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Úvod 

Ve své bakalářské práci se zabývám tématem ideálu krásy a zákonitostem utváření 

v dnešním školním kolektivu na běţné základní škole. Téma práce jsme si vybrala ze zájmu, 

jelikoţ mi přijde „nereálný“ ideál krásy v dnešní společnosti hluboce zakotvený a ráda bych 

se o něm dozvěděla více. Většina ţen a v současné době i hodně muţů se s ideálem krásy 

konfrontuje a různě vyrovnává. Domnívám se, ţe k přijmutí ideálu krásy dochází uţ 

výchovou a socializací, ale opravdové pokusy o nápodobu, případně o odmítnutí přichází 

v období puberty, proto bych se chtěla zaměřit na tuto věkovou skupinu. Z vlastní zkušenosti i 

na základě přečtené literatury se domnívám, ţe pro adolescenty/ky je vrstevnická skupina, 

v mém případě školní třída, a současně vzhled a s ním spojené představy o ideálním 

zevnějšku důleţité. Jak skupina, tak vyrovnávání se s nároky na vzhled a celkovou úpravu 

podle mého názoru formuje také sebepojetí/identitu dívek a chlapců, proto jsem se rozhodla 

tyto dvě oblasti propojit. V realitě se nezřídka setkáváme s různými podobami ideálu krásy, 

např. podle hudebního stylu – disco, metal, rock nebo podle stylu oblečení – „Barbie“, hippie 

apod., proto jsem si za cíl také kladla zjistit, jak bude vypadat ideál pro danou třídu a zda bude 

odpovídat nebo bude v rozporu s celospolečenským pojetím ideálu. Výzkumem bych také 

chtěla zjistit, jaké faktory se podílí na vytvoření struktury třídy, případně jak zásadní je pro 

třídu vzhled a jaké jsou důsledky „adekvátního“ či „nevhodného“ vzhledu jedince. V průběhu 

celé práce se snaţím porovnávat data získaná z odpovědí dětí s informacemi z literatury a 

komparuji také perspektivu nahlíţení na realitu z pohledu dívek a chlapců.    

Výzkum byl realizován ve dvou třídách praţské běţné základní školy. Pro šetření jsem 

vyuţila tři hlavní metody – pozorování, dotazník, rozhovor. Základním prvkem šetření je 

dotazník směřovaný k ideálu krásy, vzhledu a jeho vlivu na třídní kolektiv. Jako další metodu 

pro objektivní zmapování struktury tříd jsem vyuţila sociometrický dotazník B3. Pozorování 

a drobné rozhovory slouţí pro ověření a doplnění dat získaných při dotazníkovém šetření.  

V rámci práce vycházím ze sociálně-konstruktivistický přístupu, který předpokládá, ţe 

ideál krásy, vkus, péče o vzhled a jiné aspekty reality jsou brány jako sociální konstrukty, 

které jsou vytvořeny určitou společností. Konkrétní podoba je tedy vázána na danou 

společnost, kulturu a historické období. Jako klíčovou knihu pro zpracování, zvláště 

teoretické části, bych zmínila Mýtus krásy od Noami Wolf (2000). Při výzkumu jsem 
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zvaţovala více přístupů, např. evoluční, avšak vzhledem k tomu, ţe je u něj podle mého 

názoru, nízká explorační hodnota vůči rozdílným podobám ideálu krásy platným v odlišných 

historických obdobích a odlišných kulturách, jsem se jej odmítla.  

Celý následující text je členěn v zásadě do dvou hlavních částí – teoretická a 

empirická. V teoretické pasáţi představuji témata, jeţ povaţuji za důleţitá pro pochopení dat 

získaných v rámci analýzy. V empirické části představuji detailněji design výzkumu, 

pokouším se představit a interpretovat výsledky vzniklé po analýze. V závěru praktické části 

nabízím shrnutí poznatků a diskusi. Celá práce je strukturována do kapitol a podkapitol, jak 

jiţ naznačuje obsah.  

Jsem si vědoma, ţe bakalářská práce přesáhla stanovaný maximální rozsah 

normostran, ale domnívám se, ţe téma je natolik obsáhlé a zajímavé, ţe si zaslouţí více 

prostoru. I přes snahu se mi nepodařilo redukovat informace v takové podobě, aniţ bych 

vynechávala, podle mého názoru, důleţité poznatky.  

1. Ideál krásy 

 V souladu s literaturou (Grogan, 2000, Lipovetsky, 2007, Renzetti, 2003, Wolf, 2000) 

můţeme ideál krásy vidět jako výsledek genderového řádu, který staví na dichotomickém, 

komplementárním rozdělní světa na muţský a ţenský – tyto dva prvky dohromady tvoří 

ideální dvojici, která se výborně doplňuje. Během ţivota si osvojujeme, jak by měl/a vypadat, 

cítit se a chovat „správná“ ţena a „správný“ muţ. U muţů a chlapců je tradičně více 

oceňováno maskulinní chování, které se typicky vyznačuje soutěţivostí, fyzickou i 

psychickou tvrdostí, racionálním chováním a smýšlením, vyvarováním se ţenských 

zaměstnání atd. a u ţen naopak se cení femininita, která je ztělesněním atraktivity, 

emocionality, submisivity atd. (Bačová; Matejovská, 2003) U muţů se cení bohatství, 

společenské postavení, prestiţ, síla, inteligence, moc, humor a u ţen je hlavním měřítkem, jak 

v profesním tak v osobním ţivotě, tělesný vzhled. (Lipovetsky, 2007) Z tohoto důvodu je od 

ţen očekáváno, ţe se budou snaţit svoji krásu co nejvíce vyuţít svůj estetický potenciál a 

starat se o svůj vzhled co nejlépe.  

1.1. Mýtus krásy 

 V souvislosti s ideálem krásy, který je v naší společnosti hluboce zakořeněn, definuje 

Noami Wolf genderově podmíněný fenomén mýtu krásy. Uvaţuje o tom, ţe „krása jako 
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objektivní a univerzální neexistuje. Obrazy, které vidíme kolem sebe, jsou zaloţeny na mýtu. 

Ţeny je musí chtít ztělesňovat a muţi musí chtít vlastnit ţeny, které je ztělesňují. Toto 

ztělesnění je imperativem pro ţeny, a ne pro muţe.“ Mýtus krásy je výsledkem mocenských 

vztahů dnešní společnosti. (Wolf, 2000, s. 13-14) Tímto tvrzením naznačuje marnou honbu za 

nemoţným a neustálý koloběh, ze kterého se dnešní společnost nemůţe vymanit, jelikoţ jsou 

tato pravidla genderového řádu a genderových stereotypů interiorizována a bez většího 

odporu dodrţována. Norma ideálu krásy se mění z hlediska časové doby i kultury. Kaţdá 

historická éra a kaţdá kultura má odlišné představy o podobě ideálního člověka. Současný 

mýtus krásy našeptává dívkám a ţenám, ţe pokud chtějí být šťastné a spokojené v profesním 

či osobním ţivotě, musí se nejprve snaţit být krásné podle trendů, které preferují média. Ţeny 

jsou tedy neprávem často posuzovány podle vzhledu namísto výkonů a úspěchu. (Wolf, 2000)  

 Důvody, proč ideál krásy ctíme, můţeme nahlíţet ze dvou perspektiv. Jako první bych 

uvedla sociální tlak z venku, ze strany okolí. Ţeny a muţi o sebe pečují a snaţí se ideálu 

přiblíţit, aby podle vnějších kritérií, mohli dosáhnout výhodnější role ve společnosti/skupině a 

s tím spojenou větší prestiţ. Dalším důvodem mohou být interní příčiny vycházející 

z konkrétní dívky nebo chlapce. Jedinec normu krásy vnímá a povaţuji za správnou. Nemá 

potřebu revolty, jelikoţ mu přizpůsobení se přináší výhody. S tímto odůvodněním je spojena 

např. také potřeba akceptace jedince do skupiny. Přijetí do skupiny můţe být vázáno mimo 

jiné na určitou úpravu zevnějšku či určité chování a vystupování před ostatními. Důvody jsem 

zmínila odděleně, ale v realitě se mohou v různé míře prolínat. 

 Ideál krásy můţeme nahlíţet z více úhlů – mezi další, neméně zajímavý, patří 

antropologický pohled na krásu či estetično. Perspektivu odlišných kultur lze diskutovat 

z hlediska proměnlivosti definice, čímţ se dostaneme zpět k sociálně podmíněnému ideálu 

krásy. 

1.2. Současná podoba ideálu krásy žen a mužů 

Ideál krásy v určité podobě je starý jako lidstvo samo a prošel v rámci historie 

různými změnami (příloha 1). Zrod ideálu krásy v soudobé podobě můţeme odhadovat do 1. 

poloviny 19. století, kdy se po průmyslové revoluci začaly rozvíjet nové moderní technologie 

a na obálky časopisů a novin se dostaly „krásné“ ţeny. (Wolf, 2000) Mnoho ţen si je vzalo za 

vzor a začaly se snaţit o jejich nápodobu. Krása je definována tak, jak ji představuje 

kosmetický a módní průmysl spolu s modelingovými agenturami. Existují i názory, ţe mýtus 
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krásy vznikl z popudu muţů, aby ţeny zůstaly pasivní, konformní a nestavěly se na odpor 

muţům a mocenským institucím. K těmto autorům/autorkám patří například americká 

feministka Naomi Wolf, která sama ve své knize Mýtus krásy píše: „pro mýtus krásy 

neexistuje ţádné legitimní historické nebo biologické odůvodnění. Nejde mu vůbec o ţeny. 

Jde o muţské instituce a institucionální moc“ (Wolf, 2000, s. 15)  

Podle mého mínění má autorka zajisté pravdu, ale klonila bych se spíše k moţnosti, ţe 

mýtus krásy je spíše udrţován institucionální mocí a také tradičním dodrţováním 

genderového rozdělení, jelikoţ se domnívám, ţe v dnešní době lze nalézt i muţe, kteří se 

snaţí proti genderovému rozdělení bojovat a berou si „typicky“ ţenské vlastnosti a činnosti za 

své. V současné době je mýtem krásy ovlivněna celá společnost, jelikoţ „krásné tváře a 

krásná těla“ se na nás koukají odevšad a v celé kultuře je představa ideálu krásy natolik 

zvnitřněna, ţe i rodiče, přátelé či známí se jím řídí a kontrolují okolí, zda jej neporušují. 

Nejrizikovější skupinou v dnešní populaci jsou zřejmě adolescenti, kulturisté a všichni, kteří 

vykazují nadměrnou starost a kontrolu o svůj zevnějšek. (Grogan, 2000) Ostatní mohou být 

také ohroţeni pocitem selhání, i přestoţe se nepřiřazují do zmíněných skupin. To, ţe se o svůj 

vzhled příliš nestarají, neznamená, ţe pro ně není důleţitý. Můţe jít uţ o rezignaci kvůli 

předešlým nezdarům. Také je důleţité zmínit, ţe ideál krásy nemá vliv na všechny ţeny a 

muţe ve stejné míře. 

 Sebepojetí dnešních ţen a dívek či muţů a chlapců můţe formovat také norma 

ideálního vzhledu, která je prezentována v masmédiích. Pojetí krásy se v různých sdělovacích 

prostředcích liší pro u muţů a ţen.   

1. 2. 1. Mužský ideál 

 „Ideální muţský „image“ bývá ztělesňován jedinci s atletickým, vypracovaným typem 

postavy.“ (Janošová, 2008, s. 213) Také Renzetti a Curran (2003) se domnívají, ţe u muţů je 

v rámci tělesné přitaţlivosti hodnoceno především svalstvo. Jak můţeme vidět z uvedených 

příkladů, ale i z jiných zdrojů (Cash, Pruzinsky, 2002; Grogan, 2000; Wolf, 2000) či vlastní 

praktické zkušenosti, u muţské populace se cení především jeden aspekt z celkového vzhledu, 

a to míra svalové hmoty. Někteří chlapci pociťují pocity méněcennosti také kvůli malém 

vzrůstu a nedostatku fyzické síly. Fenomén, kdy si chlapci připadají přespříliš útlí v oblasti 

ramen a hrudi se nazývá maskulární dystrofie. (Janošová, 2008) Cílem muţského cvičení je 

tedy vypracovat svaly horní části těla. 
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1. 2. 2. Ženský ideál 

 U ţen je podoba ideálu brána mnohem komplexněji, jelikoţ je obsahuje více 

alternativních obrazů feminity. „Krásná ţena je štíhlá, ale má velká ňadra, a je také 

samozřejmě ztotoţňována s mládím.“ (Renzetti, Curran, 2003, s. 517) Modelky, manekýnky a 

celebrity vystupující v médiích „vypadají jako tzv. vyzáblé holčičky: mají vzhled ţeny-dítěte, 

která je infantilní a nepředstavuje ohroţení, ale přitom je dráţdivá, a tedy pro mnoho muţů 

sexuálně přitaţlivá ve věku, kdy se většina ţen pokouší stát silnými, nezávislými dospělými“ 

(Kaye, 1993 in Renzetti, Curran, 2003, s. 517). Tvrzení těchto autorů je rozporu, jelikoţ 

Renzetti a Curran prezentují názor, ţe atraktivní ţena by měla mít velká ňadra, zatímco Keye 

se domnívá, ţe by měla působit jako „vyzáblá holčička“. Autoři k tomuto také dodávají, ţe 

klíčovou sloţkou ideálního vzhledu je také bílá pleť. Domnívám se, ţe i přes tento trend, mezi 

modelkami můţeme nalézt dost ţen tmavé pleti – jejich atraktivita je zaloţena na exotičnosti 

a zároveň na asymetrii (asociace černé pleti s přírodou, vůči níţ je civilizace, tj. bílá pleť, 

nadřazená). Z výzkumů se také ukazuje, ţe slavné osobnosti černé pleti (např. Tiger Woods) 

nejsou bílými lidmi povaţováni za opravdové černochy. Jedná se tedy o jakési přivlastnění 

jejich úspěchu, coţ potvrzuje tendenci k nadřazenosti bělochů/šek. 

  „Ţeny povaţované za nejvíce ţádoucí bývají spíše útlé, vyšší postavy, s takřka 

chlapeckými křivkami.“ (Janošová, 2008, s. 213) Autorka ve své knize k tomuto rčení 

připojuje poznámku, ţe v naší společnosti je často tato podoba ideálu „dávána za vinu“ 

módním návrhářům, kteří se často hlásí k homosexuální orientaci. Podle mého mínění je toto 

zajímavý fakt, který ukazuje heteronormativitu naší společnosti a skrytě homofobně naráţí na 

jinou sexuální orientaci, neţ je heterosexualita.  

 Podle výzkumů Cashe a Pruzinskeho (2002) by ideální ţena měla být bílá, mladá, 

vysoká, pevné ale ne příliš svalnaté postavy s vyvinutým poprsím. Na rozdíl od pojetí 

Janošovské je zde kladen důraz také na vyvinuté poprsí jako symbol feminity, coţ je částečně 

v rozporu s tvarem postavy podobným chlapecké. 

 Při porovnání ideálního vzezření muţe a ţeny můţeme vidět, ţe nátlak na ţeny je 

daleko větší, jelikoţ je jasněji dáno, jak by měla „správná“ ţena vypadat. Jak jiţ bylo 

uvedeno, u muţů se cení převáţně svalová hmota, ale u ţen se hlavní měřítka drobně 

rozchází. Ze zmíněných citací jasně vyplývá, ţe ceněna je převáţně štíhlá, vyšší postava a 

mladistvý, coţ je téţ v souladu s kultem štíhlosti a mládí, který je pro naši společnost 
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relativně typický (Wolf, 2000). Podle mého mínění nejsou vyjmenované aspekty ideálního 

vzhledu kompletní, protoţe v nich chybí např. prvky jako délka a barva vlasů, upravené 

nehty, pleť bez nerovností apod. Upravenosti je u ţen a dívek také přikládán větší důraz – 

měly by se o sebe více starat a působit pěstěně, např. barvením vlasů, depilací apod., coţ také 

přednastavuje skutečnost, ţe by ţeny měly trávit péčí o vzhled více času. I tyto elementy 

podle mě jsou pro dívky a chlapce důleţité a některé z nich se objevují i v odpovědích 

dotazníkového šetření.  

1.4. Body image 

V průběhu socializace se učíme, jak vnímat a hodnotit vlastní tělo. K tomu se váţně 

spokojenost/nespokojenost s tělem a rozmanité důsledky, např. odcizení od vlastního těla, 

nízké sebehodnocení, sebeúcta, patologické chování jako poruchy příjmu potravy aj. 

Spokojenost či nespokojenost s vlastním tělem můţe být u adolescentů/ek ovlivněna také 

ideálem krásy, kterému se mohou snaţit přiblíţit a brát jej jako závaznou metu. 

O tzv. body image v kontextu psychologie se začal jako jeden z prvních zajímat 

rakouský psychiatr, psychoanalytik a neurolog Paul Schilder a definoval jej jako „obraz 

vlastního těla, který si vytváříme v mysli, to znamená způsob, jakým se tělo jeví nám samým“ 

(Schilder in Grogan, 2000, s. 11). Body image se pokusila definovat také americká 

psycholoţka Sarah Grogan: „body image je způsob, jakým člověk přemýšlí o svém těle, jak 

ho vnímá a cítí.“ (Grogan, 2000, s. 11). K definici Schilera Grogan přidává dimenzi emocí a 

pocitů z vlastního těla. Osobně se mi tato definice přijde vhodná, jelikoţ zahrnuje všechny 

aspekty vnímání svého body image: odhad velikosti těla (percepce), hodnocení přitaţlivosti 

těla (hodnocení) a emoce spojené s tvarem a velikostí postavy (pocity). Vymezení od Sarah 

Grogan vychází z pojetí nespokojenosti s tělem formulované Thomasem Pruzinskym a 

Thomasem Cashem. Tito autoři definují body image jako „negativní myšlenky a pocity 

vztahující se k vlastnímu tělu“ (Pruzinsky, Cash in Grogan, 2000, s. 11). Autoři neuvaţují ve 

vymezení moţnost, ţe by jedinec mohl být se svým tělem spokojen, proto mi tato definice 

přijde nedostačující. Pocit ze svého vlastního těla se také vztahuje ke kulturnímu ideálu, 

jelikoţ z kultury jsou přijímány představy, které následně strukturují naše vnímání a naše 

očekávání, které se následně záměrně snaţíme naplnit.  
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1.5. Norma a normalita 

 V dnešní době se setkáváme dnes a denně na obálkách časopisů a novin či na kanálech 

televizí s fenoménem ideálu krásy, ale ne všichni si pod tímto pojmem představují totéţ. 

Z etymologického hlediska nás slovo ideál odkazuje k dokonalému představiteli, nositeli 

vzoru (Linhart, 2002), ale krása se velmi těţko vysvětluje. Jedná se o abstraktní kategorii, 

která má subjektivní význam a důleţitost pro kaţdého z nás. Z tohoto hlediska je i velmi 

komplikované a dá se říci nemoţné určit jednotnou normu pro celou naši společnost. Obecně 

je norma definována jako „pravidlo nebo předpis, které mají závaznou platnost jako kritéria 

pro posouzení určitého jevu“. (Hartl, Hartlová, 2004, s. 359) Pojďme se nyní podívat na 

některé druhy norem, které dle mého názoru mají spojitost s ideálem krásy. Důleţité je, ţe 

zmínit, ţe pojetí ideálu krásy se mění vývojově s věkem – děti mladšího školního věku mají 

jiný estetická kritéria neţ adolescenti/ky.  

 Statistická norma vychází z toho, jaký jev je v populaci nejpočetnější. Podle mého názoru 

se dá dobře vyuţít při posuzování toho, co respondenti/ky vnímají jako normální a co jiţ ne. 

Rizikem této normy je, ţe popisuje stav, který normální ve skutečnosti není, např. manekýnky 

a manekýni, kteří trpí podváhou, by neměli představovat normu pro ostatní lidi. 

 Kulturní norma je vázána na zvyky dané země a společnosti a reflektuje víceméně myšlení 

celé kultury i napříč jejími vrstvami. Domnívám se, ţe tato norma vychází v euroamerických 

zemích z ideálu, který je prezentován v médiích. Tuto problematiku jsem jiţ nastínila 

v předchozí části. Na rozdíl od našeho ideálu, který oslavuje vyhublé modelky s mladistvým 

vzhledem, jsou např. v afrických zemích povaţovány za atraktivní ţeny plnějších tvarů. 

Kulturní normu si jedinec osvojuje jiţ během socializace, a jelikoţ ji má na implicitní úrovni 

hluboce zakořeněnou, je velmi těţké proti ní bojovat. 

 Subjektivní norma je jiná u kaţdého jedince. Je ovlivněna různými vnitřními a vnějšími 

faktory, např. zkušenostmi, hodnotami, vzděláním, aktuálním stavem (nálada), vrozenými 

dispozicemi apod. Vychází tedy z individuality kaţdého.  

 Sociální norma vyjadřuje typické chování příslušníků určité skupiny. Dodrţování normy je 

ve skupině kontrolováno a případné porušení sankcionováno. Trest se můţe objevit ve více 

formách. Jak i vychází z dotazníků respondentů/ek jedinec můţe být aktivně šikanován 

různými naráţkami, posměchem či přímo fyzicky napadán nebo se můţe jednat o psychický 

nátlak v podobě nezájmu, odsunutí na okraj třídy. Co se týče ideálu krásy, můţeme tuto 
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normu dohledávat v podobné stylizaci zevnějšku nebo dodrţování ţivotního stylu. Sociální 

norma se můţe postupem stát normou statistickou. Školní třída je pro ţáky a ţákyně 9. tříd 

významnou sociální skupinou a někteří/ré mohou třídní normu a kulturu dodrţovat velmi 

striktně. 

 Normalitu můţeme charakterizovat jako stav, který umoţňuje jedinci naplnit svůj potenciál 

a proţít spokojený, vnitřně integrovaný ţivot. Normalita je posuzována: subjektivně - 

vlastním odhadem jedince, sociálně - názorem okolí, z hlediska psychiatrické diagnózy – 

přítomnost/absence psychopatologie, statisticky - kvantitativní odchylkou od statistické 

normy, funkčně - podle chování člověka v dané situaci. (Hartl; Hartlová, 2004) Všechny tyto 

faktory se podílejí na posouzení jedince i v rámci třídního kolektivu a jeho celkové úpravy 

vzhledu, případně posouzení charakteru. 

 Všechny zmíněné normy se vzájemně prolínají a nelze je od sebe striktně oddělit, 

protoţe jedna ovlivňuje podobu druhé. 

1.6. Přístupy zkoumání 

Při zkoumání ideálu krásy ţen a muţů můţeme vycházet z více teoretických přístupů. 

Jako první, který jsem se rozhodla vyuţít i já, bych uvedla sociálně-konstruktivistický přístup. 

Ideál krásy, vkus a péče o vzhled jsou brány jako sociální konstrukty, které jsou vytvořeny 

určitou společností. Konkrétní podoba je vázána na danou společnost, kulturu a historické 

období. Vzhledem k tomu, ţe podle sociálně-konstruktivistického přístupu, je ideál krásy 

pouhým konstruktem, je důleţité si uvědomit, ţe není třeba mu podléhat a je moţné jít vlastní 

cestou.  

