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1 Úvod 

Pro svou bakalářskou práci jsem si jako téma vybrala rychle se rozvíjející oblast 

fitness center. Téměř každý rok je vyvinut nějaký nový druh cvičení nebo stroje. K tématu 

fitness center mě přivedla téměř všudypřítomná reklama lákající kjejich návštěvě, ke 

koupi nějakého posilovacího přístroje nebo výživových doplňků. Vedle reklamy je jedinec 

žijící v současné západní společnosti vystavován neustálým tlakům ze strany médií a 

lékařů, aby pečovalo své zdraví tělesné i duševnÍ. Fitness centrum tedy může být chápáno 

jako vhodný nástroj, kterým jedinci mohou dosáhnout cílů, jež jsou jim ve sdělovacích 

prostředcích neustále předkládány. Kromě apelu na zdraví se především v médiích klade 

důraz na vzhled. V současné společnosti získává na stále větší důležitosti, kdo jak vypadá a 

zda se jeho vzhled alespoň částečně přibližuje k propagovanému ideálu. Fitness centra se 

prezentují jako perfektní zařízení k dosáhnutí těchto cílů. Navštěvování fitness centra se 

stává i módní záležitostí. Pomalu začíná platit, že kdo fitness centru nenavštěvuje, jakoby 

nežil. A jelikož mě oblast zdravého životního stylu a sportu vždy zajímala a konkrétně 

oblast fitness center není zatím příliš zmapována, rozhodla jsem se k napsání práce právě 

na toto téma. Především v České republice není příliš mnoho empirických, ale ani 

teoretických materiálů, protože vývoj v naší zemi probíhal pomaleji a trochu jiným 

způsobem než v zahraničí. 

Mým původním záměrem bylo provést sekundární analýzu dat z kvantitativního 

výzkumu, který byl proveden v letech 2005-2007 a který zjišťoval životní styl návštěvníků. 

Jedná se o projekt s názvem Psychologické aspekty cvičení ve fitness centrech: motivace, 

krátkodobé a dlouhodobé psychologické benefity, jehož řešitelem je PhDr. Daniela 

Stackeová, Ph.D. Tato data ale nejsou k dispozici, a proto jsem se rozhodla o práci, která 

se tématem bude zabývat víceméně teoreticky. Cílem mé práce tedy je věnovat se hlavním 

motivům, které vedou běžné jedince do fitness centra. Pod pojmem běžný jedinec je 

chápán jedinec, který do fitness centra chodí ve svém volném čase a cvičí na rekreační 

úrovni. Mezi motivy k návštěvě se řadí touha po lepším vzhledu, tedy po lépe vypadajícím 

těle. Dalším motivem je sport. Lidé chodí do fitness centra, protože nemají možnost 

sportovat v přírodě. Les či park je daleko nebo zcela nedostupný, ale fitness centrum je po 

cestě domů. A posledním motivem, který jedince do fitness centra přivádí, je naplnění 

volného času. Motivům bude věnována první část práce. Druhá část práce je věnována 

samotnému fenoménu fitness a fitness center. Jejich historickému vývoji ve světě i 
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v českých zemích a současnou situací tohoto odvětví. Závěr práce je věnován komentáři 

výsledků pilotního výzkumu o životním stylu návštěvníků fitness center. Tento 

předvýzkum byl realizován v rámci projektu Psychologické aspekty cvičení ve fitness 

centrech: motivace, krátkodobé a dlouhodobé psychologické benefity. 

Tato práce by měla být především jakýmsi úvodem do problematiky současného 

trendu fitness. Cílem práce je stát se především teoretickým podkladem pro budoucí 

výzkum na toto téma. 
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2 Východiska 

Pro pochopení důvodů, proč lidé fitness centra navštěvují, je potřeba porozumět 

východiskům jejich motivů, proto budou první kapitoly mé práce spíše historizující. 

Těmito východisky jsou tělo, sport a volný čas. Pro instituci fitness centra je nejdůležitější 

člověk jako jedinec. Je to instituce vytvořená pro člověka, a proto je v centru celého dění 

právě člověk a jeho tělo. Lidé totiž ve fitness centru pracují se svým a pro své tělo, proto je 

tělo jedním z východisek mé práce. Jaký vztah k tělu měli lidé v minulosti, je důležité pro 

porozumění dnešní situaci, kdy je tělo středobodem naší společnosti. 

V dnešní společnosti tedy není ústředním bodem přímo tělo, ale spíš vzhled. 

Nezáleží moc na tom o vzhled čeho jde. Je totiž důležité, aby všechno vypadalo dobře. To 

se týká mnoha oblastí jak osobního, tak pracovního života jedince. Nejvíce informací o 

věcech i o lidech jedinec získává očima. Partnera si v prvním momentu vybíráme podle 

vzhledu, i když se mnozí z nás brání si to přiznat. Vybíráme si partnera pro nás 

atraktivního a atraktivita nesporně se vzhledem souvisí. Personalisté berou v potaz také 

vzhled. Při přijímacím pohovoru je omezené množství času, a proto se personalista snaží 

získat co nejvíce informací jen ze vzhledu. Vzhled našeho těla, a tedy samotné tělo, je 

prostředkem komunikace. V posledních letech bylo v oblasti populárně-naučné literatury 

vydáno nespočet publikací na téma body language, neboli řeči těla, která je se vzhledem 

těla úzce spojená. Už svým držením těla totiž mnohé vyjadřujeme. Díky vzhledu dáváme 

najevo i příslušnost k určité sociální skupině a určitému životnímu stylu. Mnohé sociální 

skupiny se od jiných skupin na první pohled odlišují právě svým vzhledem. Svými zvyky 

v oblékání a prezentování sebe sama. 

Také celá oblast reklamy je založená na vzhledu. Reklama neprodává jen díky 

vzhledu samotného výrobku, ale i vzhledu protagonistů. Jako příklad mě napadají reklamy 

na automobily, kde často vystupují krásné štíhlé ženy, ale i reklamy na prací prostředky 

propagují krásné a spokojené spotřebitelky. Do reklamy jsou vybíráni přitažliví herci a 

herečky, aby vytvořili v divákovi pocit, že pokud budou vlastnit onen výrobek, budou 

stejně spokojení a krásní, a také aby diváka zaujali, přitáhli jeho pozornost k výrobku. 

Proto je v současné společnosti vzhled tak důležitý. Lidé chtějí dobře vypadat, být 

atraktivní. "Atraktivitu lze ale záměrně ovlivňovat úpravou zevnějšku: účesem, líčením, 

oděvem, ozdobami apod .... ale i péčí o tělesné rozměry." (Fialová, 2006, str. 78) Ve fitness 

centru mohou lidé svůj vzhled formovat nejen cvičením, ale i dalšími doplňkovými 
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službami jako je například solárium a kosmetické služby, a tím pádem zvyšovat svou 

atraktivitu, zlepšovat svůj vzhled. Popřípadě zvyšovat své šance na trhu, a to nejen 

pracovním, ale i sňatkovém. Obecný konsensus o tom, co je atraktivní se v průběhu 

historie a v různých společnostech měnil. V současné západní společnosti je za 

atraktivního považován štíhlý a upravený člověk. Větší nároky jsou v této oblasti kladeny 

na ženy. Díky globalizaci se tento trend netýká jen západní euroamerické společnosti, ale 

rozšiřuje se do celého světa. 

Dalším východiskem této práce je potom sport, protože ve fitness centru se člověk 

především hýbe, provozuje tělesná cvičení a sportuje. Pro některé může být samotné 

sportování důležitější než to, jaký vliv má pohyb na jejich vzhled. Člověk jako zástupce 

živočišné říše má totiž v sobě zakořeněnou potřebu pohybu. Také jako u jediného 

z živočišné říše můžeme u člověka o něčem takovém jako je sport mluvit. Sport je 

speciálně lidský vynález. Během celého evolučního vývoje se lidé přirozeně hýbali a také 

sportovali. Sport byl součástí lidského života vždy, ale v dnešní době získal na snad 

největší důležitosti. Protože v současné společnosti je množství pohybu sníženo téměř na 

minimum. Dalo by se říct, že jediným náročnějším pohybem v lidském životě je sport. 

Většina zaměstnání se mechanizovala a zautomatizovala a člověk je už může vykonávat 

vsedě nebo vestoje s minimem vlastní aktivity. Ani mnoho domácích prací už nevyžaduje 

příliš tělesné námahy. A protože pro člověka je pohyb přirozenou nutností a evolučně se 

ještě nevyvinul v homo sedens 1, tak si jeho nedostatek musí kompenzovat například i 

návštěvou fitness centra. Nedostatek pohybu, neboli hypokineze, je v současné tzv. 

západní společnosti opravdu problémem, který již není jen na individuální úrovni každého 

z nás. Hypokineze je totiž spojena s obezitou a degenerativními onemocněními, které 

zasahují i na celospolečenské úrovni v podobě financí na jejich léčenÍ. Důvodem návštěvy 

fitness centra ale nemusí být jen touha vykompenzovat nedostatek pohybu v životě. 

Sport je v dnešní společnosti napříč kulturami vysoce ceněn. Jak zmiňuje Sekot, 

"sport je svým potenciálem schopen přispívat i k vývoji nejchudších oblastí světa, tvoří 

nezastupitelnou součást masové mediální podívané, podílí se na rozvoji turistického 

podnikání, je různým způsobem spojován s řadou sociálních jevů a problémů, jako je 

zdraví, násilí, kriminalita, sociální rozdíly, migrace, ekonomický a sociální rozvoj a 

chudoba." (Sekot, 2008, str. 7-8) V tomto tvrzení je především obsaženo mnoho globálních 

a vznešených přínosů, které s sebou sport dozajista přináší, ale já bych zdůraznila hlavně 

1 homo sedens = člověk sedící, "sedavý" (http://slovnik-cizich-slov.abz.czlweb.php/slovo/homo-sedens) 
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pár z nich. Sport je v dnešní společnosti vysoce ceněn především proto, že je to smysluplná 

náplň volného času, která s sebou nese i zdravý životní styl. Vysoká hodnota ovšem může 

být sportu přikládána teprve v důsledku toho, že je velmi oceňován zdravý životní styl, 

k němuž sport patří. Zkrátka sportující jedinci jsou v dnešní na kult zdraví a krásy 

zaměřené společnosti považováni za zdravější, krásnější a úspěšnější než ti, kteří tak 

nečiní. Pozitivní dopady na životní styl jedinců provozujících nějakou sportovní činnost 

jsou lidem předkládány dnes a denně v médiích, lékaři, zaměstnavateli a dalšími. To 

všechno se týká především aktivní a rekreační formy sportu. U "vrcholového" nebo 

"pasivního" sportu už tolik kladů nacházeno není. S vrcholovým sportem jsou totiž 

spojeny zdravotní problémy v důsledku přetěžování organismu a s pasivním sportem, 

především ve formě diváctví, zase přetrvávající nedostatek pohybu a také násilí a 

vandalství na sportovních akcích. Sport je prakticky přítomen v každodenním životě 

většiny z nás. U některých převažuje pasivní forma sportu, která je hojně podporována 

médii, u jiných převažuje ta aktivní forma sportu. A právě aktivní formu sportování mohou 

zajišťovat a zajišťují fitness centra. 

Posledním východiskem této práce je volný čas. Návštěva fitness centra totiž může 

sloužit právě jako náplň volného času. Volný čas se samozřejmě dá vyplnit nejrůznějšími 

činnostmi, kterou z nich si jedinec vybere záleží na mnoha faktorech jako například na 

pohlaví, vzdělání, zaměstnání, výchově, kultuře, ve které jedinec žije, a momentálních 

podmínkách. O pojmu volný čas se nejvíce v současném pojetí uvažuje až od 19. století, 

kdy jeho množství začíná narůstat. Pojem volného času se dá totiž chápat jako významná 

charakteristika moderní industriální společnosti. (Slepičková, 2000) Díky technickým 

vynálezům se snižuje množství práce v zaměstnání i v domácnosti, a tím zvětšuje množství 

času, které se nazývá jako volný. Paradoxem k tomuto trendu jsou v běžné mluvě neustále 

přítomné výpovědi o nedostatku času na cokoliv. Tyto věty často slouží i jako výmluva 

nebo odůvodnění, proč lidé nesportují či nenavštěvují pravidelně fitness centra, i když 

původně investovali nemalé peníze do permanentek. 
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2.1 Tělo 

2.1.1 Vymezení pojmu 

Problémem těla se zabývá mnoho vědeckých disciplín, biologie, antropologie, 

psychologie a mnoho dalších. Jednou z disciplín, které se tělem zabývají, je také filosofie. 

Což je vzhledem k předchozímu výčtu zřejmé, protože všechny vyjmenované disciplíny se 

vyvinuly právě z filosofie. Ta se zabývá hlavně pochopením těla, vztahem jedinců k tělu. 

Samotná definice pojmu těla není vůbec jednoduchá, protože existují různé názory na 

podstatu těla a na to, jakou podobu a obsah tělo vlastně má. Nelehký úkol definování 

pojmu těla je také tak trochu dán tím, "že v češtině vedle pojmu "tělo" neexistuje žádný 

ekvivalent." (Hodaň, 2000, str. 29) Náš jazyk nerozlišuje mezi tělem jako hmotou a tělem 

jako bytostí vnímající. Podle etymologického slovníku (Stručný etymologický slovník 

jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím, str. 479) pochází české 

slovo tělo z řeckého telos, což znamená ukončení, uskutečnění. Proto je v našem jazyce 

tělo chápáno především fyzicky jako hmota. Jiné jazyky možnost rozlišení mezi hmotou a 

bytostí mají, čeština bohužel ne. V této práci bude pojem tělo většinou chápán jako jednota 

obojího pojetí, těla jako hmoty a těla jako vnímající bytosti, protože jak ukáže následující 

historický přehled, takové chápání v dnešní společnosti převažuje. V přehledu historického 

vývoje pojetí těla chci ukázat, jak se pohled na tělo proměňoval a jaký vztah k tělu 

v historii byl. Tento historický přehled uvádím především proto, abych demonstrovala fakt, 

že péče o tělo pomocí tělesných cvičení a pohybu není zdaleka záležitostí 20. a 21. století. 

