!“ [3. díl] Tak vypadá poměrně 

typická vsuvka Daniela Landy, kterou staví do kontrastu sebe – tvrdého chlapa a 

„kluky“, z nichž je chlapy potřeba teprve vykovat v ringu. 

 

 Se stejnou tvrdostí, jakou zdůrazňuje v přístupu k sobě samému, přistupuje i 

k účastníkům proměny. Neváhá je často i nevybíravými slovy kritizovat, povzbuzovat k 

vyšším výkonům, hodnotit.  

 

 „Martin mi ukázal bolavé ručičky z minulého tréninku a asi chtěl být 

litován...“ [9. díl] posměšně komentuje Martina, který si na tréninku způsobil zánět 

šlach. „Nebojte, za chvilku si ho vychutnám!“ Martin má problém s docházkou a 

speciálně kvůli němu se Daniel Landa zapojil do tréninku. „Tys nikdy nic nedělal, ty ses 

jenom válel a flákal a teď nezvládneš ani panáka? Tohle je rozcvička, to je pro děti! 

Jseš ve strašným stavu!“ křičí mu zblízka do tváře. „Nelituj se! Sebelítost je na hovno, 

sebelítost zabíjí! Buď na sebe zlej.“ O chvíli později kope Martina do břicha a 

vysvětluje mu, že „tohle nic není, vole. Tohle je Peklo s Landou, ne ráj!“ [3. díl] 

 

 Jeho styl moderování je intenzivní, odstup ani nepředstírá, naopak je 

součástí všeho dění. Často vstupuje do interakcí s účastníky i týmem expertů, účastní se 

některých aktivit a tréninků. Některé situace dokonce sám vytváří a čeká, jak se v nich 

účastníci proměny zachovají. Dá se říct, že Daniel Landa jako moderátor vytváří 

konflikty, výrazně posunuje a vytváří děj a vstupuje do něj. 

 

 Účastník Šimon několikrát vyjádřil přání živit se do budoucna jako 

profesionální fotograf. Daniel Landa tedy jeho fotografie ukázal šéfeditorovi 

fotografické rubriky v časopise Týden, který je podrobil poměrně ostré kritice („Jako 

do rodinnýho alba bych to bral, ale k profesionálním výkonům má tohle hodně daleko.“ 

[9. díl]). Daniel Landa přehrál Šimonovi sestříhaný záznam schůzky, kde se objevily ty 

nejkritičtější momenty a výroky. Šimon se ale nijak neprojevil a Daniel to okomentova 
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slovy: „Do pořady šel Šimon proto, že si chtěl naplnit tenhle cíl. Čekal bych, že se bude 

angažovat daleko víc!“ [10. díl] Jindy vyráží na vlastní oči kontrolovat účastníky 

proměny, kteří se nedostavili na trénink s tím, že jsou nemocní atd. 

 

2.7.3.3 Daniel Landa: Guru 

 

 Nepředstavuje tak pouze moderátora-tvář pořadu, ale zároveň také jakéhosi 

guru, postavu, ke které se účinkující vztahují jako k autoritě a k duchovnímu vůdci. 

Dokáže rozpoznat hodnotné věci v životě, určovat účinkujícím směr pro jejich 

osobnostní růst. 

 

 Přivádí je na nová místa, kde mají překonat sami sebe, své strachy, svou 

lenost. Představuje jim experty, kteří jim v tom mají pomoci. Za špatné výkony kárá a 

kritizuje, za dobré výkony chválí např. slovy „jsem na tebe hrdej, vole,“ [19. díl] které 

doprovází i gesty – uznalým poplácáním po ramerni či zádech nebo podáním ruky. 

Navíc „klukům“ také udílí rady, a to nejen v oblasti tréninku, ale také „rady do života“. 

Dává najevo, že je autorem jejich zátěžového programu a na kameru rozvažuje a 

vysvětluje, kam má tento program vést. „Na střelnici jsme kluky vzali proto, abychom v 

nich podpořili sebevědomí a  vykřesali zájem o něco. Protože zájem, touha, to je to, co 

jim nejvíc chybí.“ [10. díl] 

 

 Rozhoduje, co je pro ně správné, a chce po nich, aby sami formulovali svoje 

cíle a šli za nimi. I zde výrazně překračuje pouhou roli moderátora a sám sebe postuluje 

do role leadera a guru. 
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2.7.4 Peklo s Landou: Experti 

 

2.7.4.1 Experti: Autorita a odstup 

 

 I pořad Peklo s Landou zaměstnává tým expertů, kteří mají účinkujícím 

ukázat cestu k jejich lepšímu já a lepším zítřkům. Nejvýraznější postavou týmu je Petr 

Macháček, bývalý závodník a v současné době trenér thajského boxu. Ten má na starost 

především tréninky v tělocvičně, rozvoj fyzické kondice a kompetencí zápasníka. „Je 

mým cílem, aby se nakonci pořadu dostali do úplně jiné dimenze, než jsou dnes, do lepší 

dimenze, protože sport samozřejmě vychovává nejenom tělo, ale i ducha,“ [1. díl] 

představuje svůj cíl a záměr na začátku pořadu.  

 

 Stejně jako Daniel Landa, je i Petr Macháček prototypem tvrdého chlapa. 

Účinkujícím dává pořádně zabrat, křičí na ně, neváhá použít ani násilí. „Makej, sakra! 

Za dva měsíce máš zápas v thajským boxu, člověče!“ [3. díl] Běžnou součástí tréninků 

je dřevěná tyč, kterou „umravňuje“ špatné postavení těla při klicích nebo je postrkuje 

při příliš pomalých pohybech.  

 

 Podobně jako Daniel Landa je i Petr Macháček zároveň jakousi otcovskou 

postavou, která používá metodu „cukr a bič“. Umí pochválit, pokud se při tréninku 

někdo snaží. Na druhou stranu ale krotí jakékoliv pokusy o odpor. Například, když se 

mu jednou účinkující Radek postavil a v bojové pozici se jej pokusil udeřit, Petr 

Macháček ho neváhal bolestivým způsobem „zklidnit“.  

 

 „Tady musí být disiplína,“ vypráví Petr Macháček o incidentu mezi ním a 

účastníkem Radkem. „A já pro ty kluky musím být vlastně bohem. A pokud se mi v tom 

výcviku někdo vzepře, nebo se mi postaví v bojový pozici jako můj oponent, tak v tu 

chvíli musím naprosto tvrdě a jasně dokázat, kdo je tady pánem. Ráďa v jednu chvíli 

nezvládl náročnost výcviku,  neodhadl vážnost situace a postavil se proti mně s 

pěstičkama. Během vteřiny jsem to vyřešil a Ráďa pochopil, že takhle ne. Jenom říkal, 

že mu proběhla smrt před očima, jak jsem na něm klečel a povídám mu: Ráďo, tytyty... 

Myslím ale, že si ujasnil priority a teď už ví, jak to má být.“ [20. díl] 
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 Petr Macháček je spíš malé postavy, na druhou stranu je na první pohled 

vypracovaný, má pevné tělo a pevnou vůli. V řeči používá často vulgarismy, bývá 

poměrně hrubý, na druhou stranu je ale jeho oblíbené „Zni čit! Rozdupat! Zabít!“ [21. 

díl] pouze jakousi pózou, kterou sám hned „shodí“ mrknutím a úsměvem do kamery. 

Pro účinkující ztělesňuje vlastnosti jako je sebeovládání, překonávání sebe sama, 

týmovou spolupráci, ale zároveň tvrdost, rychlost, bojovnost. 

   

Tyto vlastnosti se jim zároveň snaží vštípit. Když si účinkující Ota stěžuje 

na bolest v holeni, radí mu: „Protáhni špičku! Myslíš, že je to urvaný?“ „Urvaný to 

není, ale nepostavím se na to,“ stěžuje si Ota. „Ale postavíš! Neopírej se mi tu, dělej!“   

[20. díl] Jeho „pravou rukou“ je Míra Šafra, zápasník, mistr světa v thajském boxu, 

který s účastníky vyráží například na běžecké tréninky apod. 

 

2.7.4.2 Experti: Intimita a podpora 

 

 Jedinou ženou v týmu expertů je Tamara Cenková, psycholožka. „Mým 

úkolem je, aby kluci celou tu zátěž dobře zvládli a to, co tady zažijí s námi všemi, si pak 

dokázali přenést do běžného života,“  [1. díl] formuluje Tamara Cenková svůj cíl. 

Konzultace s psycholožkou jsou součástí plánu zocelení a nalezení lepší cesty, zároveň 

slouží jako moment posouvání děje a odhalování skrytých motivací jednotlivých 

účastníků. 

 

 Pokud muži z týmu expertů představují otcovské postavy, je Tamara 

Cenková postavou mateřskou: už jen její vzhled (výrazná nadváha, brýle, kulatý 

usměvavý obličej) evokuje klidný přístav, jakým její ordinace během natáčení pořadu 

často byla. Tady dostávali účinkující prostor a přitom se učili hovořit o svých pocitech, 

prožitcích, strachu a touhách. Zároveň dostávali zpětnou vazbu. Tamara Cenková 

účinkující učí toleranci, schopnosti uvědomovat si a vyjadřovat svoje pocity a zároveň 

naslouchat druhým. 
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 Také Tamara Cenková účinkující rozebírá a hodnotí, pouští se s nimi do 

sporů. „Ota je sociálně velmi nezralý, na druhou stranu je ale houževnatý a vytrvalý,“  

[3. díl] hodnotí účastníky. „Šimon by chtěl být uznávaný a stojí o to, aby ho ostatní 

hodnotili lépe, než na co podle mého názoru má.“ [4. díl] Na druhou stranu s nimi hraje 

zvláštní hru: často je k rozhovorům vybízí na základě rozhodnutí štábu a proto, aby na 

sebe něco prozradili. Nechává si do ordinace dokonce nainstalovat skryté kamery. Na 

jednu stranu tedy sice podporuje atmosféru svěřování, podpory a důvěrnosti, na stranu 

druhou ale postupuje účelově a „důvěrné“ informace získává proto, aby je předala dál 

štábu a divákům.  
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Tabulka č. 4: MODERÁTOŘI A EXPERTI 

 

MODERÁTOŘI & EXPERTI
sebejistota kulturní kapitál
plnohodnotná existence kritický přístup
kompetence udílení rad

MODERÁTOŘI
VYPADÁŠ SKVĚLE! - PETR LESÁK PEKLO S LANDOU – DANIEL LANDA
UHLAZENOST pastelové barvy TVRDOST sportovní oblečení

upravený účes vyholená hlava
kosmetika zachmuřený výraz
školený projev expresivní jazyk
úsměv dominantní postoj

fyzická převaha
EMPATIE bezkonfliktní KONFLIKT

spojovací prvek autoritativní přístup
role průvodce nadřazenost
role kamaráda kontrola 

eskalace děje
GURU probouzení zájmu

probouzení touhy
EXPERTI

VYPADÁŠ SKVĚLE PEKLO S LANDOU
MÓDNÍ IKONY pěstěný vzhled „OTEC“ autorita

opálená pleť použití fyzického násilí
štíhlá postava hrubost
kompetence spravedlivost
styl „MATKA“ intimita
právo kritizovat péče

podpora 
reflexe a sebereflexe
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2.7.5 Účinkující versus experti 

 

 Účinkující, moderátoři a experti tvoří základní osu každé show formátu 

proměny. Na nich, jejich rolích a projevech stojí veškerý dramatický a emocionální 

náboj takového pořadu. Ačkoliv konkrétní formy a podoby pořadu mohou být různé, 

stejně jako jsou různé i reálie, některé prvky zůstávají konstatní a zakotvují formát 

proměny. 