Také je moţné nahlíţet ideál krásy prostřednictvím evolučního přístupu, který se na 

rozdíl od předešlého snaţí zdůvodnit problematiku biologicky. Vyuţívá biologického 

esencialismu spočívajícího v odůvodnění biologickou přirozeností vázanou na reprodukci, 

daností a paralelách se zvířecí říší. Vychází z toho, ţe se ţeny a muţi od sebe liší přirozeně, 

od přírody, i ve schopnostech či dovednostech. Na základě vlastní zkušenosti i literatury či 

empirických studií vnímám tento přístup jako nedostačující, jelikoţ nevystihuje rozmanitost 

typů ţen a muţů, se kterými se můţeme setkat. Dalším protiargumentem můţe být historická 

a kulturní podmíněnost určitých jevů. Co se týče ideálu krásy, tak není například moţné 

biologicky/geneticky vysvětlit, jak je moţné, ţe se nám dnes líbí jiné ţeny neţ před 200 lety. 
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1.7. Související literatura a výzkumy 

Na podobná témata je k dispozici poměrně dost literatury a zdrojů (příloha 2), ale 

v ţádné, co se mi dostala do rukou, jsem nedohledala zdůrazněná data vyjadřující názory 

respondentů a respondentek v adolescentním věku. Toto období vnímám jako krizové pro 

konfrontaci s ideálem krásy a pro formování identity, proto jsem se rozhodla získat v rámci 

výzkumu data přímo od náctiletých dívek a chlapců a zjistit jejich názor. Spojení školní třídy 

a ideálu krásy také prozatím nebyl prozkoumán a já vnímám školní prostředí a vrstevnickou 

skupinu důleţitou pro formování sebepojetí jedince, proto jsem toto téma také zvolila. 

2. Socializační činitelé formující názor a postoj k ideálu krásy 

Člověk je ze své přirozenosti součástí různých skupin a kultury, které od nás něco 

očekávají. Abychom se začlenili úspěšně, je třeba osvojit si základní vzorce chování a normy 

dané společnosti – tento proces se nazývá socializace. Přesněji jej můţeme definovat jako 

„proces osvojování si způsobů chování a seznamování se s kulturním prostředím, osvojení si 

společenských norem, plné přizpůsobení se společenskému ţivotu“ (L. Strmeň, J. Ch. 

Raiskup, 1998; M. Nakonečný, 1999 in Výrost, Slaměník, 2008, s. 49). Nechci se zde přímo 

zabývat teorií socializace, jejími fázemi apod., protoţe se domnívám, ţe to souvisí s tématem 

mé bakalářské práce pouze minimálně, ale spíše bych se zaměřila přímo na socializační 

činitele, které přispívají k formování podoby ideálu krásy a reakcí na něj. Zvláště bych se 

chtěla věnovat období dětství a dospívání.  

Podle Petra Macka (Macek, 1999; Macek, Lacinová, 2006) se vztahy v adolescenci 

dají dobře zkoumat s pouţitím ekologického modelu, jehoţ autorem je U. Brofenbrenner. Jak 

Macek připomíná, tento přístup se „důsledně zabývá procesem interakce mezi vyvíjejícím se 

jedincem a prostředím“ (Macek, Lacinová, 2006, s. 14), proto se domnívám, ţe je vhodné jej 

pouţít i pro přiblíţení vztahů také v jiných obdobích ţivota jako se objevuje u jiných autorů 

(Výrost, Slaměník, 1998). 

Urie Bronfenbrenner (1977, 1994) se domnívá, ţe pro „pochopení lidského vývoje, 

musíme zvaţovat ekologický systém, ve kterém vyrůstáme“ (Bronfenbrenner, 1994, s. 37). 

Interakce prostředí a jedince nazývá autor „proximální procesy“. Je důleţité, aby proximální 

procesy měly formu, sílu, konkrétní obsah a směr. Pro větší účinnost by měly také mít 

dlouhodobější charakter trvání a fungovat na bázi reciprocity. (Bronfenbrenner, 1994) Tento 

systém v sobě zahrnuje pět sociálně organizovaných subsystémů/interakcí, které nám 
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pomáhají odhalit biologické a sociální interakce v rámci lidského vývoje. Oněmi 

zmiňovanými subsystémy jsou: mikrosystém, mezosystém, exosystém, makrosystém a 

chronosystém.  

2. 1. Mikrosystém 

„Mikrosystém je vzorec aktivit, sociálních rolí a interpersonálních vztahů zaloţený na 

zkušenosti s pečující osobou „face-to-face“, zejména s psychickými, sociálními a 

symbolickými funkcemi, které zvou, povolují a inhibují chování v trvalých, postupně více 

komplexních interakcích s bezprostředním okolím.“ (Bronfenbrenner, 1994, s. 39) 

Z předešlého vymezení můţeme vidět, ţe mikrosystém je síť interakcí s nejbliţšími osobami. 

Důleţitým aspektem těchto proximálních procesů je reciprocita a zpětnovazební funkce 

interakce. (Bronfenbrenner, 1977) Jak uvádí sám autor do mikrosystému řadíme např. rodinu, 

školu, vrstevnickou skupinu a pracoviště. (Bronfenbrenner, 1994) V rámci mikrosystému na 

nás také působí mimo předchozích činitelů partnerský vztah či sportovní a zájmové krouţky. 

Jako klíčové pro formování názorů a postojů k ideálu krásy vnímám rodinu a vrstevnickou 

skupinu, proto bych nyní věnovala více pozornosti jim. 

2. 1. 1. Rodina 

Rodina je prvním společenstvím/skupinou, se kterou se jedinec setkává a jeţ jej 

formuje od narození. Rodinné hodnoty, normy, zvyky a vzorce vztahů si s sebou jedinec nese 

do svého vlastního ţivota. Dá si říci, ţe výchova rodiny determinuje jedince i jeho budoucí 

vztahy a postoje. Můţeme tedy vidět, ţe zkušenosti ze vztahů z primární rodiny jsou důleţité 

pro vytváření sebepojetí dívky nebo chlapce a odolnosti proti vlivu skupiny. To, jestli se 

jedinec konformně přizpůsobí skupině z hlediska ideálu krásy, či zda si ponechá svoji 

individualitu, můţe souviset právě i se zkušenostmi z rodiny. Jak jiţ bylo naznačeno, rodina 

na nás přenáší své vzorce chování i estetické normy. Pokud se jedinec (v tomto případě 

pravděpodobně dívka) bude odmalička setkávat s tím, ţe vzhled je pro reálný ţivot nesmírně 

důleţitý a bude vidět, jak maminka, sestra chodí do různých salónů, nakupuje „zázračnou“ 

kosmetiku a neustále drţí dietu, aby vypadala jako dívky z obálek předních časopisů či 

v případě chlapce tatínek, bratr chodí do posiloven a uţívá vitamíny pro podporu svalové 

hmoty, aby vypadal jako hrdinové z akčních filmů, bude to mít na něj určitě vliv, jelikoţ 

rodiče jsou většinou v dětství prvními vzory hodné následování. Nebo naopak pokud jedinec 

od dětství slýchá, ţe vzhled není důleţitý, protoţe podstatnější jsou vnitřní charakteristiky, 
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které musíme objevovat u druhého člověka postupně, jistě si tento názor, alespoň implicitně, 

s sebou ponese do dospělosti. Důleţité je také zmínit, ţe vliv má podoba výchovy – zda má 

jedinec moţnost volby, zdali se setkává s více alternativami, jaké dostává vzdělání apod. I 

přestoţe se významnost rodiny z pohledu dítěte během ţivota mění, neustále má nesporný 

vliv. 

2. 1. 2. Vrstevnická skupina 

Význam vrstevnických skupin, ať jiţ školní třídy, zájmových či sportovních krouţků, 

kamarádských part, se během ţivota mění. Dítě nejprve vystupuje coby samostatné 

individuum, poté děti začínají tvořit izosexuální skupiny na základě stejného pohlaví a 

nakonec vznikají skupiny heterosexuální. Největší důraz na ně kladou právě dospívající dívky 

a chlapci. Více o vrstevnických skupinách bude pojednávat podkapitola 3.3. Zásadní vliv 

vrstevníků předpokládá teorie skupinové socializace, jejíţ autorkou je J. R. Harrisová. 

(Výrost, Slaměník, 2008) „Podle teorie skupinové socializace je faktorem, který obecně 

odpovídá za utváření osobnosti a její socializace do kultury, zkušenost dětí s vrstevnickými 

vztahy.“ (Výrost, Slaměník, 2008, s. 51) Učení se v rámci skupin je vysoce závislé na 

kontextu. Autorka tedy vychází z toho, ţe dyadické vztahy mají minimální vliv na vlastnosti 

nebo fungování v dospělosti. (Výrost, Slaměník, 2008) Toto tvrzení je v rozporu např. s teorií 

attachmentu, která předpokládá to, ţe dyadický vztah s pečující osobou naopak podobu 

dospělého jedince ovlivňuje významně (Vavrda, 2005; Hašto, 2005). Osobně se domnívám, 

ţe nelze vidět zásadní vliv pouze na pólu dyadického vztahu v rámci rodiny či na straně 

vrstevnické skupiny, protoţe oba činitelé formují jedince a pomáhají mu osvojovat si pravidla 

dnešní společnosti. Školní třídu vnímám pro adolescenty/ky jako zásadní při utváření názorů a 

postojů k různým tématům, tedy i k podobě a reakcím na ideál krásy, i pokud by byl 

v rozporu s původní vizí vycházející z rodinného prostředí, jelikoţ sociální skupina má nad 

rodiči v tomto období převahu. Právě z těchto důvodů jsem zvolila výzkumnou část 

bakalářské práce v tomto prostředí s respondenty/kami tohoto věkového období.  

2. 2. Mezosystém 

Mezosystém můţeme definovat jako „systém mikrosystémů“ (Bronfenbrenner, 1994, 

s. 40). Mezosystém tedy v sobě zahrnuje všechny mikrosystémy a vztahy mezi nimi. Zvláště 

v adolescenci se počet mikrosystémů mění, narůstá. Důleţité je věnovat pozornost vztahům 

mezi mikrosystémem a mezosystémem, protoţe zde se mohou zakládat interpersonální 
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problémy a rizika vývoje vztahů. Problémem můţe být pokud je mezosystém chudý, případně 

kdyţ jeden mikrosystém (zpravidla rodina) izoluje jedince od ostatních. (Macek, Lacinová, 

2006) Komplikací je, „pokud jsou důleţité mikrosystémy navzájem divergentní 

v hodnotových preferencích a dochází k vzájemným konfrontacím a kontroverzím“ (Macek, 

Lacinová, 2006, s. 14). Tento rozpor se můţe týkat i ideálu krásy – pokud se např. 

diametrálně odlišuje podoba, kterou povaţuje za adekvátní rodina, a podoba vyţadovaná 

sociální skupinou. Tato tenze v rámci mezosystém působí na jedince silným stresem a můţe 

způsobovat interpersonální rozepře. (Macek, Lacinová, 2006) 

2. 3. Exosystém 

„Exosystém zahrnuje vazby a procesy probíhající mezi dvěma nebo více stranami, ze 

kterých alespoň jedena ovlivňuje nepřímo bezprostřední prostředí, ve kterém se jedinec 

rozvíjí.“ (Bronfenbrenner, 1994, s. 40) Mezi tyto činitele můţeme zařadit např. sousedství, 

zaměstnání a vedoucí rodičů, církev, škola a její vedení apod. Jedinec do těchto strukturu 

většinou bezprostředně nezasahuje, ale je jimi ovlivňován. „Moţnost vstoupit či aktivně 

ovlivnit exosystém (například jako člen školní rady) zvyšuje obvykle interpersonální 

kompetence a sociální status“ (Macek, Lacinová, 2006, s. 15) jedince. Tyto činitelé působí na 

jedince opravdu nepřímo a domnívám se, ţe většinou na povědomí a utváření ideálu krásy 

nepodílí.  

2. 4. Makrosystém 

„Makrosystém se skládá z charakteristik mikrosystému, mezosystému a exosystému 

daných kulturou nebo subkulturou, zejména systém víry/hodnot, instituci znalostí, materiální 

zdroje, zvyky, ţivotní styl, nebezpečí a moţnosti v průběhu ţivota vycházející z těchto širších 

systémů.“ (Bronfenbrenner, 1994, s. 40) Makrosystémem je tedy míněn soubor ideologií, 

přesvědčení a názorů jednotlivých kultur či etnik. Tvoří jej politická reprezentace, vliv 

masmédií a další neinstitucializované normy. (Macek, Lacinová, 2006) Tato nejvzdálenější 

dimenze vyplývá z více faktorů (podle Výrost, Slaměník, 1998, s. 311): 

 Tzv. „sociální adresa“ – geografická podmíněnost, příslušnost k určitému typy 

společensko-ekonomické formace (socioekonomický status, třídní poslušnost), 

k národnosti, k etnické skupině, zahrnuje téţ ţivotní prostředí v širším slova smyslu, 

např. rozdíl je pokud rodina ţije ve městě nebo na vesnice, u moře nebo v horách 

apod. 
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 Procesuální kritéria – faktory ovlivňující jedince v průběhu jejich vývoje (změna 

bydliště – nejprve bydlel/a s rodiči v paneláku, poté sám a nakonec s partnerkou/em ve 

vilce), vliv aktuální společenské situace (krize, válka, prosperita) 

 Dvousměrnost či vícesměrnost interakce – jedinec není v interakci pasivní 

 Míra zprostředkovanosti kontextuálního vlivu – jestli vlivy na jedince působí přímo 

nebo nepřímo, př. nepříjemná atmosféra na pracovišti jednoho z rodičů se podílí na 

klimatu v celé rodině 

2. 4. 1. Média 

Zvláštní pozornost bych zde věnovala vlivu masmédií, coţ je okrajově i téma mé 

bakalářské práce a z faktorů v rámci makrosystému jej vnímám jako klíčový. Prezentace 

norem ideálu krásy v médiích je podána velmi jednostranně, jak jiţ bylo nastíněno v části 1.2. 

Chlapci, muţi a dívky, ţeny se setkávají s jistou podobou ideálu, coţ se promítá jak do jejich 

sebehodnocení, tak do reakcí na zmíněný ideál – někdo jej na základě interiorizace 

napodobuje, někdo jej striktně odmítá. To, jak vystavování se fotografiím modelek v médiích, 

působí na „běţné“ dívky bylo zkoumáno ve studii „The Effects of the Ideal of Female Beauty 

on Mood and Body Satisfaction“ (Pinhas, Toner, Ali, Garfinkel, Stuckless, 1998). Bylo 

prokázáno, ţe dívky (studentky antropologie), které byly vystaveny dvaceti slidům 

s modelkami, cítily větší míru deprese, byly více rozzlobené a pociťovaly výraznější 

nespokojenost s vlastním tělem. Tyto faktory jsou poměrně alarmující a mohou způsobit i 

patologické chování v podobě poruch příjmu potravy. Slabinou této studie je, ţe byla 

realizována pouze s dívkami, proto můţeme pouze odhadovat, zda na chlapce mají fotografie 

v médiích podobný nebo odlišný vliv. Noami Wolf se v tomto kontextu domnívá, ţe „muţi 

jsou konfrontováni s muţskými modely módy, ale nepovaţují je však své rolové modely“ 

(Wolf, 2000, s. 69) Osobně si myslím, ţe autorka nemá zcela pravdu, protoţe v současné době 

se zvláště u mladistvých chlapců objevuje nárůst zájmu o svůj vzhled a módu, coţ někdy vede 

k akceptaci této role. V dnešní době je téměř nemoţné vyhnout se tvářím modelek a modelů, 

které na nás obklopují, proto bychom měli preventivně působit na chlapce i dívky, aby si 

vybudovali adekvátní sebepojetí a nepodléhali konformně těmto ideálům. 

Hrozbu stereotypů ideálu krásy můţeme hledat i mimo současná média jako jsou 

časopisy, televizní programy či články na internetu, a to kupodivu i v klasických literárních 
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dílech a pohádkách. Jedním ze stereotypů, který nám kultura podsouvá, je protikladnost 

intelektu a krásy – ţena můţe mít buď krásné tělo, nebo mít rozum. „Častou alegorií, kterou 

se ţeny učí, je dvojice hezká-škaredá: Lea a Rachel ve Starém zákoně, Helena a Hermia ve 

Snu noci svatojánské“ (Wolf, 2000, s. 70) a mnoho dalších. Dalším stále se opakující pointou 

děl např. romantických autorem jako je Jane Austen či Charlotte Borontë, je protiklad krásné, 

zlé intrikánky a oduševnělé, milé dívky, u které je třeba pravou krásu teprve objevit. „Knihy 

ţenských autorek jsou plné srdcervoucích křivd, které napáchala krása, ať uţ svou 

přítomností, nebo absencí“ (Wolf, 2000, s. 71) Pokud však dívky čtou knihy „muţské 

kultury“ např. Prométhea konzervují si tím ještě více zaběhlé stereotypy tvrdící, ţe muţi 

bojují za intelektuální odvahu, dobro a pokrok, zatímco ţeny jsou odsouzeny pro krásu a 

podřízenost muţi. (Wolf, 2000) Stopy ideálu krásy můţeme nalézt jiţ v dětských pohádkách. 

V USA bylo provedeno empirické šetření, které vycházelo z analýzy oblíbených dětských 

knih a filmů. Přesné tituly byly vybrány na základě ţebříčku popularity na Amazon.com. Bylo 

prokázáno, ţe mnoho dětských knih a filmů v sobě nese odkaz hlásající, ţe krása/štíhlost je 

dobrá a ošklivost/obezita je špatná. Lidé s nadváhou/obezitou jsou prezentovány jako 

negativní, coţ si dítě přenáší i do reálného ţivota. Mezi tyto nejvýraznější pohádky patří např. 

Malá mořská víla od Walta Disneyho, ve které je víla Ariel krásná a štíhlá, zatímco zlá 

čarodějnice Uršula je ošklivá a obézní. Na základě dotazníků, které byly dětem předloţeny, 

bylo zjištěno, ţe děti mají podobné představy o ideálu krásy a s tím spojených charakteristik 

jako dospělí. (Herbozo, Tantleff-Dunn, Gokee-Larose, Thompson, 2004) To, ţe děti vnímají 

ideál krásy podobně, jako dospělí můţe být ovlivněno i tím, ţe jsou odmalička v kontaktu 

s hrdinkami masové kultury dospělých – s modelkami a modely v časopisech. (Wolf, 2000) 

2. 5. Chronosystém 

Tento systém posouvá ekologický model do třetí dimenze. „Chronosystém zahrnuje 

změnu nebo konsistenci v průběhu času nejen v charakteristikách jedince, ale i prostředí, ve 

kterém ţije (změny v rodinné struktuře, ekonomické postavení, zaměstnání, bydliště nebo 

stupně stresu v kaţdodenním ţivotě).“ (Bronfenbrenner, 1994, s. 40) Zachycuje tedy změnu 

prostředí, která ve finále můţe mít vliv na i na názory a postoje ohledně ideálu krásy, i kdyţ 

předpokládám, ţe minimální. 

Jednolité subsystémy ekologického modelu od U. Bronfenbrennera se vzájemně 

prolínají, proto je nelze striktně oddělit a uvaţovat o nich pouze izolovaně, i kdyţ jsem se o to 

pokusila. Můţeme vidět, ţe např. makrosystém poměrně zásadně ovlivňuje podobu 
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mikrosystému. Pro socializaci a vývoj názoru na ideál krásy je podle mě nejzásadnější právě 

mikrosystém a makrosystém, protoţe s nimi přichází jedinec do kontaktu víceméně přímo a 

bezprostředně jej modifikují. Z hlediska ideálu krásy nás můţe tedy formovat nejvíce rodina, 

vrstevnické skupiny či kultura obecně.  

3. Adolescence 

 „Období dospívání je přechodnou dobou mezi dětstvím a dospívání. Zahrnuje jednu 

dekádu ţivota, od 10 do 20 let. V tomto období se proměňuje osobnost ve všech oblastech: 

somatické, psychické i sociální.“ (Vágnerová, 2005, s. 321)  

 Podle Macka (1999) můţeme období dospívání rozdělit na 3 fáze: časná, střední a pozdní 

adolescence. Respondenti/ky, se kterými jsem pracovala při sběru dat, se nachází v období 

střední adolescence, proto bych ji přiblíţila více. Toto období zahrnuje věk zhruba 14-16 let. 

Silná je tendence odlišovat se od okolí – nezřídka adolescenti/ky se specificky oblékají, 

poslouchají jinou hudbu a vyznávají jako svůj ţivotní styl tzv. kulturu mládeţe. (Macek, 

1999) Ke změnám u adolescentů/ek dochází na více úrovních – biologické změny (příloha 3), 

kognitivní změny (příloha 4) či proměňující se vztahy v rámci vrstevnických skupin (příloha 

5). Typické pro tuto ţivotní éru je hledání a formování identity, „tj. vlastní jedinečnosti a 

autentičnosti“ (Macek, 1999, s. 45). Tématu identity se budu věnovat ještě posléze v další 

části 3. 1. 

3.1. Identita 

 Jeden z vývojových úkolů období adolescence je získání stabilní identity. Tento proces 

ovlivňují rodiče, vrstevníci, subjektivní vnímání vlastního vhledu/sebe sama i širší společnosti 

a kultura.  

 „Hledání identity se projevuje větší snahou o sebepoznání, které se uskutečňuje v rámci 

vrstevnické skupině, poskytující moţnost základního vymezení.“ (Vágnerová, 2005, s. 325) 

V tomto období se můţe objevit tzv. moratorium, které definoval Erikson. Autor sám o mysli 

adolescentů/ek mluví jako o mysli moratoria. (Erikson, 1996) Jedním z projevů moratoria je i 

hledání svého ţivotního stylu, do kterého zahrnujeme mimo jiné péči o vzhled a úpravu 

zevnějšku. Tělesný vzhled a fyzická atraktivita jsou důleţité součásti identity. Podporují u 

jedince pocity jistoty v souvislosti s akceptací do sociální skupiny či do společnosti a 

podporují jeho sebevědomí. Úpravou zevnějšku a oblečení jedinec vyjadřuje svou identity 
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tedy to, kým chce být. „Stylizace zevnějšku vyjadřuje příslušnost k určité skupiny, vzoru 

apod.“ (Vágnerová, 2005, s. 330) Vzory v dnešní společnosti mohou představovat bliţní 

konkrétního jedince nebo také mediálně známé celebrity, které povětšinou prezentují mediální 

ideál krásy, jehoţ následování můţe být pro dívky a chlapce adolescentního věku aţ 

nebezpečné, protoţe s sebou nese riziko nízkého sebevědomí a potencionální riziko 

psychopatologie např. poruchy příjmu potravy. V důsledku porovnávání s mediálním ideálem 

krásy mívají pochybnosti o svém zevnějšku i nejatraktivnější dospívající. (Vágnerová, 2005) 

Na formování identity má vliv dříve zmiňovaná body image. Spokojenost/nespokojenost 

s vlastním tělem se odráţí v sebehodnocení, sebeúctě a celkovém sebepojetí jedince.  

Jeden z moţných přístupů formování identity, který zmiňuje např. Marie Vágnerová (2005), 

je veden ve dvou rovinách – sociální identita a individuální identita. Podobné pojetí můţeme 

nalézt také u Petra Macka (1999), který identitu dětí na osobní a sociální aspekt identity. 