2.1.2 Historický vývoj chápání těla 

Nahlížení na tělo se v průběhu historie výrazně proměňovalo. Vyvíjelo se a 

v některých etapách se pojetí těla dost lišilo od pojetí předcházejícího. To, jak tělo bylo 

společností chápáno, odráželo myšlení nebo spíše filosofii celé společnosti dané doby. To 

se odráží i v péči o tělo a provozování tělesných cvičení a sportu. Historií se táhne otázka 

rozdělení tělesna a duševna, popřípadě jejich jednoty. Zda je tělo jen nepotřebnou 

schránkou pro duši a nebo je duši rovnocenné, a proto je potřeba se o něj také starat, 

objevovaly se i názory, že duše není významná a není nutné se jí tolik zabývat. 

Samozřejmě se zde nebudu zabývat všemi filosofickými směry a školami. Cílem je zmínit 

jen ta nejdůležitější historická období ajejich filosofická paradigmata. 

Nejstarším obdobím, které považuji za důležité, je období starověku, především 

starověkého Řecka a Říma. Obecně je starověké Řecko považováno za kolébku evropské 
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civilizace a za počátek filosofie vůbec. Člověk, a tím pádem i tělo, je v centru téměř každé 

filosofie, a proto i této. Ve starověkém Řecku "člověk byl chápán jako živá bytost, která 

má logos (myšlení), jež je pouze jemu vlastní. Zároveň je ale člověk chápán jako součást 

přírody - fysis (přirozenost)." (Ho daň, 2000, str. 31) To později vede v některých 

myšlenkových proudech k důrazu na péči jak o rozumovou stránku osobnosti, tak i o 

tělesnou stránku. Důležitým pojmem řecké filosofie byla duše "jako podstata člověka, jako 

nadřazení veškerému dění."(Hodaň, 2000, str. 31) I přesto je ovšem duše od těla 

oddělována, převažuje dualismus. 

Řecká společnost se vyznačovala velkým soustředěním na tělo. Mluví se o tzv. tělo 

- středné společnosti. Jedná se o kulturu oslavující krásu, ušlechtilost a čistotu výkonu těla. 

Jde o idealizující snahu přiblížit se božské dokonalosti. Tato oslavná kultura je vidět 

v umění, odívaní a pořádání různých her včetně olympijských. Ve starověké řecké a římské 

filosofii existuje mnoho proudů, které se téměř všechny' vyznačují dualismem v pohledu na 

tělo a duši, ale to je v jejich shodě všechno. Hedonismus upřednostňoval tělo, epikurejci 

naproti tomu duši, stejně tak orfeismus, ten dokonce tělo považoval za hrob ducha. Tento 

názor zastával i Sokrates, ten také tvrdil, že duše a tělo jsou k sobě v opozici nejen od sebe 

dvě oddělené entity. Takto chápal tělo a duši i Platón. Tělo se mělo svou dokonalostí 

povznést k dokonalosti ducha. Dualistické názory překonal ve starověku až Aristoteles. 

Ten "duši chápal jako podmínku veškerého životního dění člověka. Člověk se podle něj 

neskládá z těla a duše, ale z první látky a duše. Duše je první princip, bytostně určující, 

díky němuž se první látka stává živým tělem." (Hodaň, 2000, str. 32) Ve starořecké kultuře 

se ovšem nevyskytoval pouze dualismus. 

Velmi důležité místo v řecké kultuře zaujímal i ideál kalokagathie. Ten nejvíce 

zdůrazňoval potřebu rovnováhy mezi rozumovou a tělesnou stránkou člověka. Podstatné 

jméno kalokagathia je slovem složeným ze dvou přídavných jmen kalos a agathos 

spojených spojkou kai. (Šíp, 2008) Kalos znamená dobrý a agathos krásný, takže jejich 

spojení má vyjadřovat rovnováhu a jednotu dobra a krásy, a to jak na poli duševním tak 

fyzickém. (Šíp, 2008) V řecké společnosti to bylo chápáno jako spojení duševního vzdělání 

a rozvoje těla pomocí cvičenÍ. Za tímto účelem ve starověkém Řecku vznikaly instituce 

gymnázií, které se ovšem postupně vyvíjela tak, že začala převažovat duševní stránka věci. 

A tento trend se u gymnázií jako vzdělávacích institucí drží dodnes. Je ovšem vidět jistý 

posun od ideálu kalokagathie k nerovnováze mezi tělem a duchem. Stačí se podívat na 

osnovy českého školství a zjistíme, že dnešní gymnázia, která jsou v hierarchii 

vzdělávacího procesu na střední úrovni, rozhodně nenaplňují starověké představy. Tělesné 
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výchově j sou věnovány tři hodiny týdně, vzhledem ke zbytku času stráveného studenty ve 

škole Je to opravdu mInImum. 

(http://www.nuov.cz/uploads/RVP/ucebni_ osnovy/TELESNA _ VYCHOV A _1.pdf) vývoj 

tímto směrem se dá lehce pochopit, protože v dnešní společnosti jsou fyzické schopnosti 

oproti těm duševním upozaděny. Dnes již jedinec nemusí rychle běhat a umět šplhat na 

stromy, aby se mu podařilo získat něco kjídlu. Jelikož starověké Řecko nebylo jednotným 

státem, ale soubor mnoha městských států, je možné pozorovat mezi nimi poměrně velké 

rozdíly. Jak jsem v této kapitole zmínila v instituci gymnázií postupně začal převažovat 

důraz na rozvoj rozumu a duševního vzdělání, to se týkalo např. Atén, ale v městském státě 

Spartě byla situace jiná. Ve Spartě byl kladen větší důraz na rozvoj fyzických schopností 

těla, protože tento stát byl vojensky založený. V armádě je fyzická zdatnost důležitá 

dodnes a rozvoj rozumu se tolik nedoporučoval také z důvodu poslušnosti. 

Ve starověké Evropě měl silnou pozici vedle Řecka také Řím. Protože římská 

kultura v mnohém kopíruje kulturu řeckou, i v římské filosofii převládá dualistický pohled 

na tělo a duši. Dominantní místo v římské kultuře zaujímal stoicismus. Ten tělo zatracoval 

podobně jako v Řecku orfeismus a Sokrates. Mírnější názor v Římském císařství zastával 

Cicero. Jeho názor byl podobný Platónovu, " ... je třeba cvičit i tělo a uzpůsobit je, aby bylo 

schopné naslouchat rozumu." (Cicero, 1970; Hodaň, 2000, str. 32) Před koncem dlouhé éry 

starověku se tělesná cvičení posouvají od ideálu všestranného rozvoje člověka a stávají se 

součástí především vojenských cvičení, již zmíněná Sparta, a gladiátorských zápasů, které 

byly populární především ve starověkém Římě. 

Po pádu Římského císařství následuje období, kdy převládá jako myšlenkový proud 

křesťanství. Křesťanství v názorech na tělo vychází z názorů Židů a ze starověké filosofie. 

V počátcích křesťanství, kdy se křesťanská filosofie pro líná s řeckou filosofií, se objevují 

dva hlavní proudy, patristika a scholastika. Představitelem patristiky je Aurelius 

Augistinus, který říkal, "veškerá sláva těla vyplývá z duše, která tělo řídí a snaží se od 

hříšného těla oprostit." (Ho daň, 2000, str. 34) Scholastika zastávala opačný názor a jejím 

představitelem je Tomáš Akvinský. Ten mluvilo tělesně - duševní jednotě člověka a 

zároveň usiloval o sjednocení Aristotelova a katolického učení. Židé, kteří také ovlivnili 

postoj křesťanství k tělu, k němu mají velmi kladný vztah. V Tóře je uvedeno několik 

zmínek o židovském očišťování, které nemělo jen hygienický význam, ale šlo o celkovou 

péči o tělo. V křesťanství se postupně vytrácí myšlenka dualismu. Tělo s duší nejsou od 

sebe odděleni ani nejsou v protikladu, ale tvoří spolu jednotu. Duše byla chápána jako 

hybná síla a tělo jako prostředek lidského bytí. Vlivem pozdní řecké a římské kultury se 
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ovšem pohled na tělo změnil. Křesťanství považovalo starověkou kulturu za kulturu 

pohanskou. To vedlo k "odmítání těla jako něčeho špatného, nečistého, tedy také 

nemravného a hříšného." (Hodaň, 2000, str. 33) Tento pohled na tělo zapříčinil, že období 

křesťanství a později středověku je v tělesné kultuře považováno za období temna. Péče o 

tělo a tělesná cvičení byla považována za něco hříšného a pohanského. Silová cvičení, 

která byla rozvíjena ve starověku se proto udržovala na okraji společnosti ve formě 

představení siláků na trzích a jarmarcích. (Kolouch, 1994) Ve vývoji křesťanství je patrný 

odklon od obou původních vlivů. To je dáno především různým chápáním těla ve Starém a 

Novém zákoně. V obou je totiž pohled na tělo jiný. Starý zákon vidí jednotu duše a těla. 

Neuznává jakoukoliv možnou existenci člověka bez těla. Jakmile zemře duše, zemře i tělo. 

Oproti tomu Nový zákon tělo odmítá. Tělo je chápáno jen jako pozemská část člověka, 

která člověka omezuje a vzdoruje Bohu. V dnešním křesťanství je zastáván názor, že tělo a 

duše tvoří přirozenou jednotu. 

Další důležité období ve vývoji chápání a péče o tělo znamenali humanismus a 

renesance. Jednalo se o období návratu ke starověkým ideálům, a proto se i filosofický 

přístup k tělu odvracel od středověkého tmářství. Renesance tělo chápe jako krásu a dobro. 

Představitel tohoto období Michel de Montaigne "tvrdil, že to není ani tělo, ani duše, co 

musíme pěstovat, ale že je to člověk." (Ho daň, 2000, str. 35) Další zástupce J. J. Rousseau 

zastával názor, že je tělo potřeba posilovat, abychom byli jeho pánem a ne ono naším. 

Další období filosofie je představováno René Descartesem, který je považován za 

zakladatele karteziánského dualismu. "Tělo i duch jsou pro něj naprosto odlišné, odporující 

si substance, které jsou v člověku nějakým způsobem udržovány pohromadě." (Hodaň, 

2000, str. 36) Descartes také zastával názor, že všechno včetně člověka lze vysvětlit 

matematicky a mechanicky. Z toho vychází myšlenka těla jako mechanismu, která později 

vede k chápání těla jako stroje. Toho využívají například fordismus a taylorismus. 

Rozvojem přírodních věd je tato myšlenka podporována. Čím blíže se posouváme 

k současnosti, tím je pochopení vztahu k tělu těžší. Přestává totiž existovat jedna jediná 

převládající filosofie, ale objevuje se mnoho navzájem se ovlivňujících směrů. 
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2.1.3 Současnost jako Body Image 

V současnosti, na pozadí historie, jejíž přehled je uveden v předchozí kapitole, 

převládá názor jednoty těla a ducha. Tento názor podporuje i zahraniční badatel Fisher, 

když uvádí, že lidská identita nemůže být oddělena od své tělesné podstaty. (Cash, 

Pruzinsky, 2002) Ve 20. století se objevuje i názor, že tělo je nástroj, kterým může člověk 

dosáhnout určitých cílů. Podle tohoto názoru je tělo věcí, která člověku slouží a člověk ji 

může upravovat k obrazu svému a žádanému společností. V důsledku toho se objevuje 

směr, body image, který se zabývá právě vnímáním lidského těla jedinci. Také je ve středu 

zájmu tohoto odvětví to, jak jsou jedinci se svým tělem spokojeni. Soustředí se mimojiné 

na rostoucí oblibu v plastických operacích a výskyt mentální anorexie a bulimie, které jsou 

ve 20. a 21. století velmi diskutovanými problémy. V současné společnosti převládá názor, 

že atraktivní člověk je štíhlý nebo hubený. Díky globalizaci se trend štíhlosti a zdravého 

životního stylu rozšiřuje téměř po celém světě. Lidé touží být atraktivní, protože atraktivita 

jim přináší mnoho výhod. To potvrdili i dvě metaanalytické revize výzkumu o fyzické 

přitažlivosti, které probíhaly téměř celé desetiletí, a jejichž výsledky tvrdily, že atraktivní 

lidé jsou vnímáni jako vlastníci lepších pracovních schopností (dospělí) nebo školních 

dovedností (děti), lepších interpersonálních dovedností a větší sociální přitažlivosti než 

jejich méně atraktivní protějšky. Z výsledků výzkumu se dá také vyčíst, že atraktivní 

dospělí jsou považováni za ty, jímž se dostává více pozornosti, pozitivních interakcí, 

pomoci a spolupráce od ostatních a mnohem méně negativních zkušeností než 

neatraktivním dospělým. (Jackson, 2002) 

Od poloviny 20. století patří mezi atributy, které jsou považovány za atraktivní, 

štíhlost, zdatnost, mládí a zdraví. Velkou roli v propagaci těchto atributů sehrávají 

nejrůznější sdělovací prostředky. Významné časopisy pro ženy uveřejňují velké množství 

různých článků o dietách a cvičení. V časopisech pro muže je důraz kladen více na změnu 

tvaru těla a nárůst svalové hmoty než na snižování hmotnosti. (Tiggemann, 2002) 

Propagace atraktivity se ovšem netýká jen médií, která jsou určena dospělým. Podle 

výzkumníka Popa a jeho kolegů dítě získává hodně informací týkajících se standardů 

fyzické atraktivity nejen z televize a filmů, ale i z hraček, se kterými si hraje. (Corson, 

Andersen, 2002) Jako příklady takových hraček se dají uvést panenka Barbie a figurky 

různých superhrdinů. Panenka Barbie představuje ideál atraktivní ženy, která je štíhlá 

s dlouhýma nohama a skvěle oblečená. Figurky superhrdinů nebo vojáků zase reprezentují 

fyzický ideál muže, který má být silný, zdatný a neohrožený. Představu o ideálu ovšem 
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děti nepřebírají pouze od hraček, se kterými si hrají, ale především z chování rodičů. 

Pokud jsou rodiče nespokojeni se svým vzhledem, pak i děti tuto nespokojenost jednoduše 

berou za svou. 

