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Příloha 1 
 
 

DOTAZ�ÍK PRO BAKALÁŘSKOU PRÁCI 
 

s názvem: TĚLO JAKO SUBJEKT ESTETIZACE 
 
 
 
 
 
Milí studenti, milé studentky, 

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, který se týká Vašeho 

pojetí tělesné krásy a ošklivosti u mužů a u žen a vnímání vlastní tělesnosti. Dotazník bude 

použit výhradně pro účely bakalářské práce, kterou zpracovávám v rámci studia 

na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Chci Vás požádat o vyplnění Vašeho 

jména a příjmení (nebo přesného data narození s iniciály), tyto údaje poslouží pouze mně 

pro lepší orientaci, nikde jinde s nimi nebude operováno. Na vyplnění dotazníku budete 

mít cca 45 minut. 

Děkuji. 

 

Vlasta Radová  

 

Jméno a příjemní nebo přesné datum narození s iniciály: ____________________  

Věk: ______________  

 

Zakroužkujte:       muž   -   žena 
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1. V následující tabulce vyznač, které úpravy těla 1. používáš, 2. jsi již někdy použil(a)/podstoupil(a) 

a 3. kterou bys byl(a) schopný(á) použít/podstoupit, měl(a)-li bych dostatek financí nebo bys měl(a) 

pocit, že to potřebuješ. Pro kladnou odpověď použij písmeno A (ano) a pro zápornou � (ne).  

V případě, že některou úpravu používáš, tedy v prvním sloupci odpovíš kladně, již nemusíš 

vyplňovat zbylé dva sloupce, v případě, že v prvním sloupci odpovíš záporně, vyplň i zbylé dva 

sloupce.   

Odpovíš-li u okének s hvězdičkou kladně (*), navíc do tohoto okénka připiš, o jaké 

úpravy/zákroky se v tvém případě jedná/jednalo. 

 

 

 Tuto úpravu 
používám/podstupuji  
 
 
 

Již jsem někdy 
použil(a)/podstoupil
(a) 

Byl(a) bych 
schopný(á) ji 
použít/podstoupit, 
(měl(a)-li bych 
dostatek financí, 
měl(a)-li bych 
pocit, že to 
potřebuji) 

I. 
čištění zubů     

mytí    

holení (úprava) vousů    

výběr líbivého oděvu    

maskování tělesných nedokonalostí 
oblečením 

   

maskování nedokonalostí pleti make-upem, 
líčením 

   

líčení obličeje    

zdobení těla šperky či doplňky, které často 
obnovuji (např. náušnice, řetízky, korále, 
brýle, čepice, šátky...) 

* * * 

jiné zdobení těla (např. smývatelným  
kreslením po těle, třpytky, nalepovacími 
ozdobami)  

* * * 

každodenní úprava účesu/vlasů    

použití příčesku    

barevné kontaktní čočky    

použití deodorantů, antiperspirantů, vůní    

použití vycpávky    

II. 
depilace těla    
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 Tuto úpravu 
používám/podstupuji 
 
 
 

Již jsem někdy 
použil(a)/podstoupil
(a) 

Byl(a) bych 
schopný(á) ji 
použít/podstoupit, 
(měl(a)-li bych 
dostatek financí, 
měl(a)-li bych 
pocit, že to 
potřebuji) 

depilace obličeje (např. chloupků, úprava 
obočí...) 

* * * 

stříhání nehtů    

III. 
stříhání vlasů    

barvení /odbarvování vlasů    

ovlivnění barvy pleti (např. soláriem, 
samoopalovacími přípravky, 
samoopalovacími nástřiky...) 

* * * 

bělení zubů    

zvyšování objemu vlasů (nastřelování)    

prodlužování vlasů    

prodlužování  řas    

omezení nadměrného pocení lékařskými 
postupy/zákroky 

   

počítání kalorií    

cvičení/sport za účelem hubnutí, formování 
těla či udržení současné váhy 

   

diety – jakékoli omezení jídla za účelem 
hubnutí či udržení současné váhy 

   

podstoupení liposukce    

přechodné tetování    

péče o nehty na rukou – různé druhy 
manikúry, lakování nehtů 

* * * 

péče o nehty na nohou – různé druhy 
pedikúry, lakování nehtů  

* * * 

IV.  
piercing    

zdobení těla šperky či doplňky, které nosím 
stále, nesundávám je 

* * * 
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 Tuto úpravu 
používám/podstupuji 
 
 
 

Již jsem někdy 
použil(a)/podstoupil
(a) 

Byl(a) bych 
schopný(á) ji 
použít/podstoupit, 
(měl(a)-li bych 
dostatek financí, 
měl(a)-li bych 
pocit, že to 
potřebuji) 

V. 
trvalé tetování    

trvalé odstranění ochlupení    

kosmetické operace (např. esteticky 
nežádoucí mateřská znamínka, vybroušení 
jizev...) 