3. 1. 1. Sociální identita 

 Sociální identitu můţeme definovat podle H. Tajfela jako „součást individuálního 

sebehodnocení odvozenou od rozpoznání vlastního členství v sociální skupině nebo sociálních 

skupinách spolu s hodnotou a emocionálním vztahem spojeným s tímto členstvím“. (Tajfel, 

1981, s. 255) K této formě identity patří tendence k uniformitě vůči referenční skupině, která 

je pro dnešní dobu příznačná. Dává jedinci pocit jistoty a moţnost sociálního učení od 

úspěšných vzorů. (Vágnerová, 2005) Jedinci poznávají a hodnotí sebe samé pomocí 

porovnávání s jinými lidmi, které můţe probíhat uvnitř skupiny, do níţ jedinec náleţí, nebo i 

mezi skupinami. (Tajfel, 1981) Jedním z měřítek komparace je i úprava zevnějšku a oblečení 

nebo fyzická atraktivita jedince. Někteří autoři/autorky sociální identitu dělí např. na 

pohlavní/genderovou identitu, etnickou identitu aj. Mezi tyto autory patří například Peter 

Weinreich nebo slovenská psycholoţka Viera Bačová. (J. Výrost; I. Slaměník eds., 2008)  

3. 1. 2. Individuální identita 

 V adolescenci dochází k integraci osobnosti a utvoření identity. (Erikson, 1996) Erikson 

definuje identitu jako „přesvědčení, ţe vnitřní totoţnost a souvislost, jeţ byly připraveny 

v minulosti, jsou nyní porovnávány s totoţností a souvislostí vlastního významu pro druhé, 

jak je to patrné ve zřejmém příslibu ţivotní dráhy“ (Erikson, 1996, s. 14). Hrozbou pro 

dospívající se konfuze rolí, jeţ se můţe projevit identifikací s nějakou sociální skupinou či 

jedincem. Erikson na toto konto dodává: „Mladí lidé dovedou být plni předsudků a krutosti 
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vůči všem, kdo se od nich liší barvou kůţe nebo kulturním pozadím, svými zálibami a 

nadáním a často i pouhým i drobnostmi v oblečení a gestech, jaké jsou čas od času voleny za 

znaky těch, kdo přináleţejí ke skupině, nebo těch, kdo stojí mimo ni“ (Erikson, 1996, s. 14-

15).  

 Formování identity v rámci pozdní adolescence lze definovat jako proces sebedefinování, 

kdy jedinec hledá smysl své existence, přemýšlí nad tím, čím je, kam patří a konstruuje tím 

svoji identitu. Je zde větší akcent na vlastní volbu jedince. Sociální skupina je pro jedince jistě 

důleţitá, ale nemá uţ hlavní slovo – jedinec odpouští od uniformity a hledá vlastní cestu. 

Objevuje se u něj individuální styl oblékání a péče o vzhled, který mu vyhovuje a uţ nemá 

potřebu kopírovat nějaký model, byť by byl sociálně sebevíc oceňován. Projevuje se tak zrání 

jeho osobnosti. (Vágnerová, 2005)  

 „Z vývojového hlediska jde vlastně o proces individuace osobnosti adolescentů.“ (Macek, 

1999, s. 79) Vzhledem k průměrnému věku ţáků a ţákyň, které se účastnili mého empirického 

šetření, se většina z nich nachází podle R. Josselsonové (1980 in Macek 1999) v druhé fázi 

procesu individuace, tzv. období zkoušení a experimentování. Jak jiţ bylo naznačeno pro toto 

období je typická snaha zbavit se závislosti na formálních autoritách. Adolescent/ka nabývá 

pocitu, ţe všechno ví a zná a sám ví, co je pro něj nejlepší, na rozdíl od rodičů. Vrstevnická 

skupina má pro jedince velký význam, jelikoţ mu poskytuje sociální podporu a uspokojuje 

jeho sociální potřeby. (Macek, 1999) V tomto období se můţe objevit silnější konformita vůči 

skupině, která se můţe projevovat např. i stejným ţivotním stylem a chováním. 

 Z výše uvedeného můţeme vidět, ţe „proces utváření identity v adolescenci je 

mnohovrstevný“ (Macek, 1999, s. 82). Pro autonomní osobnost je důleţité odpovědi si na 

„základní“ otázky jako „kdo jsem“, „kam patřím“, „k čemu směřuji“, „co v ţivotě povaţuji za 

důleţité“, „jak jsem se sebou spokojený/á“ a mnoho dalších. (Macek, 1999) 

4. Sociální skupiny 

Jak jiţ bylo připomenuto v předešlé části – sociální skupina, v případě mého výzkumu 

školní třída, má pro jedince nesmírný význam a také vliv, proto jsem se rozhodla uvést také to 

nejpodstatnější z teorie o sociálních skupinách a mechanismech, které v nich probíhají.  

 „Z hlediska sociálních vztahů tvoří skupiny prostředí, ve kterém ţijeme.“ (Výrost, 

Slaměník, 2008, s. 321) Jiţ od narození jsme členy různých skupin – rodina, zájmové 
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krouţky, školní třída, vrstevnická parta apod. a je téměř nemoţné fungovat bez nich. Skupinu 

definuje „určitý počet lidí, kteří mají něco společného“ (Výrost, Slaměník, 2008, s. 321), mezi 

kterými se vytváří sounáleţitost, pocit „my“. Pro konečnou podobu sociální skupiny je 

důleţité, i jaké individuality jsou jejími členy – věk, pohlaví členů, povahové charakteristiky, 

očekávání apod. (Hrabal, 2002) I přes určité shodné znaky, které musí skupina vykazovat, 

abychom ji tímto termínem mohli označit, můţeme v literatuře (Výrost, Slaměník, 2008; 

Nakonečný, 2000; Hrabal, 2002) nalézt i různá kritéria třídění skupin (příloha 6). 

4. 1. Sociální struktura a dynamika 

Sociální skupinu můţeme vnímat ve dvou dimenzích – sociální struktura a sociální 

dynamika.  

4. 1. 1. Struktura 

Sociální strukturu můţeme vymezit jako „vnitřní sloţení skupiny“ (Výrost, Slaměník, 

2008, s. 322) charakteristické organizací statusů a rolí v rámci skupiny. Kaţdá skupina 

prochází za dobu jejího trvání určitým vývojem – z anonymních jedinců se stávají známé 

tváře, které se o sebe začnou odlišovat různými vlastnostmi a znaky. Tento proces je 

základem pro vytvoření struktury sociální skupiny, v případě mého výzkumu školní třídy. 

Statusový systém skupiny je definován jako „míra autority, prestiţe, uznání, které má 

jedinec vůči ostatním členům skupiny“ (Výrost, Slaměník, 2008, s. 324). Status jedince je 

tedy vázán na vztahy k ostatním členům skupiny. Tento systém se tvoří poměrně rychle a 

hned v začátcích společného fungování skupiny. Získaný status je samozřejmě moţné 

v průběhu existence skupiny měnit, ale jde to těţce – zvláště u nízkého iniciálního statusu. 

(Výrost, Slaměník, 2008) Můţe se tedy stát, ţe vzhled či estetické preference chlapce či dívky 

jiţ na začátku fungování skupiny ostatními členy/kami vyhodnocena jako nevhodný a dítě tím 

získá niţší prestiţ, status, který bude pravděpodobně zastávat i nadále, i přes potenciální 

změnu.  

Skupinový systém rolí je vychází ze „skupinou sdílených očekávání, která se týkají 

toho, jak se má určitá osoba ve skupině chovat“ (Výrost, Slaměník, 2008, s. 324). Formování 

skupinových rolí vychází z potřeb skupiny, na základě interakce mezi skupinou a jedincem. 

V některých sociálních skupinách, ke kterým můţeme přiřadit např. školní třídu, jsou některé 

role předem předstrukturované, např. mluvčí třídy, pokladník, vůdce apod. Dále také ve 
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skupině vznikají role, které nejsou předem dané jako např. leader, hvězda, outsider, bavič, 

mimostojící, šedá eminence, sociální pracovník/ce a mnoho další. (Nakonečný, 1994, s. 58 in 

Výrost, Slaměník, 1998) Tyto role zkoumáme prostřednictvím sociometrických dotazníků, o 

kterých se detailněji zmíním v další části. 

4. 1. 2. Dynamika 

Sociální dynamiku můţeme definovat jako všechny procesy, které probíhají uvnitř 

skupiny a mezi skupinami. Důleţité jsou dva typy interakcí: soutěţ a spolupráce a styl 

regulace, řízení skupiny. (Hrabal, 2002)  

 „Spoluprací a soutěţí dosahuje skupina i jedinec svých cílů odlišným řešením 

základní protikladu: skupina – jedinec.“ (Hrabal, 2002, s. 18) Ve školním prostředí se 

setkáváme s nároky na ţáky a ţákyně na zvládnutí jak kooperace tak soutěţe. V rámci 

různých tématických projektů jsou ve skupinkách přinuceny děti ke spolupráci – musejí se 

domluvit na postupu, rozdělit si úkoly, stanovit si role. Zároveň ve škole probíhá tendence 

k soutěţi – děti mezi sebou závodí, kdo bude mít lepší známku, kdo při tělocviku vyšplhá 

rychleji apod. V rámci vrstevnické skupiny můţe být soutěţ či kooperace také v oblasti 

vzhledu. Dívky nebo i chlapci mohou mezi sebou soutěţit, kdo se bude více podobat určitému 

ideálu či kdo bude mít větší úspěch u jedinců druhého pohlaví. Spolupráce na této úrovni také 

můţe nastat, např. v případě ţe si kamarádi/ky radí, co mají udělat pro „vhodnější image“, aby 

zapadli lépe do třídy a získali si respekt ostatních. Oba mechanismy mohou výkon\snahu ţáků 

a ţákyň zvyšovat, ale záleţí na konkrétním jedinci. 

Styl vedení skupiny má vliv na její strukturu i dynamiku. „Činnost řídícího centra 

skupiny je nutná jak z hlediska dosahování cílů, tak z hlediska vytváření a udrţování skupiny 

koordinací a usměrňování nezávislých nebo protikladných tendencí a aktivit jednotlivců.“ 

(Hrabal, 2002, s. 19) Řízení se ve skupině můţe soustředit na konkrétního formálního či 

neformálního vůdce, nebo být rozděleno mezi více členů.  

V této souvislosti bych uvedla styly řízení podle K. Lewina (Hrabal, 2002): 

Autokratický styl – asymetrické postavení vedoucího a ostatních členů skupiny, vůdce má 

neomezené pravomoci, o které se nedělí, nespokojenost ostatních členů, dochází k různým 

třenicím, jelikoţ nikdo nemá moţnost projevit svoji iniciativu; Demokratický styl – větší 

samostatnost a tvořivost členů skupiny, i přestoţe je zřejmá hierarchie, pozitivní 

interpersonální vztahy, prostor pro kooperaci i konflikt; Liberální styl -  téměř rovnostářská 
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skupina, malá hierarchie, zvenčí téměř nepoznáme, kdo je vůdce, ve skupině lidé neví, ke 

komu se mají odvolávat, poměrně nízká spokojenost – menší zaangaţování lidí, kaţdý pracuje 

„na svém“, není dostateční kooperace, poměrně malá produktivita. Ke stylům vedení se 

obvykle ještě přidává tzv. situační styl, který nepochází přímo od Lewina. Vychází z toho, ţe 

ideální způsob vedení je ten, kdy je vůdčí osoba schopna vyuţívat všechny tři výše uvedené 

styly a podle určité situace je citlivě měnit. (Smetáčková, 2009) Zmíněný formální či 

neformální vůdce můţe ve třídě mít vliv na podobu třídního ideálu krásy a určovat vzhled, 

který je v „normě“ a který jiţ tuto hranice překračuje. V rámci dotazníku jsem s touto 

moţností počítala a zařadila cíleně otázky, které se tuto skutečnost reflektují. 

4. 2. Sociální vliv ve skupině 

„Jednou z nejdůleţitějších charakteristik skupin je jejich vliv na jedince.“ (Výrost, 

Slaměník, 2008, s. 330) Částečně vliv vysvětluje charakter skupiny a její normy. V rámci 

sociální psychologie je velká pozornost věnována vlivu v oblastech plnění úloh a 

rozhodování. Následně přiblíţím jevy, které se mohou týkat vlivu ve skupině ve spojitosti 

s ideálem krásy a posuzovaní na základě vzhledu.  

4. 2. 1. Skupinová polarizace 

Skupinová polarizace je jev, který můţeme definovat jako „zesílení (posun) názorů 

v jejich původním směru“ (Výrost, Slaměník, 2008, s. 332). Jinými slovy lze říci, ţe jedinec 

má svůj vyhraněný názor a pokud pro něj nalezne potvrzení i ve skupině, ještě více se v něm 

utvrdí a zesílí jej. S tímto jevem je spojený „risky shift“ fenomén, který vychází z toho, ţe 

skupina má zesílenou tendenci volit riskantnější alternativy. Příčinou riskantnější skupinové 

volby je rozloţení osobní odpovědnosti, kdyţ skupina rozhoduje společně. Dochází k tomu, 

ţe odpovědnost se z jedince přesune na celou skupinu. Dalším odůvodněním posunu názoru 

můţe být sociální srovnávání, při kterém se jedinec snaţí prezentovat v pozitivním světle při 

komparaci s ostatními. Dalším moţným vysvětlením sociální polarizace lze hledat ve sféře 

zpracování informací, při kterém dochází v rámci diskuse k převýšení argumentů pro nad 

argumenty proti. V těchto úvahách je důleţité zvaţovat také persvazivnost postojů a názorů. 

(Výrost, Slaměník, 2008) Jedním z moţných příkladů můţe být negativní reakce např. na 

oblečení spoluţáka/čky, které je ještě zesíleno potvrzením ostatních členů/ek skupiny. Jedinci 

je tedy přisouzena ještě horší pozice, neţ kterou by mu dal/a chlapec/dívka sám o sobě.   
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4. 2. 2. Konformita 

Konformitou rozumíme „změny chování nebo názoru, které vznikají jako výsledek 

skutečného nebo domnělého tlaku jiného jedince, skupiny nebo společnosti“ (Výrost, 

Slaměník, 2008, s. 339). Konkrétněji je konformita definována jako „změna úsudku jedince 

směrem k úsudku vyjádřenému většinou členů skupiny, k níţ jedinec náleţí“ (Hewstone, 

Stroebe, 2006, s. 459). Jedinec se tedy přizpůsobí svým názorem většině, i přestoţe často 

realitu vnímá jinak. Důleţité je rozlišit na základě jakých popudů jedinec ke konformitě 

dospěje. Jedním z příčin je vystavení se informačnímu vlivu – „vzdává se ostatním, protoţe 

důvěřuje jejich úsudku více neţ vlastnímu“ (Hewstone, Stroebe, 2006, s. 460). V tomto 

případě jedinec názor opravdu zvnitřňuje a přijme ho za svůj. Druhá z moţností je, ţe je 

jedinec vystaven vlivu normativnímu – vzdává se ostatním, aby byl oblíben a akceptován, i 

přestoţe sám názor nesdílí a uchovává si své původní přesvědčení. (Hewstone, Stroebe, 2006) 

Pokud člen skupiny bude nonkonformní, bude skupinou pravděpodobně odsuzován, jelikoţ 

odmítá její názory a činy. „Podle Lataného je odolávání či podlehnutí sociálnímu vlivu závislé 

na třech proměnných: 1. síle, která vyjadřuje důleţitost skupin vyvíjející nátlak; 2. 

bezprostřednost (těsnosti), jeţ odkazuje na blízkost v prostoru a čase ovlivňující vůči 

ovlivňovanému; 3. počtu osob vyvíjející nátlak.“ (Výrost, Slaměník, 2008, s. 345) Na základě 

konformity se členové/ky skupiny mohou přizpůsobovat normám skupiny – např. vyznávají 

stejný ţivotní styl jako většina, líbí se jim stejná móda, nevzepřou se mylnému posouzení či 

šikaně na základě vzhledu apod. Naopak můţe také dojít ke změně názoru skupiny pod 

vlivem menšiny či dokonce jednotlivce. K tomuto jevu dojde většinou, pokud má daný 

jedinec v kolektivu dobré postavení a je povaţován za důvěryhodného, pokud by měl spíše 

niţší status, budou se mi ostatní posmívat a neztotoţní se s ním. Je také důleţitá určitá 

konzistentnost a jistota názoru skupiny. 

4. 3. Sociometrie 

Sociometrie patří k jedné z mnoha metod pomocí níţ, můţeme zkoumat sociální 

skupiny, v mém případě školní třídu. Sociometrii můţeme popsat jako „metodu zjišťující 

pozice členů v malých sociálních skupinách na základě zjišťování vzájemných či 

jednostranných voleb nebo odmítnutí mezi jednotlivými členy“ (Výrost, Slaměník, 1998, s. 

282).  
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Za zakladatele sociometrie je povaţován Jacob Levy Moreno. Podle něho je moţné 

sociometrii definovat jako „vědeckou metodu, jejímţ cílem je měřit interpersonální vztahy ve 

skupině. Zahrnuje studium psychologických vlastností populace prostřednictvím 

experimentální metody a znázorněním výsledků formou matematických vzorců/grafů. Podle 

těchto prostředků můţeme odvodit pravidla a zákony mezilidských vztahů v konkrétní 

situaci“ (Merineau, 1989, s. 158 in Marineau, 2007, s. 323). Ve shodě s Henrym J. Meyerem 

vnímal Moreno sociometrii ve třech následujících úrovních: orientace na ţivot, teorie 

společnosti, metoda výzkumu. (Marineau, 2007, s. 323) Podle mého mínění je dnes 

sociometrie vnímána ve třetí, poslední úrovni – metoda výzkumu.  

Jedním z moţných přístupů k interpretování sociometrie je, ţe pozice ţáka nebo ţákyně 

třídy je zkoumána ve třech základních dimenzích (Výrost, Slaměník, 1998, s. 283): 

1) Kompetence – zásadní je školní výkonnost 

2) Vliv – zahrnuje rozsah ovlivňování interakcí a činností ve třídě jednotlivcem 

3) Obliba – vyjadřuje citové hodnocení osobnosti a jednání ţáka/yně 

Pozice ţáků a ţákyň vnímáme v rámci sociometrie ve dvou základních dimenzích (Macek, 

Lacinová, 2006): 

1) Sociální vliv či sociální význam 

2) Sociální přijetí, oblíbenost či preferovanou 

Dvojdimenzionální model vzešel z dříve pouţívaného jednodimenzionálního dotazníku, 

který zahrnoval škálu přijetí či odmítnutí vrstevníky/cemi, kvůli jeho vyšší statistické 

výpovědnosti. (Macek, Lacinová, 2006) 

Mezi nejznámější dvojdimenzionální sociometrické dotazníky či testy patří SO-RA-D 

(Sociometrický ratingový dotazník), jehoţ autorem je V. Hrabal. Ţáci a ţákyně vyplňují 3 

poloţky – vliv a oblibu na pětistupňové škále a odůvodnění. Při vyhodnocování nám vyjde 

tabulka s hodnotami, které můţe posléze přenést do grafů a prozradí nám více o struktuře a 

vztazích v rámci sociální skupiny.  

Dále bych zmínila dvojdimenzionální dotazník B3 a B4, které zavedl R. Braun. B4 se 

pouţívá pro ţákyně a ţáky zvláště 2. – 3. třídy, jelikoţ je výrazně zjednodušený oproti B3. Na 
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základě kladných a záporných bodů můţeme získat třídní hierarchii a sociogram pozitivních a 

negativních vazeb v rámci skupiny. Dotazníky také měří pocity ve třídě – bezpečí, přátelství 

apod. a hodnotí na základě sebereflexe sami sebe. Jako slabinu B3 či B4 můţeme vidět fakt, 

ţe dotazovaný/á nemusí hodnotit všechny členy sociální skupiny, ale pouze někoho nominují. 

Pro svůj výzkum jsem zvolila právě tento dotazník B3, jelikoţ mi přijde, ţe komplexně 

mapuje síť vztahů. Verze, kterou jsem pouţila, je poupravena pro účely preventivních 

programů pod záštitou Křesťansko-pedagogické poradny v Praze. Formulář s přesným zněním 

otázek je dán do příloh.  

Alternativou dvojdimenzionálních modelů je model trojdimenzionální od Bukowskiho 

a Newcomba. „Autoři vytvořili pomocí sociometrické techniky uţívající osm škál tři dimenze, 

a sice „agresivní“, „prosociální“ a „ustupující“. (Macek, Lacinová, 2006, s. 47-48) Toto pojetí 

však autoři dále nerozvíjeli.  

U všech metod, které nám pomáhají poodhalit síť vztahů a strukturu školní třídy či jiné 

sociální skupiny, bychom měli být opatrní při interpretaci, abychom nedospěli k mylným 

závěrům. Vţdy je lepší kombinovat různé metody pro větší výpovědní hodnotu šetření. 

5. Design výzkumu 

 Realizovala jsem kvalitativní výzkum, který se zabýval ideálem krásy ve spojitosti 

s třídním kolektivem u dvou skupin adolescentních ţáků a ţaček 9. třídy.  

5. 1. Cíle a výzkumné otázky výzkumu 

 Cílem mého výzkumu bylo zaměřit se na to, zda ve třídách existuje určitý ideál krásy a 

na jeho případnou podobu. Na základě dotazníků jsem chtěla zjistit, jak by měl vypadat 

atraktivní chlapec a atraktivní dívka z pohledu dotazované/ho dívky či chlapce a jak vypadá 

„ideální chlapec“ a „ideální dívka“ pro většinu třídy. Tyto dvě perspektivy jsem vzájemně 

porovnávala a zjišťovala jejich shody, případně rozdíly. Výsledky jsem porovnávala s ideálem 

krásy prezentovaným médii. Dále jsem chtěla zjistit, zda se objeví nějaké mechanismy, na 

základě kterých se dalo říci, ţe se třídní ideál krásy vytváří. Dalším cílem bakalářské práce 

bylo zjistit, jak se podílí vzhled a podobnost s případným „třídním ideálem krásy“ na 

hierarchii třídy – zda má vliv a pokud ano, tak jak zásadní. Celkově jsem se zaměřovala na 

pojetí chlapců a dívek – zda na problematiku nahlíţí podobě, případně jaké jsou odlišnosti. 
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 Za výzkumné otázky jsme si kladla následující. Na základě těchto otázek jsem volila 

metody zkoumání a analyzovala data. 

 Existuje ve třídě specificky třídní ideál krásy pro dívku a pro chlapce? 

 Má podobnost s třídním ideálem krásy vliv na strukturu třídy? 

 Má třídní ideál krásy spojitost se spokojeností sebe samé v kolektivu? 

 Jsou si ţáci a ţákyně vědomi mediálního ideálu krásy a konfrontují se s ním nějakým 

způsobem? 

5. 2. Metody a postup při sběru dat 

Při realizaci výzkumu jsem postupovala v následujících krocích a vyuţila jsem třech 

hlavních metod – pozorování, dotazník a rozhovory.  

1. Vytvoření vlastního dotazníku k ideálu krásy (příloha 7) 

2. Pilotáţ pro úpravu nepřesných či zbytečných otázek  

3. Pozorování – zmapovat situaci ve třídě, navázat s ţáky a ţákyněmi vztah a proniknout 

alespoň částečně do jejich prostředí 

4. Zadání dotazníkového šetření 

5. Zadání sociometrického šetření (příloha 9) 

6. Analýza a okódování odpovědí v dotazníku 

7. Pozorování – ověření výsledků dotazníků 

8. Individuální rozhovory se ţáky a ţákyněmi  

5. 3. 1. Dotazník  

 Při přípravě dotazníku jsem se snaţila vybírat otázky, které by sytily více aspektů 

tohoto tématu. V rámci třídního ideálu krásy jsem se snaţila zaměřit na to, jak reálně ve třídě 

ideální dívka či chlapec vypadají a jestli je pohled dotazované/ho ve shodě nebo v rozporu. 

Dále jsem se snaţila směřovat otázky na to, co má vliv na hierarchii třídy – zvláště jak 

zásadní postavení má v posuzování jednotlivců vzhled. Součástí bakalářské práce je také 

posouzení a konfrontace ţáků/yň s ideálem krásy prezentovaným v médiích. Pro zhodnocení 

otázek a korektuře jsem provedla pilotáţ s 2 dívkami a 1 chlapcem ve věku 15 let 

z mimopraţské základní školy. Po vyplnění otázek a následných rozhovorech jsem se 

rozhodla otázky, které respondenti/ky vnímali jako totoţné, vymazat a přidat větší spektrum 

moţných odpovědí. Finální verze tedy obsahuje 11 otázek věnovaných tématu ideálu krásy a 
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třídnímu kolektivu. Velká část otázek je široce otevřená, ostatní jsou polozavřené. Dotazník 

obsahující identifikační poloţky je dán do příloh. 