Také je v současné společnosti kladen velký důraz na zdravý životní styl, který je 

spjat s celkovou péčí o tělo nejen o jeho vzhled a proporce. Někdy je ovšem zdravý životní 

styl, reprezentovaný vyváženou stravou a pravidelným pohybem, jen nástrojem pro 

dosažení atraktivního vzhledu. Současná společnost se ovšem nesoustředí jen na tělo, ale i 

na duši. Jedinci jsou pod neustálým tlakem, aby během krátkého časového úseku stihli co 

nejvíce činností, což vede k tvorbě stresu. Proto je kladen důraz i na duševní odpočinek a 

relaxaci. Svůj podíl na tom má i rozvoj psychologie a medicíny, které přinesly poznatky o 

důležitosti psychické harmonie. Duševní rovnováha má totiž silný vliv i na fyzické zdraví. 

Důkazem může být existence psychosomatických obtíží, které nemají fyzickou příčinu. 

V důsledku toho roste popularita i tzv. východních duchovních nauk. Ty se totiž téměř 

všechny soustředí na spolupráci psychiky a fyzična při cvičení a také zdůrazňují meditaci, 

která k duševní rovnováze prý příspívá. Předešlá tvrzení podporují názor, že i současná 

společnost by se dala nazvat tzv. tělo - střednou společností. 
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2.2 Sport 

2.2.1 Definice pojmu 

Jako další východisko práce na téma fitness centra je důležité zmínit sport. Právě se 

sportováním jsou totiž fitness centr~' úzce spojena, je to totiž ten hlavní důvod jejich 

vzniku. Vymezení pojmu sport je stejně, ne - li více, složité jako vymezení předchozího 

východiska, těla. Slovo sport se do češtiny dostalo z anglického jazyka, ale jeho původ je 

v latinském slově disportare, což znamená roznášet, rozptylovat. (Stručný etymologický 

slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím, str. 449) Tento 

význam mělo na samém začátku i v anglickém kontextu. I když je etymologie právě u 

slova sport pro jeho vymezení a pochopení důležitá, neříká zdaleka všechno, co se tohoto 

pojmu týká. Jedna jediná vyčerpávající definice pojmu sport vlastně neexistuje. 

V současné době je pole sportu tak široké, že jen při vyslovení slova sport si každý 

může představit něco zcela jiného. Jelikož celá sociologie je považována za 

multiparadigmatickou vědu, tak i sociologie sportu má mnoho teoretických základů a 

každý z nich chápe kategorii sportu trochu odlišně. "Sport jako sociálně-kulturní fenomén 

je v sociologické literatuře často diskutován spíše jako intuitivní koncept, než pracovně 

vymezený pojem," (Sekot, 2006, str. 19) právě z důvodu více sociologických pohledů i 

velké rozmanitosti vobecné rovině. Jako příklady několika pojetí by se dalo uvést 

následující. Sport je "fyzickou aktivitou tvořící složku volného času a životního 

stylu"(Bedřich, 2006; Sekot, 2006, str. 22), dále pak "jakoukoli pohybovou aktivitou, která 

má charakter hry (ať už zápasu se sebou samým či soutěžením s jinými), když se realizuje 

v rámci určených pravidel a zásad fair play" (Kasa, 2003; Sekot, 2006, str. 22), další pojetí 

sport definuje jako "svobodnou pohybovou aktivitu závodního typu, charakteristickou 

výkonovou motivací" (Svatoň, 2001; Sekot, 2006, str.22). Za sociologicky nosnou je podle 

Sekota považována následující definice, která pod pojmem sport chápe "všechny pohybové 

činnosti, které ať již prostřednictvím organizované účasti, či nikoliv, si kladou za cíl 

projevení či zdokonalení tělesné a fyzické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo 

dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních" (Slepičková, 2000; Sekot, 2006, str. 22). 

Výčet definicí pojmu sport by se dal uzavřít tou, kterou uvádí Rada Evropy v Chartě sportu 

pro všechny a která by mohla všechny předešlé zastřešit, a to že sport jsou 

"institucionalizované činnosti, jak striktně organizované a soutěživé, tak volnočasové, 

rekreační a estetické" (Hargreaves, 2003; Sekot, 2006, str. 22). Definice Rady Evropy je 
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ovšem velmi problematická, protože sport charakterizuje jako institucionalizovanou 

činnost. Ovšem každá institucionalizovaná činnost není sportem a naopak. 

Institucionalizovanou činností je totiž i kroužek ručních prací, ale sportem by tuto aktivitu 

nazval málokdo. Výčet není jistě úplný, ale předešlé definice jsem uvedla především jako 

ilustraci složitosti problému. Téměř všeohny uvedené definice sport vymezují jako 

pohybovou aktivitu a liší se v pojetí, jaké znaky pohybová aktivita má splňovat, aby se 

dala nazývat sportem. V souvislosti s tématem se práce bude držet pojetí sportu jako 

především volnočasové pohybové aktivity, která je do jisté míry organizovaná a prováděna 

z důvodů rekreačních, zdravotních a estetických. 

Bez pozornosti bych ovšem nechtěla nechat ani názor části badatelů, kteří vidí 

úzkou podobnost sportu a náboženství. Důvodem je, že i pravidelná návštěva fitness centra 

může hrát s jistou nadsázkou náboženskou roli v životě návštěvníka. Toto pojetí sportu je 

rozšířené hlavně v americkém prostředí především díky pracím M. Novaka. A Sekot toto 

spojení vysvětluje následovně, "obsah pojmu sport se vztahuje přímo k pojmu náboženství, 

jestliže podobnost nachází jak ve schopnosti vyvolávat extatické nadšení, tak ve 

společných znacích obřadnosti a symbolice vyvěšování vlajek." (Sekot, 2006, str. 19) 

Sport a náboženství jsou ve velmi blízkém vztahu především na úrovni vrcholového sportu 

a hlavním spojovacím článkem obou oblastí je rituál. 

Rituál je "označení výrazného individuálního nebo kolektivního způsobu chování, 

který je standardizován, tj. založen na vnucených nebo tradičních pravidlech, vystupuje 

jako posvátný obyčej," toť definice dle sociologického slovníku. (Velký sociologický 

slovník, str. 939) Dále je potřeba si uvědomit, cožje v příspěvku ve slovníku také uvedeno, 

že rituál je nástrojem, který pomáhá udržovat normativní uspořádání a organizaci daného 

společenství. Sociologové M. Womack, R. F. Benedict, N. Elias a E. Goffman rituály 

rozčlenili na a) opakující se, b) stylizované - spíše formální, než spontánní, c) následné -

proces navazujících rituálních praktik, d) výjimečné - vzdálené od běžných rituálních 

praktik, e) účinné - spojené s vírou vysoké míry účinnosti ovlivnit danou situaci, f) oslavné 

- výraz úspěšnosti a nadřazenosti určitého společenství a g) respektující - ilustrující vztahy 

nadřízenosti a podřízenosti. (Sekot, 2008) V oblasti sportu se objevují téměř všechny 

druhy, které vymezili. Rituály, které se na poli sportu vyskytují se dají také rozlišit na 

rituály velkého rozsahu, tím mám na mysli především pořádání velkých sportovních 

událostí, které se konají s pevnou pravidelností, ale i malého rozsahu, tedy rituály, které 

provozují jednotliví sportovci nebo sportovní kolektivy. 
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Když Sekot mluví o společných znacích obřadnosti a symbolice vyvěšování vlajek, 

domnívám se, že se jedná o odkaz především na takové sportovní podniky, jakými jsou 

například olympijské hry. Při jejich nedávném pořádání se dali příklady spojení sportu a 

náboženství velmi dobře pozorovat. Mnoho společných znaků jsme mohli vidět už při 

samotném zahajování her. Je to ceremoniál, který s náboženskými obřady například 

bohoslužbami má mnoho shodného. Také se jedná o výjimečnou událost, která má jasně 

daná pravidla posloupnosti činností i toho, jak mají být činnosti provedeny. Samotné 

zapalování olympijského ohně nemá kromě symbolické funkce jiný větší význam. Rituály 

a obřady v oblasti sportu jsou ovšem spojeny i s chováním jednotlivých sportovců a týmů. 

Vrcholoví sportovci jsou známí provozováním sportovních rituálů a používáním maskotů a 

talismanů, v jejichž sílu intenzivně věří. Samotné rituály nemají téměř žádný prokazatelný 

vliv na technickou stránku sportovního výkonu, ale na psychiku sportovce mohou mít vliv 

značný. Psychika sportovce je pro jeho výkon ovšem důležitá. Pokud sportovec věří, že 

rituál, který provozuje, má vliv na výhru či prohru, potom jeho neprovedení může vést 

k vyhození sportovce z konceptu a v důsledku toho k horšímu výkonu. Rituály tedy 

sportovní výkon ovlivňují nepřímo. Vrcholový sportovec žije díky pravidelnému tréninku 

a soutěžím svázán přísnými pravidly, které musí nebo by určitě měl dodržovat, pokud chce 

být úspěšný. Rituály mu pomáhají tyto pravidla přijmout za své, interiorizovat je. 

Ovšem jisté znaky spojující sport s náboženstvím se samozřejmě objevují na 

nižších úrovních sportu. Rekreačně sportující mohou ve své pravidelné pohybové aktivitě 

nacházet stejné duševní naplnění jako věřící v pravidelné modlitbě. Sport, i když je 

považován za moderní náboženství, postrádá oproti tradičnímu náboženství vysvětlující 

dimenzi. To je hlavní důvod, proč sport tradiční náboženství nikdy plně nenahradí. 

V posledních desetiletích se ukazuje, že plně nahradit náboženství se nepovedlo ani vědě, 

která měla v tomto směru velké ambice. Věda ovšem stále neumí odpovědět na všechny 

otázky, na které náboženství uspokojivou odpověď dává. Stále se jí zcela uspokojivě 

nepodařilo zodpovědět ani otázku po původu světa a člověka, ani co se s lidskou duší, 

pokud připustíme její existenci, stane po smrti. Přesto, že neumí náboženství plně nahradit, 

může sport lidem pomoct v těžkých životních situacích. Sportovní, ale i jiná fyzická 

aktivita dokáže odvést myšlenky od starostí a smutku. Ve chvíli fyzického vyčerpání si 

člověk neuvědomuje téměř nic než vlastní únavu. Podobné stavy lidem přináší i ponoření 

se do modlitby a uniknutí od reality. Při sportování zkrátka člověk uteče do jiného světa a 

díky chemickým hormonálním procesům, které se při sportu v organismu odehrávají, má 

19 



člověk lepší pocit až radost, toho je náboženský rituál schopen také. Dobrý pocit plyne také 

z toho, že pro sebe člověk něco udělal. 

Pravidelné sportování také dává podobně jako náboženství životu jistý řád a 

pravidla, a zároveň může sport lidem předávat pomocí fair play i jisté morální hodnoty. 

Samozřejmě existují lidé, kteří ve sportu vidí primitivní formu zábavy a ani aktivní, ale ani 

pasivní sport je nebaví a nezajímá. Velkou roli také hraje přirozená lenost a pohodlnost 

člověka, která v současné době získává čím dál větší význam. Sport a náboženství jsou 

propojené napříč celou historií lidstva. Mnohé náboženské rituály a obřady jsou založené 

právě na nějaké pohybové aktivitě. Cvičení ve fitness centru může splňovat většinu 

charakteristik, které jsem v této souvislosti nastínila. Snad jen používání talismanů se 

oblasti cvičení ve fitness centru netýká. Rituály ovšem návštěvníci jistě plní. Chodí do 

fitness centra v určitou dobu, cvičební program provádějí v jistém pořadí, které mění jen 

někdy. Dává jim to tedy jistý řád a klid do života a také se můžou během cvičení odpoutat 

od reality a starostí, zkrátka jim návštěva fitness centra může dávat to co jiným návštěva 

kostela. Samozřejmě proto toto přirovnání je potřeba jisté dávky nadhledu, protože mnozí 

by asi srovnání kostela a fitness centra nesli hodně těžce. 

2.2.2 Struktura a funkce sportu 

V předchozí kapitole jsem se při vymezování pojmu sport zmínila o vrcholovém 

sportu. Tento termín odkazuje ke skutečnosti, že existuje určité dělení, neboli struktura 

sportu. Oblast sportu je velmi různorodá a po vědecké stránce nejednoznačně uchopitelná. 

Sekot uvádí strukturu sportu, psychologickou typologii, kterou prezentoval Miroslav 

Kodým. Podle této typologie se sport dělí na senzoricko-koncentrační (šipky, šachy, 

lukostřelba), funkčně-mobilizační (atletika, cyklistika, plavání), esteticko-koordinační 

(aerobic, akvabely, gymnastika), rizikový (horolezectví, potápění, sjezdové lyžování), 

heuristicko-individuální (badminton, tenis, box) a heuristicko-kolektivní (baseball, 

basketbal, fotbal). (Sekot, 2006) Také se dá sport dělit podle počtu účastníků na 

individuální a kolektivní sport. Mezi širokou veřejností je nejznámější dělení, které uvedla 

Slepičková. (Slepičková, 2000) Ta dělí sport ze dvou hledisek, a to podle etap jeho vývoje 

a podle motivace. Dělení sportu podle jeho etap vývoje se udává především proto, že 

"sport jako sociálně - kulturní jev se mění v kontextu místa a času." (Sekot, 2008, str. 14) 

Pohled na strukturu sportu podle motivace je důležitý proto, že sportovní aktivity se od 

sebe velmi výrazně liší právě na základě pohnutky, která účastníky ke sportu vede. První 

hledisko dělení sportu uvádí Slepičková s odkazem na vývojové tendence ve společnosti a 
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mluví o třech vývojových etapách ve sportu, jsou jimi tradiční sport, sociokulturně 

orientovaný sport a alternativně orientovaný sport. 

O tradičním sportu můžeme začít mluvit v období, kdy se sport začal 

institucionalizovat. V literatuře se často uvádí, že místem, kde k tomu došlo, je Anglie 19. 

století. Tam vzniklo mnoho sportů, které dnes považujeme za ty nejtradičnější, například 

fotbal. Institucionalizace sportu znamená, že se vytvářejí pravidla a terminologie 

jednotlivých sportovních odvětví. Pravidla mají obvykle mezinárodní platnost. Sportovci 

jsou členy nějakých sportovních organizací a účastní se pravidelně pořádaných soutěží. O 

členství v organizaci musí zájemci většinou usilovat a doložit požadovanou úroveň 

výkonnosti. Úroveň výkonnosti, kterou musí členové dané organizace mít, záleží na úrovni 

motivace, zda chtějí daný sport vykonávat rekreačně ve volném čase nebo na nějaké úrovni 

soutěží. 