 

2.7.5.1 Asymetrie 

 

 Základním principem interakcí mezi experty, moderátory a účinkujícími je 

asymetrie. Od počátku je jasné, kdo je nadřízený a kdo podřízený, a od přísného 

rozdělení rolí se odvíjejí veškeré interakce. Zatímco účinkující přicházejí do pořadu 

jako problematické existence s pochybnostmi o sobě samých a s problémy, které je 

potřeba řešit, experti a moderátoři představují nezpochybnitelné autority, sebevědomé a 

dokonalé.  

 

 Jak zdůrazňuje Angela McRobbie, mají experti a moderátoři automatický 

nárok chovat se k účinkujícím přezíravě a blahosklonně, utahovat si z nich a vysmívat 

se jim. Angela McRobbie tvrdí, že takový způsob chování je vlastní televizním 

proměnám až v poslední době: „To znamená, že podle pravidel pro televizní vysílání by 

(dříve) takovéto veřejné ponižování lidí za jejich neschopnost splňovat to, co je mezi 

příslušníky středních společenských tříd považováno za normu ... bylo považováno za 

urážlivé, diskriminační nebo předpojaté. Dnes jsou však oběti zostouzeny s velkou 

měrou sebevědomé ironie. Předpokládá se, že jak moderátoři, tak publikum vědí, že 

nejde o to někomu ubližovat, že je to prostě prima legrace.“115 

 

 Účinkující přicházejí s touhou se proměnit a do schopností týmu expertů 

vkládají důvěru. „Nevím, ale myslím, že sám to prostě nezvládnu,“  [5. díl] říká Šimon v 

Pekle s Landou. „Jsem zvědavý, co se mnou provedete,“ [31.1.2006] vkládá se do rukou 

expertů Lukáš v pořadu Vypadáš skvěle. Zatímco účinkující jsou neustále rozebíráni a 

                                                 
115  McRobbie, Angela. Aktuální témata kulturálních studií. Vyd. 1, Praha: Portál. 2006. 240 s.,  p.160 
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hodnoceni, autorita expertů a moderátorů je nezpochybnitelná a nezpochybňovaná.  

 

2.7.5.2 Porouchané sou částky versus fungující celky 

 

 Do protikladu je tu stavěn neúspěch a selhání na straně účinkujících a 

úspěch a autorita na straně expertů a moderátorů. Ti mohou účinkujícím nahlížet do 

soukromí, do jejich duší i do způsobu jakým pečují / nepečují o své tělo. Mohou jim 

udílet rady a peskovat je za jejich nedodržování. Zatímco účinkující jsou děleni na 

„problematické“ části, které jsou následně řešeny (oblékání, péče o pleť, péče o zuby...), 

jsou moderátoři a experti osobnostmi, které lze vnímat jako celek. 

 

  Zatímco o účinkujících se dozvídáme leccos z jejich životů a soukromí, o 

expertech a moderátorech se netřeba dozvídat nic, kromě toho, v čem jsou úspěšní a 

proč mají pravomoc radit a sdělovat svoje názory. 

 

 Vraťme se k pojmu habitus, který používá Pierre Bourdieu116 a který 

představuje jakýsi strukturující princip, soubor hodnot, naučených způsobů chování a 

náhled na svět. Tento habitus, který nás učí automaticky rozpoznávat, co je pro nás 

vhodné a co nikoliv a následně se podle toho chovat, vychází z velké části z našeho 

sociálního původu – třídy. Habitus nám předávají rodiče i celé sociální okolí a 

manifestuje se mimo jiné ve vkusu a způsobu, jakým zacházíme s vlastním tělem. 

Habitus vládnoucích – neboli moderátorů a expertů – se projevuje v jejich samozřejmé 

schopnosti být autoritou, být vzorem a být tím, „kdo ví“.  

 

 Tito nadřazení lidé vždy intuitivně vědí, jak se zachovat, jak volit správně. 

Ať už se jedná o schopnost pečovat o svoje tělo, vybírat pro něj to správné oblečení a 

kosmetiku a nenuceně jej provádět exkluzivními místy, jako jsou špičkové kadeřnické 

salóny nebo značkové obchody, nebo o schopnost vytrénovat svoje tělo, aby vydrželo 

boj, schopnost nevzdávat se a stát za svým slovem – experti vědí, jak na to. Neselhávají, 

netrápí se, nezažívají mučivé nejistoty a pocity méněcennosti. Ba naopak, mají 

sebevědomí na rozdávání a vědí, že si mohou dovolit udílet rady a povzbuzení těm 

                                                 
116  více viz. Bourdieu, Pierre. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Vyd. 10. Cambridge:  

 Harvard University Press. 2000. 613 s. 
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méně šťastným, méně úspěšným, méně schopným, aniž by byli jakkoliv ohrožováni ve 

svém postavení. Zatímco účinkující doufají, že se mohou alespoň zčásti naučit a 

přiblížit této dokonalosti, moderátoři a experti dokonalost a úspěch ztělesňují.117 

 

 Zatímco účinkující jsou buď bez práce nebo vykonávají nezajímavá 

zaměstnání s nízkou mírou společenského uznání, odkazující je do sféry nižších tříd, 

experti mají prestižní zaměstnání, která konzumní, pozdně-moderní společnost hodnotí 

vysoko, a která je automaticky řadí do vyšších tříd. Tento třídní aspekt jasného oddělení 

rolí účinkujících a expertů rozebírala blíže Tania Lewis.118 

  

Asymetrie mezi účinkujícími jakožto oběťmi proměny a experty a 

moderátory jakožto autoritami je tedy zaměřena na nerovosti v oblasti habitu, vkusu, 

třídy a manifestuje se v polaritě úspěch – neúspěch. 

                                                 
117  o expertech coby „ztělesněném úspěchu“   versus účinkujících jako „ztělesněné prohře“ viz. McRobbie, Angela.  

 Aktuální témata kulturálních studií. Vyd. 1, Praha: Portál. 2006. 240 s. 
118  více viz. Lewis, Tania. 2007. „He Needs to Face His Fears With These Five Queers!“ Queer Eye for the Straight  

 Guy, Makeover TV, and the Lifestyle Expert. Television & New Media, 8(4): 285-311 
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2.8 Proměna 

 

 Proměna účastníků skrze rady a invenci týmu expertů tvoří jednoznačné 

narativní jádro obou pořadů. Schéma je shodné: na počátku přichází nedokonalý 

účinkující, představí se ústy svými i ústy svých blízkých a formuluje svoje problémy a 

svoje sny, v jejichž uskutečnění mu právě problémy překážejí. Následuje jeho 

zhodnocení týmem expertů, stanovení problematických oblastí a práce na jejich 

proměně. Na závěr se účastníci předvedou svým blízkým i televizním divákům ve své 

nové podobě, s novými kvalitami. Přesto však mezi oběma pořady nalezneme celou 

řadu rozdílů. 

 

 

2.8.1 Vypadáš skv ěle!: Měním se navenek 

 

 Proměna tak, jak ji provádějí experti v pořadu Vypadáš skvěle! je zaměřená 

jednoznačně navenek, na vnější atributy osobnosti účinkujících. Nejčastěji se proměňuje 

jejich účes a styl oblékání, v některých případech se tým soustředí i na péči o pleť nebo 

na úpravu zubů. Pozornost týmu se však soustředí jen na to, co je teď, pro tuto chvíli. 

Tedy: sice účastníka jinak oblečou a učešou, nenaučí ho však, jak se má orientovat v 

nabídce na trhu, jaké produkty pro sebe vybírat. Jejich rady jsou velmi obecné a 

zaměřené spíš k divákům než k samotným účinkujícím („Pokud jste mladí, nebojte se a 

vyzkoušejte co nejbláznivější účesy. Mládí je ta nejlepší doba na úlety!“ [31.1.2006] 

případně „Kluci a mladí páni, nebojte se stylingových přípravků. Pokud vám to kapesné 

dovolí, vybírejte si je mezi značkovými produkty.“ [11.5.2006]). 

 

  Proměna se soustředí výhradně na tělo účastníka a na jeho „trendovost“ a 

„módnost“. Případné problematické sociální návyky účastníků nebo jejich špatná 

výživa, případně nedostatek pohybu, zůstávají nepovšimnuty, nejsou pro experty 

tématem. „Každý se chce líbit,“ konstatuje text na webu pořadu. A o nic víc tu opravdu 

nejde: líbit se, teď, v tuto chvíli. 
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2.8.2 Peklo s Landou: M ěním se zevnit ř 

 

 V pořadu Peklo s Landou stojí těla účastníků proměny taktéž v popředí 

pozornosti, avšak zájem expertů jde i dál. Proměna se děje skrze proměnu těla ve 

smyslu tom, že se tělo má stát pevnějším, trénovanějším, odolnějším, schopnějším, 

mužnějším. Cílem proměny však nejsou jen tukové polštáře proměněné ve svaly, 

manifestované nakonec v zápase v thai-boxu. Tvrdý trénink a náročné zátěžové aktivity 

mají za cíl zpevnit účastníky jako osobnosti. Veškeré aktivity mají tedy charakter 

investice do budoucnosti; do reálného života, který znovu začne, jakmile se vypnou 

kamery – avšak který by měl vypadat výrazně jinak než život, který účastníci žili před 

proměnou. 