5. 3. 1. 1. Analýza dotazníků 

 Pro výzkum jsem se rozhodla pouţít více technik, abych prostřednictvím triangulace 

dat zajistila vyšší validitu a reliabilitu výsledků. Pro etickou korektnost byl nejprve od dívek a 

chlapců vybrán informovaný souhlas, který poskytli pouze někteří rodiče. Celkově jsem 

informovaný souhlas neobdrţela od 5 ţáků/yň – 2 z 9. A a 3 z 9. C. V době, kdy jsem měla se 

školou domluveno zadání dotazníku k ideálu krásy v 9. C, probíhala sportovní soutěţ, které se 

účastnilo několik dětí, proto vyplňovalo odpovědi bohuţel pouze 10 chlapců a dívek z 19, 

kteří měli souhlas.   

Ţákům a ţákyním ve dvou 9. třídách byl zadán připravený dotazník s ústní i písemnou 

instrukcí na úvod. Jednotlivé otázky byly vysvětleny a děti se mohly doptávat. Vyplnění 

všech otázek nebylo striktně dáno, aby se respondenti a respondentky nemuseli vyjadřovat 

k pro ně subjektivně nepříjemným otázkám. Toto povolení s sebou neslo riziko, ţe ţáci/kyně 

nebudou vyplňovat dotazník důsledně, coţ se mi poté také částečně potvrdilo. Pro analýzu 

sesbíraných dat jsem vyuţila metodu otevřeného kódování, při které „je text jako sekvence 

rozbit na jednotky, těmto jednotkám jsou přidělena jména a s takto nově pojmenovanými 

(označenými) fragmenty textu potom výzkumník dále pracuje.“ (R. Švaříček; K. Šeďová, 

2007, s. 211) Na základě kódů jsem vytvořila matici s kategoriemi (příloha 11), které mi 

slouţily pro přípravu následných rozhovorů. Tyto kategorie mi slouţí částečně při 

koncipování textu, jelikoţ jej podle nich strukturuji.  

5. 3. 2. Sociometrický dotazník  

Další setkání byl chlapcům a dívkám zadán sociometrický dotazník B3 pro objektivní 

zmapování třídních vztahů. Jednotlivé otázky byly dovysvětleny, a jelikoţ ţáci/kyně mají 

s podobným šetřením zkušenosti z preventivních programů probíhajících na jejich škole, tak 

nebyl ţádný problém. Získaná data jsem analyzovala pomocí počítačového programu, coţ mi 

laskavě umoţnili v Křesťanské pedagogicko-psychologické poradně na Praze 8. Vzniklé 

výsledky jsem potom mohla porovnávat s daty z mého dotazníku nebo rozhovorů.  
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5. 3. 3. Pozorování 

Nejprve jsem pozorování prováděla před zadáním dotazníků, abych měla moţnost 

poznat alespoň trochu atmosféru a dění ve třídě. S dětmi jsem navázala prvotní kontakt a 

pokusila se získat jejich důvěru. Další pozorování následovalo po analýze dotazníků k ideálu 

krásy i sociometrického šetření. Snaţila jsem se prostřednictvím této metody ověřit data 

zvláště ze sociometrie – vztahy mezi ţáky/němi  a jejich role v kolektivu. Také jsem se 

snaţila pozorovat jejich vztah ke kráse a estetičnu – rozhovory na toto téma, hodnocení 

ostatních, úpravy vlastního vzhledu.  

5. 3. 4. Rozhovory 

Rozhovory s ţáky a ţákyněmi jsem potom koncipovala pouze jako doptávání se na 

nejasné odpovědi či kategorie vzniklé na základě analýzy dotazníků, jelikoţ získaný 

informovaný souhlas se na rozhovory nevztahoval. Tato interview probíhala většinou pouze 

v rámci pozorování během přestávek.   

5. 6. Třída – výzkumný soubor 

 Jako informanty/ky jsem vyuţila ţáky a ţákyně dvou 9. tříd základní školy na Praze 8 

v průměrném věku 15 let. Výzkum se realizoval pro děti v přirozeném prostředí, v jejich třídě, 

za dohledu třídních vyučujících v rámci třídnických hodin. Účastnilo se celkem 29 dětí  - 17 

chlapců a 12 dívek. Sociometrický dotazník vyplňovalo celkem 34 ţáků a ţákyň – 21 chlapců 

a 13 dívek. Zbylí ţáci a ţákyně buď neměli informovaný souhlas, nebo byli během 

dotazování nepřítomni. Z celkového počtu 41 dětí se účastnilo dotazování následující vzorek 

respondent/ek. Poměr chlapců a dívek v rámci jednotlivých tříd uvádím v tabulce. 

Třída Dotazník k ideálu krásy Sociometrický dotazník B3 

 Chlapci Dívky Chlapci Dívky 

9. A 10 7 10 7 

9. C 7 5 12 6 
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6. Analýza  

Na základě odpovědí ţáků a ţákyň 9. tříd bych se nyní pokusila popsat, jak vypadá 

subjektivně konstruovaný ideál krásy jednotlivých dívek a chlapců a ideál krásy, který 

povaţují za většinový ve třídě, tedy ideál krásy odpovídající představě náctiletých. Otázky 

směřující k objasnění individuálního a třídního ideálu krásy zněly „Jak vypadají chlapci a 

dívky, které ty povaţuješ za atraktivní a pohledné?“ a „Popiš prosím, jak by podle tebe 

vypadala dívka a chlapec, jejichţ vzhled by se líbil většině tvých spoluţáků/ček“. Pokusím se 

oba modely vzájemně porovnat a rozdílnosti napříč třídami a skupinou dívek a chlapců 

pojmenovat na základě většinové, genderované představy ţáků a ţaček. U chlapců a dívek se 

pokusím ideály krásy popsat zvlášť. 

6.1. „Ideální dívka“ 

 Charakteristiky přidělované dívkám byly v dotaznících velmi podobné při zaměření na 

subjektivně hodnocený ideál krásy a ideál, který odhadují ţáci a ţákyně, ţe by se líbil většině 

ve třídě. Pokud se podíváme na kategorie pro všechny odpovědi, jsou velmi rozmanité. Nyní 

bych blíţe popsala ty, které se objevovaly častěji a povaţuji je na základě četnosti za 

významné pro sociální postavení ve třídě a sebehodnocení, případně body image jednotlivých 

dívek.  

6. 1. 1. Dlouhé vlasy 

Tato kategorie byla u ţáků/yň zastoupena kvantitativně nejvíce. Důleţitost, která je na 

tuto kategorii kladena, je podobně hodnocena chlapci i dívkami v obou třídách. Zajímavé je, 

ţe v dotaznících je zmiňováno většinou pouze spojení „dlouhý vlasy“, případně „hezký 

vlasy“, není ve většině případů přímo specifikována jasná délka, účes, barva a jiné aspekty, 

které jim můţeme přidávat. Při krátkých rozhovorech jsem se ţákyň a ţáků doptávala, co si 

pod dlouhými vlasy u děvčat představují.  

Odpovědi na otázku „Jak dlouhé by měla mít dívka vlasy, aby ti to připadlo 

atraktivní?“ byly podle mého mínění u chlapců značně nejisté. „No, já nevím…Tak akorát. 

Třeba k sem (k lopatkám). Ne zas moc dlouhý. Třeba kdyţ má holka vlasy aţ po zadek, tak to 

taky není ono. Vypadá pak jako ňákej hipík.“ znělo z úst jednoho chlapce. „Mně se líbí, kdyţ 

má holka vlasy delší, ale musí bejt upravený, aby bylo vidět, ţe se o ně stará. Támhle Terka to 

má dobrý.“ odpovídá jiný chlapec a kamarádi kolem mu souhlasně přikyvují. Ze zmíněných 
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výňatků můţeme vidět, ţe děti se přemýšlí o míře, která je vhodná, a pokud někdo z určité 

optimální míry dané normou vybočí, můţe to pro něj nést určité následky, např. je mu 

přiřazen určitý ţivotní styl jako hipík či špindíra.  

Barvy a typu vlasů se dotkl při dotazování jeden respondent, který si myslí, ţe „vlasy 

by měly bejt dlouhý klidně pod zadek a taky červený a kudrnatý. Červená je cool a taková 

rajcovní“. V tvrzení chlapce můţeme vidět erotizaci, coţ podle mého názoru značí, ţe ideál 

krásy má pro ţáky/ně sexuální podtext. Barvy vlasů se v dotaznících dotklo i více ţáků/yň, ale 

z odpovědí podle matic vyplývá, ţe je celkem jedno, jestli je dívka blond, bruneta, zrzka či 

černovláska. Někteří/ré dotazovaní/é mají v odpovědích i specifickou barvu vlasů, která jim 

připadá atraktivní, např. hezké je, kdyţ jsou „vlasy blonďaté, černovlasé“.  

Dívky mají o podobě vlasů jasnější představu. Jedna z respondentek mi odpověděla, ţe 

„u vlasů je asi jedno, jak jsou dlouhý. Podle mě jsou hezký, kdyţ jsou lesklý a má jich holka 

hodně. Je lepší, kdyţ jsou dlouhý aspoň po ramena. To je pak takový hezčí“. Jiná ţačka si 

myslí, ţe je „fajn je, kdyţ jsou vlasy delší a postupně sestříhaný“. Mnoho dotazovaných 

odpovědělo pouze „Nevím.“ nebo „tak normálně“ a blíţe svůj názor nespecifikovalo. 

Z uvedených odpovědí podle mého mínění vyplývá, ţe délka vlasů je důleţitá a můţe být 

znakem upravených a zdravě vypadajících vlas, coţ mnohdy ještě podstatnější neţ samotná 

délka.  

Při rozhovorech jsem se snaţila také pátrat po tom, proč jsou dlouhé vlasy na dívce 

přitaţlivé. Na otázku „Co se ti na dlouhých vlasech líbí?“ přišlo více názorů. Odpovědi 

„Nevím, je to takový holčicí.“ či „Prostě to k nám patří.“ mohou značit o delších vlasech jako 

o znaku feminity. Obě výpovědi také naznačují biologický esencialismus, který, v tomto 

případě dívky, povaţují za platný. Na základě genderového řádu by tedy dlouhé vlasy byly 

znakem ţen a dívek a krátký sestřih charakteristikou pro chlapce a muţe. Jako další pozitivum 

dlouhých vlasů byl jmenován zájem chlapců a usnadnění navázání potencionálního vztahu. 

Jedna z dívek se k tomuto tématu vyjadřuje s tím, ţe „ klukům se to prostě líbí. Mám od mala 

dlouhý vlasy a kluci se za mnou otáčej“. Také v tomto tvrzení můţeme vnímat 

sexualizaci/erotizaci ideálu.  

Skutečnost, ţe se v realitě setkáváme poměrně často s dívkami, které nosí krátký účes 

a s chlapci, kteří si nechávají narůst delší vlasy, protoţe se jim to líbí či to patří k image 

nějaké sociální skupiny, ţáci a ţákyně v dotaznících ani při rozhovorech téměř nereflektovali, 
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aţ na jednu dívku, která se domnívá, ţe „dlouhý vlasy jsou nepraktický. Krátký vlasy si můţu 

ráno jen trochu prohrábnou a nemusím si dělat ňáky účesy. Spousta holek to má sportovně“. 

Sportovně vypadající ţeny nám zde mohou evokovat nedostatečnou feminitu, proto 

„maskulinní“ sestřih není brán s podivem. Na zmíněném výňatku můţeme vidět, ţe ideál a 

realita jsou v distanci. Realita není, i přes určitý tlak, ideálem ovlivněna zcela, mechanicky a 

je moţné mu odolat. 

Domnívám se, ţe dlouhé vlasy jsou implicitně zakotveny v naší mysli jako součást 

vzhledu „správné ţeny“, coţ je jeden z hlavních důvodů, proč je tato kategorie stereotypně 

spojována s ideálem ţenského pohlaví.  

6. 1. 2. Štíhlost, výška, poprsí 

Téma štíhlosti se objevuje zhruba v polovině odpovědí v rámci dotazníků. Většinou se 

skrývá pod pojmenováním „hubená; štíhlá; pěkná postava“. Důraz na štíhlost můţeme 

zmínit v souvislosti určitým společenským tlakem, který je na nás vyvíjen. Vysílají k nám 

poselství a my více či méně tento vzkaz přijímáme a akceptujeme. Pro adolescentky můţe být 

někdy těţké uvědomit si, ţe obrazy, jimţ jsou vystavovány v médiích, nejsou reálné ţeny, 

protoţe jsou nejprve na základě cenzury vybrané a potom různě počítačově upravené, 

odsvícené, aby působily ještě štíhleji, neţ ve skutečnosti jsou. (Wolf, 2000) Potencionální 

rizikem mohou být patologické návyky v podobě poruch příjmu potravy, kam řadíme 

mentální anorexii, mentální bulimii, záchvatovité přejídání, či relativně nový fenomén 

v podobě ortorexie, vyuţívání přípravků na hubnutí, nebo dokonce odhodlání k zákrokům 

plastického chirurga.  

Děti, se kterými jsem dělala následné drobné rozhovory a ptala se jich na otázky „Líbí 

se ti štíhlé dívky?“, „Co se ti na štíhlosti líbí a jak vypadá hezky štíhlá dívka?“, se vyjadřovaly 

k problematice většinou s tím, ţe se jim nelíbí holka, která je velmi hubená, ale atraktivní je 

spíše přirozeně štíhlá slečna. „No, jasně, ţe se mi líbí štíhlý holky. Nechtěl bych ţádnou 

tlustou machnu, ale zase taky ne nějakou anorektičku, která je samá kost.“ odpovídá jeden 

chlapec. „Mně se teda líběj ty modelky z televize nebo časáků, ale zase takový holky skoro 

neznám, aby byly vysoký, hubený. Neva mi, kdyţ je holka štíhlá tak normálně.“ snaţí se 

popsat svůj názor jiný. „U holek je hezký, kdyţ maj hezkou postavu. Snaţím se nějak moc 

nejíst, abych moc neztloustla, ale zase si občas dám něco dobrýho nebo zajdem do Mekáče.“ 

vyjadřuje se k otázce jedna z respondentek. „Myslím, ţe se štíhlý holky líběj všem. Taky bych 
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tak chtěla vypadat.“ hodnotí štíhlost dívka, která i v dotazníkovém šetření zmínila, ţe by chtěl 

zhubnout, aby se cítila lépe a objektivně její BMI přesahuje hranici normy. Pouze jeden 

chlapec odpovídá, ţe se mu příliš štíhlé dívky nelíbí, protoţe „jsou pak takový nudný, neuměj 

se bavit a ţerou jen samý müsli, coţ je k blití“.  

Ať uţ se ţákyním a ţákům štíhlé dívky líbí nebo nelíbí, nepodařilo se mi zjistit, co 

přesněji na štíhlosti přitahuje/nepřitahuje a co je na ní tak důleţitého pro ně či pro ostatní. 

Většinou se na otázky mířené tímto směrem ozývaly odpovědi jako „Nevím.“, „Je to prostě 

hezký.“ nebo „Nevím, co chceš slyšet. To je kaţdýho věc.“. Tuto nejistotu a nejasnost si 

můţeme vysvětlovat také jiţ zaběhnutou kulturní normou, která je nám vštěpována v průběhu 

socializace a kterou máme osvojenou do té míry, ţe o ní příliš nepřemýšlíme a nestavím se 

k ní kriticky.  

Jako doplňující dvojici byla často v dotaznících uváděna k štíhlosti také výška – dívka, 

která ţákům/yním přijde atraktivní, by měla být „vysoká; vysoká, ale ne vyšší neţ já“, píší 

někteří. Tyto dvě charakteristiky se ve většině případů objevují hned za sebou. Štíhlost spolu 

s výškou nám mohou asociovat vzhled „klasické“ modelky, která tyto parametry musí 

splňovat uţ z důvodu svého povolání. Zajímavé je, ţe mnoho chlapců zmiňuje u atraktivní 

dívky výšku ve spojitosti se sebou samým. Jak jiţ bylo uvedeno, objevuje se poţadavek, aby 

bylo děvče vysoké, ale ne vyšší neţ on sám. Můţeme zde vidět ustálený ideál vzhledu 

partnerského páru a tuto skutečnost můţeme interpretovat v souladu s tradičními, 

stereotypními genderovými rolemi, které přisuzují muţi roli ochránce a ţeně roli podřízené 

osoby, která by se měla nechat muţem opatrovat. Výška tedy ukazuje míru 

dominance/submisivity a maskulinity/feminity. Zajímavé je, ţe dívky a chlapci spontánně 

posuzují ideál ve vztahu k vlastnímu partnerovi/ce – tedy vztah muţů a ţen pojímají a priori 

jako vztah sexualizovaný.  

Jako další obdivovaná součást dívky jako aspekt tělesnosti je poprsí nebo spíš slovy 

chlapců „velké poprsí“. Ţenské tělo a jeho podoba má jistě také mimo jiné sexuální význam, 

proto jsou pro chlapce sekundární pohlavní znaky důleţité. 

6. 1. 3. Oblečení 

  Tuto kategorii oblečení můţeme vnímat ve více rovinách stejně, jako o ní uvaţují i 

někteří respondenti/ky. Někteří/ré dospívající vnímají oblečení v úrovni obecnosti, aby dívka 

působila upraveně, a někteří/ré naopak vypisují přesně, jaké oblečení je atraktivní. Trend 
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značkového oblečení, které spíše neţ kvalitu reprezentuje status, je pro mnoho adolescentů/ek 

důleţitý. Značkové oblečení jim pomáhá umístit se v hierarchii skupiny lépe a získat tím 

respekt okolí. Naopak proti tomuto se vymezuje skupina, která značkové oblečení pokládá za 

zbytečné a nedůleţité. Oba protipóly se objevují i v odpovědích v rámci dotazníkového 

šetření.  

Jeden chlapec z 9. C se domnívá, ţe většině chlapců a dívek by se líbila slečna, která 

nosí „asi normální oblečení né moc značkový a drahý“. Tato citace je v souladu i s jeho 

vyjádřením při rozhovoru, kdy podotkl, ţe jsou „třída sociálů a hadry tolik neřešej“. 

Oblečení je pro něho statusovým symbolem a usuzuje se z něj na socio-ekonomické postavení 

svých spoluţáků/ček. Jedna z dívek z druhé třídy naopak píše, ţe atraktivní ţena, jeţ by se 

líbila většině třídy, by měla mít oblečení z „Céáček, Nike, Adidas, Puma“. Chlapec ze stejné 

třídy při rozhovoru podpořil názor spoluţačky, kdyţ řekl, ţe si myslí, „ţe by kluk měl nosit 

nějakou moderní bejsku, mikinu DC, aby budil respekt“. V této třídě tedy můţeme soudit, ţe 

je instituce značkového oblečení důleţitější neţ v prvně zmíněné. Nabízí se zde otázka, proč 

jsou módní trendy ve vazbě na značky, pro respondenty/ky tolik důleţité. Jedním z moţných 

odůvodnění, a podle mého názoru vzhledem k odpovědím dětí, nejpravděpodobnější, se můţe 

značka reprezentovat statusový symbol, který můţe značit, do jaké skupiny patříme nebo 

jakou skupinu povaţujeme za referenční a prokazujeme jí tím sounáleţitost s ostatními členy. 

Podle kulturně-antropologických teorií je pro kulturu důleţitý mechanismus difuze, coţ je 

proces, při kterém jsou nejdůleţitější produkty lidské činnosti (artefakty, sociokulturní 

regulativy, ideje) navzájem předávány různými kulturami, tedy jako šíření kulturních prvků a 

kulturních komplexů z jedné společnosti do druhé. Tuto skutečnost lze doloţit i na oblastech, 

jako je móda a jiné trendy. Některé prvky jsou přijaty proto, ţe pocházejí z prestiţnější 

kultury a jsou hodnoceny jako ţádoucnější a potřebnější. (Murphy, 2004; Soukup, 2004) 

O barvách, které by měla dívka nosit, se objevují myšlenky zvláště u chlapců. Jeden se 

domnívá, ţe by atraktivní dívka měla nosit „světlejší barvy oblečení“ a druhý, ţe fajn je, kdyţ 

střídá „různé barvy kalhot“. Při dodatečných rozhovorech, ale vyšlo najevo, ţe nejde o barvy 

tolik, protoţe pro kaţdého je symbolika barev jiná a nelze to zobecňovat. „Mně se líbí černá 

barva, protoţe ta holka vypadá tak tajemně.“ říká jeden a druhý mu vstupuje do řeči s tím, ţe 

„potom ale vypadá někdy, jako by šla na pohřeb“.   
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Některé a ţákyně a ţáci se k tématu oblečení vyjadřují pouze ve velmi obecné rovině a 

píší např. měla by být „slušně oblečená“, měla by být „upravená“, nosit „dobrý oblečení“. 

V tomto případě je tedy třeba vyvinout základní péče o svůj vzhled a úpravu zevnějšku, aby 

jedinec působil dobře. Nejsou dána striktnější kritéria, která je nutno splňovat. Tento přístup 

nabízí prostor k individualitě a projevení vlastního vkusu dívky. Jedna z dívek odpovídá 

naopak na otázku ohledně vzhledu atraktivní dívky velmi konkrétně – měla by nosit „sukni, 

lodičky, košili s vístřihem bílou“. V tomto případě dívka jmenuje části oblečení, které jsou 

tradičně spojeny s feminitou. Na otázku, proč zvolila zrovna tyto charakteristiky, odpověděla, 

ţe se domnívá, ţe „klukům se takový holky líběj a je to sexy“. Jak je vidět v úryvku, oblečení 

slouţí jako jakési kódy, kterými se snaţí jedinec něco naznačit okolí, např. krátká sukně a 

hluboký výstřih mohou značit snahu zalíbit se druhému pohlaví. Styl oblečení nebo barva 

fungují jako symbol, který je víceméně platně v naší společnosti uznávaný. 

6. 1. 4. Vlastnosti 

Mimo vnějších charakteristik, které se váţí k tělu, jmenují jako důleţité aspekty 

adolescenti a adolescentky spontánně také povahové vlastnosti, i přestoţe se na ně dotazník 

přímo neptá, coţ značí o komplexním pojetí ideálu. Je tedy zřejmé, ţe se pod pojmem 

„atraktivní dívka“ neskrývají pouze vnější aspekty, ale také vnitřní. Jako nejčastěji 

jmenovanou charakteristiku uvádějí dospívající inteligenci – měla by být „chytrá“, „né moc 

blbá“, „nemám rád diliny“ uvaţují ţáci/kyně. Na toto konto mi dodával jeden chlapec, ţe „je 

to přeci jasný, ţe se mu nelíběj vypatlaný krávy, co nevěděj, ţe jedna plus jedna jsou dvě“. 

Jako další očekávání spojené s chováním dívek je určitá míra prosociálního chování – měla by 

být „milá“, „spolehlivá“, „ráda všem pomůţe“. I tyto vlastnosti částečně korespondují 

s tradičními charakteristikami „správné ţeny“, která se zabývá rodinou, domácností a 

mezilidskými vztahy více neţ muţ, a proto těmito vlastnostmi jej na základě komplementarity 

doplňuje.  