Sociokulturně orientovaný sport je spOjen s hodnotami a přínosy kulturního a 

sociálního charakteru. To souvisí především s dobou 60. a 70. let, kdy se začala 

zdůrazňovat úloha sportu jako prostředku k posílení zdraví a zdatnosti. To ovšem nebylo to 

jediné, co lidé od sportu očekávali a hledali. Sociokulturně orientovaný sport totiž lidem 

nabízel možnost kontaktů s jinými lidmi, seberealizace, překonávání sama sebe a přírody a 

další. Samotné sportovní činnosti se příliš neliší od činností provozovaných v rámci sportu 

tradičního. Pravidla ale mohou být modifikována a upravována tak, aby vyhovovala 

zájmům a předpokladům jedinců a momentálním podmínkám. Také terminologie není 

ustálená a má spíše hovorový charakter. Celkově je sociokulturně orientovaný sport 

mnohem volnější a flexibilnější. 

Posledním typem sportu podle etap jeho vývoje Je alternativní sport. Ten 

reprezentuje historicky nejmladší linii sportu. Alternativní sport se váže na 

postmodernistické chápání společnosti. Lidé hledají ve sportu i jiné hodnoty než ty, které 

byly zmíněny už výše, lidem nejde jen o to, udělat něco pro své zdraví a nebo něco vyhrát. 

Proto je alternativní sport spojován s ekologickými a mírovými hnutími. Činnosti, které 

jsou v jeho rámci provozovány, pěstují solidaritu a spolupráci mezi lidmi. Alternativní 

sport zahrnuje celou řadu nových aktivit jako například relaxační a zdravotní cvičení a také 

aktivity převzaté zjiných kultur, například jógu, asijská bojová umění, pilates, ale také 

tanec a pantomimu. U vyjmenovaných sportů jde často nejen o samotnou fyzickou aktivitu, 

ale také o duchovní pozadí konkrétního sportovního odvětví. Činnosti patřící do skupiny 

alternativních sportů vytvářejí určitou svébytnou subkulturu, příkladem je skateboarding. 

Nabídku činností alternativního sportu zajišťují dobrovolné i soukromé organizace. Díky 
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této klasifikaci sportů mnoho sportovních odvětví může patřit do všech tří skupin a nebo se 

mohou různě přemisťovat, jako příklady uvádí Slepičková snowboarding nebo lacrosse. 

(Slepičková, 2000) K přemisťování dochází v rámci rozvoje a nárůstu oblíbenosti daných 

sportovních odvětví. 

Podle motivace se sport dělí na elitní, soutěžní klubový, rekreační, fitness, rizikový 

a dobrodružný, požitkářský a kosmetický sport. (Crum, 1996; Slepičková, 2000) Elitní 

sport je v jednom chápání jen jiný výraz pro sport vrcholový neboli profesionální. 

V dalším pojetí se ovšem pod pojmem elitní sport rozumí sport, který provozuje určitá 

skupina jedinců, kteří jsou považováni za elitu. Jedná se o sport, který daná elita již 

provozuje, ale můžou ho lidé provozovat i za účelem, aby za členy elity byli považováni 

také. Co je sportem elity, se v historii proměňuje. Za elitní sport byl považován svého času 

tenis, nyní je to například golf. 

Hlavní motivací v případě vrcholového sportu je dosažení co nejvyššího výkonu, 

sociálního postavení a peněz. U vrcholového sportu hraje důležitou roli komercionalizace 

sportu a jedinec se ho účastní na profesionální úrovni. Sport je vlastně jeho prací, tudíž 

překračuje hranice volného času a není hlavním tématem této práce. Právě vrcholový sport 

má největší vliv na společnost. V globální dimenzi je totiž vrcholový sport vymezován 

třemi sociálními subsystémy, a to světem byznysu, politikou a masmédii. (Sekot, 2008) 

Všechny tyto subsystémy mají vliv na to, zda vůbec a s jakou intenzitou jedinci na celém 

světě sportují. Také určují, jaký význam sportu lidé přikládají. Jak bylo napsáno již 

v úvodu kapitoly Sport - Definice pojmu, vrcholový sport je spojován s mnoha negativy, 

které s sebou přináší, jsou jimi například pasivní vysedávání před televizní obrazovkou a 

vandalství na sportovních akcích, ale přináší také několik pozitiv. Vrcholový sport vytváří 

vzory, někdy až idoly, které běžné jedince přivedou k aktivnímu sportu. Tato role 

vrcholového sportu je viditelná především u dětí a mládeže. Problém může nastat, pokud 

děti vidí ve sportovcích vzory i v osobním životě. Pak je na sportovce vyvíjen tlak, aby se 

chovali příkladně a sebemenší vybočení je hodnoceno negativně. Příkladem může být 

nedávná aféra Tigera Woodse, po které od něj odstupovali někteří sponzoři právě z důvodu 

špatného vlivu na děti a mládež. Jedinci se také prostřednictvím médií dozvídají i o nových 

sportovních odvětvích. Subsystémy politiky a byznysu zase mají tu možnost pomocí 

budování nových sportovišť zpřístupňovat sport širší veřejnosti. Vrcholový sport má také 

vliv na sociální soudržnost. Při společném sledování a fandění při významné sportovní 

události se sociální skupina, někdy i celá společnost semkne a upne ke společnému snu o 

vítězství. Samozřejmě může sport společnost i rozdělit. Příklad může být opět z nedávné 
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minulosti. Vítězství rychlobruslařky Martiny Sáblíkové na olympijských hrách otevřelo 

diskuzi, zda by stát měl financovat stavbu rychlobruslařského stadionu. Názory ve 

společnosti nejsou ani zdaleka jednotné, i když u televize fandil téměř každý. Tuto roli 

vrcholový sport hraje většinou jen dočasně než sportovní událost zase skončí. 

U soutěžního klubového sportu je motivací vzrušení ze soutěže, snaha o maximální 

osobní výkon, relaxace a potřeba sociálních kontaktů. Jedinci tento druh sportu provozují 

většinou ve svém volném čase a v rámci sportovních klubů a federací. Soutěžní klubový 

sport může pro některé jedince znamenat předstupeň vrcholovému sportu. Týká se to 

především talentovaných nebo alespoň tzv. zapálených jedinců. 

Hlavními motivy pro rekreační sport jsou zdraví, relaxace a sociální kontakty. 

Možnosti rekreačního sportování jsou nabízeny obcemi i soukromými organizacemi, ale 

rekreační sport mohou jedinci provozovat i nezávisle na organizacích. Z charakteristiky 

rekreačního sportu se dá vyčíst jeho velký potenciál pro růst obce rekreačně sportujících. 

V dnešní době jsou jedinci pod tlakem, aby vydávali co nejvyšší výkon v zaměstnání i 

v soukromém životě, což s sebou nese negativní důsledky pro zdravotní stav jedinců a 

obecně pro kvalitu jedincova života. Těm je kladeno na srdce, že mnoho věcí ohledně 

jejich zdraví mají ve svých rukou a tato osobní zodpovědnost za své zdraví je přivádí 

k rekreačnímu sportu. Podle Sekota bude tento trend sílit především v ekonomicky a 

kulturně vyspělých zemích. (Sekot, 2008) 

Pro fitness sport je hlavním, ne však jediným, motivem zvýšení nebo získání 

tělesné zdatnosti.Většina činností v rámci fitness sportu spadá do nabídky soukromých 

organizací, kterými jsou právě fitness centra. Fitness se ovšem dá provozovat i mimo ně, 

jako například kondiční běh. Pole fitness sportu je v současné době velmi rychle se 

rozrůstajícím odvětvím. Prakticky každý rok vznikne nějaký nový sport, který se provozuje 

ve fitness centrech. Vznikají přesunem sportů z přírody do prostor tělocvičny, spinning, 

nebo se vyvíjejí zcela nové druhy, napříkladjumping2 • 

Dalším typem sportu je rizikový a dobrodružný sport, který je často nazýván také 

adrenalinovým sportem. Motivací pro vykonávání rizikového a dobrodružného sportu je 

především touha zažít dobrodružství a napětí, kterých se v běžném životě nedostává. 

Dalším motivem může být touha překonat sám sebe a vlastní strach. Činnosti spadající pod 

název rizikový sport j sou často realizovány komerční sférou a j sou finančně velmi 

2 skákání v tělocvičně na trampolíně při hudbě a pod vedením instruktora 
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nákladné. Vysoké náklady jsou způsobeny nutností určitého vybavení, prostředí a často i 

odborného dozoru, patří sem totiž takové sporty jako parašutismus a rafting. 

Pro požitkářský sport je typické, že hlavním motivem je snaha dosáhnout zvláštního 

potěšení a zábavy. Sportovní aktivity, které se řadí pod požitkářský sport, se také nazývají 

S-sporty a to proto, že prožitek z nich znásobují slunce, moře, písek, sníh, sex, rychlost a 

uspokojení, neboli anglicky sun, sea, sand, snow, sex, speed a satisfaction. Tyto sporty 

bývají často nabízeny komerční sférou a v rámci cestovního ruchu, protože jsou 

provozovány na dovolených v turistických destinacích. Posledním typem sportu, který je 

v dělení podle motivace uváděn, je kosmetický sport. (Slepičková, 2000) 

Tady je motivací především dokonalý vzhled. Tuto motivaci uspokojují především 

zařízení z komerční sféry a nabídku sportovních aktivit doplňují další služby zaměřující se 

na zlepšení vzhledu, jako například solárium, masáže a kosmetické služby. Forma sportu, 

která je pro tuto práci opravdu východiskem, by se podle předešlého dělení dala zařadit 

hlavně pod kategorie rekreační sport, fitness sport a kosmetický sport. Motivy, které jsou 

typické pro tyto druhy sportovních aktivit, dozajista tvoří hlavní motivy i návštěvníků 

fitness center. 

Sport na všech svých úrovních plní mnoho nejrůznějších funkcí. Vzhledem 

k povaze práce vystupují do popředí zájmu funkce, které plní rekreační sport. Na rekreační 

úrovni sport zajišťuje vesměs relaxační, zdravotní, sociálně integrační, interakční a 

komunikační a kompenzační funkce. (Čechák, 1986) Všechny tyto funkce jsou vzájemně 

provázány. Funkce rekreačního sportu úzce korespondují také s motivy sportujících. Na 

tom, která funkce je dominantní a která naopak chybí, se podílí celá řada aspektů. 

Především záleží na volbě sportovního odvětví. Jiné funkce plní sport inviduální a 

jiné kolektivní. Při provozování individuálního sportu bez přítomnosti jiných jedinců se 

těžko naplňují komunikační a sociálně integrační funkce sportu. Nicméně je sporné, že 

individuální sport, který jedinec provozuje sám neplní sociálně integrační funkci. Může se 

totiž o zážitky ze sportování s ostatními dělit při debatě s kolegy v práci nebo s kamarády a 

ostatními sportujícími například i na sociálních sítích a fórech na internetu, a v takovém 

případě pak i individuální sport sociálně integrační funkci plní. Je také potřeba si 

uvědomit, že sporty zařazené do kategorie individuálních, se dají provozovat i ve skupině. 

Vhodným příkladem je cyklistika. Na kole sedí jedinec téměř vždy sám, ale záleží, zda 

jede jen on nebo jede spolu se skupinou jiných lidí. V prvním případě se uvedené funkce 

naplňují těžko, ve druhém jsou naplněny téměř bez problému. 
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Kromě volby sportovního odvětví jsou pro to, aby byly zmíněné funkce plněny, 

důležité i volba intenzity a formy sportu. Pokud si jedinec nevhodně zvolí intenzitu 

pohybu, neodhadne svou zdatnost, tak může dojít k přetížení organismu nebo úrazu, a tím 

pádem nedochází k naplnění například funkce zdravotní. Aby tato funkce byla naplněna, je 

potřeba, aby byl sport prováděn technicky správně a v intenzitě, která odpovídá jedincově 

zdatnosti a zdravotnímu stavu. Zdravotní funkce rekreačního sportu bude jistě jednou 

z nejdůležitějších. Zdůrazňování pozitivního vlivu rekreačního sportu jak na fyzické, tak i 

na psychické zdraví je v dnešní společnosti všudypřítomné. Tento apel z různých stran se 

stává čím dál naléhavější. Současná západní společnost se vyznačuje převahou sedavého 

životního stylu, což kromě hypokineze způsobuje ve spojení s nadbytkem vysoce 

kalorického jídla mnoho dalších zdravotních obtíží, jakými jsou obezita, vysoký tlak, 

cukrovka a další. Sport může fungovat nejen jako součást řešení těchto problémů, ale 

především jako prevence. To všechno si lidé uvědomují, přesto počet aktivně sportujících 

nestoupá. Podle výzkumu od Bensona a Morana z devadesátých let se pravidelné fyzické 

činnosti věnuje pouze 39,9% osob starších osmnácti let. (Sekot, 2006) 

Se zdravotní funkcí sportu úzce souvisí kompenzační funkce. Kompenzační funkce 

sportu má především odstraňovat obtíže způsobené hypokinezí, jako je například svalová 

dysbalance, špatné držení těla a další. Mezi nejdůležitější funkce rekreačního sportu ovšem 

bezesporu patří funkce relaxační. Rekreační sport má uspokojovat lidskou potřebu 

rekreace, jinými slovy relaxace. Pro účely této práce mohou být pojmy relaxace a rekreace 

považovány za synonyma. "Slovo rekreace je odvozené z latinského slova recreare. Creare 

značí tvořit, předpona re dává tomuto slovu význam opakování, opětovného vytvoření. 