 

 Dá se říct, že v pořadu Peklo s Landou se jedná spíš o proměnou zaměřenou 

dovnitř, do nitra každého z účastníků. Skrze fyzickou stránku se mají účinkující naučit 

překonávat obtíže, překonávat vlastní lenost a pochybnosti o sobě samých. Fyzická síla 

má přinést sílu vnitřní, větší schopnost sebekázně, sebeovládání, schopnost postavit se 

svým problémům a aktivně je řešit. Skrze hovory s psycholožkou by účinkující měli 

dospět k hlubšímu poznání svého nitra a lépe pochopit svoje skryté myšlenkové 

pochody a motivace, což by pro ně do budoucna mělo znamenat také vyrovnanější 

vztahy a lepší chápání blízkých lidí. 

 

 Proměna je v tomto případě zaměřena nejen víc do hloubky, ale také do 

šířky, neboť se dotýká celého životního stylu účastníků. Od destruktivních a 

sebedestruktivních vzorců chování by po proměně ideálně měli přejít ke vzorcům 

konstruktivním. Proměna je v tomto případě jen začátek, příprava na jiný, lepší život – a 

sport představuje prostředek, jak tuto změnu odstartovat.  
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2.8.3 Peklo s Landou: M ěním se pro sebe  

 

 Odlišný je také způsob, jakým je proměna prováděna, a míra osobní 

investice účinkujících. V pořadu Peklo s Landou je neustále zdůrazňována potřeba 

aktivního přístupu. Experti neustále zdůrazňují, že je nezbytné, aby účinkující odváděli 

tvrdou práci na trénincích a při zátěžových aktivitách, je jim zdůrazňováno, že na sobě 

musejí pracovat, aby dosáhli posunu ve svém životě. 

 

  „Je to jenom na vás...“ „Makejte na sobě...“ „Musíš se změnit, kámo. 

Budeš muset hodně věcí skončit a hodně začít, jen tak se v tobě narodí bojovník!“  [3. 

díl] To jsou věty, které účinkující poslouchají prakticky na každém tréninku, při každé 

vhodné příležitosti. Účinkující musejí překonávat sami sebe: například se dostavovat 

pravidelně na tréninky, které začínají brzy ráno. Součástí programu je také bungee 

jumping, lezení po skalách, půlmaraton a další aktivity, při nichž je nezbytné překonat 

strach, únavu, lenost nebo fyzickou bolest.  

 

 Neustálý tlak na vlastní aktivitu a vlastní snažení jde ale i za fyzickou 

stránku věci. Každý z účinkujících si stanovil jakýsi osobní cíl, k němuž by chtěl dospět 

– a i tady je jim zdůrazňováno, že jinak než vlastní aktivitou to není možné. Například 

Richard si přál umět s počítačem – štáb mu tedy sehnal kurz, do kterého se mohl zapsat, 

aby se naučil obsluhovat počítač. Šimon, který se chce živit jako fotograf, dostal hned 

ze tří stran důrazné upozornění: „Musíš mít foťák pořád s sebou, pořád fotit, Šimone. 

Jinak to nepůjde.“ [10. díl]  

 

 Koneckonců i samotné rozhodnutí zúčastnit se proměny je aktivním 

procesem, který účinkující vyjadřují slovy: „Zjistil jsem, že já sám se sebou musím něco 

udělat,“ [Martin, 3. díl] případně „V životě už jsem tolik věcí nedotáhnul, že si sám sobě 

chci dokázat, že tohle do konce dotáhnu.“ [Šimon, 2. díl] Nejbližší okolí přitom 

účinkující v jejich rozhodnutí nijak zvlášť nepodporuje, přítelkyně Šimona je dokonce 

výrazně proti. Účinkující vstupují do proměny jako solitéři, vlastním rozhodnutím a 

chtějí se změnit pro sebe - jedná se tedy o rozhodnutí ke změně motivované zevnitř a 

dovnitř zaměřené. 
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2.8.4 Vypadáš skv ěle!: Měním se pro druhé 

 

 Naproti tomu v pořadu Vypadáš skvěle! je podpora sociálního okolí 

účastníků důležitá. Blízcí účastníka mu vyjadřují podporu a pochopení a zároveň 

vyslovují důvěru týmu expertů a celému procesu proměny slovy typu „já myslím, že 

proměnu potřebuje. Jsem zvědavý, co s ním uděláte.“  [26.10.2004] Účinkující Radek 

popisuje svou motivaci k proměně následovně: „Do pořadu mě dotlačila kámoška. 

Říkala: vypadáš blbě, ale oni dokážou zázraky.“ [10.3.2006]  

 

 Často se zdůrazňuje, že účinkující se chce změnit „pro někoho“ - buď na 

základě přání blízkých (Milan: „Do proměny mě dotlačila rodina, hlavně dcera.“ 

[31.3.2006]) nebo na základě přání líbit se druhým: „Chci se líbit holkám,“  

[26.10.2004, 10.3.2006, 1.6.2006] říkají shodně Jakub, Radek i Petr. Další častou a 

důležitou motivací je přání zaujmout a vyniknout – s tím přicházejí do proměny Vojta, 

Richard, Petr, Ivan s Igorem a Lukáš. Je tedy možné říci, že v pořadu Vypadáš skvěle! 

se setkáváme s proměnou motivovanou zvenčí a navenek i zaměřenou; s proměnou „od 

druhých“ a „pro druhé“.  

 

 Jsou to také druzí lidé, kteří účinkujícího na začátku pořadu doprovázejí a svěřují 

ho do rukou odborníkům. V jedné z úvodních sekvencí moderátor napřed vyposlechne názory 

blízkých na účinkujícího a pak ho za účasti týmu expertů vtáhne za jakousi oponu ve studiu, 

za níž se pak odehrává proces proměny. Tímto ho symbolicky „odtrhne“ od jeho blízkých, 

kde je účinkující samostatnou osobností – synem, otcem, manželem nebo kamarádem – a 

vtáhne ho do prostředí, kde se stává jakousi poslušnou loutkou. 

 

 Samotná proměna se pak vyznačuje značnou mírou pasivity účinkujícího. 

Ten momentem odstřižení přestává být subjektem proměny a stává se jejím objektem – 

tedy tím, na kom se pracuje. Účinkující projevuje expertům svou důvěru a odevzdanost: 

„Jsem zvědavý, co se mnou provedete.“ [30.11.2004] 

 

 Ve světě expertů se nevyzná, spolehá se na to, že oni vědí víc. Někteří 

účinkující sice přicházejí s představou, jak by chtěli vypadat, tu však experti ne vždy 
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respektují a účinkující se jejich rozhodnutím podvoluje a nepolemizuje s jejich názory.  

 

 Účinkující je napřed rozebrán na problematické oblasti, na nichž postupně 

pracují jednotliví experti. Sám nemusí vyvíjet žádnou aktivitu a ani se to od něj nečeká 

– většinou je spíš s pomocí moderátora „postrkován“ jednotlivými fázemi pořadu. 

Nechá se učesat, nechá si vyčistit pleť, nalíčit se a udělit si rady ohledně péče a 

kosmetiky, nakonec je ošetřen zubařem a oblečen vizážistkami.  

 

 Sám navíc nemá zdání, jak je jeho zevnějšek postupně proměňován: veškerá 

zrcadla jsou zakryta, nikdo s ním zásahy nekonzultuje. Průběh proměny komentuje porota, 

avšak účinkující její komentáře neslyší. Do poslední chvíle nemá zdání, co se s ním děje a 

do průběhu proměny tedy nemůže nijak zasahovat. Jednotlivé fáze proměny jsou navíc 

prostřihávány vstupy moderátora a komentáři účinkujícího a jeho blízkých, které mají 

zdůraznit jeho bezradnost, bezmocnost a dezorientovanost ve světě módy a stylu.  

 

 Účinkující dostává prostor až v samotném závěru pořadu, když je proměna 

dokonána – tedy když je proměněn. Až tehdy je mu odhalena jeho nová podoba v 

zrcadle a dostává prostor, aby se vyjádřil k jejímu výsledku. V naprosté většině případů 

se jedná o obdivné a vděčné reakce. „Teď už se mě lidi nebudou bát, vždyť vypadám 

skvěle!“ [10.3.2006] vykřikne nadšeně Radek, který si do té chvíle z proměny dělal spíš 

legraci. „Ostříhali mě super, hadry holky vybraly skvělý, ten zubař sice není hned vidět, 

ale je to tam. Moc děkuju,“ [12.5.2006] prohlíží se nadšeně Martin.  

 

 Poté, co účinkující projeví vděčnost a nadšení, je moderátorem navrácen do 

kroužku svých blízkých. I tady většinou dochází k pozitivnímu zhodnocení výsledků 

proměny. Blízcí účinkujícího děkují týmu expertů a vyjadřují hlasitě svoje pocity z 

proměny. „Je vidět, že když se svěříte odborníkům, tak to má smysl. Asi to příště zkusím 

taky,“  [1.5.2005] pokyvuje uznale hlavou kamarádka bratrů Ivana a Igora. Toto velké 

finále narativního oblouku je plné emocí: vděčnosti, uznání, naděje na splnění dalších 

životních cílů a snů – přesně, jako ho popisovala Judith Franco.119 

                                                 
119  více viz. Franco, Judith. 2008. Extreme Makeover. The Politics of Gender, Class, and Cultural Identity.  

 Television & New Media, 9(6): 471-486 
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2.8.5 Prom ěna jako spektákl  

 

 Aspekty procesu proměny se v obou pořadech značně liší. Vypadáš skvěle! 

se zaměřuje na proměnu vizáže a stylu účinkujících a zdůrazňuje nutnost o sebe lépe 

pečovat. Zároveň tu je výrazně přítomen fenomén „očí druhých“ - účinkující se mění na 

popud svého okolí, za jejich podpory a dohledu a také pro své okolí. Celkově tedy pořad 

drží silně extrovertní rovinu. 

 

 Peklo s Landou je naopak laděno introvertně, komorněji. Účinkující se 

nemají proměnit jen navenek, ale především uvnitř – a v této proměně nabýt vlastností, 

kvalit a kompetencí, které jim umožní stát se více sebou samým, jednotlivcem, unikátní 

osobností. Tato proměna se děje bez podpory a účasti blízkého sociálního okolí a ani 

není motivována zvenčí. Nemá za cíl účinkujícím život zpříjemnit, nýbrž naučit je, jak 

snášet jeho těžkost a složitost.  