V dotaznících byly jmenovány i další vlastnosti, které můţeme podle konotace dělit na 

oblast výkonovou (např. „úspěšná“) a oblast sociální. Podruhé zmíněnou perspektivu lze dále 

ještě dělit na úroveň obecné společenskosti (např. „vtipná“, „né trapná“) a úroveň partnerské 

vztahovosti (např. „věrná“). Důleţitost vnitřním charakteristikám přikládají i tací ţáci/kyně, 

kteří odmítli přesně atraktivní dívku popsat, protoţe se domnívají, ţe „do hlavy ostatním 

nevidí“ a „je to u kaţdýho jinak“. Zajímavé je, ţe vlastnosti jako podstatnou součást podle 

nich atraktivní ţeny, dalo jednou tolik chlapců neţ dívek. Po rozhovorech vyplynulo, ţe 
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chlapci mluví o „atraktivní dívce“ jako o potencionální partnerce, u které není zásadní vzhled 

a dívky jako o dívce, kterou by chtěla podle nich většina kluků. Můţeme tedy vidět, ţe pro 

dívky a pro chlapce je referenční rámec budování vlastního sebepojetí odlišný. „Já myslím, ţe 

klukům jde spíš o vzhled neţ o to, jaká holka ve skutečnosti je.“ zdůvodňuje svůj názor jedna 

s dívek.  

6. 1. 5. Další komponenty „ideální dívky“ 

Na základě odpovědí jsem vytvořila kódy s tématy, které se v dotaznících objevují. 

Některé nejsou tolik četné, abych je rozpracovávala detailněji v rámci podkapitol, ale přeci 

jen bych se o nich ráda zmínila. Zmínky byly také o očích, případně barvě, ale podle mého 

názoru není ţádná větší shoda, kterou by bylo moţné zobecnit. Dvakrát se v odpovědích 

objevilo téma líčení, ale nebylo nijak specifikováno. Doptávala jsem se těchto dvou dívek, co 

si pod hezkým líčením představují. Odpovědi zněly trochu podobně. Jedna se domnívá, ţe 

líčení by mělo být „jemné, ať není zmalovaná. A kdyţ uţ, tak alespoň černé stíny“ a druhá si 

myslí, ţe by se dívky měly líčit „s rozvahou. Nezmalovaně, můţe mít lehce stíny, tuţku (ne 

moc silně) a řasenku. Někdy i trochu make-up. V některých dotaznících byly u úkolu „Popiš 

prosím, jak by podle tebe vypadala dívka a chlapec, jejichţ vzhled by se líbil většině tvých 

spoluţáků/ček.“ také zmíněny odpovědi, ţe není moţné rozhodovat za ostatní, ţe je to vysoce 

individuální a určitý vzhled i vlastnosti mají pro kaţdého jiný subjektivně daný význam. 

Zajímavé definování atraktivní dívky se objevilo u několika patnáctiletých hochů, kteří místo 

výčtu různých charakteristik a vlastností, napsali rovnou jméno ţeny, kterou povaţuje za svůj 

nebo třídní „ideál“, v tomto případě se jednalo o herečky Jessicu Albu a Carmen Luvanu.  

6. 1. 6. Porovnání 9. A a 9. C 

V této části, kdy se jedná o popis „ideální dívky“, jsem významné rozdíly mezi třídami 

nedohledala, proto jsem i tuto část koncipovala společně pro obě třídy. Jediný viditelný rozdíl 

shledávám v kategorii vlastnosti, kdy se při otázce „Jak vypadají chlapci a dívky, které ty 

povaţuješ za atraktivní a pohledné?“ v 9. A objevilo zmínění šestkrát a v 9. C pouze jednou. 

Tato skutečnost znamená, ţe třídní ideál je vedlejší a silnější vliv má ideál celospolečenský. 

Je moţné, ţe si otázku interpretovali tak, ţe mají vyplnit pouze vnější charakteristiky, nebo 

pro ně opravdu nejsou určité vlastnosti tolik stěţejní. V obou třídách byli ţáci a ţákyně 

konkrétnější v případě, ţe měli popsat svoje stanovisko, neţ kdyţ měli posoudit, co by se 

líbilo většině ve třídě. Kódy byly zastoupeny u odpovědí na obě otázky velmi podobně. 
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Jedním z moţných vysvětlení je, ţe dospívající normu třídy mají natolik zvnitřněnou, ţe ji 

povaţují za součást své subjektivní normy. Nebo se jí také mohou konformně přizpůsobovat, 

jelikoţ to přináší v rámci školní třídy pozitiva pro jedince samotného. Domnívám se, ţe dívčí 

ideál krásy, zvláště subjektivně posuzovaný, je podobný současnému ideálu, který prezentují 

média a jenţ jsem více nastínila v teoretické části bakalářské práce.  

6. 1. 7. Porovnání pohledu dívek a chlapců 

V této části vnímám na místě také zmínit pohled chlapců a dívek – jejich shody a 

odlišnosti. Pro lepší přehlednost jsem zvolila formu tabulky s početem odpovědí, ačkoliv si 

uvědomuji, ţe kvantifikace dat není v kvalitativním výzkumu zcela podstatná. Z níţe 

uvedených dat můţe vidět, ţe pro chlapce je důleţité, aby byla jeho „ideální dívka“ vysoká, 

ale jak jiţ bylo uvedeno pouze do té míry, aby nepřerostla je samé. Ţáci také kladnou důraz na 

poprsí, coţ se u dívek při posuzování subjektivního ideálu vůbec nevyskytlo. Krása či 

atraktivita ţeny má tedy pro chlapce jednoznačně sexuální rozměr. Chlapci také mírně 

nadhodnocují vlastnosti a oblečení. Ve vztahu k svému, muţskému, referenčnímu rámci 

hodnotí „ideální dívku“ jako potenciální partnerku, proto také zdůrazňují vlastnosti. Dívky na 

rozdíl od chlapců nadhodnocují líčení, coţ můţe být jedno z kritérií, na základě kterého se 

dívky srovnávají a posuzují. U třídního ideálu se názory dívek a chlapců podle mého názoru 

nijak zásadně nerozcházejí, coţ značí i jednotnou představu o tom, co je ve třídě ţádoucí a co 

jiţ překračuje mez danou určitou normou. 

 Štíhlá Vysoká Poprsí Líčení 
Dlouhé 

vlasy 
Oči Vlastnosti Oblečení Celebrita Individuální 

Chlapci (můj 

ideál) 
5 5 3 0 7 1 5 4 1 - 

Dívky (můj 

ideál) 
4 1 0 2 5 1 2 2 0 - 

Chlapci 

(třídní ideál) 
2 1 2 - 2 0 2 4 2 0 

Dívky  

(třídní ideál) 

3 1 1 - 3 1 3 2 0 3 
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6.2. „Ideální chlapec“ 

 Kódů, které jsem získala na základě odpovědí dotazníkového šetření, je u chlapců víc 

v porovnání s děvčaty. Objevovalo se i diferenciace např. barvy očí či vlasů apod. I u chlapců 

se mi ideál jedince jeví velmi podobný třídnímu, proto bych tuto část také pojala společně pro 

obě dimenze ideálu krásy. Nyní se pokusím podrobněji rozvést kategorie, které získaly 

nevětší četnost, a povaţuji je za důleţité pro tuto tématiku.  

6. 2. 1. Výška 

Na rozdíl od dívek se výška u chlapců dostala na první místo, co se týče odpovědí, 

zvláště u pojetí subjektivně pojatého ideálu. Chlapci mají na základě biologie předpoklady 

k vyššímu růstu na základě produkce hormonů. (Langmeier, Krejčířová, 2007) Výška je 

ceněna dívkami i ostatními chlapci. Vyšší chlapec působí dominantně, jako vůdce. „Je to 

důleţitý, protoţe pak má respekt a jen tak si na něj někdo netroufne.“ vyjadřuje se k výšce u 

kluků jeden z respondentů. Pro dívky má výška chlapce většinou význam podpory a ochrany. 

„Kdyţ je kluk velkej, tak je takovej muţnej a nemusím se s ním bát.“ popisuje své pocity jedna 

dívka. Tělesná výška můţe tedy u chlapců předpovídat míru dominance, ať jiţ ve vztahu 

k ostatním kamarádům nebo k přítelkyni, ale zároveň s sebou přinášet pro dívky pocit 

bezpečí. Jinými slovy výška můţe mít dopad na hierarchii – čím vyšší, tím lepší. Ţák má větší 

respekt u kamarádů a mnohdy je o něj větší zájem ze strany dívek.  

Dospívající také hovoří o výšce v kontextu genderové asymetrie – chlapec by měl být 

vysoký a dívka niţší neţli on. V odpovědích je také akcentován androcenrismus, tedy muţi a 

maskulinita jsou hodnoceny výše neţ ţeny a feminita – chlapci jsou vykreslováni jako silní 

ochránci a dívky jako křehká stvoření potřebující ochranu. Jistou představu o tom, ţe 

„správný muţ“ by měl být vysoký, si osvojujeme jiţ během socializace, jelikoţ v okolí i 

médiích je tento ideál prezentován. U výšky je zajímavé, ţe je poměrně velký rozdíl mezi 

četností, se kterou se kategorie vyskytuje při volbě charakteristik chlapce, který se jeví 

atraktivní mně a toho, který by se líbil ostatním ve třídě.  

6. 2. 2. Svalnatost 

Další kategorií, která se vyskytuje s poměrně velkým zastoupením, je vyšší míra 

svalové hmoty – ţákyněmi a ţáky většinou pojmenovávaná jako „svalnatost, velký svaly, 

velký  bicáky, namakaný“. Jiţ v průběhu dospívání má chlapecké tělo předpoklad k nárůstu 
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svalů a adolescenti si na tom nezřídka zakládají. Tento aspekt chlapecké postavy, který 

povaţují za atraktivní, zmiňují více dívky a to převáţně v otázce mířené na jejich osobu. 

Domnívám se, ţe svalnaté tělo bychom mohli u chlapců přirovnat k štíhlému tělu, které je 

oceňováno u dívek, jelikoţ se jedná o poţadavek spojený s aktivní péčí o tělo a zároveň téţ o 

znak posilující sexuální atraktivitu. Naše kultura/společnost si, jak jiţ bylo zmíněno 

v teoretické části, zakládá a očekává od muţů a chlapců, ţe se budou při péči o své tělo ubírat 

tímto směrem. Několik chlapců do posiloven a různých fitness klubů chodí, aby své tělo 

určitým způsobem formovali.  

Měla jsem moţnost při pozorování vyslechnout jeden rozhovor mezi chlapci na toto 

téma: „Půjdu asi odpolko do posilky. Nejdeš se mnou?“ ptá se jeden „Kolik to stojí?“ reaguje 

kamarád „Hele, kolem kila na hodinu. Nechce se mi tam samotnýmu.“ odpovídá chlapec 

„Hm, no jestli by nebylo lepší koupit si někde láhev vodky, to si ego polejem ještě víc.“ 

pochichtává se druhý „Domluvíme se pak, bude zvonit.“ končí se rozhovor. U tohoto dialogu 

bych podotkla, ţe ţáci pravděpodobně mají tendenci se o svůj vzhled a své tělo starat, ale 

jakoby nepozorovaně, aby o tom ostatní nevěděli. Má to vliv na jejich sebevědomí a 

sebepojetí. Zajímavé také je, ţe druhý chlapec nabízí jinou alternativu pro zvýšení ega a to 

opět přijatelnou v kontextu maskulinity.  

Několika respondentkám jsem poloţila otázku „Co se jim na svalnatosti líbí a jak by 

měl být chlapec svalnatý, aby to bylo atraktivní?“ a odpovědi nebyly příliš konkrétní. „Nevím, 

prostě je to dobrý na hmat.“ odpovídá jedna. „Působí to dobře, jakoţe ten kluk má sílu.“ zní 

jiný názor. Svalnatost si tedy můţeme interpretovat jako maskulinní charakteristiku, která 

značí určitou sílu a dodává pocit ochrany a bezpečí. „Mělo by to být akorát, ne ţádnej 

vychrtlej, ani ţádnej kulturista. Tak aby to bylo hezký.“ snaţí se popsat míru svalové hmoty, 

které je ještě atraktivní jedna z dívek. „Myslím, ţe to není to nejdůleţitější. Moc svalnatej kluk 

se mi nelíbí.“ vyjadřuje se jiná ţačka. Zde je vidět, ţe i tato kategorie podléhá určité normě a 

nelze ji vnímat pouze v jednom úhlu – to, co někdo povaţuje za adekvátní, uţ druhý nemusí.  

Určitou hrozbu v sobě skrývá patologická snaha o zvětšení svalové hmoty, tzv. 

bigorexie. Osoby postiţené bigorexií vnímají samy sebe jako slabé, malé, nedostatečně 

svalově vyvinuté a snaţí se vysokou spotřebou energie, naduţíváním doplňků výţivy 

(především bílkovinných preparátů), náročným posilovacím tréninkem a nezřídka i 

zneuţíváním léků dosáhnout vzhledu, který je prezentován na stránkách kulturistických 
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časopisů nebo hrdiny akčních filmů. (www.anabell.cz) V období určitého „fitness boomu“ je 

tato porucha přijmu potravy ohroţující zvláště pro chlapce a muţe. 

6. 2. 3. Štíhlost 

Štíhlost je u chlapců dána do souvislosti s předešlou částí „svalnatost“. Jedno 

s druhým vzájemně souvisí. Ţáci a ţákyně si přejí, aby atraktivní chlapec byl štíhlý, ale ne 

příliš vyhublý a svalnatý, ale ne příliš kulturistický. Důleţité je, jak uvádějí dospívající, aby 

byl „akorát“. Tato hranice je těţko vymezitelná a ani po několika otázkách, které byly 

mířeny tímto směrem, se mi nepodařilo objasnit, kde se daná mez nachází. Dotýkáme se zde 

opět určité normy, kterou je třeba brát v potaz, pokud o štíhlosti jak o ţádoucím aspektu 

„ideálního“ muţe přemýšlíme.  

6. 2. 4. Oblečení 

Tato kategorie je stejně jako u „ideální dívky“ vnímána na více úrovních. Můţeme zde 

vidět škálu, kterou značí míru potřeby nosit/nenosit značkové oblečení a také škálu 

vystihující, jak konkrétně by měl daný jedinec vypadat. Navíc se zde vyskytuje i zmínka o 

ţádoucích/neţádoucích módních stylech a trendech.  

Stejně jako u dívek se jeden z ţáků domnívá, ţe je důleţité, aby chlapec nosil 

„normální oblečení né moc značkový a drahý“. O dodrţování módních trendů hovoří jako o 

zbytečnosti a nepodstatné činnosti pro postavení ve třídě či jiné sociální skupině. Spoluţačka 

v rozporu s tím to tvrzením ve svém dotazníku vyplňuje, ţe je hlavní nosit „značkové 

oblečení“, aby se chlapec zalíbil většině dívek a chlapců ve třídě. „Tady nosí značkový 

oblečení hodně lidí, takţe je to takový normální. Ostatní blbě koukaj a někdo má i poznámky, 

kdyţ přijdete ve věcech od Číňanů.“ vysvětluje jedna z dívek. „Je to cool.“ domnívá se 

skupina spoluţáků. Samozřejmě nelze zcela generalizovat, ale značkové oblečení jako norma 

či trend současné doby je ve třídách citelný a je důleţité pro prezentaci sebe sama – značka 

prezentuje, kam člověk patří a stereotypně přisuzuje jedinci určité vlastnosti. Funguje tedy 

jako určitý symbolický znak, který si můţeme různě interpretovat. „Mně to je jedno, co kdo 

nosí. Většinou je to pak stejně namyšlenej kretén.“ vysvětluje svůj postoj jeden z chlapců. Ţák 

ve svém názoru zmiňuje také riziko maskování vzhledem. Oblečení můţe dávat jedinci 

prostor pro potvrzení identity a individuality, ale také můţe fungovat jako maska pro zakrytí 

slabin. 
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Určitý nadhled a prostor pro individualitu dávají výroky zmíněné v dotazníkovém 

šetření jako „oblékat se nezávisle na ostatních“, být „slušně oblečen“, být „dobře oblečen“ 

apod. Ve všech případech jde o reflexi sociálních norem pro oblečení – v prvním případě 

norem, které vytváří konkrétní sociální okolí, a proti kterým je třeba se v zájmu individuace 

vymezit, v dalších případech jde o normy celospolečenské, s nimiţ je třeba souznít. 

„Kaţdýmu se líbí něco jinýho, nevidím jim do hlavy. Důleţitý je, aby byl nějak upravenej a 

dbal o hygienu.“ doplňuje svůj názor jeden z respondentů. Direktivněji se o vhodném 

oblečení u chlapců vyjadřuje jedna z dívek, která se domnívá, ţe byl měl hoch nosit „košily, 

dţíny, svetřík“ nebo chlapec, který píše, ţe chlapec by měl hlavně střídat „různé barvy 

kalhot“. Tito dva dotazovaní nominují tyto charakteristiky podle toho, co se líbí jim 

samotným, jak i sami říkají v rozhovorech. Při posouzení atraktivního chlapce pro ostatní ve 

třídě, ze svých kritérií ubírají a říkají, ţe důleţité je, aby byl chlapec především „slušně 

oblečen“. „Nejsem buzna, ale asi bych nesnes „Hopera“ takoví to aţ na (kalhoty u kolen Ble) 

a ani diskanty!“ popisuje svůj postoj jeden chlapec z 9. C. Opět je zde na místě zmínit odlišný 

referenční rámec pro dívky a pro chlapce. Zatímco u dívek jde primárně o vztahování se 

k chlapcům, u chlapců je navíc i vztahování se k dalším klukům a to jak pozitivně (kamarádi, 

být cool), tak negativně přes homosexualitu, čímţ se to vrací k dívkám a k heteronormativitě, 

i kdyţ na jiné úrovni obecnosti. Při rozhovorech jsem měla moţnost se jej doptat, jaký styl by 

se mu tedy líbil a on odpověděl „Normální, sportovně jako většina tady“. V předešlém 

úryvku je vidět i určitá heteronormativita, která se při zadávání dotazníků objevila v obou 

třídách. Zvláště chlapcům nebylo příjemné, odpovídat na otázky směřující k popisu 

atraktivního chlapce, protoţe měli dojem, ţe pokud na ni odpoví, bude to značit o jejich 

zalíbení chlapci, coţ by bylo v rozporu s normou hlásající heterosexuální orientaci. Dětem 

jsem se snaţila vysvětlit, co se pod otázku skrývá, ale i přesto mnoho chlapců ji 

nezodpovědělo.  

6. 2. 5. Vlastnosti a chování 

Stejně jako u dívek ani chlapci nezůstali pouze u popisu charakteristik vnějšího 

vzhledu, ale akcentují také vnitřní charakteristiky a chování jedince. Mezi nejčastěji 

objevovanými vlastnostmi je inteligence – chlapec by měl být „chytrej“. „Kdyţ s klukem 

někam jdu, tak si chci mít s ním o čem povídat. Ne se bavit s blbcem.“ vysvětluje svoji volba 

jedena z dívek. Chlapec, který by byl hodnocen jako atraktivní a ţádoucí, by měl být podle 

adolescentů/ek také „zábavný, vtipný“ a „hodný“. Schopnost pobavit ostatní byla hodnocena 
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kladně především chlapci, protoţe je důleţité, aby „se kluk nebál ţádný srandy a byl vtipnej“, 

jak říká i jeden z dotazovaných spoluţáků. Hodného chlapce oceňují naopak spíše dívky. 

„Tak je to důleţitý. Nechcem, aby nás třeba mlátil nebo si z nás ďál srandu.“ uvaţuje skupina 

dívek. Při pomýšlení na kluka jako na potenciálního partnera, jsou tedy pro dospívající dívky 

významné i vlastnosti. Chlapci spíše prezentují „ideál“ kamaráda a člena party. Důleţitost 

vnitřním charakteristikám přikládají i ti ţáci/kyně, kteří odmítli přesně atraktivního chlapce 

popsat, protoţe se domnívají, ţe „do hlavy ostatním nevidí“ a „je to u kaţdýho jinak“. Co se 

týče chování často dívky i chlapci zmiňují, ţe by měl mít „povahu machra“ – „měl by se 

chovat jako suverén, vůdce a mít respekt“. Obecně je chování důleţitější podle matic právě 

pro chlapce. Jako další vlastnosti se v dotaznících objevily charakteristiky jako „věrný, 

upřímný, milý“.  

6. 2. 6. Sociální status/prestiž 

Tuto kategorii jsem určila pouze na základě odpovědí na úkol „Popiš prosím, jak by 

podle tebe vypadala dívka a chlapec, jejichţ vzhled by se líbil většině tvých spoluţáků“, 

protoţe se při otázce směřované na sebe sama neobjevila. Dívky a chlapci povaţují za 

důleţité pro ostatní, to jakou roli a s tím spojený status chlapec zastává. Je důleţité, aby měl 

povahu „machra“, „měl respekt“ říkají někteří/ré. „Většina holek chce takový ty machry, co 

všem velej, tak proto.“ vysvětluje tento fakt jeden z chlapců. „Je to dobrý, všichni ho pak 

uznávaj.“ říká jeho spoluţačka. Dvě dívky napsaly, ţe by se ostatním líbil chlapec „cyklista“. 

Označení cyklista můţeme nahlíţet z více perspektiv: v souvislosti s předešlými kategoriemi 

týkající se tělesnosti – v tomto případě by přestavoval typického představitele v kontextu 

maskulinity, nebo také v souvislosti se snahou převahou- být v tom, co dělá dobrý, a dělat to, 

co je uznáváno – tj. mít prestiţ. Zajímavé je, ţe pro ţáky a ţákyně to subjektivně důleţité 

tolik není, ale předpokládají, ţe na základě vlastní zkušenosti, je to významné pro druhé. U 

dívek se tato kategorie neobjevila, coţ můţeme zdůvodnit tím, ţe na základě genderového 

řádu u chlapců oceňováno jejich postavení ve společnosti, míra dominance apod., zatímco od 

ţen je očekáváno, ţe se budou spíše orientovat v soukromé sféře domova. 

6. 2. 7. Další komponenty „ideálního chlapce“ 

Zde bych ráda zmínila některé kategorie, které povaţuji za významné, ačkoliv nebyly 

zmiňovány v dotazníku s takovou míru zastoupení jako dříve uvedené. Mezi subjektivně 

důleţité charakteristiky chlapce zařazovali ţáci/kyně mimo jiné i barvu očí a vlasů – v obou 
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kategoriích mírně „zvítězily“ tmavé oči i vlasy – „černé oči, hnědé oči, černovlasý, hnědé 

vlasy“. Tyto kategorie byly velmi individuálně pojaté, proto je podle mě nelze zobecnit pro 

ţádnou ze tříd. Některé dívky také uváděly, ţe je hezké, kdyţ má chlapec „snědou pleť“. 

Charakteristiky jako oči, vlasy či pleť uváděly v odpovědích většinou dívky, protoţe jim, jak i 

jedna dívka podotkla, „záleţí i na detailech“. Dvě dívky napsaly do dotazníků, ţe se 

domnívají, ţe je důleţité, aby měl chlapec hezký „úsměv“. „Je to takový milý, kdyţ se hezky 

usměje.“ vysvětluje jedna z nich. Někteří ţáci a ţákyně si stejně jako u „ideální dívky“ 

netroufli popsat přímo jednotlivé charakteristiky, protoţe jim to buď bylo nepříjemné, nebo se 

domnívají, ţe jim to nepřísluší, protoţe je to vysoce individuální a „nikomu do hlavy nevidí“, 

takţe to nelze říci. Dva chlapci z 9. A nejmenovali stejně jako u „dívky“ charakteristiky a 

vlastnosti, ale napsali rovnou jméno muţe, kterého povaţují za svůj nebo třídní „ideál“, 

v tomto případě se jednalo o brazilského fotbalistu C. Ronalda a amerického herce Sacha 

Barona Cohena, který ztvárnil roli Bruna ve stejnojmenném filmu. Chlapci moţná brali tuto 

otázku jako recesi, protoţe pokud jsem se jich ptala, proč zvolila právě tyto dvě celebrity, 

začali se smát a neodpověděli mi. „Ronaldo je prostě dobrej týpek.“ odvětil nakonec jeden. 