V přeneseném slova smyslu značí recreare obnovit, osvěžit." (Slepičková, 2000, str. 28) 

Rekreace je důležitou součástí života každého jedince. Bez odpočinku jak fyzického, tak 

psychického organismus nedokáže dlouhodobě fungovat. Moderní společnost se potýká 

s vysokými nároky na jedince. Lidé mají podávat co nejvyšší výkon a stihnout během 

dvaceti čtyř hodin co nejvíce činností. Pod vlivem toho se vytváří stres, kterého se někteří 

zbavují právě sportem. Sport není jedinou možností rekreace nebo relaxace. Jaký druh 

rekreace si jedinec vybere záleží na mnoha faktorech, na výchově, kulturním prostředí a 

aktuální situaci. (Slepičková, 2000) I když je sport vzhledem k dalším funkcím, které může 

plnit, všeobecně doporučován jako téměř ideální druh rekreace, není preferován u všech 

jedinců. Kromě již zmíněných faktorů, které ovlivňují volbu rekreace je důležité vzít 

v potaz i psychologický charakter osobnosti. U některých jedinců může rekreační 

sportování přerůst až v závislost. 
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Sport potom plní i funkci jakési drogy. Jedinci začnou sportovat, aby uspokojili 

například potřebu zdraví nebo relaxace, ale sportování se pro ně stane nezbytnou součástí 

života. Sport pak jedinci provozují i několikrát denně a jsou nesví až nervózní, pokud 

sportovat například kvůli nemoci nemohou. Jistou roli zde hraje fakt, že při pohybu se 

člověku do krve vyplavuje hormon endorfin, který se podílí na pocitu štěstí a dobré nálady. 

Jedinec je pak závislý na sportu proto, že mu poskytuje právě tyto až blažené pocity. Ze 

stejných důvodů užívají jedinci i drogy, které jsou zákonem zakázané. A stejně jako u drog 

zakázaných může i u sportu docházet v důsledku jeho nadužívání k nežádoucím účinkům, 

například k namožení pohybového aparátu, ke zranění nebo k vyčerpání organismu. Je 

těžké určit hranici, kdy jedinec sportuje tak akorát a kdy už sportuje příliš a dá se říct, že je 

na sportu závislý. Je také těžké určit, zda závislost na sportu je stejně škodlivá jako 

závislost například na heroinu. 

2.2.3 Sport a česká společnost 

Jelikož se již dlouho Česká republika umisťuje na předních místech v žebříčcích 

obezity a počtu kardiovaskulárních onemocnění, je jistě zajímavé podívat se na vztah české 

společnosti ke sportu, který se často uvádí jako preventivní opatření proti zmíněným 

obtížím. V roce 2002 byly uveřejněny výsledky výzkumu na toto téma, ze kterého budu 

v následující kapitole čerpat. Autory výzkumu s názvem Obraz sportu v očích české 

dospělé populace (18 - 45 let) jsou Václav Hošek, Petr Jansa a Diana Minaříková 

z Katedry pedagogiky, psychologie a didaktiky na FTVS UK. (Hošek, Jansa, 2002) Autoři 

si vybrali toto téma výzkumu proto, že "pohybová a emoční prosperita j sou nespornými 

"stavebními kameny" kvality života člověka. Civilizační vlivy přitom globálně vedou 

k pohybovému deficitu a emoční implozi u lidí." (Tranc, 1998; Hošek, Jansa, 2002, str. 9) 

Výzkum probíhal ve dvou fázích. V první fázi byli zkoumáni respondenti ve věkovém 

rozmezí 18 - 45 let, ve druhé potom 46 - 65 let. Pro účel této práce budou dostačující 

výsledky jen z první fáze. Za výzkumnou metodu byl vybrán dvacetipoložkový dotazník, 

kdy 10 položek zjišťovalo čím je sport atraktivní a 10 položek čím není. Dotazník 

obsahoval i otázky o demografických charakteristikách a o míře angažovanosti 

v pohybových aktivitách. Položky v dotazníku byly konstruovány z předchozích výzkumů 

a ověřeny pilotážním výzkumem. Respondenti odpovídali na klasické pětibodové škále: 

rozhodně souhlasím, převážně souhlasím, ambivalence, převážně nesouhlasím, rozhodně 

nesouhlasím. Respondenti byli vybíráni pomocí agentury Amasia. Celkový vzorek byl 

tvořen 932 respondenty, z toho bylo 458 mužů a 474 žen. 
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Dílčí výsledky jsou uvedeny v tabulce č.l. V tabulce jsou ukázány výsledky 

odpovědí na otázku, co si respondenti myslí, že je důvodem, proč lidé sportují. Výsledky 

nejsou nikterak překvapivé. Nejvíce procent totiž získali odpovědi, že lidé cvičí a sportují 

proto, že to má dobrý vliv na jejich vzhled a dobré zdravotní účinky. Obě tyto odpovědi 

získali shodně 89%. Dalších osm položek bylo také poměrně vysoce ceněno. Méně než 

80% procent získaly odpovědi, že sport a cvičení pro lidi znamenají seberealizaci a cestu 

k úspěchu, že poskytují finanční výhody sportovcům. Nejméně procent pak získala 

položka, že lidé sportují proto, že jim tuto myšlenku podsouvá reklama výrobců a 

provozovatelů. S tímto důvodem souhlasilo jen 40% respondentů. Bez povšimnutí by 

neměl zůstat fakt, že položky, které skončily na konci škály, se týkají spíše vrcholového 

profesionálně provozovaného sportu. To se dá ještě více pozorovat u tabulky Č. 2 

s položkami negativního charakteru. Při hodnocení kladů a záporu sportu respondenti 

nacházeli více kladů na úrovni aktivního rekreačního sportu a záporu na úrovni 

vrcholového a pasivního sportu. Mezi negativními výroky se vysoko umístila jediná 

položka týkající se přímo aktivního života jedince, a to vysoké finanční nároky a nároky na 

čas. Finanční nároky se týkají jen některých sportovních odvětví. Jisté časové nároky si 

však kladou na sportující všechny sporty. Z výzkumu celkově vyplývá, že česká společnost 

sport hodnotí velmi kladně. Rozpor je ovšem stále vidět v předních příčkách žebříčků 

v počtu obézních a trpících kardiovaskulárními chorobami. Z výsledků předkládaného 

výzkumu by totiž česká společnost těmito problémy trpět neměla. Ovšem naopak to jen 

dokazuje, že to, že je sport ve společnosti vysoce ceněn u více jak 80% populace, ještě 

neznamená, že stejný podíl se bude sportu aktivně věnovat. Což není nikterak překvapující 

zjištění. Tento paradox může také signalizovat, že na obezitu a kardiovaskulární choroby 

mají vliv také stravovací návyky. 

27 



Tabulka č. 1: Domníváte se, že se cvičení a sportu lidé věnují, protože .... 

Rozhodný > převážný 

souhlas v % 

Má to dobrý vliv na vzhled člověka, dělá to postavu 89 

Mají dobré zdravotní účinky, zabraňují stresu, vede 

to k aktivnímu stáří, zlepšují kondici 89 

Umožňuje kontakt s přírodou, sluncem, vodou, 

vzduchem 87 

Podporuje vůli a vytrvalost, odolnost, houževnatost 87 

Přinášejí radost, možnost projevit emoce, vyjádřit se 

a vybít se 87 

Přinášejí kamarádství, partnerství, dobrou 

atmosféru party 86 

Umožňuje projevit odvahu, zažít dobrodružství, 80 

vzrušení 

Znamenají pro lidi seberealizaci, cestu k úspěchu, 

prožitek z vítězství 79 

Poskytuje finanční výhody úspěšným sportovcům 61 

Je to méda podporovaná reklamou výrobců, 

provozovatelů 40 

ZdroJ: Hošek V., Jansa P., Mmaříková D., Obraz sportu v očích české populace (l8 - 45), 

In:Hošek, Jansa, Sport a kvalita života, UK FTVS, Praha, 2002, str. 13 
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Tabulka č. 2: Domníváte se, že na cvičení a sportu může něco lidem vadit, odpuzovat 

je? 

Rozhodný > převážný 

souhlas v % 

Výtržnosti diváků, hromadné třeštění fandů 65 

Vysoké finanční nároky, nároky na čas a dopravu 

65 

Dopingové aféry, demoralizující účinek peněz a 

komerce 63 

Primadonství, elitářství hvězd, projevy supermanství 55 

Tvrdost, agresivita, primitivismus, dril, 52 

"gladiátorství" 

Specializace v časném mládí a její negativní 

zdravotní následky 49 

Velká možnost zranění a úrazů, nemoci z vyčerpání 48 

Snaha po rekordech a vítězství za každou cenu, 

extrémnost a rizikovost 38 

Zdůrazňování plnění limitů a norem, neustálé 37 

soutěžení 

Zbytečný energetický výdaj, námaha, pocení, únava 

36 

Zdroj: Hošek V., Jansa P., Minaříková D., Obraz sportu v očích české populace (18 - 45), 

In:Hošek, Jansa, Sport a kvalita života, UK FTVS, Praha, 2002, str. 14 
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2.3 Volný čas 

Posledním východiskem této práce je volný čas. S vymezením pojmu volný čas je 

to stejně složité jako u předchozích východisek těla a sportu. Objevují se i názory, 

především ve filosofii, že volný čas neexistuje. Starořečtí filosofové zastávali názor, že 

volný čas je "sám život". (Urbánek, 2002, str. 35) Sociologie ovšem existenci volného času 

nejen připouští, ale považuje ho za důležitou oblast jejího zájmu. Potom se ovšem potýká s 

problémem, který je pro společenské vědy téměř typický, a to s více možnými definicemi 

jednoho pojmu. V případě volného času se nejčastěji užívá tzv. negativní definice, která 

vyjadřuje, co volný čas není. Podle této definice je volný čas ten čas, který zbývá po 

splnění pracovních a nepracovních povinností. (Velký sociologický slovník, str. 156) 

Vedle této často uváděné negativní definice existují také pokusy vymezit volný čas podle 

jeho charakteristických vlastností, a tedy pozitivní definice. To se ovšem uspokojivě příliš 

nedaří. Jedním takovým příkladem může být definice, která volný čas vymezuje jako "část 

doby, kterou má jedinec pro sebe a s níž může disponovat podle svého uvážení." 

(Slepičková, 2000, str. 7) Právě svobodná disponibilita je hlavní charakteristikou volného 

času. Čihovský ve svém příspěvku ovšem upozorňuje na to, že zcela svobodně s volným 

časem nakládat nemůžeme. (Čihovský, 2002) Vždy musíme brát v úvahu vnější okolnosti 

jako například historické a kulturní podmínky. V souvislosti s vymezením Slepičkové je 

potřeba uvést pojem mimopracovní čas, jehož součástí je volný čas. (Slepičková, 2000) Je 

potřeba si uvědomit, že volný a mimopracovní čas nej sou synonyma. Mimopracovní čas 

totiž zahrnuje kromě volného času i čas vázaný, který je vyplněn nezbytnými činnostmi 

jako například spánkem, cestou z práce a do práce, výchovnými činnostmi a péčí o 

domácnost. 

Pojetí, které volný čas chápe jako výsek mimopracovního času nebo obecně jako 

čas bez práce a jiných povinností, je záležitostí především moderní společnosti od 19. 

století. Ovšem o volném čase se v historii uvažuje mnohem dříve. "Na základě 

dochovaných pramenů lze zřejmě usuzovat, že prvé hlubší vymezení volného času v naší 

civilizaci učinil.. .. filosof Aristoteles."(Čihovský, 2002, str. 9) Aristoteles volný čas 

označoval pojmem scholé. V tomto pojetí byl volný čas určený k vážným věcem, jakými 

byly věda a filosofie. Pro účely této práce je ovšem významné pojetí, které volný čas chápe 

jako čas bez práce, se kterým může jedinec nakládat svobodně a libovolně a především ho 

využívá k zábavě. Po Aristotelovi se volným časem zaobírali i další myslitelé a později i 

sociologové, mezi nejvýznamnějšími Dumazedier. Ten naznačil podmínky vzniku volného 
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času a rozlišil jeho základní funkce. Podmínky vzniku volného času vidí Dumazedier 

především dvě. Zaprvé, že se činnosti ve společnosti přestali řídit povinnostmi uloženými 

komunitou, výběr práce a náplně volného časuje svobodnou volbou jednotlivců a zadruhé, 

že profesionální práce je vymezována vůlí člověka a nikoli přírodou, volný čas je od práce 

jasně oddělen nebo alespoň oddělitelný. Tyto podmínky platí pro moderní společnost, 

v tradiční společnosti je chápání volného času jiné. (Čihovský, 2002) V tradiční 

společnosti se čas řídil především přírodními zákony a cykly. To se s nástupem 

průmyslové revoluce změnilo. Lidé začali více pracovat v oblasti průmyslu a opouštěli 

zemědělství, pro které byly přírodní cykly důležité. 

Funkce volného času Dumazedier definuje tři, a to odpočinek a zotavení, rozptýlení 

a zábava a rozvoj osobnosti. Pro naplnění těchto funkcí si jedinci volí různé aktivity. Za 

ideální situaci se považuje, když si lidé pro volný čas volí zcela odlišné činnosti než které 

vyplňují jejich pracovní čas. (Duffková, 2008) Proto se navštěvování fitness centra 

doporučuje lidem, kteří během své pracovní doby převážně sedí nebo stojí a neprovozují 

téměř žádnou náročnější fyzickou aktivitu. Také se doporučuje, aby se jedinci snažili 

naplňovat funkce volného času rovnoměrně. (Duffková, 2008) Návštěva fitness centra 

může naplňovat jen některé funkce, ale i všechny najednou. 
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3 Fitness centrum 

3.1 Základní charakteristika 

Před vymezením pojmu fitness centrum je potřeba definovat samotný pOjem 

fitness. Ani v tomto případě neexistuje jedna jediná správná definice nebo vymezení. 

"Podle sportovní medicíny je fitness kombinací síly, ohebnosti a kardiovaskulární 

vytrvalosti." (Maguire, 2008, str. 1) Další teorie fitness rozšířená v České republice 

především před rokem 1989 ho chápe jako kondiční kulturistiku a posilování. (Stackeová, 

2002) Nejrozšířenějším vymezením je potom to, které fitness definuje jako "cvičení ve 

fitness centrech, jehož náplní je cvičení s volnými činkami a cvičení na trenažérech, 

doplněné o aktivity aerobního charakteru na speciálních trenažérech, dodržování určitého 

dietního režimu včetně použití doplňků výživy a celkový životní styl, jehož cílem je rozvoj 

celkové zdatnosti, zlepšení držení těla, zlepšení postavy při současném působení na 

upevňování zdraví a rozvoj síly." (Kolouch, 1980; Stackeová, 2002, str. 41) Pod pojmem 

fitness jsou ovšem zahrnuty i aktivity, které jedinci nutně nemusí provozovat ve fitness 

centrech. Jsou jimi například kondiční běh v parku nebo posilování se zátěží vlastního těla 

nebo na posilovacích strojích doma v obývacím pokoji. Chápání fitness prošlo jistým 

vývojem, v počátcích, tedy v 19. století, bylo fitness především součástí vojenského 

výcviku. Současné pojetí kondičního cvičení ve fitness centrech se rozšířilo až ve století 

dvacátém. 