 

 Oba pořady jsou však především spektáklem, show určenou divákům. Vše, 

co se v pořadech děje, je určeno ke sledování – uspokojování voyeurských potřeb. Na 

jednu stranu se sice energie expertů upírá ke zdokonalování účinkujících, na straně 

druhé je ale podřízená sledovanosti a principům formátu televizního pořadu. Cílem není 

pouze zlepšit život konkrétních jednotlivců, ale především získat pozornost anonymní 

masy. Toto napětí v zaměření proměny naznačuje dále schéma č. 2. 

 

 „Ve světle současné exploze formátů reality TV se nedostatek znepokojení – 

nebo zjevná fascinace sebeodhalováním a proslulostí – stal objektem mediálních 

spekulací a kritiky. Tyto pořady jsou viděny jako důkaz nezřízené fascinace 

voyeurismem na jedné straně a slávou na druhé – jako patologie společnosti, kde 

veřejnou sféru zastínila sféra soukromá. … Tyto pořady pomáhají definovat určitou 

formu subjektivity, která souzní s povstávající on-line ekonomikou: takovou, která 

klade rovnítko mezi sledování a sebe-vyjádření a sebe-znalost,“120 píše Mark 

Andrejevic o pořadech typu Big Brother; jeho slova ale platí stejně i pro pořady typu 

proměna.  
                                                 
120  Andrejevic, Mark. 2002. The kinder, gentler gaze of Big Brother: Reality TV in the era of digital capitalism. New  

 Media & Society, 4(2): 251-270 
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 Účinkující se tak zdaleka neodhalují jen zkoumavým očím expertů, ale 

zároveň i hladovým očím celé společnosti; a co víc – činí tak dobrovolně a s chutí, i 

když nemají kontrolu nad tím, jak jejich veřejný obraz nakonec bude vypadat a působit.  

 

 Vybrané dějové sekvence a synchronní i asynchronní promluvy nejsou 

součástí pořadu pouze proto, že se odehrály, ale proto, že byly vybrány k prezentaci 

divákům. Televize se stává Neotelevizí, jak ji definoval Umberto Eco, a nabízí divákům 

stylizovaný pohled na ně samotné, na jejich dramata, tužby a přání, která na obrazovce 

prezentují účinkující a moderátoři. Oba pořady tedy sice mění dramaticky životy 

účinkujících, jediným cílem však je pobavit a zaujmout diváka u obrazovky. 

 

Schéma č. 2: ZAMĚŘENÍ PROMĚNY 
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2.8.6 Prom ěna jako symbolické násilí 

 

 Proměna je v případě obou pořadů symbolickým násilím, jak ho popsal 

Pierre Bourdieu121, páchaným na účinkujících za jejich spoluúčasti a aktivního souhlasu. 

Habitus podřízených vede účinkujícící k nižšímu, špatnému vkusu – k volbám nutnosti. 

V procesu proměny vstupuje tento habitus do konfrontace s habitem nadřazených, s 

volbami luxusu, a nechává se jím proměňovat, formovat. Experti vědí, co je dobré, 

správné, krásné, a účinkující – oběti proměny – tento fakt bez diskusí přijímají. V 

procesu proměny se snaží naučit, jakým způsobem mají změnit fungování a zažité 

vzorce chování svých těl. Jsou ochotni přijmout zcela submisivní roli, aby si mohli 

osvojit něco z habitu vyšších tříd122.  

 

 Účinkující se snaží svoje těla přiblížit ideálu, který představují těla expertů; 

zkultivovat a proměnit je podle jejich vzoru. Osoby expertů jsou postaveny na piedestal, 

není třeba o nich diskutovat a zvažovat jejich pozici, zatímco o špatném vkusu a 

špatných volbách podřízených obětí se diskutuje zhusta. Je možné oběti proměny 

pranýřovat, zesměšňovat, urážet, neboť taková je hra symbolického násilí. 

 

 Navíc je tu přítomen i aspekt proměny – aktu symbolického násilí, který jej 

celý posunuje do poněkud smutnější roviny, a tím je jasné oddělení světa expertů od 

světa účinkujících. Ačkoliv se účinkující mohou něco naučit, v něčem se proměnit a 

vylepšit, zůstávají pořád součástí světa podřízených tříd se špatným vkusem. Mohou se 

expertům na okamžik přiblížit, ale nemohou překročit hranici narýsovanou odlišným 

sociálním původem, kulturním kapitálem, vkusem a stylem, která jasně odděluje nízké 

od vysokého, podřízené od nadřízených, „losery“ od vítězů.  

 

 Tato hranice je narýsovaná předchozím životem a rodinným zázemím a 

určuje ji odlišná míra kulturního kapitálu na obou stranách dělicí linie mezi experty a 

účinkujícími, kterou není možné překročit, nanejvýš je na chvíli možné ji ignorovat.123  

                                                 
121  více viz. Bourdieu, Pierre. Nadvláda mužů. Vyd. 1. Praha: Karolinum. 2000. 145 s.  
122  více viz. Bourdieu, Pierre. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Vyd. 10. Cambridge:  

 Harvard University Press. 2000. 613 s. 
123  více viz. Bourdieu, Pierre. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Vyd. 10. Cambridge:  

 Harvard University Press. 2000. 613 s., a McRobbie, Angela. Aktuální témata kulturálních studií. Vyd. 1, Praha:  
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2.9 Maskulinita 

 

 Lifestylové magazíny Peklo s Landou i Vypadáš skvěle! formulují představu 

muže – správného chlapa. Tak se vlastně dá vyjádřit cíl obou pořadů, cíl procesu 

proměny: z deficitního jedince vytvořit jedince pokud možno vyhovujícího, 

naplňujícího představu správného, stoprocentního a ideálního muže; takového, který se 

za sebe nemusí stydět, který může být druhým vzorem a inspirací; takového, který 

splňuje předpoklady pro naplněný život. Tento muž by měl být spokojený sám se sebou, 

znát svoje silné a slabé stránky, ale především by měl splňovat požadavky, normy a 

představy okolí. Oba pořady se tedy pokoušejí definovat moderní maskulinitu a dodat 

této představě konkrétní obsah. 

 

 Vycházejme z předpokladu, že výběr aktivit a fází proměny v obou 

pořadech není náhodný, ale naopak je pečlivě zvolen, vyhodnocen a stanoven, a to nejen 

s ohledem na diváckou atraktivitu, ale také s jasnou představou, co by se účinkující měli 

naučit, v jakých oblastech by měli změnit sebe a svoje fungování. Tím vlastně tvůrci 

pořadů definují, jaké stránky života jsou podle nich pro „správného chlapa“ v dnešní 

společnosti důležité a podstatné. Pokusme se nyní na základě pořadů také definovat, jak 

takový „správný chlap“ vypadá nebo nevypadá, jaké má  nebo nemá vlastnosti a jak se 

chová nebo nechová. 

                                                                                                                                               
 Portál. 2006. 240 s. 
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2.9.1 Peklo s Landou: Hegemonní maskulinita 

 

 Pořad Peklo s Landou můžeme přiřadit k tradici „muscle drama“ tak, jak ho 

popsal John Fiske124: hlavní úlohu tu hrají muži, je zdůrazněna maskulinní nezávislost a 

autoritativnost zosobněná v postavách moderátora Landy a expertů Macháčka a Šafry, k 

níž stojí v protikladu feminní intimita a podpora ztělesněná psycholožkou Cenkovou.  

 

 Vztahy mezi účinkujícími jsou založeny na tom, že společně něco dělají. 

Směřují k nějakému cíli, a tím cílem je stát se tvrdým chlapem – bojovníkem: „Jestli na 

konci budou stát bojovníci v ringu, tak jsme všichni vyhráli,“ [1. díl] říká Daniel Landa. 

Moderátor i experti neustále účinkujícím zdůrazňují, že jsou sami na sebe příliš měkcí a 

musejí se sebou nakládat tvrději, nebát se. „Nelituj se! Sebelítost je na hovno, sebelítost 

zabíjí! Buď na sebe zlej,“ vybízí Daniel Landa Martina a za chvíli s úšklebkem 

pokračuje: „P řátele, takže tohle je populace českých mužů ve věku pětatřicet let. 

Strašný!“ [3.díl], „Nemá smysl se s kluky mazlit!“ [9.díl] 

 

 Také důraz, který je kladen na boj a sílu, případně užívání nástrojů typu 

zbraní, terénních automobilů nebo skútrů, odkazují na tradici „muscle drama“ neboli 

pořadů o mužích pro muže, vyzdvihujících a glorifikujících maskulinní kvality.  

 

2.9.1.1 Jsem tvrdý 

 

 Tvůrci pořadu Peklo s Landou nastolují představu muže, který je především 

tvrdý, a to fyzicky i psychicky. V rovině fyzické se tvrdý muž vyznačuje tím, že cvičí a 

trénuje svoje tělo.  Může se pochlubit značnou silou, rychlostí a zároveň vytrvalostí. 

Věnuje se sportu, jeho tělo tvoří především svalová hmota.  

 

 Vycvičené a vytrénované tělo muže totiž nezradí v žádné situaci. Dokáže 

vydržet zátěž způsobenou prací stejně jako zátěž tréninku; je výkonné. Postaví-li se 

tvrdému muži soupeř v boji, s vytrénovaným tělem dokáže nejen vydržet rány, ale také 

vyhrát – nebo alespoň se ctí vydržet - zápas. Před ranami neuhýbá, je na ně zvyklý a 
                                                 
124  více viz. Fiske, John (1992). British Cultural Studies and Television, pp. 264-326 in Allen, Robert C. (Ed.).  

 Channels of Discourse, Reassembled. London: Routledge 
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nebojí se jich – a zároveň se je nebojí vrátit. 

 

 Tento aspekt ideální maskulinity v pořadu Peklo s Landou zdůrazňují 

neustálé tréninky a cvičení, v nichž se postupně těla účinkujících mění a zocelují. 

Účinkující procházejí na začátku proměny a poté i na jejím konci kondičními testy, jež 

mají prokázat posun a vývoj, kterým účinkující prošli. Kvalitativní proměnu jejich těl a 

kondice má také dokázat dramatické finále proměny – zápas v thajském boxu, kdy se 

musejí postavit v ringu před obecenstvem daleko zkušenějším soupeřům. Zatímco na 

počátku se setkáváme s muži, kteří svá těla nechávají chátrat a nemohou jim důvěřovat, 

na konci tu jsou chlapi, kteří se na svá těla mohou spolehnout natolik, že je vystaví 

přímému ohrožení v podobě boje.  