Při rozhovorech jsem také narazila na chlapce, kteří sami sebe subjektivně vnímají jako velmi 

odlišné od určitého „ideálu“, a proto jim také toto téma a oblasti související s tím, připadají 

nedůleţité. „Nikdo tak nevypadá, ani já ne, takţe to nehrotím. Jsou důleţitější věci.“ 

vyjadřuje se v tomto duchu jeden z nich. 

6. 2. 8. Porovnání 9. A a 9. C 

Při popisu „ideálního chlapce“ jsem nedohledala větší rozdíly mezi třídami, stejně jako 

u „ideální dívky“. Objevovaly se drobné rozdíly, na které jsem se snaţila poukázat v průběhu 

analýzy. Podobně jako u „dívky“ ţáci a ţákyně nepopsat charakteristiky tolik důsledně a 

s takovou četností u úkolu „Popiš prosím, jak by podle tebe vypadala dívka a chlapec, jejichţ 

vzhled by se líbil většině tvých spoluţáků/ček.“, protoţe se domnívali, ţe nelze udat jednu 

obecně správná odpověď. Domnívám se, ţe i v tomto případě se ideál vykonstruovaný ve 

školní třídě alespoň částečně podobá ideálu prezentovanému médii, coţ můţeme vidět např. 

v poloţkách jako svalnatost či výška. Děti neuváděly příliš rozdílné odpovědi ohledně jejich 

osobního ideálu a ideálu širšího, coţ můţe značit skutečnost, ţe mezi těmito perspektivami 

nejsou schopny rozlišovat. Tento fakt můţe značit míru toho, jak mají ţáci a ţákyně 

společenský ideál interiorizovaný.  
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6. 2. 9. Porovnání pohledu dívek a chlapců 

V této části se nyní pokusí porovnat pohled chlapců a dívek na tuto problematiku – 

shody a případné rozdíly. Data jsou uvedena pro přehlednost níţe v tabulce. V rovině, kdy 

ţáci/kyně měli posuzovat svůj „ideál“, lze rozdíly mezi názorem dívek a chlapců dohledat. 

Dívky přikládají zvýšený důraz u chlapců na tělesnost – výšku, štíhlost a svalnatost. Je to pro 

ně podstatnější neţ pro chlapce z důvodů, které byly jiţ uvedeny v částech textu věnovaných 

těmto kategoriím. Dále se také adolescentky zaměřují na detaily – vlasy, oči, barva pleti. 

Chlapci tyto komponenty většinou nezmiňují vůbec nebo jen s minimální četností. U „mého 

ideálu“ chlapci akcentují na rozdíl od dívek chování. Chlapce vnímají v rámci referenčního 

rámce jako kamaráda či člena jejich skupiny, které je chování důleţitým znakem 

přináleţitosti. Na rozdíl od „třídního ideálu dívky“ není shoda u „ideálního chlapce“ 

z pohledu kolektivu tak velká. Dívky i zde přikládají důraz detailům, jako jsou oči, vlasy či 

úsměv. Děvčata také více akcentují sociální prestiţ a uznání jako důleţitá kritéria pro 

posouzení podobnosti s „třídním ideální chlapcem“. Tuto skutečnost můţeme vidět 

v souvislosti s genderovému řádu stavějící na rozdělení maskulinity a feminity.  

 Štíhlý Vysoký Svalnatý Oči Vlasy Úsměv 
Soc. 

prestiţ 

Snědá 

pleť 
Vlastnosti Chování Oblečení Celebrita Individuální 

Chlapci 

(můj 

ideál) 

2 4 2 0 1 - - 0 3 4 3 2 - 

Dívky 

(můj 

ideál) 

3 6 6 7 7 - - 2 3 1 2 0 - 

Chlapci 

(třídní 

ideál) 

1 2 2 0 0 0 1 - 2 - 3 1 0 

Dívky  

(třídní 

ideál) 

4 2 1 3 4 2 3 - 1 - 2 0 2 

 

7. Faktory ovlivňující postavení žáků a žákyň ve třídě 

Při poloţení otázky „Co můţe ovlivňovat postavení ţáka a ţákyně ve třídním 

kolektivu?“ se kaţdé/mu z nás můţe vybavit jiná odpověď, jelikoţ není jedno správné řešení a 
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spektrum moţností je opravdu rozmanité. V této části budu vycházet z dat, které mi poskytli 

ţáci a ţákyně devátého ročníku, kde jsem prováděla výzkum. Na základě odpovědí na 

dotazníkové šetření, jsem vytvořila kódy/kategorie, které jsem pro postavení v kolektivu dle 

dívek a chlapců důleţité, a nyní se je pokusím přiblíţit a popsat, jak to vypadá v daných 

třídách. Ţáci/kyně uváděli v odpovědích obecnou úroveň, ale i konkrétní příklady, např. i 

osob od nich ze třídy.  

7. 1. Chování 

 Tato kategorie je na pomyslném ţebříčku vnímána v obou třídách jako nedůleţitější. 

To, jak se spoluţák/čka chová, především utváří jeho pozici v hierarchii třídy a podle toho 

také zastává určitou, pro ostatní adekvátní, roli, ať jiţ se jedná o roli „hvězdy“, „outsidera“ 

nebo „třídního baviče/klauna“.  Nejdůleţitější je, jak se člověk „chová“ odpovídala většina 

z dětí. Výroky „Myslím si ţe je to jen o chování né o vzhledu.“ či „Nezáleţí jak vypadá, ale 

jak se chová.“ značí o tom, ţe pro dospívající dívky a chlapce je chování a prezentace sebe 

samého důleţitější neţ samotný vzhled. Jedna z dívek se vyjadřuje k tématu s tím, ţe „nwm 

(nevím) tak nejde zas o vzhled ale celkově o člověka dyť si viděla toho debila Michala xD 

(smějící se smajlík) Ten řekne blbost a my se poserem smíchy -.-" xD (smějící se smajlík)“. Je 

vidět, ţe zmíněný Michal uţ má v kolektivu vybudovanou jistou pozici a zastává roli baviče, 

jehoţ vtipům se všichni smějí. V první řadě je tedy důleţité, jak sype z rukávu vtípky a baví 

zbytek třídy. Jiná dívka se domnívá, ţe důleţité u spoluţáka/čky je „spíš jak se chová…my 

nejsme nějak sexy třída xD kdyţ je někdo prostě borec…“. Určitá sociální prestiţ, která s 

formou chování souvisí, je pro ţáky a ţákyně také důleţitá, jak poukazuje uvedená citace. 

„Důleţitý je, jak se, kdo chová, protoţe pak víme, co od něj čekat – jestli nás nabonzuje nebo 

jestli půjde do toho s náma.“ popisuje, proč uvedl svou odpověď jeden z chlapců.  

Jedinec ve skupině pozoruje, jak se projevují ostatní a na základě dlouhodobé 

zkušenosti si vytvoří na člověka svůj názor a podle něj dále hodnotí a predikuje další chování 

daného chlapce či dívky. Z chování tedy usuzuje na vlastnosti – mezi hodnocenými 

charakteristikami je hierarchie. Tento úsudek, ať jiţ je správný nebo chybný, je velmi těţké 

změnit a determinuje většinou další interakce mezi těmito dvěma jedinci. Ve třídě i v jiné 

sociální skupině funguje jakýsi pocit sounáleţitosti a koheze, který se zrcadlí i v posuzování 

chování členů – mělo by být v souladu s normou skupiny a mělo by ji podporovat, nikoli však 

porušovat a ničit. Jiná měřítka jsou důleţitá pro skupiny, které se znají pouze malou chvíli a 

pro skupiny, které spolu tráví mnoho času a znají se více let. Postupně se od vnějších 
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charakteristik kritéria přesouvají k vnitřním, jako je např. chování. Tato skutečnost je 

reflektována i v několika odpovědích: „známe se uţ od 6. tř. tak se uţ neposuzujeme podle 

vzhledu“. Faktor délky trvání vztahů a společného souţití je tedy ve třídě velmi důleţitý.  

7. 2. Vlastnosti 

Tato kategorie je dívkami a chlapci vnímána v souvislosti s předešle zmíněnou 

kategorií 7. 1. Děti většinou píšou, ţe důleţité jsou „vlastnosti a chování“. Tyto kategorie 

jsou de facto velmi propojené, protoţe vlastnosti, např. přátelskost, odpovědnost, vysuzujeme 

z chování. Postavení jedince v třídním kolektivu tedy utváří to, jaký člověk ve skutečnosti je, 

jaké vnitřní charakteristiky dává na odiv ostatním. Podle toho také zastává určité role – pokud 

je dívka/chlapec prosociálně orientovaná, můţe mít roli „sociální pracovnice“, která je se 

všemi zadobře a tmelí kolektivu nebo pokud je chlapec/dívka dominantní a inteligentní, můţe 

zastávat roli „třídního mluvčího“ nebo „vůdce“. Vlastnosti, které jsou u spoluţáků/ček 

oceňovány jsou většinou pozitivně hodnocené charakteristiky v rámci kolektivu – pomáhají 

zlepšit prestiţ skupiny a podporují ji. Negativně jsou naopak hodnoceny vlastnosti 

nepodporující skupinu a kvalitní interakce v ní. „Určitě si myslím, ţe člověk kterej se obléká 

trochu jinak a je skvělý kamarád tak je nenahraditelný.“ píše jeden ţák. „Vlastnosti jsou 

důleţitější neţ krása.“ vyjadřuje se jiný spoluţák. V tomto výroku je zajímavé, ţe chlapec 

sám od sebe spontánně do protikladu povahu a krásu, coţ je jeden ze stereotypů, o kterém se 

zmiňuje např. Noami Wolf (2000). „Tak na vzhledu nezáleţí i kdyţ trochu ano. Ale hlavně 

jaké má srdce.“ domnívá se dívka z 9. A. Druhá spoluţačka se domnívá, ţe „by se měli lidé 

brát takoví, jací jsou a ne proto, jak vypadají“. To, jak dívka nebo chlapec vystupuje před 

ostatními a jaké charakteristiky má, je důleţité z hlediska celé skupiny, ale i z perspektivy 

dyadických, přátelských vztahů. Je důleţité vědět, jestli se na druhého člověka mohu 

spolehnout nebo ne.  

Člověk jako osobnost s vlastní historií, zkušenostmi, očekáváním, postoji, charakterem 

vstupuje do interakcí a vzájemnou komunikaci s druhými ovlivňuje. To, jak se člověk 

vyprofiluje, je dáno nejen vnitřními, relativně stabilními, dispozicemi, ale také rodinnou a 

školní socializací, při které si jedinec osvojuje, jaké chování je ţádoucí a jaké není. Vlastnosti 

posuzovali a přiřazovali spoluţákům/čkám respondenti a respondentky také v rámci 

sociometrie. Obecně pozitivně pojímané vlastnosti jako spravedlivý/á, spolehlivý/á, zábavný/á 

byly přiřazovány zejména „třídním hvězdám“, které v třídní hierarchii zastupují nejvyšší 

posty, coţ se projevilo ve výsledcích sociometrického šetření v obou třídách. Negativně 
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pojatá adjektiva jako protivný/á, nespravedlivý/á, nevděčný/á, nespolehlivý/á jsou naopak 

přiřazována ke spoluţákům/čkám na niţších pozicích hierarchie, tvz. „outsiderům“.  

Ve dvou rovinách můţeme vidět poloţky vţdy v centrum dění a se všemi zadobře. 

Záleţí vţdy na interpretaci daného ţáka/yně, co si pod zmíněnou charakteristikou představí. 

Vţdy v centru dění můţe značit, ţe je chlapec/dívka zábavný, informovaný, účastní se 

třídních akcí a participuje na dění ve třídě, ale také můţe poukazovat na ubliţovaného/ou či 

nešťastného/ou ţáka/čku, kteří slouţí ostatním jako terč a můţeme jej/ji povaţovat za 

„outsidera“. Se všemi zadobře také můţe značit toleranci, schopnost kooperace a řešení 

problémů, přátelskost se všemi ve třídě, ale také určitou míru pokrytectví a přetvářky. Pokud 

je člověk se všemi zadobře můţe to s sebou nést také osamocenost, coţ další z poloţek 

v sociometrickém dotazníku B3. Také můţe být vnímána jako situace, kdy si dívka či chlapec 

naopak nerozumí s nikým a jsou ve třídě sami za sebe a nikdo se o ně příliš nezajímá, tzv. 

šedé myši či mimostojící. I u této kategorie hraje roli otázkou délky trvání skupiny a intenzity 

vztahů – u školní třídy a dlouhotrvajícím souţitím jsou vlastnosti potom podstatnější neţ jiné 

aspekty osobnosti.  

7. 3. Vzhled 

Tato kategorie byla v určitém smyslu jiţ přestrukturována, protoţe otázky byly 

vztahovány explicitně či implicitně na tématiku vzhledu a ideálu krásy. Vzhled je většinou 

brán aţ jako poslední moţnost nebo úplně vyřazován, ale i přesto se najdou respondenti a 

respondentky, kteří připouští, ţe „vzhled taky trošku jo“. Některé dívky dokonce myslí, ţe 

nejdůleţitější u člověka je „to jak vypadá“. U vzhledu ţáci/kyně často poukazují na 

rozporuplnost pro ně adekvátního vzhledu, který pro ně představuje moţnost určitého 

pokrytectví či falše. „Někdo je pěkně oblečen, ale chová se jak kretén.“ píše do dotazníků 

jeden z chlapců. Určitou obavu v sobě nese i výrok dívky, která se domnívá, ţe „lidi by se 

měli brát takoví, jací jsou a ne proto, jak vypadají“. Tento názor je také podle mého míněné 

v souladu se zaţitou představou většinové společnosti, ţe takto by to mělo být, i přestoţe se 

tak v realitě často neděje. Kategorie vzhledu je ţáky a ţákyněmi vnímána v několik a 

rovinách, a to především postava/váha, oblečení a hygiena. „Ten, kdo je tlusčí, tak mu všichni 

nadávají a nebaví se s ním.“ popisuje stav ve třídě jedna z respondentek. Chlapec z druhé 

třídy píše, ţe se ve třídě stává, ţe se ostatní „smějou kdyţ je někdo trochu jinej, třeba kvůli 

váze“. Tuto skutečnost nelze přímo zobecnit, protoţe data nejsou natolik průkazná, ale váha, 

případně postava, by mohla s hierarchií třídy souviset. V tomto kontextu bych připomněla 
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americký výzkum prezentovaný v teoretické části, které empiricky dokazuje, ţe děti 

s nadváhou či obezitou mají větší předpoklad být šikanované ostatními spoluţáky/čkami.  

Někteří dotazovaní/é se k tématu vyjadřují s tím, ţe je důleţité, jak člověk vypadá, 

protoţe „těţko sem bude někdo chodit v piţamu“ nebo „kdyţ budem mít tepláky tak asi se mu 

vysmějou“. Určitý typ oblečení vycházející ať jiţ z určité třídní normy, či z kulturně zaţitých 

poţadavků, je pro třídu důleţitý. Pro dospívající je reakce okolí důleţitá, proto také inklinují 

spíše k uniformitě a konformnímu chování a neprosazují tolik svou individualitu, i přestoţe 

by moţná chtěli. S oblečením a hierarchií třídy také můţe souviset jiţ nastíněný trend 

značkového oblečení – jak i děti samy říkají: „Lidi souděj často podle vzhledu a značkový 

oblečený je teď cool“. „Myslím si ţe vzhled moc ne ale hygiena je.“ říká o podstatě vzhledu 

jedena adolescentní dívka.  

Na otázku vlivu vzhledu v třídním kolektivu odpovídá další dívka s tím, ţe „docela 

dost. Lidi se nebaví s někým kdo smrdí“. Hygienické návyky můţeme pojmout ve dvojím 

slova smyslu: jako čistotu nebo jako „něco navíc“ (např. navonět se, nalíčit, vytvořit si nějaký 

účes, stylizovat se do módních trendů, nosit výlučně značkové oblečení apod.). Jako první je 

pojem „hygiena“ chápán jako přírodnost, neupravenost, „necivilizovanost“. Další moţné 

pojetí je „hygiena“ jako autentičnost, skutečnost, odpovídající „Já“ jedince. Hygienické 

návyky musí splňovat určité standardy, které jsou dány normou. Z uvedených výňatků 

můţeme tušit, ţe ţáci/kyně spíše o hygieně mluví s prvním slova smyslu. Jak jiţ bylo řečeno, 

vzhled podle některých dotazovaných vliv na hierarchii má, ale nejedná se o rozhodující 

faktor.  

7. 4. Osobnost jako celek 

Tato kategorie vznikla, jelikoţ adolescenti/ky povaţovali výběr jednoho aspektu za 

neodpovídající a měli potřebu vyjádřit, ţe pro třídní hierarchii jsou podstatné více nebo 

všechny zmíněné faktory: „No tak spíš všechno. To jak vypadá, jaký má vlastnosti i jak se 

chová.“; „Tak někde napůl. Kaţdý je jiný.“ U mnoha ţáků a ţákyň se objevovaly 

v dotaznících odpovědi, ţe stejně důleţité je „chování a vlastnosti“. U této kategorie také 

hraje roli délka trvání vztahů, jelikoţ ve školní třídě se znají navzájem chlapci a dívky natolik 

dobře, ţe si mohou dovolit relativně spolehlivě vzájemně se posuzovat podle všech třech 

charakteristik. Toto celostní pojetí posouzení se vyskytuje ve skupinách, podle mého mínění, 

nejčastěji a je nejpřesnější.   
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7. 5. Změna 

 Jedna z otázek v dotazníku se snaţila zjistit, jestli jsou nějaké charakteristiky, které by 

na sobě ţáci nebo ţákyně chtěli změnit, aby se ve své třídě cítili lépe z hlediska svého 

postavení. Ve většině případů byla odpověď „ne“ či „spíše ne“, coţ můţe značit spokojenost 

se sebou samým a body image. Několik dívek/chlapců však odpovědělo i pozitivně. Jedním 

z nejčastějších přání je „zhubnout“, jak přímo píše i jedna z dívek. Ţák z druhé třídy má 

podobnou tuţbu a zmiňuje se, ţe by chtěl změnit „všechno, hlavně zhubnout a líp se oblékat“. 

V obou případech odpovědi korelují s vypočítaným BMI, které ukazuje, ţe oba dva 

zmiňovaní mají nadváhu. Jak jiţ bylo uvedeno, je moţné, ţe nadváha souvisí se 

sebehodnocením dospívajících a můţe mít i příčinou šikany. Jak ukazuje také poslední 

výňatek, další kýţenou změnou můţe být změna stylu oblékání. Vyjádření tohoto chlapce 

popírá odpovědi, ţe na vzhledu nezáleţí. Prakticky je to důleţité, protoţe vzhled nestojí sám o 

sobě, ale opět skrze něj opět usuzujeme na vlastnosti. Určitý vliv má tlak celkového ideálu 

krásy. Jeden z chlapců např. ve svém dotazníku píše, ţe by chtěl začít nosit košile jako jeho 

idol a nemůţe je nikde sehnat. Jeden z respondentů by rád, kdyby se mohl změnit celý. Chtěl 

bych změnit „úplně všechno ale hlavně vzhled.“ píše. Zajímavé jsou také úvahy jedno 

z chlapců, jenţ přemítá nad tím, ţe vzhledově je se sebou spokojen, ale rád by změnil některé 

své vlastnosti. „Jsem jaký jsem a měnit se nechci. Moţná nějaké drobnosti co se týče 

ohleduplnosti k ostatním.“ zněla jeho odpověď na otázku v dotazníku.  

Domnívám se, ţe z dat můţeme vidět rozdíly mezi proklamacemi chování dětí ke 

spoluţákům/čkám, následně reálným chováním a vyznávaným ideálem krásy. I přes tvrzení, 

ţe na vzhled nezáleţí, lze rozpoznat, ţe alespoň přiblíţení se k celospolečenskému ideálu 

dívky a chlapci vyţadují.  

7. 6. Možná odůvodnění  

 Důvody, proč si ţáky/ně zvolili některou z kategorií za více či méně důleţité, mohou 

být různé. Nejčastější odůvodnění se objevilo v odpovědích na dotazníkové šetření, ţe je to 

otázka priorit. „Vlastnosti jsou důleţitější neţ krása.“ či „Vzhled není všechno.“ píší 

dotazované děti. Od narození je nám vštěpován nějaký hodnotový systém, na kterém je 

většinou charakter druhého člověk na vyšším postu neţ vzhled. Máme tedy pocit, ţe vzhled 

není dostatečným ukazatelem a můţe nás klamat, proto při bliţším poznání posuzujeme právě 

podle vlastností či chování. Dalším z moţných zdůvodnění, které respondenti/ky udávají, je, 
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ţe je to pro ně jako adolescenty/ky typické. „Protoţe jsme trapácký.“ uvádí jedna dívka a její 

spoluţačka k tomu dodává, ţe „jsme puberťáci“. Dívky mohou mít pocit, ţe určitá 

povrchnost a zvýšený zájem o vzhled k dospívání jako etapě ţivota patří, a proto je kritérium 

vzhledu v pořádku.  Další příčina se můţe skrývat pod slůvkem „nevím“, které značí, ţe 

chlapci a dívky opravdu neví a nerozumí, proč se tak děje. „Na to nedokáţu odpovědět.“ píše 

jedna slečna. „Nevím, ty lidi asi nemají charakter.“ přemítá jiná. I přes určitou jedinečnost 

kaţdého z nás a různorodost odůvodnění jsou v naší společnosti určité normy vycházející 

z existujícího ideálu krásy, které ať jiţ na vědomé či nevědomé úrovni následujeme.  

8. Vliv vzhledu v třídním kolektivu 

Vzhledem k tématu bakalářské práce se nyní budu věnovat pouze kategorii vzhledu a 

tomu, jakými způsoby můţe ovlivňovat třídní postavení. Moţnosti opět mohou být různorodé, 

ale zmíním ty, které se objevovaly v odpovědích respondentů/ek nejčastěji. Mnoho dětí 

uvedlo, ţe k postavení jedinců v jejich třídě nijak nepřispívá, proto vycházím pouze z názorů 

dětí, které se domnívají o opaku.  

8. 1. Místo v hierarchii 

 Jako jeden z moţných důsledků „neadekvátního“ vzhledu je podle ţáků/yň niţší místo 

v hierarchii třídy. Tato kategorie popírá opět to, ţe by na vzhledu nezáleţelo. Výpovědi 

respondentů/ek jsou rozporuplné. Na jedné straně odpovídají, ţe nejdůleţitější jsou vlastnosti 

a chování, a na druhé připouští, ţe má vzhled vliv na hierarchii třídy a na to, jak je jedinec 

přijat. Ţákům/yním je vštěpováno od narození, ţe vzhled není nebo by neměl být tolik zásadní 

a neměli bychom se podle něj řídit. Toto zavedené „pravidlo“ zavádí, ţe ten, kdo soudí podle 

vzhledu je špatný, povrchní a oni se takto nechtějí prezentovat. I přes tuto snahu v nějakých 

aspektech odpovědí se významnost vzhledu ukazuje.  