* * * 

nošení rovnátek    

podstoupení estetické plastiky    

VI. 
přípravky pro zdokonalení pleti (např. 
krémy, čistící gely) 

   

přípravky pro omlazení pleti    

krémy/přípravky na celulitidu    

zeštíhlovací potraviny/nápoje    

zeštíhlovací přípravky (náplasti na hubnutí)    

 

2. Do prvního sloupce v tabulce, kde jsi odpověděl(a) kladně, navíc napiš, jak často úpravu 

používáš/podstupuješ.  Použij zkratky 1xD (1 x denně), 3xT (týdně), 2xM (měsíčně), 2xR (ročně). 

3. �apiš, prosím, alespoň 5 důvodů, proč lidé dbají o svůj zevnějšek a proč se snaží své tělo krášlit. 

 

4. Zkus se zamyslet se nad tím, 

a) kdy může krása člověku pomoci (alespoň 2 situace) 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

b) kdy může krása člověku uškodit (alespoň 2 situace) 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  
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5. Ke každému bodu (a,b, c) vypiš, prosím, alespoň 3 tělesné charakteristiky, které se ti nelíbí  

a) obecně na lidech (3 tělesné charakteristiky)  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

b) na ženách (3 tělesné charakteristiky) 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

c) na mužích (3 tělesné charakteristiky) 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 

 

6. Vypiš, prosím, alespoň 5 tělesných znaků/charakteristik, které se ti na sobě líbí. 

7. Je něco, co se ti na sobě nelíbí? 

 

Jak podle tebe vypadá IDEÁL KRÁS�É ŽE�Y? 

Jestliže se ve výčtu objeví kategorie, která podle tebe ženám vůbec nepřísluší, 

ale přísluší spíše mužům, napiš to. 

 

1. Slovy vypiš: 

 

• věk (v rozmezí): ....................................................  

• výška (přibližně): .................................................  

• barva očí:  ............................................................  

• barva vlasů: .........................................................  

• délka vlasů: ..........................................................  

• typ vlasů (rovné, vlnité, kudrnaté  apod.): .............................................................  

• účes: .....................................................................  

• úprava vousů (hladká tvář, knír, strniště, bradka apod.): .................................................... 

• úprava nehtů: ......................................................  

• barva hlasu: .........................................................  
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2. Z následujících kategorií vždy vyber takovou charakteristiku, která podle tebe náleží ideální ženě 

a zakroužkuj ji (můžeš zakroužkovat více možností): 

 

• barva pleti: 

 a) velmi světlá až bílá   b) pihatá   c) lehce opálená   d) hnědá   e) čokoládová   f) černá   g) nezáleží mi 

na barvě 

• líčení:  

a)  žádné   b) decentní   c) výrazné   d) nezáleží mi na líčení 

• šperky:  

a) žádné    b) decentní    c) výrazné   d) nezáleží mi na tom 

• tetování:  

a) žádné   b) malé   c) výrazné   d) nezáleží mi na tom 

 

3. Kde všude by se měla podle tebe holit (depilovat)? 

 

4. Měla by mít pearcing(y)? Jestliže ano, kde a v jakém množství? 

 

5. Zkus popsat, co by měla mít na sobě. 

 

6. Co ještě je na těle ideální ženy důležité? 

 

7. V následující tabulce je osm tělesných typů žen. Prohlédni si je a seřaď tak, že tělo ženy, které ti 

připadá nekrásnější bude mít 1 a tělo ženy, které se ti zdá nejméně krásné bude mít 8. Čísla piš 

do kroužků u jednotlivých obrázků. 
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8. Splňuje tělo ženy, které jsi označil(a) jako nejkrásnější, tvůj ideál krásy u žen? Jestliže ne, co jí 

chybí nebo naopak přebývá? Čím bys jí zdokonalil(a)? 

 

 

 

Žena s atletickou štíhlou 

postavou - má rovné tělo od 

shora až dolů – chybí ženské 

křivky, spíše chlapecké 

tvary. 