 

 Tělo se však necvičí jen proto, aby bylo silné, ale také proto, aby bylo 

zdravé. Zdraví je pro tvrdého chlapa důležité, protože nemoc limituje ve výkonu. Není 

proto změkčilé navštívit lékaře, nechat se prohlédnout nebo se otestovat. V pořadu 

Peklo s Landou se účinkující podrobili důkladným zátěžovým testům, krevním testům 

(„V ringu čas od času teče krev...“ [10. díl]) a také navštívili zubaře (Daniel Landa: 

„Než jim ty zuby někdo vymlátí, poslali jsme kluky k zubaři, aby se jim podíval na ty 

jejich držky.“ [19. díl]). Ukázalo se, že ani jeden z účinkujících na své zdraví dostatečně 

nedbal, což bylo vyhodnoceno jako nezodpovědné a dokonce zbabělé. 

 

2.9.1.2 Jsem dosp ělý 

 

 Tvrdost v rovině psychické se dá vyjádřit nejlépe jako „být tvrdý sám na 

sebe.“ Správný chlap si dokáže stanovit cíl a jít za ním bez ohledu na překážky. Od 

problémů a nepříjemností neutíká, naopak: přistupuje k nim aktivně a řeší je včas. Staví 

se čelem k výzvám a problémům v tréninku, v rodině, v práci. Je ukázněný ve svém 

osobním životě. Má-li rodinu, pak se o ni stará, dokáže vydělat peníze, udržet si stálou 

práci. 

 

 Nedostatečnost účinkujících je na počátku proměny demonstrována mimo 

jiné i tím, že buď práci vůbec nemají (Šimon), nebo mají zaměstnání, které je 
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neuspokojuje a nebaví (Ota). Ani jejich rodinné a partnerské vztahy nejsou zrovna 

ideální a vyrovnané: Richard je rozvedený a jeho děti na něj mají ambivalentní názory 

(dcera se za něj stydí, syn by si přál, aby byli rodiče znovu spolu). Šimon sice s 

partnerkou žije, ale jejich soužití je napjaté a problematické. Martin přiznává, že po 

patnácti letech je jeho vztah s manželkou čistě v rovině setrvačnosti a jeho sestra jej 

navíc kritizuje za nedostatečnou péči o rodinu: „Myslím, že dětem se většinou vůbec 

nevěnuje a pak to dohání šílenýma akcema. Holce navíc na čtvrt roku zakázal koně 

jenom proto, že nedojedla jídlo, čímž mě šíleně dožral.“ [1. díl] 

 

 Během procesu proměny stojí vztahy s blízkými v pozadí a znovu se s nimi 

setkáváme až při velkém finále. Na konečný zápas přišli účinkující podpořit jejich 

blízcí, přičemž došlo ke smíření a odpuštění: v jednom záběru stojí bez problémů bok 

po boku Richardova bývalá manželka i současná přítelkyně, děti vlastní i nevlastní.  

 

 Neukázněnost a nevyzrálost, tak často popisovali Daniel Landa a Tamara 

Cenková problémy „kluků“ z pořadu Peklo s Landou. Právě rozhovory s psycholožkou 

měly tento jejich stav změnit. Ota svou rozháranou povahu a problémy se zákonem 

omlouvá slovy: „Když mi byly tři, tak se naši rozvedli. Pak jsem bydlel chvilku u mámy, 

pak chvilku u táty, pak zas chvilku u mámy a takhle to šlo furt dokola, no.“  [1. díl] Ani 

Radek na svoje dětství a dospívání nevzpomíná idylicky: „M ěl jsem problémy se 

žákama i s učitelema. V pátý třídě jsem dostal epilepsii, ale to nikdo nevěděl. Všichni si 

mysleli, že jsem debil, že jsem blbej. … A na učňáku jsem teprve poznal, co to je 

šikana.“  [2. díl] Skrze zlepšení vztahů s okolím a přijetí svého dílu zodpovědnosti za 

to, jak se těmto vztahům daří, mohou „kluci“ dosáhnout dospělosti, mohou se z nich stát 

muži, nebo spíš chlapi. 

 

 Sociální okolí muže ale netvoří jen rodina. Důležité je i přátelství a 

schopnost fungovat v kolektivu. Plnohodnotná mužská přátelství se tvoří na základě 

rovnocenného postavení, na základě podobných zájmů a na základě toho, že muži se 

něčemu společně věnují, něco společně dělají. Takové přátelství stojí na vzájemném 

respektu a upřímnosti. Vyvstane-li mezi muži problém, měli by být schopni si jej 

přiznat a řešit ho.  
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 Mezi muži jsou pozitivně vnímány a hodnoceny osobnostní kvality, jako je 

důvěryhodnost, schopnost stát za svým slovem a svým názorem, pravdomluvnost, 

spolehlivost. Důležitá je schopnost odhadnout svoje síly a plnit dané sliby. Muž usiluje 

o vůdčí postavení ve skupině, to však neznamená, že není ochoten a schopen poradit 

nebo podat pomocnou ruku ostatním. Takto popsal kvality mužského přátelství také 

Lance Strate ve svojí analýze reklam na pivo.125 

  

Účinkující v pořadu Peklo s Landou trénují ve skupině a ve skupině také 

podnikají další aktivity, jako je například zátěžový výlet do Itálie, kde se učili mimo jiné 

i spolupracovat a vycházet jeden s druhým. Jejich vztahy procházejí mnoha zkouškami 

a postupným vývojem, přičemž hodnotí jeden druhého. Pozitivně jsou vnímáni zejména 

Richard a Šimon („Je na něj spoleh...“, „Dá se s ním rozumně pokecat...“ „Vím, že 

když se něco děje, můžu za ním jít.“ [18. díl]), naopak ve skupině naprosto propadá 

Radek. „On je prostě slibotechna,“ hodnotí jeho kvality lakonicky Ota. „Strašně mě 

točí, furt na něj musíme někde čekat,chodí všude pozdě a  furt zdržuje ostatní,“ [12. díl] 

rozčiluje se Richard.  

 

2.9.1.3 Obstojím 

 

 Tvrdost a schopnost překonávat sám sebe i nástrahy světa jakožto žádoucí 

kvalita opravdového muže se projevuje i ve výběru lokací, kam pořad Peklo s Landou 

účinkující zavádí. Správný muž totiž musí být schopen obstát i v prostředí, které je 

nepohodlné a ohrožující. Typickým maskulinním prostředím je v tomto případě boxerský 

klub a posilovna, ale také příroda se všemi svými nástrahami: zimou, deštěm, blátem. 

Právě v takovém prostředí lze projevit svou odolnost, výdrž, schopnost vydržet nepohodlí. 

 

 Ve stručnosti se dá říct, že ideální maskulinita v pojetí pořadu Peklo s 

Landou znamená především tvrdost, odolnost, sílu, spolehlivost, nebojácnost, 

statečnost, zodpovědnost, překonávání překážek. Kvalita překonávání překážek a také 

náklonnost k dravé, divoké přírodě, kterou si silou a vytrvalostí správný muž 

                                                 
125  více viz. Strate,  Lance. (1992) Beer Commercials: A Manual on Masculinity, pp. 78-92 in Craig, Steve (Ed.).  

 Men, Masculinity, and the Media. Newbury Park: Sage Publications 
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podmaňuje, je rovněž ve značné míře přítomná v reklamách na pivo tak, jak je coby 

deskripci hegemonní maskulinity popsal Lance Strate.126 

 

 Nejlépe se hegemonní maskulinita manifestuje v podobě postavy bojovníka; 

klidného, impozantního hrdiny, kterého nic nerozhází, který dokáže stát za svým a 

ochránit sebe i svoje okolí. Tato představa ideálního muže odpovídá konceptu 

hegemonní maskulinity, jak ho formulovala Raewyn Connell a ve vztahu k mediálním 

obsahům rozvedl John Fiske, a to jak s jejími pozitivními stránkami, tak i s těmi ne 

zcela pozitivními.  

  

Nalézáme tu explicitní vybízení k samostatnosti, nebojácnosti, spolehlivosti, 

výkonnosti, nalezení vůdčích schopností. Zároveň je tu kladen velký důraz na fyzickou 

sílu, výbušnost, bojovnost. Platí také předpoklad, že hegemonní maskulinita je neustále 

ohrožována a je nezbytné ji znovu a znovu potvrzovat riskováním nebo bojem.  

                                                 
126  více viz. Strate,  Lance. (1992) Beer Commercials: A Manual on Masculinity, pp. 78-92 in Craig, Steve (Ed.).  

 Men, Masculinity, and the Media. Newbury Park: Sage Publications 
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2.9.2 Vypadáš skv ěle!: Konzumní maskulinita 

 

 Ideál maskulinity, k němuž směřují experti i účinkující v pořadu Vypadáš 

skvěle!, odpovídá imaskulinitě konzumní neboli metrosexualitě, kterou jako kategorii 

formulovali a popsali mimo jiné Coupland127 a Clarkson128. Tento typ maskulinity se 

soustředí především na sféru konzumace a do pozadí zatlačuje důležitost sféry 

produkce.  

 

2.9.2.1 Pečuji o sebe  

 

 Pořad Vypadáš skvěle! představuje jako ideál muže, který je především 

pěstěný, upravený a moderní. Pečuje o svůj vzhled a o svoje tělo: standardně používá 

pěstící kosmetiku, kterou si sám dokáže koupit podle typu svojí pleti – nespokojí se s 

přípravky, které používá celá rodina a které se nakupují ve velkých baleních. Jak 

zdůrazňuje Coupland, kosmetický průmysl dnes výrazně cílí na muže a zdůrazňuje jim, 

že používání pěstící i dekorativní kosmetiky není v rozporu s mužností, ale naopak ji 

podporuje, neboť jim dává do rukou účinné zbraně k ovládání vlastního těla a jeho 

celkového vzhledu..129 

 

 Moderní muž sám svou pleť čistí pomocí nejrůznějších čistících mlék a vod, 

pravidelně používá krémy určené pro jeho typ pleti, a navíc chodí na kosmetiku, kde si 

nechává provádět odbornější procedury, jako je hloubkové čištění, chemický peeling, 

masáž obličeje. Průvodčí Jarda má problémy s nečistotami v obličeji a kosmetička radí 

jemu i ostatním mužům, jak by taková denní péče měla vypadat: „Mužům bych 

poradila, aby se o svou pleť starali během dne. Ráno namazat krémem a večer umýt 

gelem po celodenním pobíhání, vyčistit póry a možná dát masku nebo olejíček - a to je 

všechno.“ [30.11.2004] 

 

                                                 
127  více viz.  Coupland, Justine. 2007. Gendered Discourses on the ´Problem´of Ageing: Consumerized Solutions.  