Fitness centrum se tedy dá definovat jako zařízení, které slouží k provozování 

fitness. Jedná se o zařízení, které umožňuje zlepšovat sílu, ohebnost a vytrvalost pod 

jednou střechou a téměř kdykoliv. Takto je také většinou jedinců chápáno. V současnosti je 

ovšem posilovna, která je považována za základ fitness centra, velmi často doplňována 

dalšími sály, které slouží například pro skupinová cvičene, a dalšími službami, jakými jsou 

například vedle prodeje potravinových doplňků také masáže, sauna, bazén a solárium. 

Některá fitness centra rozšiřují své služby i o nabídku kosmetiky nebo manikúry. Tyto 

služby naplňují potřeby relaxace a regenerace. Doplňkové služby se k původním 

posilovnám začaly přidružovat v souvislosti s vývojem pojmu fitness, kdy spektrum 

návštěvníků fitness center již netvořili jen kulturisti a vrcholoví sportovci, ale i zástupci 

běžné populace. Dalším motivem k rozšiřování nabídky svých služeb byla pro fitness 

centra dozajista i snaha o zvýšení tržeb pomocí nových návštěvníků. Vedl k tomu ovšem i 

3 například spinning, aerobic, jóga 
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historický vývoj. Doplňkové služby také prodlužují pobyt návštěvníků ve fitness centrech a 

zvyšují pravděpodobnost, že tam jedinci utratí více peněz. Klienti zaplatí za samotné 

doplňkové služby a také se zvyšuje šance, že si koupí něco k jídlu nebo pití, popřípadě 

navštíví další cvičební hodinu. 
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3.2 Historie 
Historie fitness center sahá do poloviny 20. století v Evropě a je úzce spojena 

s vývojem kulturistiky4. Jak je napsáno v kapitole o historickém pojetí těla, síla a dokonalý 

vzhled těla byli vysoce hodnoceny téměř po celou historii lidstva. Toto se na přelomu 19. a 

20. století příliš nemění, ale mění se životní způsob jedinců. Dochází k prudkému rozvoji 

průmyslové výroby a nárůstu podílu volného času u většiny obyvatel, nejvíce pak u 

městské populace. Dopady této změny se projevily především u hybného systému 

organismu, a to hypokinezí a ochabováním a změnou tvaru svalů, což byl jeden z faktorů, 

které se podíleli na rozvoji posilování. Dalšími faktory vedoucími k rozvoji posilování 

byly rozvoj nepoměru mezi výdejem a příjmem energie, a tedy nárůst nadváhy, a rozvoj 

fotografie, která lidské tělo ukazovala zcela reálně bez korektur, a bylo proto zapotřebí 

dokonale vypadajících modelů. (Kolouch, 1994, str. 12) 

Za zakladatele kulturistiky, a tedy cvičení ve fitness centrech, je považován 

Friedrich Ludwig Jahn. Ten na počátku 19. století založil tzv. turnerské hnutí. V rámci 

tohoto hnutí se členové věnovali tělovýchovnému systému, který se vyznačoval přísně až 

vojensky organizovaným cvičením a to především na nářadí (kůň, bradla atd.). (Kolouch, 

1994) Tento systém byl kvůli nedostatku síly pro cvičence zpočátku velmi obtížný, a proto 

Jahn vytvořil systém posilovacích cviků s umělými zátěžemi. Cílem bylo připravit 

sportovce k cvičení na nářadí. 

Další významnou postavou v historii kulturistiky a posilování je Louis Attila, který 

byl slavným a obdivovaným silákem. Po skončení své aktivní kariéry siláka, který 

vystupoval po celé Evropě, si založil tělovýchovnou školu, kde vyučoval univerzitní 

studenty tělocviku a rozvíjel jejich sílu různými silovými cviky. Nejslavnějším žákem této 

školy byl Frederik MUller, který se proslavil pod pseudonymem Eugen Sandow. Jednalo se 

o studenta medicíny, který se pod vedením Attily stal slavným silákem a porazil i v té době 

nejslavnějšího siláka Samsona. Díky svému studiu a znalostem z fyziologie znal 

zákonitosti svalového rozvoje. "Nezáleželo mu jen na rozvoji hrubé síly. Své cviky volil 

tak, aby pozitivně ovlivnil i vzájemné poměry jednotlivých částí těla a dosáhl souměrnosti 

a vyváženosti celkového vzhledu." (Kolouch, 1994, str. 13) Kladl důraz především na to, že 

je nutné postupně zvyšovat hmotnost břemene nebo počtu opakování, aby se zvyšovalo 

svalové zatížení. (Kolouch, 1994) Tyto poznatky publikoval v několika knihách, ale 

nejznámější byla vydána roku 1903 pod názvem Body building.V anglosaských zemích se 

4 individuální cvičení provozované s cílem dosáhnout maximální zdatnosti a zejména vyvinutosti a zároveň 
krásy těla, mohutnosti svalů, síly apod. (Slovník cizích slov, str. 415) 
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termín bodybuilding postupně rozšířil jako název celého posilovacího hnutí a druhu 

cvičení. 

Vedle Eugena Sandowa sehrál důležitou roli v historii posilování i jeho manažer, 

Bernarr Macfadden. Bernarr Macfadden byl Američan a zorganizoval Sandowovi turné po 

USA. To byl jeden z okamžiků, který přivedl posilování a kulturistiku do Ameriky. Při 

propagaci Sandowových vystoupení používal slavný slogan "Weakness is a crime. Don't 

be a criminal."s (Kolouch, 1994, str. 13) Bernarr Macfadden zároveň brzo pochopil 

ekonomické možnosti tohoto odvětví a v roce 1898 začal vydávat časopis Physical culture. 

Také byl organizátorem první soutěže, kde se nehodnotila síla, ale tvar a rozvoj těla. 

Soutěž se konala v roce 1903 v newyorské Madison Square Garden a nesla jméno The 

Most Perfectly Developed Man. Soutěže se od té doby konaly až do roku 1930 každoročně. 

Nepořádala se ovšem jen jedna soutěž tohoto typu, ale v rámci konkurence vznikaly nové a 

nové soutěže, což vedlo ke zmatku. A proto se roku 1939 sjednotily v rámci AAU6 a 

vznikla jedna soutěž Mr. America. S rostoucím zájmem diváků a počtem nedokonalých 

fitness center se strhl boj o kontrolu tohoto rozvíjejícího se sportovního odvětví. (Kolouch, 

1994) 

V 50. letech 20. století se ustálila čtyři silná finanční centra v oblasti posilování, a 

to AAU reprezentovaná Bobem Hofmanem, IFBB, kterou založil Joe Weider, WBBG, 

kterou založil Dan Lurie a NABBA, což je britská organizace, která měla vliv ve Velké 

Británii a Evropě. Každá z těchto organizací pořádala své vlastní soutěže a mezi sebou 

nespolupracovaly. Časem si největší oblibu získala organizace IFBB a její soutěže Mr. 

America, Mr. World, Mr. Universe a Mr. Olympia. Rozvoj soutěží a jejich obliba u diváků 

vedli především ke zvyšování zájmu o posilování mezi běžnou populací, což bylo 

základem k rychlému rozvoji fitness center. Mezi nejznámější fitness centra patří Golďs 

Gym a Worlďs Gym. Obě se rozrostla ve velké sítě, které fungují na pnncIpu 

franchisingu7
. Gold's Gym má svou pobočku i v České republice, a to v Brně. 

Významnou roli v popularizaci posilování sehrála vedle kulturistických soutěží 

osoba Arnolda Schwarzeneggera. Ten se díky svým úspěchům v soutěžích a rolích ve 

filmech zasloužil, že se posilování proměnilo z vysmívané činnosti v jednu z 

nejrozšířenějších pohybových aktivit americké veřejnosti. (Kolouch, 1994) Klíčovým 

5 Slabost je zločin. Nebuď zločincem. 
6 AAU = American Athletic Union, IFBB = Internationl Federation ofBody Building, WBBG = World Body 
Building Guild, NABBA = National Amateur British Bodybuilding Association 
7 franchising = prodej licence všestranné odborné pomoci včetně distribuce a reklamní kampaně pro výrobky 
určité značky podnikateli, umožňující mu vyhnout se začátečnickým chybám mohoucím vést i k úpadku, 
výrobci pak lepší prodej a propagaci výrobků (Slovník cizích slov, str. 205) 
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momentem bylo jeho setkání s Joe Weiderem, který ho v roce 1968 pozval do USA. 

Arnold Schwarzenegger hned napoprvé zvítězil v soutěži organizace IFBB, a to Mr. 

International. Kulturistice a posilování se nevěnoval jen aktivně, ale i pasivně. Snažil se 

rozšířit cvičení mezi širokou populací. S Francem Columbou uspořádal i turné po 

amerických věznicích, kde propagovali posilování jako činnost, která může napomoci 

resocializaci odsouzených. (Kolouch, 1994) V roce 1990 byl dokonce americkým 

prezidentem jmenován ředitelem Prezidentského výboru pro tělesnou zdatnost a za svůj 

stěžejní úkol považoval "vytvořit v celé zemi vědomí, že sport, tělesná výchova a další 

typy cvičení jsou nejúčinnější formou preventivní medicíny." (Kolouch, 1994, str. 15) 

Vedle sportovní kulturistiky se v letech 1975 - 1992 rozvíjela především její rekreační 

forma. To se projevovalo zvyšováním kvality a vybavení fitness center. Na trhu se také 

objevovalo stále více odborných časopisů a publikací a také doplňků stravy. Obliba cvičení 

ve fitness centrech neustále roste a dochází v této oblasti k neustálému rozvoji a vývoji 

nových přístrojů i způsobů cvičení. Mezi návštěvníky je i čím dál víc lidí, kteří kulturisty 

neobdivují a spíše tento extrém zavrhují. 

Kulturistika byla ve svých počátcích záležitostí jen mužů, ale její obliba postupně 

rostla i mezi ženami. Ženská kulturistika ovšem musela, stejně jako mnoho dříve typicky 

mužských aktivit, překonávat mnoho společenských překážek. Objevovaly se hlasy, že je 

posilování pro ženy nevhodnou aktivitou a že ženy, které se kulturistic věnují, ztrácí na 

ženskosti a eleganci. Možná i tyto překážky vedly k tomu, že první ženská kulturistická 

soutěž se konala až roku 1980. (Kolouch, 1994) I v současné době ovšem přetrvává pocit 

divnosti při uvažování o ženském posilování. 
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3.2.1 vývoj v České republice 
Stejně jako v jiných zemích byla u nás populární vystoupení nejrůznějších 

zápasníků a siláků. Tato tradice pak byla podporována hnutím Sokol. V jeho systému byly 

totiž zahrnuty i posilovací cviky s břemeny. Hnutí Sokol se zasloužilo o rozšíření zájmu o 

cvičení po celém území Čech a Moravy. Kulturistika se k nám poté šířila především 

z Polska, a to v 60. letech prostřednictvím časopisu Sport dIa wsyztskych, kde byly 

uveřejňovány různé tréninkové programy. (Kolouch, 1994) Zájem o kulturistiku vedl i u 

nás k otevření prvních fitness center na několika místech v republice. Popularita byla tak 

vysoká, že si posilování vynutilo zařazení do systému tělovýchovy a 13. dubna 1964 pak 

byla kulturistika přiřazena jako samostatná pohybová aktivita k sekci vzpírání. (Kolouch, 

1994) V Brně roku 1969 se konala první konference Československého svazu kulturistiky, 

na které byla přijata koncepce rozvoje, stanovy a programové vyhlášení, které navrhl 

profesor Bulva. Ten koncipoval i pravidla soutěží, které se od roku 1968 pořádaly na 

celostátní i lokální úrovni. Pravidla později upravil Jiří Zajíček, aby se maximálně blížila 

mezinárodním pravidlům IFBB. (Kolouch, 1994) Po osamostatnění kulturistiky od 

vzpírání se rozdělila na tři směry, a to na sportovní kulturistiku, kondiční kulturistiku a 

silový trojboj. Silový trojboj se později rozdělil na soutěžní kulturistiku a kondiční 

kulturistiku ve smyslu cvičení ve fitness centrech. (Stackeová, 2002) Rozvoj kondiční 

kulturistiky spolu s důrazem na zdravý životní styl vedl k nárůstu počtu fitness center. 

Původně se jednalo především o posilovny a další služby se přidávaly na přání klientů. 

Většina různě kvalitních posiloven byla před rokem 1989 zřizována v rámci 

tělovýchovných organizací. To se po revoluci v souvislosti s otevřením trhu změnilo. Od 

roku 1989 fitness centra mohou, ale nemusí být organizována pod Svazem kulturistiky a 

fitness ČR. Dobrovolnost členství ve Svazu má za následek nejednotnost koncepcí a 

vzdělávání trenérů a jiných pracovníků fitness center. Svaz kulturistiky a fitness ČR 

sdružuje ke dni 25.2. 2010 348 fitness center, odhadem je ovšem v České republice kolem 

tisícovky fitness center. (Sekretariát Svazu kulturistiky a fitness ČR, email) Do roku 2000 

patřila fitness centra mezi živnosti nevázané, a tudíž pro jejich provozování nebyla potřeba 

žádná kvalifikace. Tento fakt s sebou přinášel nejrůznější problémy především v podobě 

nekvalitního tréninku pro cvičící. V současné době je pro získání živnostenského listu 

k provozování fitness center potřeba vysokoškolské vzdělání tělovýchovného zaměřenÍ. To 

ovšem s sebou nepřineslo výrazné zlepšení, protože stále neexistuje jednotná koncepce 

vzdělávání trenérů ve fitness centrech. (Stackeová, 2002) A hlavně vysokoškolské vzdělání 
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tělovýchovného směru musí mít majitelé a provozovatelé fitness center, ne však jednotliví 

trenéři. O jejich potřebné kvalifikaci rozhoduje pouze provozní nebo majitel fitness centra. 