Jedinec s neţádoucím vzhledem má předpoklad stát se i „outsiderem“. „Ten kdo nosí 

lepší oblečení víc machruje…a naopak ten kdo má ušuntělé tak je více ve stínu.“ vysvětluje 

svůj postoj jeden chlapec. „Ten kdo má lepší oblečení tak je sebevědomější a ten kdo má horší 

tak spíše nemluví.“ vyjadřuje se podobně jeho spoluţák. „V naší třídě ani ne mi sme třída 

sociálů ale kdyţ má někdo dobrý vzhled tak má dobrý postavení.“ míní jedna z dospívajících 

dívek. Vzhled, který je podle ţáků a ţákyň povaţován za ţádoucí či alespoň přijatelný, můţe 

jedinci pomoci dostat se v ţebříčku postavení ve třídě na lepší pozice, protoţe budí respekt a 
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úctu. Samozřejmě je důleţité zmínit, jak sami adolescenti/ky připomínají, ţe vzhled není 

nejdůleţitějším faktorem, ale spíše doplňujícím při hodnocení a rozhodování. V rámci 

dotazníkového šetření byla respondentům/kám zadána také otázka, zda se ve třídě objevuje 

někdo, kdo třídní trendy a pravidla určuje. V 9. C se většina třídy shodla na verdiktu, ţe nikdo 

takový není. Byla zmíněna pouze jedna slečna z důvodu, ţe je atraktivní a sama podle 

odpovědi preferuje vzhled nad povahou a tuto svou „povrchnost“ přenáší na ostatní. 

Objektivně je tato dívka v sociometrie hodnocena spíše na pomezí prostřední a negativní části 

hierarchie. Celkově obdrţela více negativních bodů, tudíţ je řazena spíše mezi „neoblíbené“ 

členy skupiny. V 9. A se objevil zajímavý jev, kdy celkem mnoho ţáků/yň odpovědělo, ţe 

dříve se u nich někdo takový našel a v současné době uţ tomu tak není. Jméno bylo vyřčeno 

pouze jedenkrát spoluţákem, ale opakovaně bylo zaškrtáno. Jednalo se o slečnu, která je 

údajně „hezká a má dlouhý vlasy“. Stejně jako v paralelní třídě je tato dívka hodnocena podle 

sociometrických výsledků negativně, dokonce se v ţebříčku hierarchie třídy nachází na téměř 

posledním místě. Osobně mi tento fakt zajímavý a lituji, ţe v odpovědích ani při rozhovorech 

dotazovaný chlapec a dívka nedokázali důvod pojmenovat.  

8. 2. Špatné sociální postavení, šikana 

 Jak člověk vypadá, se můţe projevit i v interakcích se spoluţáky/čkami, jak 

dospívající sami reflektují. Jedinec, který je hodnocen jako s neţádoucím vzhledem, se můţe 

stát nezřídka terčem šikany, ať jiţ mluvíme o počáteční ostrakizaci, psychické šikaně či 

násilným a agresivním útokům v podobě šikany fyzické. Jeden z dotazovaných chlapců se 

domnívá, ţe vzhled jejich třídní kolektiv ovlivňuje a to způsobem „špatným. Chovaj se 

k dotyčnému jinak neţ k ostatním“. Chlapce jsem se potom při malém rozhovoru ptala, co tím 

měla na mysli a on odvětil, ţe „se mu smějou, dělaj si z něho srandu“. Posouzení je 

individuální, ale domnívám se, ţe v tomto případě by se mohlo jednat jiţ o psychickou formu 

šikany, kdy je jedinec terčem vtípků, naráţek a posměchu. V rámci sociometrie byl také jeden 

chlapec označen za ubliţovaného ţáka, protoţe se někteří/re domnívají, ţe se „mu posmívají 

za oblečení atd.“. Právě tento adolescent ve svém dotazníku vyjadřuje názor, ţe vzhled ve 

třídě částečně vliv má, ale pro něj takovou důleţitost nemá, čímţ se distancuje od třídní 

sociální normy. Zvláště potom hovoří právě o oblečení či dodrţování módních trendů. O 

šikaně jiţ vypovídají také úryvky zmíněné v podkapitole 7. 3. I v těchto případech se děti 

s nadváhou či obezitou mohou stát snadněji předmětem šikany, protoţe se vymykají určité 

společenské nebo třídní normě. Jedna z dívek, která reálně podle BMI nadváhu má a vychází 
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v sociometrie ve spodní části hierarchie, ve svých odpovědích dává tématu váhy velkou 

významnost. „I kdyţ zhubnu, tak se stejně budou smát, ţe jsem tlustá. Ale teď uţ je to lepší, 

dřív mi říkali hůř.“ svěřuje se mi dívka při rozhovoru. Opět nelze říci, ţe by bylo pravidlem, 

ţe dívka nebo chlapec se vzhledem, který nectí zcela třídní normu, budou šikanováni, ale je 

třeba brát tuto moţnost v potaz a snaţit se jí preventivně předcházet.  

Další formou určité šikany, odsouzení je skutečnost, kdy je ţák/čka opomíjen/a a 

ostatními ignorována. „Nikdo se s ním nebaví a neberou ho.“ připouští při rozhovoru jedna 

z dívek. Spoluţák/čka je tedy odsunut na okraj třídy a nikdo si ho nevšímá. Nad otázkou, jak 

je moţné, ţe se něco takového ve škole přihodí, uvaţuje jedna dívka s tím, ţe „si ostatní 

udělají vlastní úsudek a on nemá moc šancí to změnit“. Postoj k určitému člověk se formuje 

jiţ v začátcích, je relativně stabilní a není jednoduché jej změnit.    

 9. Sledovaná média  

 Jedna z otázek v rámci dotazníku směřovala k tomu, aby ţáci a ţákyně vyjmenovali 

některá média, která sledují a ve kterých se objevuje móda a různé trendy. Překvapilo mě, ţe 

mnoho z dívek a chlapců odpovědělo „ne“ nebo spíše „ne“, coţ tedy znamená, ţe časopisy, 

televizní programy, rubriky na internetu a jiná média s určitou pravidelností nesledují. 

Respondenti/ky, kteří odpovědi „ano“ či „spíše ano“ se poté relativně v preferovaných 

médiích shodli. Nejčastěji jmenovanými byly časopisy a televizní pořady.  

Ţáci a ţákyně odpovídali, ţe nejvíce sledují televizní pořady o módě nebo o 

celebritách. Mezi módní pořady jsem zařadila soudobé seriály „Dokonalý svět“ a „Ošklivka 

Katka“. Podle televize Nova, která seriál „Dokonalý svět“ uvedla na obrazovky v průběhu 

minulého roku, se tento pořad „odehrává v redakci módního časopisu Grace a jeho hrdinky a 

hrdinové ţijí ţivot stejně nablýskaný, jako jsou obálky časopisu, pro který pracují“. 

(www.csfd.cz) Hlavní protagonisté/ky tedy řeší problémy ohledně módy, úspěchu a i svá 

osobní dramata. Romantický seriál „Ošklivka Katka“ je podle vyjádření oficiálního 

distributora „moderní variace na oblíbenou dětskou pohádku O Popelce s tím, ţe děj se 

odehrává v módní firmě“ (www.csfd.cz). Stejně jako v kolumbijské předloze i zde jde spíše o 

vztah dvou mladých lidí, neţli přímo o módu, kterou by se divačky a diváci mohli nechat 

inspirovat. Dívek a chlapců jsem se dotazovala, co se jim na těchto seriálech líbí a většinou 

zněla odpověď, ţe „je to zábavný“. Hrdinky a hrdinové těchto pořadů tedy slouţí spíše jako 

odpočinkový program a nepředstavují pro ţáky a ţákyně vzory hodné následování. O 
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celebritách a dění u nás v Česku pojednává další zmiňovaný televizní, trochu publicistický, 

pořad „Top Star Magazín“. „Společenský magazín o lidech a jejich příbězích, jeţ hýbou 

společností. Nový zábavný společenský magazín, který diváka týden co týden provede 

příběhy, ve kterých hlavní úlohu hrají lidé, o nichţ se právě hovoří.“ (www.csfd.cz) zní 

uvedení oficiálního distributora. „Občas tam o módě mluvěj, ale spíš o známejch lidech.“ 

popisuje tuto show jedna z dívek. „Kouká na to máma, tak se dívám někdy s ní. A je to docela 

dobrý.“ vysvětluje důvod svého zájmu jedna z respondentek. Co se týče televizních seriálů a 

pořadů je zájem dívek a chlapců dosti podobný.  

Dalšími zmíněnými médii jsou různé časopisy. Nejčastěji se ţánrově objevovaly 

periodika o módě a celebritách. Dále také byly zmíněny hudební magazíny jako „Bravo“ či 

pánské časopisy jako např. „Playboy“ či „Maxim“. Čistě módním časopisem, o kterém se 

zmiňují dívky je „Fashion“. „Fashion Club je nákupní časopis o módě a kosmetice. Přináší 

přehled toho nejzajímavějšího, co je moţné u nás koupit a za kolik. Cílovou skupinu titulu 

Fashion Club představují dívky a ţeny ve věku 15 – 35 let především z velkých měst. Jsou to 

ţeny, které dbají na to, aby byly oblečeny módně a hezky, a které chtějí být „in“ nejen kvůli 

trendům, ale i kvůli „in“ značkám.“ (www. fashion-club.magaziny.cz) „Dívám se, co se teď 

nosí, ale je to dost drahý.“ připouští jedna z dotazovaných slečen. „Občas si to prohlídnu, ale 

ty kombinace jsou někdy dost děsný.“ přemítá jiná dívka. Tento časopis tedy přináší různé 

novinky ze světa módy a kosmetiky a můţe být pro dívky, případně i chlapce, inspirativním 

zdrojem, ale jak sami připouští, nelze se jimi řídit zcela. Dalšími uvedenými časopisy jsou 

„Yellow“ a „Elle“, které obsahují více rubrik od módy přes vztahy aţ k celebritám. Elle je 

podle mého názoru spíše noblesnějšího raţení a je věkově určen pro ţeny starší, neţ jsou mé 

respondentky, jelikoţ se tam často objevuje téma rodinného ţivota, sexu či reportáţe 

z módních přehlídek známých návrhářů. Jedna dívka se domnívá, ţe „Yellow je takovej 

normální. Dá se tam docela počíst.“, coţ reflektuje skutečnost, ţe Yellow opravdu můţe pro 

dívky reálně slouţit jako inspirace. Zájem o různá periodika obsahující módu a trendy je 

výrazně vyšší u dívek neţ u chlapců. „Přijde mi to divný a ani ţádnej časopis moc není.“ 

shrnuje tento fakt a odůvodňuje jej jeden z chlapců. Z tohoto výroku je cítit fakt, ţe stále je 

v naší společnosti zakořeněn pocit, ţe estetická role a péče o vzhled je spíše typický pro ţeny 

a přílišně o svůj vzhled pečující muţi jsou nedostatečně maskulinní.  

Sledovat a následovat nejdůraznější módní trendy a výstřelky můţe být pro dívky a 

chlapců různě důleţité. Většinou to nepovaţují ţáci/kyně za tolik zásadní, proto se jejich 
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odpovědi na otázku směřující na toto téma zmítají na pomyslné škále u pólu „spíše ne“ a „ne“. 

Nabízí se zde tedy otázka, odkud představu o ideálu krásy děti čerpají. Podle dat můţeme 

vidět, ţe třídní norma je ve shodě se společenskou normou vzhledu. Aktivně ji utváří jen část 

dětí, ty které sledují celospolečenské trendy a ve třídě potom fungují jako „překladatelé“ 

společenské normy. Tito adolescenti/ky simyslí, ţe nějakou váhu péče o vhled a sledování 

módy má. Hlavním důvodem můţe být přijetí okolím. Důleţité to je, „aby se na tebe 

nekoukali lidé jako, ţe jsi zaostalej. A většina lidí soudí podle oblečení“ píše jeden z chlapců. 

„Ten kdo to nedodrţí, tak na něj budou ostatní koukat jako na blbce.“ domnívá se podobně 

jeho spoluţačka. Tvrzení „člověk má pak lepší postavení, víc ho berou najde i líp holku“ či ţe 

je to důleţité „pro zaujetí někoho cizího, kterého neznám“ ukazují, ţe vzhled funguje jako 

určitý symbol a dává najevo, kdo jsme a k jaké skupině příslušíme, coţ nám můţe v nějaké 

situaci pomoci či naopak uškodit. Tento první dojem samozřejmě můţe být i klamný, coţ si 

ţáci/kyně podle úvah v celém dotazníku uvědomují. Dalším z moţných odůvodnění můţe být 

dodrţování jakési osobní image. Musíme to sledovat, „abysme byli v obraze a věděli co frčí.“ 

vysvětluje jeden z chlapců. „Protoţe šaty dělaj člověka.“, tak se snaţit musíme, uvaţuje jeho 

spoluţák. Vzhled jako určitou vizitku pojímá dívka, která se domnívá, ţe je to „důleţité, tak 

zase nemůţeme chodit jak bezdomovci“. Svým názorem se obecně hlásí k civilizaci a s tím 

spojených určitých nároků na zevnějšek. Dívky a chlapci si stylizací zevnějšku v době 

adolescence zakládají – mohou jí vyjádřit příslušnost k referenční skupině, své autentické „Já“ 

či vyuţít ji k podtrhnutí předností a zakrytí slabin před ostatními. Dodrţování módních trendů 

můţe také značit určitý sociální status/prestiţ, který si ţáci/kyně budují. 

Oblečení a celkově vzhled slouţí jak určité kódy, kterými se snaţíme něco okolí 

naznačit. Kaţdá příleţitost vyţaduje jiný přístup k péči o vzhled a oblečení. Podle mého 

mínění je podstatné očekávání druhých lidí vázané k dané situaci. Oblečení musí odpovídat 

významu situace, který se však konstruuje aţ v interakci s druhými. Norma vyţaduje od 

jedinců, aby si zvolili správné oblečení nebo vzhled podle daného kontextu. Tuto „dovednost“ 

můţeme nazvat sociální cit. Pro ţáky a ţákyně, které módní trendy za důleţité nepovaţují je 

to většinou kvůli otázce priorit. Většina z nich se domnívá, ţe podstatné jsou spíše vlastnosti a 

chování a vzhled je posuzován u ostatních aţ druhotně. „Pro kaţdého člověka je to jiné. Podle 

mě to není zas tak důleţité vzhled není všechno.“ píše jeden z chlapců. Někteří adolescenti/ky 

povaţují striktní dodrţování módních trendů za zbytečnost, zvláště proto, ţe se to „pořád 

mění a kupovat pořád nové věci nechci“. Při doptávání také podotkl, ţe mu to „přijde 
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zbytečný“. Mírně větší důleţitost módním trendům přikládají podle odpovědí dívky, coţ můţe 

opět značit určité tradičně zakotvené zaujetí vzhledem a celkově estetičnem.  

10. Celebrity 

  Jedna z dalších otázek v dotazníku byla kladena s cílem zjistit, zda mají ţáci a ţákyně 

nějaké idoly z řad celebrit, co na nich obdivují a případně co dělají pro to, aby se jim podobali 

co nejvíce. Odpovědi byly na celé škále poměrně vyrovnány. Zmiňované celebrity byly 

většinou z oblasti herectví, hudby a sportu. Jako hlavní důvody uvedení se vyskytoval vzhled, 

vlastnosti, chování, dovednosti a určitá sociální prestiţ, které by chtěli dotazovaní 

adolescenti/ky dosáhnout. 

Častým důvodem obdivu je u celebrit jejich vzhled, případně styl. V tomto smyslu u 

dívek často vítězila americká herečka, zpěvačka a textařka „Miley Cyrus“. Její vzhled a 

celkový styl obdivují dvě dívky v úryvcích „Líbí se mi její styl.“ a „Má dobrý styl, vlasy“. 

Jeden chlapec jako další idoly zmiňuje „Matta Smitha a Davida Tennata“, protoţe „maj 

dobrý vlasy“. Na základě chtěného vzhledu je také zmiňován „Seann William Scott“. Jako 

důvod této volby píše chlapec, ţe je to „jen tak. Ale ve filmech hraje debila, takţe spíš se mi 

líběj jeho košile => nemohu je nikde sehnat “. Chlapci i dívky mají tedy své idoly, které se 

snaţí vzhledově napodobovat, čímţ dávají najevo, ţe na vzhledu přeci jen záleţí a ve 

společnosti existují ikony, které podobu ideálu udávají. Zmíněné hvězdy reprezentují pro 

dívky a chlapce vhodný ideál krásy a udávají kýţenou normu vzhledu. 

Další z důvodů, proč je někdo obdivován, jsou jeho dovednosti a schopnosti. „Hillary 

Duff“ uvedla jedna z dívek, protoţe si myslí, ţe „umí zpívat“. Jedna z adolescentek zmiňuje 

české sportovce, a to „Martina Balia a Petra Štochla“. „Oni dva jsou brankáři 

v házené..Skvěle chytají..chtěla bych umět to, co oni“ vysvětluje svoji volbu. Někteří 

z chlapců také mezi své vzory zahrnuli i své spoluţáky, i kdyţ je těţké posoudit, zda to 

mysleli váţně nebo spíše pro své pobavení. Můj idol je „Daniel“, protoţe „má hluboký hlas a 

zpívá dobře“ píše jeden z nich. Další ohlasy na spoluţáky podle mého spíše provokacemi, 

jelikoţ mají sexuální podtext, coţ je pro období adolescence celkem typické. Ţáci/kyně 

vnímají své idoly jako vzory v určité oblasti, o kterou se zajímají – zpěv, sport apod.  

Často se objevuje v odpovědí více odůvodnění, proč byla zvolena právě tato osobnost. 

Můţe jít o vzhled, vlastnosti, chování, dovednosti atd. Jedna z dívek také zmiňuje herečku 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Here%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zp%C4%9Bva%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skladatel
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„Nikki Reed alias Rosalie“, o které píše, ţe se jí „líbí celkově..Vzhledem, chováním..Umí 

skvěle hrát..A hlavně je to upírka “. V seriálu o upírech také „Nina Dobev“, u níţ se jedna 

z dívek domnívá, ţe si „dokáţe jít za svým. Umí se prosadit. Je také ohleduplná“. U chlapců 

vítězí ze sportovců jasně „C. Ronaldo“, který je zmíněn vícekrát. Líbí se mi, ţe „umí hrát 

fotbal a je hezkej“ píše jeden z chlapců. Je to „dobrý fotbalista a pracháč a stylař“, popisuje 

jej jeho spoluţák. Jiný chlapec zmiňuje herce „Bama Margera, Jacka Blacka“, protoţe to 

jsou „borci“.  Obdivován je také „Andrew Wanvyrgarden“, protoţe „je to frajer“. Ţák 

z jedné třídy obdivuje „Leoše Mareše“, protoţe se „mu líbí, ţe to dotáh daleko a to, ţe je 

úspěšnej“. Zajímavé je, ţe chlapci na rozdíl od dívek u svých idolů oceňují i určitou sociální 

prestiţ, např. bohatství či úspěch. Toto komplexní pojetí osobnosti vychází podobně jako 

popis „atraktivní dívky“ či „atraktivního chlapce“, jelikoţ děti zmiňují jak vnější 

charakteristiky, tak vnitřní aspekty jako jsou vlastnosti či dovednosti.  

Ţáci a ţákyně, kteří své idoly uvedli, byli poté tázáni, co dělají pro to, aby se svým 

vzorům podobali. Odpovědi na tuto otázku byly různorodé, ale i přesto jsem se pokusila 

vytvořit určité kategorie.  

Nedělám pro to nic, jelikoţ na to nemám je první typ smýšlení. Tato rezignace na 

nápodobu se svým idol můţe být vidět v úryvcích „Nic protoţe to nedokáţu.“ či „Nic protoţe 

na to nemám“. Celebrita je tedy pojata jako nedostiţná modla a není v silách chlapce či dívky 

se jí přiblíţit. 

Další moţný typ chování je, ţe nedělám pro nápodobu nic, protoţe jsem sám se sebou 

a svým body image spokojen/a. „Nic, nechci být jako někdo jiný.“ říká jeden z chlapců. Ţák 

si ponechává tedy své autentické „Já“ a nechce se identifikovat se svým idolem zcela. Vzor 

můţe slouţit jako doplňkový zdroj inspirace např. při stylizaci oblečení, ale nedojde 

k ţádným razantním změnám. 

Další z moţností je kopírování svého idolu, ať jiţ vzhledem nebo prováděním stejných 

činnosti jako on/ona. „Kupuju si košile.“ odpovídá jeden z chlapců. „Hraju stejný písničky.“ 

píše jeho vrstevník. Stejné činnosti provádí i ţák, který také „jezdí na skateboardu a učí se na 

kytaru“. „Snaţím se podle ní měnit účes “ popisuje změnu vzhledu jedna z dívek. Jak je 

vidět z příkladů, tato nápodoba aktivit se týká jak vzhledu, tak dovedností. Idol v této 

kategorii slouţí jako ideál a ţák/yně se mu snaţí přiblíţit tím, ţe jej kopírují. Nedojde však 

přímo ke ztotoţnění. 
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Dalším z moţných typů chování je, ţe na sobě pracuji, abych se svému idolu 

přiblíţil/a. „Snaţím se být pozitivní. Nepřemýšlím o neúspěchu. Neznám slovo „nejde.“ 

popisuje svůj postoj chlapec, který obdivuje Leoše Mareše kvůli jeho úspěchu. „Snaţím se na 

sobě co nejvíce pracovat..Hodně lidí říká, ţe sem skvělá brankářka..Asi to bude pravda.“ 

zmiňuje své pocity se ráda podobala dovednostmi a schopnostmi českým házenkářům. 

„Snaţím se zvýšit aspoň trochu sebevědomí.“ Odpovídá dívka, jeţ by se ráda v budoucnosti 

podobala Miley Cyrus. Tito ţáci/kyně jsou si vědomi, ţe pro úspěch je třeba na sobě pracovat 

a vyvinout určité úsilí. Své idoly představují jako vzory, kterých je moţno dosáhnout 

soustavnou a cílevědomou prací na sobě samé. Domnívám se, ţe v rámci této kategorie se 

nejedná podle uváděných dat o vnější charakteristiky, ale spíš o dovednosti nebo chování, 

kterého by chtěly děti dosáhnout.  

Můţeme vidět, ţe mechanismy, jak naloţit s tím, ţe bych chtěl/a být jak někdo jiný 

jsou různorodě. Záleţí na sebepojetí a sebehodnocení konkrétní dívky nebo chlapce, jak se 

k tomu postaví a co bude dělat. Z dat vychází tedy, ţe pro alespoň část třídy, existuje určité 

idoly vycházející z celospolečenských norem, které se snaţí následovat a řídit se jimi.  

11. Shrnutí 

Po analýze a interpretaci dat získaných v rámci výzkumu v 9. ročnících bych nyní ráda 

shrnula zjištěné poznatky.  

11. 1. „Ideální dívka“ a „ideální chlapec“ 

Jedním z cílů badatelské činnostmi bylo zjistit, zda můţeme ve třídách rozpoznat 

určitý ideál krásy, který většinově dívky i chlapci uznávají. V obou třídách se objevil obraz 

„ideální dívky“ a „ideálního chlapce“ nahlíţený z podobné perspektivy.  

U dívek byly vzpomenuty dlouhé vlasy, štíhlá a vysoká postava s vyvinutým poprsím, 

vhodné oblečení a určité charakterové vlastnosti. Můţeme vidět, ţe zmíněné aspekty „ideální 

dívky“ vychází z genderového řádu, který staví na dichotomickém a komplementárním 

rozdělení světa na ţenský a muţský. Silná je téţ erotizace ideálu, kterou respondenti/ky také 

ve svých názorech reflektovali. Ideál, který vnímají děti jako většinový ve třídě, je velmi 

podobný celospolečenskému. Někteří autoři/ky (Wolf, 2000; Janošová, 2008; Grogan, 2000; 

Renzetti, Curran, 2003) popisují současný ideál ţeny skládající se z totoţných nebo odlišných 

komponent jako je ideál popsaný adolescenty/kami. Toto přizpůsobení můţe vycházet 
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z vnějšího nátlaku, kterému se ţáci/kyně podřizují nebo z interních příčin značící, ţe tato 

norma je vnímána jako správná a přinášející výhody. Podle odpovědí je celkové upravenosti u 

dívek a ţen přikládán větší důraz – barvení vlasů, výběr oblečení, líčení apod.  