 Discourse & Communication, 1(1): 37-61 
128  více viz. Clarkson, Jay. 2005. Contesting Masculinity´s Makeover: Queer Eye, Consumer Masculinity, and  

 „Straight-Acting“ Gays. Journal of Communication Inquiry, 29(3): 235-255 
129  více viz. Coupland, Justine. 2007. Gendered Discourses on the ´Problem´of Ageing: Consumerized Solutions.  

 Discourse & Communication, 1(1): 37-61 



 122 

 Jen pouhou péčí o pleť to ale nekončí. Moderní muž se totiž nevyhýbá ani 

dekorativní kosmetice. „Myslím, že to není nic divnýho, když se kluk líčí. Je to vlastně 

jen zdravá korekce,“ [26.10.2004] vyjadřuje svůj názor na věc kosmetička. Pro muže je 

vhodné přes den používat například korektor, který zamaskuje kruhy pod očima coby 

následek bujarých večírků stejně jako nekonečných hodin u počítače. Může jít ale ještě 

dál: na večírky a společneské akce není od věci se nalíčit. Muži tedy mohou používat 

make-up, řasenku, pudr a růž na tváře. Je možné si také barvit a vytrhávat obočí, aby se 

tak zdůraznila barva a tvar očí.  

 

 Jedním z důvodů používání kosmetiky je potlačení fyziologických známek 

věku. U mladých mužů a chlapců se jedná o pubertální akné, které prozrazuje jejich 

nedospělost a tudíž nedostatečnost; v případě starších mužů pak užívání kosmetiky 

může zpomalit tvorbu vrásek a zakrýt ty, které už vznikly. Vrásky totiž ukazují, že věk 

muže přesáhl hranici mládí, což je rovněž vnímáno negativně, neboť stáří znamená 

biologický i sociální úpadek, neschopnost nadále sledovat trendy a naplňovat představy 

o krásném, pěstěném muži. 

 

 Neméně podstatná je otázka osobní hygieny. Pěstěný muž na hygienu dbá; 

pravidelně se myje a používá deodoranty a parfémy. Je totiž nezbytné, aby voněl a i na 

pohled byl čistý, upravený. Otázce osobní hygieny se věnoval tým expertů především v 

případě Radka z Teplic. Ten si vysloužil od týmu i od poroty asi nejtvrdší kritiku ze 

všech účinkujících. Zdá se tedy, že působit špinavým a neupraveným dojmem je 

největší prohřešek, jakého se muž v dnešmí době může dopustit. 

 

 „Nejsem si jistá, kdy si naposled myl vlasy.“ „Vypadá ušmudlanej.“ 

[10.3.2006] Tak hodnotí Radka, nezaměstnaného bohéma a básníka, hned na počátku 

porota – neboli dvě zpěvačky, Petra Černocká a Šárka Vaňková. Ani experti se s Radkem 

nemazlí a důrazně ho upozorňují na jeho nedostatečnost. „U Radka je problém s hygienou, 

měl by se napřed umýt, aby na něm vůbec nějaký parfém vynikl. Radku, chlap by měl vonět, 

a ty mi teda vážně nevoníš,“ dostává účinkující co proto od specialistky na parfémy. I Petr 

Lesák, obvykle nekonfliktní a v hodnocení účinkujících velmi zdrženlivý, si tentokrát 

přisazuje: „Snad mu odborníci poradili, aby se o sebe konečně začal aspoň trochu starat.“ 
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 Důkladná hygiena, stejně jako používání všemožné kosmetiky, má za úkol 

potlačit přirozenost těla. V povaze těla je, že má charakteristickou vůni, která může 

někomu být příjemná a jinému nikoliv. V dnešní společnosti má ale každý povinnost 

pečovat o to, aby jakýmikoliv čichovými vjemy nezatěžoval své okolí. Tuto povinnost 

si moderní muž uvědomuje a bezezbytku ji naplňuje. 

 

2.9.2.2 Vím, co mi sluší 

 

 Celkový obraz moderního muže z velké části tvoří jeho účes. Účinkujícím je 

zdůrazňováno, že je třeba chodit pravidelně ke kadeřníkovi a nechat si účes upravovat 

podle nových trendů, a to bez ohledu na věk. „Petr už nebyl dva roky u kadeřníka,“ 

[1.6.2006] vrtí hlavou kadeřník na sedmnáctiletým Petrem, který má vlasy dlouhé až na 

lopatky. Stejně tak si kritiku a  nekompromisní zásah vysloužil dvaapadesátiletý Milan s 

vlasy na ramena. Jak je vidět, pro moderního muže není správné nechat vlasy prostě 

růst, je třeba je naopak kultivovat, dodávat jim tvar a formu, a toto konzultovat s 

odborníky.  

 

 V případě účesu platí, že nesmí být „nudný“ a „přerostlý“. U mladších mužů 

a chlapců je možné vytvořit „rošťácký“ nebo „rozježený a rozcuchaný“ styl, který však 

není dílem náhody, nýbrž výsledkem promyšleného zásahu odborníka. V případě mužů 

starších se pak volí „mladistvý, ale přitom seriózní“ účes. 

 

 Podobně jako v případě pleti platí, že je třeba se o vlasy starat. Moderní muž 

si nakupuje kvalitní přípravky na mytí, určené přímo pro jeho typ vlasů. Zároveň je 

zdůrazňováno, že je vhodné používat i stylingové přípravky – gely, tužidla, vosky a 

laky. Jako prohřešek proti dobrému vkusu se hodnotí vlasy mastné, neupravené a také 

pokryté lupy, které měl například průvodčí Jarda.  

 

 Podstatná je také barva vlasů. Podle expertů už dávno neplatí, že si vlasy 

barví jen ženy. Experti naopak změnili barvu vlasů každému účinkujícímu. U mladých 

zdůrazňovali možnost experimentovat, kterou jim vlasy dávají: „Vyvtvořím mu 

extravagantní barevný rozcuchaný styl, protože mládí je ta nejlepší doba na úlety.“ 
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[26.1.2006] Naopak u starších účinkujících došlo na zakrývání šedin: „Pánové, nestyďte 

se barvit své šediny. Dobrá kadeřnice to zvládne tak, aby vaše vlasy vypadaly 

přirozeně.“ [31.3.2006] 

 

 Vlasy a účes představují rovněž způsob, jak účinkujícího vytrhnout z 

přirozenosti, která je téměř rovna zanedbanosti. Barva a typ vlasů nejsou něčím, co je 

muži pro život prostě dáno, ale představují materiál pro úpravy a dotažení moderního 

stylu. Ani kvalitní, husté a zdravé vlasy nejsou darem, s nímž je možné být jen tak 

spokojen. Vždy je tu prostor pro vylepšení směrem k „trendy vzhledu“. Tento styl 

znamená opět krok k upravenosti, k menší přirozenosti. Správné vlasy jsou vlasy 

obarvené, ostříhané, ošetřené kosmetickými přípravky a k dokonalosti dotažené 

přípravky stylingovými. 

 

 Dalším charakteristickým znakem moderního muže je jeho styl v oblékání. 

Zde je jako nepřijatelné hodnoceno oblečení „usedlé“, „nemoderní“ a „nudné“. Podle 

expertů se většina účinkujících dopouštěla stejné chyby: volila nekvalitní a nepadnoucí 

oblečení bez nápadu. Moderní muž by měl sice sledovat trendy a následovat je, přesto 

by ale měl být originální a nezapadat do davu.  

 

 Oblečení je tu nejen od toho, aby skrývalo nahotu a chránilo před počasím, 

ale také proto, aby „podtrhovalo osobnost“ a maskovalo případné nedostatky ve 

fyziognomii. Podsaditý Jarda proto od expertů dostal oblečení, které „protahuje siluetu“, 

Ivan „má poněkud užší ramena“, a tak mu experti vybrali bundu s výraznými švy, které 

jej opticky rozšíří.  

 

 Moderní muž volí oblečení kvalitní, značkové; oblečení spíš užší, s 

výraznou siluetou  a elegantní – tedy spíš než mikinu a bundu si obleče košili, svetr a 

sako. Neskrývá se v nevýrazných a tmavých odstínech, nýbrž volí výrazné barvy, jako 

je oranžová, červená, zelená. Přemýšlí nad doplňky, nosí například šály, šátky, čepice. 

Boty nosí kvalitní, čisté a nové, spíš elegantní polobotky než sportovní tenisky. Je 

nezbytné sledovat, co se nosí, ale zároveň respektovat svoji postavu a věk.  
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 Navíc není správné se stylizovat do podoby někoho jiného. Stylistky 

negativně hodnotily například snahu  Petra stavět úspěch v modelingu na fyzické 

podobnosti se zpěvákem Sámerem Issou nebo snahu Richarda  vypadat jako zpěvák 

Ricky Martin: „Nelíbí se mi, když někdo kopíruje styl někoho jiného, je to falešné, i když 

se na tom dá někdy něco trhnout,“ [5.2.2005] odsuzuje oba muže stylistka Lucie, která 

se ve svých zásazích snaží oba od jejich idolů spíš odlišit.  

 

2.9.2.3 Zdraví je krásné 

 

 Moderní muž podle expertů z pořadu Vypadáš skvěle! nezanedbává ani péči 

o svůj chrup a svou kondici. Je správné a nutné sportovat, cvičit a dobře se stravovat. 

Všechny tyto strategie péče o sebe jsou nicméně motivovány snahou dobře vypadat 

spíše než snahou být zdráv a cítit se dobře. Respektive, zdraví – nebo spíš absence 

viditelných projevů nemoci – se u moderního muže předpokládá. Kdo je nemocný, 

nevypadá dobře.  

 

 Návštěvy u zubaře, kterými účinkující prošli, se soustředí především na 

estetickou stránku věci. Stomatolog hodnotí péči o chrup u účinkujících spíše jako 

nedostatečnou, navíc není spokojen ani s estetickou úrovní jejich chrupu: „Na předních 

řezácích jsou otřesné korunku, to je nutné změnit. Navíc zuby vybělím a zbavím nánosů 

pigmentu,“ [31.3.2006] navrhuje lékař například Milanovi.  