Ti určují, jak vysoké nároky jsou na trenéry kladeny. Tím pádem stále přetrvává nejistota, 

jestli ten konkrétní trenér, který s jedincem pracuje, je dostatečně kvalifikovaný, aby 

jedinci svým vedením nezpůsobil zdravotní problémy. 
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3.3 Typologie fitness center 

V současnosti je nabídka fitness center velmi široká a různorodá. Své oblíbené 

fitness centrum si může v tomto spektru najít každý, koho tento způsob trávení volného 

času zaujal. Fitness centra se dají dělit podle několika charakteristik, a to velikosti, 

vybavení, cílové skupiny klientů, nabízených služeb atd. Podle velikosti se fitness centra 

dělí na malá, střední a velká. Velikost malých fitness center se pohybuje v rozmezí 30 až 

100 m2
• Jejich velkou výhodou je možnost vytvořit pocit přátelské až rodinné atmosféry, 

kde se všichni znají a podporují se. Hlavní nevýhodou je však právě velikost, která limituje 

vybavenost fitness centra. Fitness centra střední velikosti se díky své velikosti, 100 až 350 

m2
, zdají jako téměř ideální. Umožňují vybavit posilovnu všemi potřebnými stroji i 

některými doplňkovými službami, a přitom si zachovávají příjemnou atmosféru rodinného 

typu. Velká fitness centra přesahují rozlohu 350 m2
. Svou velikostí umožňují nabídku 

velkého množství strojů a dalších služeb. Jejich negativem může být absence intimní 

atmosféry a soukromí při cvičení. (Kolouch, 1994) Taková fitness centra jsou často 

nazývána továrnami, kde je klient jen dělníkem u pásu. Ovšem jedinci, kteří nevyhledávají 

kontakty, to mohou hodnotit pozitivně. Další výhodou velkých fitness center je, že mohou 

uspokojit poptávku většího počtu zákazníků najednou. (Kolouch, 1994) Často také platí 

pravidlo, že čím větší a vybavenější fitness centrum je, tím je pro návštěvníky finančně 

nákladněj ší. 

S velikostí jsou nepřímo spojena i další kritéria dělení fitness center, a to již 

zmíněná nabídka služeb a vybavení. Vliv na druh fitness centra má ovšem především 

cílová skupina návštěvníků. Zcela jinak bude vypadat fitness centrum, které je určené 

kulturistům, a jinak bude vypadat fitness centrum, které navštěvují především ženy ze 

střední třídy. Proto vznikají fitness centra pouze pro ženy, orientovaná na rodinu nebo na 

mladé klienty a mnoho dalších druhů. Fitness centra orientovaná na rodiny budou 

vybavena například dětským koutkem nebo bude jejich nabídka zahrnovat i cvičení pro 

děti. Kromě vybavení se fitness centra pro odlišné cílové skupiny budou různit i například 

v hudbě, která bude znít z reproduktorů. Jiné bude fitness centrum na venkově a jiné ve 

městě. Více je fenomén fitness rozšířen ve městech, kde pro část klientů plní funkci 

náhrady za pohyb v přírodě. Cílové skupině není přizpůsobeno pouze vybavení, ale i 

vzhled a personál fitness center. Vše za účelem klienty získat a udržet pro pravidelné 

návštěvy. Některá fitness centra volí strategii, že už při první návštěvě chtějí po klientovi 

vyplnit osobní informace, aby si je tzv. zaháčkovali. 
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Za jeden z nejrozšířenějších typů fitness center současnosti se dá považovat tzv. 

health club. Health clubs kombinují staré formy cvičení s novými druhy vybavení, staré 

představy o třídní prestiži s novými představami o rodové inkluzi. (Maguire, 2008) Health 

club je typ fitness centra, které se snaží nabídnout své služby co nejširšímu spektru lidí. 

Původně se zaměřovaly na ženy. Jedná se tedy o typ, který ve svém vybavení má jak 

posilovnu, tak sál či sály na skupinová cvičení a možnost regenerace pomocí sauny, 

vířivky nebo masáží. Ovšem časem se přestaly soustřeďovat pouze na ženy. Současné 

health clubs jsou orientovány na muže a ženy, zástupce střední třídy, kteří chtějí být fit, 

tedy v kondici. (Maguire, 2008) Snaží se o získání co nejvíce zákazníků. Největší rozmach 

tento typ fitness center zaznamenal v 80. a 90. letech ve Spojených státech a nahradil tak 

klasické tělocvičny. Podle IHRSA8 jich v roce 2005 bylo ve Spojených státech 

Amerických přes 29 000. Postupně se rozšířily téměř po celém světě. Jejich počet je ovšem 

závislý na demografických a soci o-ekonomických charakteristikách dané země. (Maguire, 

2008) Jelikož v České republice je toto odvětví stále ještě poměrně mladé, tak statistiky o 

počtu health clubs téměř neexistují. Protože je ovšem health club typ fitness centra, který 

se nespecializuje na žádnou konkrétní skupinu klientů, bude i v českých podmínkách 

nejrozšířeněj Ší. 

8 Intemationa\ Hea\th Racquet and Sportsc\ub Association 
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3.4 Fitness a ženy 
Ženy jsou v oblasti fitness specifickou skupinou proto, že i když vždy usilovaly o 

pěkný vzhled, posilování se zátěžemi bylo pro ně dlouho považováno za nevhodné. Kromě 

bájných postav nejsou známé téměř žádné slavné silné ženy. Napříč historií existovaly 

nejrůznější způsoby, kterými se ženy snažily dosáhnout lepší a dokonalejší postavy a 

vzhledu. Většinou se jednalo o pomůcky vnější, jakými byly například korzety nebo 

podpatky, nebo vnitřní, ale iracionální, například nejrůznější nesmyslné diety. (Kolouch, 

1994) Postupem času si ovšem i ženy uvědomily, že lépe a především trvaleji a zdravěji si 

postavu vytvarují pohybem, konkrétně posilováním. Nejdříve začaly v 70. letech v USA 

vznikat tzv. health clubs, které se zaměřovaly právě na ženskou klientelu a skupinová 

cvičení v podobě aerobicu a jógy. Ženy si ovšem všimly, jak posilování působí na mužská 

těla, a uvědomily si, že by mohlo pomoct splnit i jejich cíle krásné a souměrné postavy, a 

tak se začaly věnovat také kulturistice. 

Postupně se v kategorii žen začaly pořádat i kulturistické soutěže. První, se konala 

v N ew Yorku roku 1979 pod názvem Best in the World, pro srovnání první mužská soutěž 

tohoto druhu se konala už roku 1903. V roce 1980 se konala první soutěž Ms. Olympia, 

která už plně splňovala kulturistická pravidla a kterou stejně jako Best in the World 

vyhrála Rachel McLish. (Kolouch, 1994) I ta měla podíl na tom, že popularita ženské 

kulturistiky rostla. Nejdříve se rozšiřoval prostor v kulturistických časopisech, který byl 

věnovaný ženskému posilování a následně byly vydávány i samostatné časopisy s touto 

tématikou. Kulturistické soutěže žen ovšem dlouho hledaly jasnou koncepci. Na jedné 

straně chtěly zdůrazňovat ženskost a krásu ženské postavy, na druhé straně se zaměřovaly 

na značný svalový rozvoj bez ohledu na celkový dojem. (Kolouch, 1994) Do 

Československa se ženská kulturistika dostala zhruba o pět let později a popularitu si 

získala stejnou jako jinde. U ženské kulturistiky stále i po více než dvaceti letech přetrvává 

jistý punc kontroverzity. Stále se objevují hlasy, že se jedná o něco nevhodného a že 

kulturistikaje činnost, které by se ženy určitě věnovat neměly. 

Rostoucí zájem o rekreační cvičení obecně a posilování zvlášť je u žen ovšem 

vesměs podporováno. Samozřejmě je pozitivně vnímáno sportování i u mužů, ale pro ženy 

vzhledem kjejich jiné fyzické konstituci je posilování důležitější. (Kolouch, 1994) Ženy 

jsou totiž náchylnější ke svalové atrofii, mají horší vnitřní, hormonální podmínky pro 

nárůst svalové tkáně a větší pravděpodobnost výskytu hypermobility, která může vést ke 

snazšímu zranění. (Kolouch, 1994) V počátcích ženy cvičily ve stejných fitness centrech a 
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podle stejných cvičebních programů jako muži, ale postupně se začalo brát ohled na jinou 

ženskou stavbu těla a fyzické možnosti a začaly se vytvářet cvičební programy speciálně 

pro ně. Tomu se přizpůsobila i nabídka fitness center a začala vznikat speciální fitness 

centra pouze pro ženy. K tomu vedla i povaha samotných žen, které se při cvičení lépe cítí 

pouze ve společnosti žen, protože nemají pocit, že je muži okukují a hodnotí. Cítí se tedy 

při cvičení svobodnější. Ve fitness centrech pro ženy by měly být i stroje uzpůsobeny 

jejich fyziologii. Zastoupeny bývají více aerobní trenažéry a stroje, které primárně 

pomáhají snižovat hmotnost, protože pro ženy je tento motiv návštěvy fitness centra jeden 

z dominantních. Což je dáno tlakem na ideální míry a hmotnost současné ženy, který se 

promítá především v médiích v podobě článků o nových dietách a typech cvičení. Jelikož 

ženy více než muži navštěvují skupinová cvičení, jsou fitness centra pouze pro ně více 

vybavena sály pro tyto účely. Také v takových fitness centrech najdeme větší nabídku 

kosmetických služeb a jiný design než v tzv. unisex fitness centrech, aby se tam ženy cítily 

co nejlépe a nejpřirozeněji. 

Posilování a cvičení žen ve fitness centrech není podporováno jen kvůli zdravotním 

důsledkům na jejich těla, ale i proto, že díky emancipaci a čím dál větší především finanční 

nezávislosti, jsou ženy klienty, na kterých mohou fitness centra vydělat, a proto jsou 

skupinou, kterou majitelé nechtějí opomenout. 
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3.5 Návštěvníci fitness center 

Skupina návštěvníků fitness center je v současné době velmi různorodá. Už zdaleka 

neplatí, že fitness centrum je posilovna a navštěvují ji pouze kulturisté, ať už sportovní 

nebo kondiční. I když má skupina návštěvníků fitness center tendenci spíše se rozšiřovat, 

zdaleka je nenavštěvují všichni a nikdy ani nebudou. Proti tomu se provozvatelé a zástupci 

fitness průmyslu snaží bojovat neustálým vymýšlením nových cvičebních plánů a druhů 

cvičení. Jednotliví klienti fitness center by se dali zařadit do různých skupin a podskupin 

především podle motivu, který je do fitness centra přivedl. Podle toho se liší i vlastnosti a 

charakteristiky jedinců. V literatuře (Kolouch, 1994 a Stackeová, 2009) jsou uváděny 

především estetické, zdravotní, sociální, prožitkové a výkonnostní motivy. Estetické 

motivy do fitness center přivádějí jedince, kteří mají potřebu změnit tvar nebo rozměry 

svého těla nebo ovlivnit svou váhu. Zdravotní motivy přivádějí klienty do tělocvičen na 

doporučení lékaře, s potřebou regenerace od jednostranného zatížení v zaměstnání nebo 

s potřebou prevence před civilizačními chorobami. Jedinci, kteří fitness centra navštěvují 

spolu s dalšími osobami nebo chtějí potkat nové lidi, jako motiv své návštěvy uvádějí 

sociální motivy. Prožitkové motivy do fitness centra přivádějí jedince, kteří v cvičení vidí 

možnost zbavit se stresu a aktivní relaxace. Poslední skupinu návštěvníků tvoří jedinci, 

kteří navštěvují fitness centrum během přípravy na nějaký sportovní nebo soutěžní výkon. 

Jsou jimi proto kulturisté, siloví trojbojaři a další vrcholoví sportovci. Který motiv 

k návštěvě fitness centra u návštěvníků převládá a jaký je jejich životní styl, zjišťoval 

výzkum, který v letech 2005 - 2007 prováděla se svými kolegy Daniela Stackeová 

v pražských fitness centrech. (Stackeová, 2009) 

Před samotným výzkumem byla provedena pilotní studie, která proběhla na dvou 

skupinách respondentů. A jejíž výsledky budou prezentovány mimojiné i v této kapitole. 

První skupina byla tvořena pravidelnými návštěvníky, kteří fitness centrum navštěvují po 

dobu minimálně jednoho roku. Velikost skupiny byla 100 respondentů v poměru 50 mužů 

a 50 žen. Výzkumníci zjišťovali, kromě motivace návštěvníků, také jejich věk, pohlaví, 

vzdělání (základní, středoškolské, vysokoškolské), profesi (sedavé zaměstnání, průměrné 

zaměstnání, fyzicky náročné zaměstnání, jiné), rodinný stav, počet dětí, frekvenci návštěv 

fitness centra, délku věnování se fyzické aktivitě a fyzické charakteristiky, jakými jsou 

výška a váha. Druhou skupinu respondentů tvoří noví návštěvníci fitness centra. Velikost 

této skupiny byla jen 50 respondentů v poměru 25 mužů a 25 žen. V této skupině 

výzkumníci, kromě motivace, zjišťovali věk, pohlaví, vzdělání a profesi respondentů. 
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Skupiny pravidelných návštěvníků se výzkumníci také dotazovali na charakteristiky jejich 

životního stylu, konkrétně zda kouří, pijí alkohol a jak dlouho spí. Hlavní část dotazníku 

ovšem představoval seznam motivů, které jedince přivádějí do fitness center. Jednotlivé 

motivy měli za úkol respondenti obodovat podle důležitosti na škále 1-5. Seznam 

obsahoval následující položky: "Přeji si ztratit hmotnost'" "Chci získat hmotnost", "Chci 

změnit tvar nějaké části svého těla", "Chci mít pevnější tělo", "Moji přátelé sem chodí", 

"Chci být zdatnější", "Chci se cítit lépe a být fit", "Mám rádla cvičení a cítím se po něm 

lépe", "Potřebuji se hýbat", "Chci se zbavit bolesti zad", "Můžu tady potkat zajímavé lidi", 

"Chci být in, moderní lidé by měli chodit do fitness centra". 