Zajímavé jsou rozdíly, které můţeme nalézt v datech získaných od dívek a od chlapců. 

I přestoţe jmenované znaky byly více či méně podobné, odlišný byl referenční rámek, ke 

kterému se ţáci a ţákyně vztahovali. Chlapci jmenovali aspekty „ideální dívky“, které by si 

představovali, ţe by měla mít jejich potenciální partnerka, proto byla v odpovědích cítit 

erotizace/sexualizace tohoto ideálu, např. velké poprsí či vlastnosti obecně spojované 

s intimním/partnerským vztahem, byly nominovány pouze chlapci. Ţákyně jmenovaly 

komponenty „ideální dívky“ z pohledu toho, jak by samy chtěly vypadat a na základě toho, 

jaké ţeny, povaţují za atraktivní a ţádané chlapci. Vztahovaly se tedy více k celospolečenské 

normě neţli chlapci, coţ můţeme vidět např. na kategorii líčení, která se objevila pouze u 

dívek. Zvláště pro dívky je zájem ze strany chlapců důleţitý pro potvrzení role dospělé ţeny a 

s tím spojené ţenské identity, proto o svůj zevnějšek dbají jiţ těchto důvodů (Janošová, 2008). 

Referenční rámec děvčat s sebou nese určité sociální srovnávání a soupeření mezi dívkami. 

Tento metaforický boj ţeny oslabuje a zaměstnává ve světě módy, kosmetiky a estetična, a 

proto se nevěnují tolik veřejné sféře ţivota na rozdíl od muţů. (Wolf, 2000) Rozdílné pojetí 

mezi dívkami a chlapci lze nalézt také v míře detailnosti – ţákyně se zaměřují na detaily jako 

je barva očí či vlasů, zatímco chlapci pojímají charakteristiky spíše celostně. Tyto rozdíly 

mohou být dány jiţ výchovou v průběhu socializace, kdy se u dívek a chlapců klade důraz na 

odlišná témata a okruh zájmů. Dalším z moţných důvodů je také určitý společenský nátlak, ať 

jiţ médii či kulturou a civilizací obecně.  

U chlapců byla jako hlavní charakteristikou jmenována svalnatost, dále také vysoká a 

štíhlá postava. Ceněno je také chování, sociální prestiţ a povahové vlastnosti. Tyto kategorie 

jsou ve shodě s tradičním pojetím maskulinity a komplementárně doplňují „ideální dívku“ 

zmíněnou výše. Stejně jako v literatuře (Janošová, 2008; Renzetti, Curran, 2003; Grogan, 

2000; Cash, Pruzinsky, 2002) prezentující současný ideál krásy se u dětí objevily tělesné 

aspekty postavy jako svalnatost a výška. Na rozdíl od „ideální dívky“ je u chlapců více 

ceněno chování a sociální prestiţ/uznání. Tyto znaky vychází také z genderového řádu, který 

muţům přisuzuje veřejnou oblast a hodnotí je na základě sociálního postavení. I přes niţní 

nároky společnosti a odlišnou normu, jeţ je vyţadována od ţen, se také u chlapců zvyšuje 
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důraz na péči o vzhled. Zevnějšek by měl u adolescentů vyjadřovat příslušnost k civilizaci a 

vyjadřovat autentické „Já“ jedince.  

V odpovědích se i přes relativní shodu objevily rozdíly mezi chlapci a dívkami. Opět 

je zde na místě zmínit odlišný referenční rámec pro dívky a pro chlapce. Zatímco u dívek jde 

primárně o vztahování se k chlapcům, u ţáků je navíc i vztahování se k dalším klukům. Dívky 

ve svých odpovědích více zmiňují vnější vzhledové charakteristiky a také větší důraz kladou 

na zmíněnou sociální prestiţ. Je pro ně důleţité, aby potencionální partner byl uznáván a 

respektován ostatními, coţ značí také to, ţe je pro ně prozatím důleţité i posouzení a názor 

okolí. Pro ţáky je zase podstatnější to, jak se chlapec chová – můţou jej vnímat jako člena 

skupiny či kamaráda a jeho vlastnosti. Mezi kluky nejčastěji jmenované charakteristiky byla 

vtipnost či schopnost pobavit ostatní, coţ opět odkazuje na důleţitost vrstevnických skupin a 

akceptaci do ní. Podle Janošové (2008) je zájem dívek pro chlapce pouze jedno z moţných 

genderově identitních potvrzení. Stejně jako u „ideální dívky“ se ţákyně zaměřují více na 

detaily jako např. úsměv či snědá pleť.  Jako odůvodnění můţeme vidět stejně jako u „ideální 

dívky“ odlišné poţadavky kultury, společnosti, které se vštěpují do jedince v procesu výchovy 

a vzdělávání.  

11. 2. Významnost vzhledu pro školní třídu 

 Dalším dílčím cílem výzkumu bylo zjistit, zda má vzhled a celkově zevnějšek vliv na 

postavení jedince v rámci kolektivu, a pokud ano, tak jak je tento vliv významný. Jako 

nejdůleţitější faktory ovlivňující postavení ve třídě děti jmenovaly vlastnosti, chování, vzhled 

a osobnost jako celek, ve které jsou zahrnuty předešle zmíněné moţnosti. Obecně v obou 

třídách byly preferovány poloţky chování a vlastností. Ţáci a ţákyně dávali často vzhled 

spontánně do protikladu k vnitřním charakteristikám.  

Chování a vlastnosti jsou spolu úzce související komponenty. Na základě toho, jak se 

jedinec v kolektivu projevuje/chová soudí ostatní spoluţáci/čky na jeho vlastnosti, např. 

pokud je k ostatním milý/á a ochoten/a pomoci, mohou se domnívat, ţe je přátelský/á, 

laskavý/á, hodný/á apod. Toto posuzování s sebou nese riziko, o kterém se zmiňují i někteří 

chlapci a dívky, mylného odhadu a přetvářky. To, ţe jedinec vystupuje a prezentuje sebe 

samu určitým způsobem, nemusí nutně znamenat, ţe dává na odiv své skutečné „Já“. 

Důleţitost vlastností a chování dávají děti do souvislosti s fungováním školní třídy. Je pro ně 

důleţité, aby dívka či chlapec chovat v souladu se skupinovou normou a jednat ve prospěch 
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třídy. Způsob chování a některé vlastnosti vyplývají téţ z rolí, které se v kolektivu nezřídka 

vyskytují – od „baviče“ se bude očekávat, ţe zábavný a postará se o to, aby ve třídě nebyla 

nuda, u „vůdce“ či „mluvčího“ se předpokládá, ţe bude rozumně třídu vést a hájit ji ve 

sporech s autoritami a „sociální pracovník/ce“ bude spravedlivě a trpělivě tmelit třídní 

kolektiv a pečovat o příjemnou atmosféru. Několik ţáků/yň dávají důraz na chování a 

vlastnosti do souvislosti s dlouhotrvajícím fungováním školní třídy. Tato charakteristika 

souhlasí s pojetím mikrosystému Urieho Bronfenbrennera (1977, 1994), který také mimo jiné 

píše, ţe se u skupin zvyšuje účinnost a významnost vlivu podle délky trvání a míry reciprocity 

vztahů.   

Některé dívky a chlapci připouštějí, ţe vliv na kolektivu a třídní hierarchii má i vzhled. 

Většinou ţáci a ţákyně hovoří o tom, ţe je třeba především pečovat o svůj zevnějšek v rámci 

určité normy, např. měli by dbát o svoji hygienu, rozlišovat vhodné oblečení do školy a na 

doma apod. Stejně jako u chování a vlastností děti reflektují potenciální riziko přetvářky, 

jelikoţ šaty a celková úprava zevnějšku nám dává moţnost některé charakteristiky podtrhnout 

a jiné naopak skrýt. Zajímavé je, ţe mimo těchto dětí, které připouští, ţe vzhled alespoň 

částečně vzhled vliv má, se u některých jiných respondentů/ek objevují velmi rozporuplná 

tvrzení. Na jedné straně píší, ţe preferují výrazně chování a vlastnosti a na straně druhé 

připouští, ţe vzhled můţe ovlivňovat třídní hierarchii a interakce ve skupině, ať jiţ 

v pozitivním nebo negativním slova smyslu. Důvodem můţe být, ţe je v naší společnosti 

zaţito smýšlení, ţe bychom měli nadhodnocovat vnitřní charakteristiky nad vnějšími a člověk, 

který se tímto neřídí, je povrchní a „špatný“. I přes tento úzus je moţné rozpoznat, ţe tuto 

skutečnost v realitě ţáci/kyně vnímají jinak. Ve společnosti existuje určitý ideál a jeho vliv 

není zanedbatelný, zvláště v období adolescence (Janošová, 2008; Macek, 1999; Vágnerová, 

2005). Jak jiţ bylo naznačeno, náctiletí připouští vliv vzhledu na třídní kolektiv a to zejména 

ve dvou rovinách. První z nich můţe být vliv na hierarchii – jedinec zaujímá určitou roli a 

s tím spojené uznání také podle vzhledu. Můţeme tedy předpokládat, ţe jedinec odpovídající 

skupinové normě vzhledu, která v případě zkoumaných tříd blízká celospolečenské, bude na 

pomyslném třídním ţebříčku zaujímat vyšší posty a naopak jedinec vymykající se normě, 

bude spíše na niţších pozicích. Druhou z rovin mohou být kontakty a interakce s ostatními 

spoluţáky/čkami – ten, kdo odpovídá normě, má lepší postavení a vychází víceméně dobře 

s ostatními, zatímco ten, jenţ vzniklou normu porušuje, získá špatné sociální postavení a 

můţe být terčem aktivní šikany, ať jiţ ve fyzické či psychické formě, nebo odsunut na okraj 
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třídy a ignorován. Toto dění má vliv na kvalitu kolektivu a atmosféru ve třídě. Dalším faktem 

zpochybňujícím nedůleţitost vzhledu je skutečnost, ţe v obou třídách jsou ţáci/kyně 

domnívající se, ţe kdyby se alespoň částečně změnil jejich vzhled (postava, oblečení apod.), 

cítili by se ve skupině lépe. Rozdíly jsou tedy v tom, jak chlapci a dívky tvrdí, ţe se chovají 

ke svým spoluţáků/čkám a reálným chování v souvislosti s vyznávaným ideálem krásy.  

11. 3. Vliv médií a celebrit na formování představ o ideálu krásy 

 V rámci výzkumu jsem se snaţila také částečně zjistit, zda se ţáci a ţákyně konfrontují 

s mediálním ideálem krásy a zda to má vliv na ideál vykonstruovaný ve třídách, případně na 

body image a sebepojetí jednotlivých dívek a chlapců. Ve většině případů se v obou třídách 

objevila odpověď, ţe média příliš nesledují a trendy v nich zmíněnými se neřídí, coţ můţe 

tedy znamenat, ţe třídní normu, shodnou se společenskou, utváří aktivně pouze skupina 

ţáků/yň, kteří celospolečenské trendy sledují, povaţují za podstatné, a poté je zbylým 

spoluţákům/čkám „tlumočí“. Tito chlapci a dívky mají většinou dobré postavení a mají 

předpoklad ovlivnit ostatní.  

Někteří ţáci a ţákyně píší o tom, ţe média sledují a částečně se jimi nechávají 

inspirovat. Zmíněnými médii byly převáţně časopisy nebo televizní pořady. Zvláště dívky 

připouští, ţe magazíny jako např. Yellow či Fashion, pro ně mohou být inspirací a čtou je, aby 

měly přehled o módních a jiných trendech ve společnosti. Adolescentky také reflektují 

skutečnost, ţe ve spoustě časopisů nejsou pro ně módní trendy dostupně, ať jiţ z finančních 

důvodů nebo proto, ţe jsou v nich prezentovány výstřelky módních návrhářů, které jsou kvůli 

své extravagantností těţko nositelné. Dodrţování módních trendů má pro některé náctileté 

svůj význam – pomáhá jim vytvářet vlastní image, podtrhuje jejich autentické „Já“ či dává jim 

moţnost lépe zapadnout do skupiny nebo udělat dojem na cizího člověka. Televizní pořady a 

seriály o módě jsou pro ţáky a ţákyně spíše zdrojem zábavy neţ inspirací.  

Řada dětí v rámci dotazníkového šetření jmenovala různé celebrity z řad herců/eček, 

zpěváků/ček či sportovců, kterým by se podobala. Důvody oceňování dané osobnosti byly 

různé. U dívek bylo nejčastějším zmiňovaným odůvodněním vzhled, např. účes, styl oblékání 

nebo celkové image. Pro nápodobu zmíněné celebrity děvčata podle odpovědí, většinou 

nedělají nic a to buď proto mají pocit, ţe to nemá cenu, ţe nikdy nemohou dosáhnout svého 

cíle nebo proto, ţe jsou sami se sebou, svým body image, spokojeny a chtějí být takové i 

nadále. Dívky se tedy vztahují k celospolečenskému ideálu krásy prostřednictvím celebrit, coţ 
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také značí o zvýšeném tlaku okolí a celé společnosti. (Wolf, 2000) Chlapci nejvíce oceňovali 

u svých idolů jejich sociální prestiţ a uznání, např. úspěch, slávu, peníze apod. Kluci pro 

přiblíţení se uvedené osobě volí většinou cestu nápodoby, kdy hrají např. stejné písničky, 

zkouší podobné účes, nosí košile apod., ale se svou hvězdou se neztotoţňují zcela. Ţáci a 

ţákyně své idoly také zmiňují, protoţe by se jim rádi podobali kvůli jejich schopnostem a 

dovednostem či vlastnostem.  

12. Diskuse 

V práci jsem se zaměřila na sledování podoby třídního ideálu krásy a jeho vlivu na 

skupinu u vzorků praţských chlapců a děvčat ve věku 14 a 15 let. Z výzkumu vyplývá, ţe 

ve třídách existuje určitý ideál krásy, který má vliv na hierarchii a fungování kolektivu. Tento 

třídní ideál je přitom relativně shodný s celospolečenskou podobou ideálu krásy. 

Nyní bych ráda zmínila několik metodologických slabin, které práce celkově načrtává. 

Výzkum byl realizován ve dvou třídách podobného počtu, ale vzhledem k poţadavkům ze 

strany základní školy na informovaný souhlas, nebyl dotazování podroben stejný počet dětí 

z obou tříd. Jako vnější faktor do zadávání dotazníku k ideálu krásy vstoupila soutěţ, kvůli níţ 

se v 9. C účastnilo vyplňování výrazně méně ţáků/yň oproti paralelní 9. A. Vzhledem 

k časovým moţnostem školy nebylo moţné dotazník dětem zadat jindy. I přes tato úskalí se 

domnívám, ţe byla získána dostatečně průkazná data vystihující sociální realitu v obou 

třídách. Rizika jsem se snaţila také minimalizovat ověřením v podobě pozorování a 

rozhovorů. Jako další problém bych zmínila, ţe ne všichni chlapci a dívky byli ochotni 

spolupracovat ve stejné míře a někteří/ré vyplnili dotazník pouze sporadicky a mnoho, zvláště 

doplňujících podotázek, vynechali. I přestoţe jsem se v rámci výzkumu snaţila data ověřit a 

objasnit více metodami, domnívám se, ţe jak v rámci dotazníku, tak v rámci rozhovorů 

nebyly vţdy otázky poloţeny přímo tak, aby je děti vţdy pochopily a byly schopny a ochotny 

se k nim vyjádřit. Dotazník byl sycen otázkami z více oblastí, ale i přesto jsem při analýze 

narazila na to, ţe se některé z poloţek daly vysvětlit více způsoby a děti si nebyly vţdy jisty, 

co tím myslí a nezeptaly se mě, např. nebylo jim někdy jasné, zda mám na mysli vzhled nebo 

se mohou vyjadřovat i k vnitřním charakteristikám. V rámci rozhovorů bylo velkým úskalím 

to, ţe se na ně nevztahoval informovaný souhlas vyţadovaný ZŠ, proto jsem je nemohla 

nahrávat na diktafon a ptala jsem se příleţitostně ţáků/yň, které jsem potkala, a byli ochotni 

se mnou rozhovor vést. Rozhodně se tedy nedostalo na všechny adolescenty/ky a domnívám 
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se, ţe pohled nedotazovaných by byl zajímavý a mohl by vnést na celou problematiku také 

trochu jiné světlo. 

Zajímavé téma, které se v odpovědích adolescentů/ek objevilo, i přestoţe na něj 

nebyly otázky cíleně zadávány, byl význam péče o vzhled u náctiletých. Míra a forma péče o 

vzhled je u dívek a chlapců pojímána odlišně a to v souladu s tradiční maskulinitou a 

feminitou. V tomto případě bych odkázala na výzkum, který jsem realizovala v rámci 

předmětu Psychologický výzkum – školní gramotnost, zabývající se přímo péčí o vzhled u 

dívek a chlapců 9. tříd. Po analýze slohových prací jsem vyhodnotila pro péči o vzhled 5 

klíčových témat.  

Prvním z nich bylo téma normy a normality, coţ je důleţité téma a problematiky v této 

práci. Dalším z témat byla míra a intenzita péče o vzhled a úpravy zevnějšku. Na jedné straně 

pomyslné osy se nachází hygiena a čistota, která je dětmi brána jako samozřejmá a základní 

činnost pro chlapce i dívky a na druhé extrémní péče o vzhled, dodrţování módních trendů a 

úplné podvolení se ideálu krásy. Uprostřed škály je úprava zevnějšku. Krása můţe být také 

pojata v rámci dvou protipólů – přirozenost vs. civilizovanost. Přirozenost vyjadřuje absolutní 

nezájem o péči o vzhled, včetně základních hygienických návyků. „Civilizovaná“ přirozenost 

představuje autentické pojetí sebe sama. Norma péče o vzhled je rozdílně pojata pro dívky a 

pro chlapce. Jako třetí důleţité téma vyšla protikladnost vzhledu a skutečného „Já“ jedince. 

Člověk se můţe skrze módu hledat a budovat si svoji identitu, ale slepé následování módy 

ukazuje spíše konformitu a vlastní nejistotu. Stejně jako v této práci děti reflektovaly riziko 

klamání prostřednictvím vzhledu. Můţe docházet k chybnému utváření dojmu o druhé osobě 

v souvislosti s např. efektem primárnosti, kdy je určující první dojem, který je často zaloţený 

na informacích vycházejících ze vzhledu. Okolí si také můţe utvářet dojem na základě 

stereotypů, které v naší společnosti existují. K těmto stereotypním schématům patří např. 

spojení vzhledu a vnitřních charakteristik, ať jiţ v pozitivním nebo negativním slova smyslu. 

Atraktivní zevnějšek můţe stereotypně předznamenávat dobré vlastnosti nebo naopak 

pokrytectví, špatný charaktere nebo nízký intelekt. Velké téma stejně jako v tomto výzkumu 

bylo odlišné pojetí vzhledu maskulinního a femininního a s tím spojené heteronormativity. Od 

chlapců se vyţaduje určitá péče o vzhled, většinou nedbalá úprava zevnějšku, která vychází 

z přirozenosti jedince, a není na první pohled přímo znatelná. Od dívek se naopak očekává 

péče zvýšená (v porovnání s péčí chlapců), která je však pojímána v relaci k femininně jako 

standardní. Poslední z klíčových téma je samotná krása a její vnitřní heterogenita. Krása je 
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vnímána jako ideál, kterému se adolescenti/ky snaţí přiblíţit péčí o vzhled úpravou 

zevnějšku. Je to tedy něco, co je sice ţádoucí, ale je to jiţ nad rámec normy. Další rovinou 

pojetí krásy je vnitřní krása, která můţe být v rozporu s vnější. Za svůj vzhled můţe jedinec 

schovávat své nedostatky v jiných aspektech osobnosti, čím se opět dostáváme k riziku 

klamání vzhledem.  

Dalším velkým tématem této bakalářské práce je osobní norma versus norma 

celospolečenská. Z dat vychází, ţe respondenti a respondentky explicitně tvrdí, ţe nejde příliš 

o vzhled a posuzování je vysoce individuální. Kaţdý by tedy mohl být na realitu odlišný 

názor a nahlíţet na ni z jiného úhlu. V rozporu s tím jsou tvrzení, ve který adolescenti/ky vliv 

vzhledu a nátlaku společnosti připouští. I přes zdánlivou protikladnost, můţeme říci, ţe ţáci a 

ţákyně celospolečenskou normu vzhledu mají interiorizovanou, akceptují ji a explicitně nebo 

na implicitní úrovni se jí řídí. V datech lze dohledat výjimky distancující se od 

celospolečenské či třídní normy, ale i přesto se domnívám, ţe z odpovědí je moţno vysoudit, 

ţe většina dětí ve třídě potvrzuje existenci celospolečenské představy o ideálu krásy a 

následuje ji.  Tato oblast je zajímavé a domnívá se, ţe by si zaslouţila hlubší prozkoumání. 

Bylo by moţné v tomto duchu na moji práci navázat při dalším empirickém šetření.  

Dalším z moţných pokračování by mohlo být detailnější prozkoumání konfrontace 

s mediálním ideálem krásy jednotlivých chlapců a dívek – jaký vliv na jejich sebepojetí, body 

image a celkově na jejich vnímání reality.  

13. Závěr 

 V této práci jsem se zaměřila na sledování souvislostí mezi školní třídou a „třídním 

ideálem krásy“. Domnívám se, ţe stanové cíle se mi podařily alespoň částečně naplnit. Ze 

získaných dat jsem prostřednictvím tzv. otevřeného kódování zjistila podobu ideálu krásy 

z pohledu ţáků a ţákyň 9. ročníku. Podoba ideálu je v případě mého výzkumu u obou tříd 

podobná celospolečenské představě. Jmenované komponenty jsou víceméně shodné 

s rozdělením genderového řádu na maskulinní a femininní svět. Některé poloţky se u „ideální 

dívky“ a „ideálního chlapce“ komplementárně doplňovaly právě v souladu s genderovým 

řádem. „Třídní ideál krásy“ vzniká ve třídě na základě uznávaných ţáků a ţákyň, které sledují 

normu celospolečenskou např. v médiích a „tlumočí“ ji zbylým spoluţáků a spoluţačkám. 

Jako hlavní faktory ovlivňující strukturu třídy byly jmenovány následující – chování, 

vlastnosti, vzhled a osobnost jako celek. Explicitně, spontánně dívky a chlapci nadhodnocují 
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vlastnosti spolu s chování nad vzhled. V některých tvrzeních ale zároveň rozporuplně 

připouští, ţe vzhled na jejich třídu vliv má. Z dat vyplývá, ţe často je stavěna celospolečenská 

norma k normě individuální – rozdíl je tedy v tom, jak děti tvrdí, ţe se chovají, a jak se poté 

reálně chování vzhledem k ideálu. Obecně tedy lze říci, ţe se ve třídách vykonstruoval ideál 

krásy relativně shodný s celospolečenskou podobou a určitý vliv na strukturu třídy a rozdělní 

rolí v kolektivu má. Osobně jsem ráda, ţe jsem měla moţnost si toto téma vybrat a více se mu 

věnovat, jelikoţ mi to pomohlo k utvoření představy o vnímání reality adolescenty a 

adolescentkami v rámci tohoto tématu. Překvapilo mě, ţe se ţáci a ţákyně často vyjadřovali 

k ideálu krásy a celkově vzhledu negativně a snaţili se jeho existenci a důleţitost explicitně 

popřít, i přestoţe to z některých tvrzení posléze vyplývá. Domnívám se, ţe v rozhovorech by 

šlo jít s otázkami dále a získat data, které by více vypovídala o skutečnosti, ale vzhledem 

k časovým moţnostem ZŠ a poţadovaném rozsahu práce, jsem se do hlubších interpretací 

nepouštěla.  
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