 

 Patnáctiletý Martin sám o sobě říká, že je velký sportovec, hraje hokej a v 

budoucnu by se dokonce chtěl stát profesionálním hokejistou. Tým expertů je tentokrát 

rozšířenen i o výživového a tréninkového specialistu, jehož kvalifikace spočívá v tom, 

že je mistrem světa v aerobiku a věnuje se kondičnímu poradenství. Martin 

vyjmenovává svoje nejoblíbenější jídla: „Ke snídani rohlík a máslo, k obědu řízek s kaší 

a k večeři maso.“ David Huff mu radí, jak zvýšit výživovou hodnotu jeho jídelníčku 

tak, aby mu rostly svaly, a přitom nepřibýval na váze: „K snídani si dáš cereálie, jogurt 

a džus, ke svačině banán, na oběd těstoviny nebo rýži, před tréninkem znovu banán a na 

večeři ať ti máma udělá nějaké bílkoviny.“  [12.5.2006] Moderní muž se nestravuje 

těžce a obyčejně, ale volí chytrá, lehká a přitom zdravá jídla. 
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2.9.2.4 Konzumuji 

 

 Hodnota muže tak není definována tím, co dokáže vytvořit, ale tím, co 

konzumuje. Zároveň jsou mužská těla formována tak, aby se co nejvíce vzdálila 

přirozenosti. Přirozené tělo představuje v nejlepším případě pouze surovinu, s níž je 

nezbytné dále pracovat a přetvářet ji podle momentálních požadavků a trendů.  

 

 K tomuto účelu používá moderní muž veškeré nástroje, které mu 

kosmetický a oděvní průmysl nabízejí. Péče o tělo je pro něj prvořadá. Konzumní 

maskulinita staví do popředí mládí a jeho svěží krásu a půvab. Stáří sice představuje 

zkušenost a nadhled, zároveň však ztrátu schopnosti následovat trendy a vyhovovat 

představě krásy. Jak už bylo řečeno dříve, je povinností člověka, a tedy i muže, být 

mladý a mladě vypadat, nebo alespoň maskovat jakékoliv známky stárnutí.130  

 

 Používání dekorativní i pěstící kosmetiky sleduje právě tento účel, stejně 

jako návštěvy fitness center a lékařů. Zdraví nahlížené optikou konzumní maskulinity je 

především důležitou podmínkou mladistvého vzhledu. Rovněž oblečení je způsobem, 

jak předávat světu obraz sebe sama jako mladistvého, stylového, sebevědomého. 

Funkčnost stojí v pozadí, podstatný je vzhled: módní, luxusní, optimistický.  

 

2.9.2.5 Jsem jemný 

 

 Tento aspekt proměny přirozeného muže v metrosexuála hraje v pořadu 

Vypadáš skvěle! zásadní roli. Proměněný účinkující je mužem vzdáleným svojí 

přirozenosti; mužem, který s pomocí kosmetiky maskuje svoje vrásky nebo akné, který 

pomocí oblečení v jasných pastelových barvách dává najevo svou mladistvou povahu a 

elán. 

 

  Zároveň si obléká oděv, který mu neumožňuje volný pohyb jinde než ve 

městě nebo v interiéru, čímž jej opět vzdaluje od přírodního prostředí. Funkčnost oděvů 

je na druhé koleji, opět je podstatný především vzhled. Metrosexuála je možné potkat v 
                                                 
130  blíže viz. Coupland, Justine. 2007. Gendered Discourses on the ´Problem´of Ageing: Consumerized Solutions. 

Discourse & Communication, 1(1): 37-61 
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kadeřnictví, fitness centru, v obchodě s módou – tedy v urbanizovaných prostorách, kde 

je vzdálen rozmarům přírody, kde je příjemně, pohodlně, sucho, teplo a čisto. 

 

 Konzumní maskulinita se vyznačuje jemností a vnímavostí k signálům z 

okolí. Metrosexuál je obklopen rodinou, přáteli a přítelkyněmi, neboť vztahy s druhými 

lidmi a sdílení jsou pro něj důležité. Nestydí se za své emoce, prožívá je zcela otevřeně 

a hovoří o nich. Mezi skupinu blízkých patří také poradci v oblasti stylu. Metrosexuál 

má svého kadeřníka, svou kosmetičku, svého vizážistu a stomatologa. Na ně se obrací a 

jejich radám v oblasti vzhledu důvěřuje. Zároveň však sám sleduje trendy a je schopen 

na ně mít vlastní názor a sám za nimi jít. Svým způsobem zůstává metrosexuál věčným 

dítětem, závislým na ocenění okolí, na bezpečném prostředí, na přísunu kvalitní 

potravy, kosmetiky, oblečení.  
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Schéma č. 3: PROMĚNA A MASKULINITA 
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Závěr 
 

 Diplomová práce „Lifestylové televizní pořady: fenomém maskulinity, 

proměny a úspěchu“ se zabývá především koncepty životního stylu, vkusu, proměny a 

maskulinity a jejich konkrétních projevů v konkrétních televizních magazínech. 

 

 V teoretické části práce formuluje základní témata a koncepty na základě 

literatury, a to především podle Pierra Bourdieua, Dicka Hebdige a Michela Foucaulta. 

 

 Koncept životního stylu se v dnešní společnosti stal klíčovým, jelikož právě 

životní styl se stal hlavním typem sociálního seskupování a nahradil tak sociální třídu. 

Životním stylem se jako jeden z prvních sociologů zabýval Pierre Bourdieu. Jeho pojetí 

životního stylu je založeno na stratifikaci a nerovnostech mezi lidmi. Tyto nerovnosti 

jsou podle Bourdieua produktem hlubokých strukturních nerovností v celé společnosti. 

 

  Důležitým pojmem je habitus neboli jakýsi soubor dispozic a způsobů 

jednání. Habitus představuje kontext, v rámci nějž nahlížíme na svět a chápeme jej, ale 

na druhé straně nás právě habitus vede k volbám a jednání, jimiž tento svět utvrzujeme a 

spoluvytváříme. Koncept habitu je úzce svázán s konceptem vkusu, který společnost 

rovněž stratifikuje, a to podle principu: „Líbí se mi a chci to, co můžu mít.“ 

  

 Habitus a vkus vyšších nebo nižších tříd má na svědomí veličina zvaná 

kulturní kapitál, kterou člověk získává v nejrůznější míře už od dětství v rodině. Tam, 

kde se dítěti dostalo stimulujícího a podnětného prostředí v kulturní domácnosti s 

matkou, která rozumí umění a předává svoje znalosti a svůj cit, je míra kulturního 

kapitálu vysoká, v opačném případě nízká. Podle této míry má pak jedinec sklony buď k 

„volbám nutnosti“ nebo k „volbám luxusu“. 

 

 Vkus a habitus se projevují mimo jiné i v těle; v tom, jak jedinec své tělo 

živí, šatí, pečuje o něj, zda sportuje či nikoliv atd. V tělech je tedy vepsána příslušnost 

jedince do vyšších či nižších tříd, a toto rozdělení se stává naturalizovaným. V tom tkví 

podstata symbolického násilí: schémata podřazenosti a nadřazenosti jsou natolik pevně 
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vepsána do duší a těl podřazených, že je oni sami přijali a neodporují jim. Násilí je na 

nich tedy pácháno s jejich souhlasem. 

 

 Symbolické násilí je podstatným fenoménem, přemýšlíme-li o pořadech 

typu proměna, které se zhruba od roku 2005 čím dál častěji objevují ve vysílání českých 

televizí, a to jak těch s vysílaným signálem, tak těch internetových. Základní zápletkou 

těchto pořadů je to, že jedinec s habitem nižších, podřazených tříd, který se manifestuje 

ve špatném vkusu a nízké úrovni kultivovanosti těla, přichází za odborníky – experty a 

moderátory -  s tím, že se chce proměnit. 

 

 Experti jsou naopak zástupci tříd vyšších, s vysokou úrovní kulturního 

kapitálu, která jim propůjčuje samozřejmou autoritu. Proměna samotná je pak aktem 

symbolického násilí: experti mají právo si z účinkujících utahovat, urážet je, poukazovat 

na jejich nedokonalost. Zároveň se s nimi však dělí o drobky svého habitu a voleb 

luxusu, aby jej alespoň na okamžik připodobnili sobě samým. Zároveň je však jasné, že 

účinkující za žádných okolností nemůže dosáhnout skutečně trvalé změny a zařadit se 

bok po boku těmto zářivým postavám, neboť jej od nich dělí nepřekonatelná hranice 

mezi vysokou a nízkou úrovní kulturního kapitálu. 

 

 Urážky, přetvoření jedince, udílení rad i závěrečné hodnocení se dějí pro 

pobavní diváků u televizních obrazovek a mohou nabývat i poměrně krutých forem. 

Přesto se však dějí se souhlasem a za nadšené spolupráce účinkujících, kteří jsou vděční 

za pozornost, které se jim dostává, a nadšeně spolupracují na tomto aktu symbolického 

násilí. 

 

 Pořady typu proměna byly původně určeny především ženám a ženy v nich 

také hrávaly úlohu obětí a většinou i expertů. V dnešní době se však televizních proměn 

účastní i muži, a to ve všech rolích. Postavení muže ve společnosti se mění, mění se 

vnímání mužského těla a pojetí maskulinity coby souboru vlastností a chování, které 

společnost očekává od mužů.  
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 Mezi tradiční formy maskulinity patří maskulinita hegemonní, založená na 

fyzické i psychické síle, odolnosti a tvrdosti; na dominanci a schopnosti vést, přebírat 

zodpovědnost a podmaňovat si svět i sociální okolí. Tento typ maskulinity bývá v 

médiích zobrazován například v pořadech žánru „muscle drama“, jak jej pojmenoval 

John Fiske. Tyto pořady – například akční a detektivní seriály – zobrazují muže jako 

jedince pyšnící se svalnatou muskulaturou a značnou mírou autonomie; jejich vztahy 

jsou založeny na kompetici, případně na kooperaci v rámci daného úkolu nebo akčního 

rámce. Hegemonní maskulinita se realizuje ve sféře práce a produkce. 

 

 V současné době se však do popředí dostává maskulinita konzumní neboli 

metrosexualita, založená na důrazu na jemnost, pěstný vzhled, uhlazené chování. 

Moderní muži chtějí dobře vypadat a neváhají k těmto účelům používat i prostředky 

donedávna vyhrazené ženám: pěstící i dekorativní kosmetiku, luxusní oblečení, barvy 

na vlasy. Pro tyto muže jsou důležité vztahy založené na vzájemné blízkosti a intimitě; 

nebojí se totiž prožívat i projevovat emoce. Konzumní maskulinita se realizuje ve sféře 

spotřeby a v médiích bývá zobrazována například v seriálech z rodinného prostředí, 

případně v reklamách na kosmetiku.  