Výsledky předvýzkumu přinesly základní popis vlastností návštěvníků fitness 

center. Je z nich patrné, že skupina návštěvníků je tvořena spíše mladšími jedinci. 

Průměrný věk nových návštěvníků je 28,2 let. Rozdíl mezi muži a ženami je zanedbatelný. 

U pravidelných návštěvníků je průměrný věk nepatrně větší, a to 29 let. Rozdíly mezi 

pohlavími a minimální a maximální hodnoty jsou vidět v tabulce Č. 3. Skupiny respondentů 

se výrazně liší v úrovni dosaženého vzdělání. Ve skupině nových návštěvníků je 44% 

kvalifikovaných dělníků, 38% respondentů má středoškolské vzdělání a pouze 4% mají 

základní vzdělání. Kdežto ve skupině pravidelných návštěvníků dosáhlo středoškolského 

vzdělání 55%, kvalifikovaných dělníků je mezi nimi 24% a základní vzdělání má 3%. 

Podíl návštěvníků s vysokoškolským vzděláním je u obou skupin velmi podobný. Mezi 

novými návštěvníky je vysokoškoláků 14% a mezi pravidelnými návštěvníky jichje 18%. 

Tabulka Č. 3: Věkové složení skupiny respondentů 

Věk (v letech) 

Nový návštěvníci Pravidelní návštěvníci 

Celkově Muži Ženy Celkově Muži Zeny 

Průměr 28,2 28,6 28,4 29,5 29,7 29,3 

Medián 28 28 28 29 30 28,5 

Minimum 18 18 18 17 17 18 

Maximum 51 50 51 52 52 51 

Zdroj: Stackeová, Lifestyle of visitors to fitness center, In: Slepička, Pavel (ed.), Sport and 

Lifestyle, Praha, Karolinum, 2009, str. 124 
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Z výsledků hlavní části dotazníku je patrné, že výrazně převažují motivy estetické. Jak 

ukazuje tabulka č. 4, nejdůležitějším motivem k návštěvě fitness centra je pro pravidelně 

cvičící jedince tvarování těla. Tento motiv je nejdůležitější pro 40% dotázaných. Za více 

důležitý ho považují ženy. Na prvním místě ho uvedlo 50% žen, ale jen 30% mužů. Zcela 

nepodstatným motivem se pro respondenty ukázalo získání hmotnosti. Tento motiv uvedlo 

pouze 9% respondentů. Podle předpokladů tento motiv neuvedla ani jedna žena. To se dá 

vysvětlit všudypřítomným společenským apelem na ženy, aby byly co nejštíhlejší a 

současným ideálem krásy téměř vychrtlých žen. Dalším vysvětlením může být skutečnost, 

že ženy velmi často netouží nabrat velké množství svalové hmoty, která způsobuje onen 

nárůst hmotnosti. U mužů je tomu právě naopak, ale i tak je v pořadí motivů získání 

hmotnosti až na čtvrtém místě. Pro muže jsou důležitějšími motivy pracování na sobě a 

zlepšení kondice. U žen je velmi důležitým motivem, hned po tvarování těla, právě ztráta 

hmotnosti. Tento motiv uvedlo 24% dotázaných žen. Za povšimnutí ovšem stojí motiv 

zlepšení kondice. U tohoto motivu je totiž velmi výrazný rozdíl mezi pohlavím. Zlepšení 

kondice jako dominantní motiv ke cvičení ve fitness centru uvedlo 20% mužů, ale pouze 

6% žen. Důvody, proč tomu tak je, by mohl odhalit kvalitativní výzkum. Z těchto výsledků 

se to totiž nedá jednoznačně vyčíst. Jaké motivy přivádějí do fitness center nové 

návštěvníky, ukazuje tabulka Č. 5. Pro nové klienty fitness center je nejdůležitějším 

motivem ztráta hmotnosti. Tento motiv je nejdůležitější jak pro muže, tak pro ženy. Ztráta 

hmotnosti je dominantním motivem pro celých 72% dotázaných žen. Tak vysokého 

procenta nedosáhl žádný jiný motiv ani u jedné skupiny. Oproti skupině pravidelně 

cvičících je pro nové návštěvníky druhým nejdůležitějším motivem získání hmotnosti. 

Opět tento motiv častěji uvádějí muži, ale oproti skupině pravidelných návštěvníků uvedla 

tento motiv i 4% žen. I pro skupinu nových návštěvníků je důležitým motivem tvarování 

těla, tento motiv se umístil na třetím místě. Stejně jako u pravidelně cvičících respondentů, 

tak i u nových návštěvníků je tvarování těla důležitější pro ženy (16%) než pro muže (8%). 

Z výsledků je také patrné, že cvičení ve fitness centrech je spíše individuální záležitostí, 

protože mezi nejdůležitějšími motivy nejsou zastoupeny žádné ze skupiny sociálních. 

45 



Tabulka Č. 4: Motivace k cvičení ve fitness centrech - dominantní motiv ve skupině 

pravidelně cvičících (n = 100) 

Celkově (%) Muži(%) Zeny (%) 

Tvarování těla 40 30 50 

Ztráta hmotnosti 18 12 24 

Získání hmotnosti 9 18 O 

Pracování na sobě 20 20 20 

Zlepšení kondice 13 20 6 

Zdroj: Stackeová, Lifestyle ofvisitors to fitness center, In: Slepička, Pavel (ed.), Sport and 

Lifestyle, Praha, Karolinum, 2009, str. 125 

Tabulka Č. 5: Motivace k cvičení ve fitness centrech - dominantní motiv ve skupině 

nových návštěvníků fitness center (n = 50) 

Celkově (%) Muži(%) Zeny (%) 

Ztráta hmotnosti 52 32 72 

Získání hmotnosti 18 32 4 

Tvarování těla 12 8 16 

Zlepšení kondice 12 20 4 

Zdravotní důvody 6 8 4 
.. 

ZdroJ: Stackeová, LIfestyle of vISltors to fitness center, In: SlepIčka, Pavel (ed.), Sport and 

Lifestyle, Praha, Karolinum, 2009, str. 126 

Vysvětlení, proč se motivy jednotlivých skupin návštěvníků liší, mohou být různá. 

Pravidelní klienti mohou uvádět jiné motivy návštěv právě proto, že jsou pravidelní. Na 

začátku bylo i jejich motivací především zhubnout, ale pravidelnými náštěvami fitness 

centra ztratil tento motiv na významu, protože se jim snížit hmotnost již podařilo. 

Tvarování těla je cíl, který potřebuje velké úsilí a toho jsou pravidelní návštěvníci schopni. 

Jsou schopni do fitness centra chodit pravidelně a tím pádem systematicky pracovat na 

tvarování svého těla. Nadbytečná hmotnost je také jedním z nejviditelnějších problémů, 

které lidi do fitness centra přivádějí. Pokud má člověk slabé ruce, nikdo kromě něho to 

většinou neví, ale pokud má vyšší hmotnost, má přinejmenším pocit, že to vědí všichni, že 
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to způsobuje všechny jeho problémy, a proto je snížení hmotnosti hlavním motivem pro 

nové návštěvníky. 

Z dalších výsledků výzkumu můžeme poznat i některé charakteristiky životního 

stylu návštěvníků fitness center. Jedná se ovšem pouze o pravidelné návštěvníky. Jednou 

z charakteristik, kterou se snažil výzkum zjistit, byla délka a intenzita návštěv fitness 

centra. Průměrně respondenti navštěvovali v době výzkumu fitness centrum 2,1 roku 

(medián byl přesně 2 roky). Největší podíl návštěvníků chodí pravidelně do fitness centra 

po dobu jednoho nebo dvou let, a to 40% procent jeden rok a 33% dva roky. Jak se zvyšuje 

počet let, klesá počet pravidelných návštěvníků. Pouze 1 % respondentů uvedlo, že chodí 

do fitness centra už osm let. Celá polovina respondentů fitness centra navštěvuje třikrát 

týdně, dvakrát týdně ho navštěvuje 35% respondentů, čtyřikrát 12%, pětkrát 2% a šestkrát 

týdně chodí do tělocvičny jen 1 %. Výsledky předvýzkumu také poukázaly na to, že 

pravidelní návštěvníci fitness center žijí relativně zdravým životním stylem. Mezi 

pravidelnými návštěvníky se téměř nevyskytují pravidelní konzumenti alkoholu a kuřáci. 

Převažují respondenti, kteří alkohol ani cigarety nepožívají nikdy nebo zcela výjimečně, 

což ukazují grafy 1 a 2. Abstinenti jsou mezi pravidelně cvičícími respondenty zastoupeni 

v 51 % a nekuřáci dokonce 65%. Většina respondentů uvedla, že se věnuje i jiné fyzické 

aktivitě než jen cvičení ve fitness centrech. Žádnou jinou aktivitu neprovozuje pouze 16% 

dotázaných. 

V souvislosti s cvičením ve fitness centrech a životním stylem se výzkumníci 

respondentů dotazovali i na výživové zvyklosti. Z výsledků vyplynulo, že 28% 

respondentů své stravovací zvyky vůbec nezměnili, 35% respondentů své původní 

stravovací návyky změnili jen na určitou dobu a pak se vrátili k původním zvyklostem. 

Částečně své stravování změnilo 32% respondentů. Svoje stravování v souvislosti 

s cvičením změnilo 5% respondentů, a to pouze ženy. Celkově se větší snaha změnit své 

stravovací návyky ukázala u žen. Stravu podle odpovědí v dotazníku neupravila jen 4% 

žen, ale za to 52% mužů. Kladných odpovědí bylo u žen více i v případě, kdy se 

výzkumníci dotazovali na užívání potravinových doplňků. Nějaké potravinové doplňky 

užívá 30% žen a 14% mužů. V celé skupině pravidelných návštěvníků ovšem 58% 

respondentů odpovědělo, že žádné potravinové doplňky neužívá. 

47 



Graf č. 1. : Spotřeba alkoholu (%) 
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Zdroj: Stackeová, Lifestyle ofvisitors to fitness center, In: Slepička, Pavel (ed.), Sport and 

Lifestyle, Praha, Karolinum, 2009, str. 132 

Graf č. 2: Kouříte? (%) 
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Zdroj : Stackeová, Lifestyle ofvisitors to fitness center, In: Slepička, Pavel (ed.), Sport and 

Lifestyle, Praha, Karolinum, 2009, str. 132 
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Výsledky pilotního výzkumu se dají shrnout, že skupina návštěvníků fitness center 

je tvořena spíše mladými lidmi středoškolského vzdělání, kteří dodržují nebo se aspoň 

snaží dodržovat i další zásady zdravého životního stylu. Návštěvníci se většinou věnují i 

jiné pohybové aktivitě než jen návštěvám fitness centra. Mezi motivy k návštěvě převažují 

estetické a individuální. Motivy ovšem nejsou statické a v čase se proměňují. Ale ke změně 

motivů nedochází nijak výrazné. 
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4 Závěr 

Fitness a fitness centra jsou především na poli životního stylu rychle a dynamicky 

se rozvíjející odvětví. Neustále vznikají nové technicky dokonalejší stroje, objevují se nové 

druhy skupinových cvičení nebo sportů, které se ve fitness centrech pomalu zabydlují. 

V posledních letech mezi takové sporty patří spinning, který už se dočkal i své podvodní 

verze. Dozajista tento rozvoj souvisí se změnami probíhajícími v celé současné 

společnosti. Podíl pohybu se v běžném lidském životě čím dál víc snižuje a naopak díky 

zlepšující se životní úrovni roste podíl potravin, které jedinci zkonzumují. Jelikož tento 

trend bude s největší pravděpodobností v budoucnu vzhledem k technologickému rozvoji 

pokračovat, tak instituce fitness center jako místa, kde lidé mohou nedostatek pohybu 

kompenzovat, bude získávat na větší a větší důležitosti. Poroste i význam návštěvy fitness 

centra jako formy relaxace. Protože téměř každé zaměstnání současnosti je sedavé nebo 

s minimální fyzickou námahou, bude tato forma odpočinku čím dál žádanější. 

K tomuto vývoji bude docházet také na venkově, i když je fitness zatím převážně 

záležitostí měst. Rozdíly mezi venkovem a městem se čím dál víc stírají. Je tomu tak 

především v oblasti životního stylu jedinců. Stejně jako u lidí žijících ve městě i u obyvatel 

venkova převažují sedavá nebo fyzicky téměř nenáročná zaměstnání. Také u obyvatel 

venkova často převažuje příjem energie nad jejím výdejem. Tyto aspekty životního stylu je 

budou také víc a víc přivádět do prostor fitness center. Ovšem oproti městské populaci 

mají obyvatelé venkova větší možnosti pohybu v přirozeném prostředí, tedy v přírodě. 

Právě nedostatek přirozených podmínek byl jedním z faktorů, který do fitness center 

přivedl velkou část návštěvníků fitness center žijících ve městech. 

Věkové složení návštěvníků se bude dozajista také proměňovat. V současné době 

skupinu klientů fitness center tvoří převážně mladí lidé. Jelikož ovšem celá populace 

stárne, je velmi pravděpodobné, že se bude zvyšovat i věk návštěvníků fitness center. Pro 

tuto tendenci svědčí i apel na věčné mládí a vitalitu. Pravidelný pohyb je potom ve 

sdělovacích prostředcích uváděn jako jeden z nástrojů pro dosažení tohoto cíle. Finanční 

náročnost fitness center ovšem bude skupinu návštěvníků omezovat hlavně na ekonomicky 

aktivní jedince. 

Složení návštěvníků fitness center podle pohlaví bude spíše vyvážené. Pro ženy 

budou atraktivní nové druhy skupinových cvičení a pro muže zase stále lépe vybavené 

posilovny. Toto rozdělení ale neplatí a ani v budoucnosti nebude striktně. Také 
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provozovatelé se budou snažit, aby obě pohlaví fitness centra navštěvovala rovnoměrně. 

Muži i ženy jsou totiž ekonomicky silné. 

Ve této práci jsem se snažila postihnout ty nejdůležitější faktory ovlivňující 

rozhodnutí jedinců zda začít navštěvovat fitness centrum. Relativní mládí a rychlý vývoj 

tohoto fenoménu způsobuje, že je velmi těžké ho zcela postihnout. Práce se proto soustředí 

především na pozadí jeho vzniku a samotné počátky. 
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