 

 V analytické části se práce zabývá výzkumem a rozborem dvou pořadů typu 

proměna, a to Vypadáš skvěle!, který vysílala Česká televize, a Peklo s Landou, který 

vyrobila internetová televize Stream. V obou pořadech hráli výraznou roli muži – ať už 

v postavách expertů, moderátorů nebo účinkujících. Práce se zabývá především 

analýzou synchronních i asynchronních promluv a analýzou chování jednotlivých 

postav, tedy účinkujících, moderátorů i expertů, a interakcemi mezi nimi. 

 

 Pořad Vypadáš skvěle! se zaměřoval výhradně na proměnu těl účinkujících. 

Na proměně se podíleli kadeřníci, kosmetičky, vizážisté/vizážistky a v určité fázi 

pořadu také stomatolog. Úpravy zevnějšku účinkujících vedly k tomu, aby se tito 

maximálně vzdálili svojí přirozenosti a začali se více podobat ideálu, ztělesněnému v 

pořadu moderátorem Petrem Lesákem a týmem expertů. 
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 Pořad Vypadáš skvěle! se jednoznačně přihlašuje k tradici konzumní 

maskulinity s jejím důrazem na jemnost, rafinovanost, uhlazený vzhled a především na 

konzumaci – ať už konzumaci kosmetiky nebo nového, módního oblečení. Razí ideál 

muže, který udržuje vysoký standard osobní hygieny, používá parfémy, krémy, pleťová 

mléka a vody, barvy a stylingové prostředky na vlasy a sleduje trendy v oblečení tak, 

aby si mohl po sebe vytvořit slušivý, mladistvý styl. Zároveň takový muž pravidelně 

navštěvuje kadeřníka, chodí na kosmetiku, k zubaři a do fitnesscentra. Pohybuje se 

především v městském prostředí. Důležitou roli v jeho životě hrají vztahy a podpora 

sociálního okolí. 

 

 Pořad Peklo s Landou měl vyšší ambice: chtěl proměnit celkový životní styl 

pětice mužů, kteří se do proměny přihlásili. Tentokrát se jednalo o vysoce dysfunkční 

muže, kteří prošli závislostmi, vězením, ztroskotali v rolích synů, partnerů i otců. Tým 

expertů pro ně připravil zátežový program a trénink thai-boxu, jehož smyslem bylo 

vykovat z nich tvrdé muže a bojovníky. Tímto se pořad Peklo s Landou hlásí k tradici 

hegemonní maskulinity.  

 

 Jako ideál (ztělesněný moderátorem Danielem Landou a trenérem Petrem 

Macháčkem) formuluje muže, který je silný jak po fyzické, tak po duševní stránce. 

Nejenže se dokáže postavit soupeři v boji, dokáže si ale také zvolit cíl a jít za ním, 

dokáže stát za svým názorem a plnit sliby, dokáže být druhým vzorem a oporou. Za 

svým cílem jde i bez podpory sociálního okolí, dokáže stát jako solitér. Překonává nejen 

sám sebe, své hranice a svou lenost, ale také jakékoliv nástrahy přírody a – a nakonec 

dokáže přemoct i soupeře. 

 

 

 

 



 133 

Použitá literatura 
  

• Andrejevic, Mark. 2002. The kinder, gentler gaze of Big Brother: Reality TV in the 

era of digital capitalism. New Media & Society, 4(2): 251-270 

• Barker, Chris. Slovník kulturálních studií. Vyd. 1. Praha : Portál. 2006. 208 s. 

• Bignell, Jonathan. An Introduction to Television Studies. Vyd. 1. London; New 

York: Routledge. 2004. 340 s. 

• Bourdieu, Pierre. Distinction & The Aristocracy of Culture. pp. 466-476 in: Storey, 

John (Ed.): Cultural Theory and Popular Culture: A Reader. Vyd. 3. Harlow: 

England; New York: Pearson Longman. 2006. 657 s.  

• Bourdieu, Pierre. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Vyd. 10. 

Cambridge: Harvard University Press. 2000. 613 s. 

• Bourdieu, Pierre. Nadvláda mužů. Vyd. 1. Praha: Karolinum. 2000. 145 s.  

• Clarkson, Jay. 2005. Contesting Masculinity´s Makeover: Queer Eye, Consumer 

Masculinity, and „Straight-Acting“ Gays. Journal of Communication Inquiry, 29(3): 

235-255 

• Connell, Raewyn W.; Messerschmidt, James W. 2005. Hegemonic Masculinity: 

Rethinking the Concept. Gender & Society, 19(6): 829-859 

• Coupland, Justine. 2007. Gendered Discourses on the ´Problem´of Ageing: 

Consumerized Solutions. Discourse & Communication, 1(1): 37-61 

• Craig, Steve. 1992. Considering Men and the Media. pp. 2-15 in: Craig, Steve (Ed.). 

Men, Masculinity, and the Media. Newbury Park: Sage Publications 

• D´Acci, Julia. Defining Women: Television and the Case of Cagney & Lacey. Vyd. 

1. Chapel Hill: University of North Carolina Press. 1994. 325 s. 

• Dean, Mitchell. 1986. Foucalt´s Obsession With Western Modernity. Thesis Eleven, 

14 (44): 44-61 

• Eco, Umberto. Mysl a smysl: sémiotický pohled na svět. Vyd. 1. Praha: 

Moraviapress. 2000. 183 s. 

• Featherstone, Mike; Lash, Scott; Robertson, Roland (Eds.). Global Modernities 

(Theory, Culture & Society). Vyd. 2. London; Thousand Oaks: SAGE Publications. 

1997.  292 s. 



 134 

• Fish, Stanley Eugene. Is There a Text in this Class?: The Authority of Interpretive 

Communities. Vyd. 12. Cambridge: Harvard University Press. 2003. 394 s.  

• Fiske, John. 1992. British Cultural Studies and Television.  pp. 264-326 in Allen, 

Robert C. (Ed.). Channels of Discourse, Reassembled. London: Routledge 

• Foucault, Michel. Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení. Vyd. 1. Praha: Dauphin. 

430 s. 

• Franco, Judith. 2008. Extreme Makeover. The Politics of Gender, Class, and 

Cultural Identity. Television & New Media, 9(6): 471-486 

• Hanke, Robert. 1992. Redesigning Men: Hegemonic Masculinity in Transition. pp. 

185-198 in Craig, Steve (Ed.). Men, Masculinity, and the Media. Newbury Park: 

Sage Publications 

• Hebdige, Dick. Subculture: The Meaning of Style. Repr. 2006. London: Routledge. 

1979. 195 s. 

• Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál. 

2005. 408 s. 

• Keane, Michael; Moran, Albert. 2008. Television´s New Engines. Television & New 

Media, 9(2): 155-169 

• Lewis, Jeff. Cultural Studies: the Basics. Vyd. 2. London: Sage. 2002. 438 s.  

• Lewis, Tania. 2007. „He Needs to Face His Fears With These Five Queers!“ Queer 

Eye for the Straight Guy, Makeover TV, and the Lifestyle Expert. Television & New 

Media, 8(4): 285-311 

• Lindlof, Thomas R.; Taylor, Bryan C.: Qualitative Communication Research 

Methods. Vyd. 2. London; Thousand Oaks: Sage Publications. 2002. 357 s.  

• Machin, David; Van Leeuwen, Theo. 2005. Language style and lifestyle. Media, 

Culture and Society, 27(4): 577-600. 

• McRobbie, Angela. Aktuální témata kulturálních studií. Vyd. 1, Praha: Portál. 2006. 

240 s. 

• Moran, Albert. (2004). ´The Pie And the Crust´. pp. 258-266 in Allen, Robert C.; 

Hill, Annette (Eds.). The Television Studies Reader. Lodon, New York: Routledge 

• Moran, Albert., Malbon, Justin. Understanding the Global TV Format. Vyd. 1. 

Bristol; Portland: Intellect Books. 2006. 181 s. 

• Murray, Simone. 2003. Media Convergence´s Third Wave: Content Streaming. 



 135 

Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 

9(1): 8-18 

• Petrusek, Miroslav. Od Kabylů k velké sociologické teorii. pp. 113-135 in: Bourdieu, 

Pierre. Nadvláda mužů. Vyd. 1. Praha: Karolinum. 2000. 145 s. 

• Spangler, Lynn C. (1992) Buddies and Pals. A History of Male Friendships on 

Prime-Time Television. pp. 93-110 in Craig, Steve (Ed.) Men, Masculinity and the 

Media. Newbury Park: Sage Publications 

• Strate, Lance. (1992) Beer Commercials: A Manual on Masculinity. pp. 78-92 in 

Craig, Steve (Ed.). Men, Masculinity, and the Media. Newbury Park: Sage 

Publications 

• Štětka, Václav. 2007. Od imperialismu ke glokalizaci: paradigmatické proměny a 

současné trendy ve výzkumu mezinárodní komunikace. Mediální studia. 2(1): 8-31 

• Waisbord, Silvio. 2004. McTV: Understanding the Global Popularity of Television 

Formats. Television & New Media. 5(4): 359-383 

 

ELEKTRONICKÉ ZDROJE 

 

• HEJDOVÁ, Irena. Vyprávěj jsme neopsali, hájí se ČT : Je retroseriál Vyprávěj 

plagiátem španělské telenovely? Do vysílání jde veřejnoprávní chlouba 31.8. . 

Www.ihned.cz [online]. 2009 [cit. 2009-08-11]. Dostupný z WWW: 

<http://hn.ihned.cz/c1-38025650-vypravej-jsme-neopsali-haji-se-ct>.  

• Petře, nekoleduješ si o průšvih?. Bleskově.cz [online]. 2005 [cit. 2009-08-15]. 

Dostupný z WWW: 

<http://bleskove.centrum.cz/celebrity/clanek.phtml?redirected=1&id=560523>.  

• Www.peklo.stream.cz [online]. 2007 [cit. 2009-10-15]. Dostupný z WWW: 

<http://www.peklo.stream.cz/?m=peklo&a=main&id=1&page=1&type=episode>.  

• Www.ceskatelevize.cz [online]. 1996-2009 [cit. 2009-10-15]. Dostupný z WWW: 

<http://www.ceskatelevize.cz/program/detail.php?idp=10096426889&day=1151877

600&time=03:05&ch=1&backaddr=search&searchstring=vypad%E1%9A+skv%EC

le%21&obdobif=archiv&vso=porad>. 