 

 

Žena, která je v horní 

části těla a v pase štíhlá, 

má úzká ramena, boky 

širší než hrudník, tuk se 

ukládá především v dolní 

části těla – tj. od pasu 

dolů. 

 

Žena, které se tuk ukládá 

nejvíce okolo středu postavy 

(na břiše), ruce a nohy jsou 

v porovnání s břichem štíhlé. 

 

Žena, na jejímž těle není 

téměř žádný tuk, tělo je 

ploché, břicho propadlé, 

hrudník vyklenutý, žebra 

prosvítají pod kůží, „ženské 

tvary“ zcela chybí. 

 

 

 

Žena, která je celkově štíhlá, 

její křivky se mírně rozšiřují 

od útlého pasu směrem k  

bokům a k horní části těla. 

 

Žena, která je v dolní části 

těla a na rukou štíhlá, má 

útlou pánev, směrem 

nahoru se postava 

postupně rozšiřuje, proto 

nemá útlý pas, ale má 

velké poprsí. 

 

Žena, jejíž tvar těla je 

kulatý, má silné břicho, 

nohy i ruce. Její tělo je 

nadměrně obaleno tukem 

celé. 

 

 

Žena s velmi výrazně 

tvarovanými a 

vypracovanými svaly, má 

štíhlý pas a dosti široká 

ramena. 
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Jak podle tebe vypadá IDEÁL KRÁS�ÉHO MUŽE?  

Jestliže se ve výčtu objeví kategorie, která podle tebe mužům vůbec nepřísluší, ale 

přísluší spíše ženám, napiš to. 

 

1. Slovy vypiš: 

 

• věk (v rozmezí): ....................................................  

• výška (přibližně): .................................................  

• barva očí:  ............................................................  

• barva vlasů: .........................................................  

• délka vlasů: ..........................................................  

• typ vlasů (rovné, vlnité, kudrnaté  apod.): .............................................................  

• účes: .....................................................................  

• úprava vousů (hladká tvář, knír, strniště, bradka apod.): .......................................................  

• úprava nehtů: ......................................................  

• barva hlasu: .........................................................  

 

2. Z následujících kategorií vždy vyber takovou charakteristiku, která podle tebe náleží ideálnímu 

muži a zakroužkuj ji (můžeš zakroužkovat více možností): 

 

• barva pleti: 

 a) velmi světlá až bílá   b) pihatá   c) lehce opálená   d) hnědá   e) čokoládová   f) černá   g) nezáleží mi 

na barvě 

• líčení:  

a)  žádné   b) decentní   c) výrazné   d) nezáleží mi na líčení 

• šperky:  

a) žádné    b) decentní    c) výrazné   d) nezáleží mi na tom 

• tetování:  

a) žádné   b) malé   c) výrazné   d) nezáleží mi na tom 

 

3. Kde všude by se měl ideální muž podle tebe holit (depilovat)? 

 

4. Měl by mít ideální muž pearcing(y)? Jestliže ano, kde a v jakém množství? 

 

5. Zkus popsat, co by měl mít ideální muž na sobě. 
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6. Co ještě je na těle ideálního muže důležité? 

 

7. V následující tabulce je osm tělesných typů mužů. Prohlédni si je a seřaď tak, že tělo muže, které ti 

připadá nekrásnější bude mít 1 a tělo muže, které se ti zdá nejméně krásné bude mít 8. Čísla piš do 

kroužků u jednotlivých obrázků. 
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8. Splňuje tělo muže, které jsi označil(a) jako nejkrásnější tvůj ideál krásy u mužů? Jestliže ne, co 

mu chybí nebo naopak přebývá? Čím bys ho zdokonalil(a)? 

 

 

 

 
 

Muž štíhlý, ne výrazně 

osvalený – nohy i ruce jsou 

útlé, trup spíše plochý. 

 

 
Muž, jehož tělo se 

rozšiřuje směrem dolů, 

tuk se viditelně ukládá 

na břiše, ale především 

na bocích a na zadku, 

ramena jsou poměrně 

úzká. 

 

 

Zavalitý podsaditý muž – 

tzv. piknický. Tvar těla je 

kulatý, má velké břicho, 

silné nohy i ruce.  

 

 
Muž extrémně štíhlý po 

celým těle, zdá, že na těle 

není téměř žádný tuk, 

břicho propadlé, hrudník 

výrazně vyklenutý, žebra 

prosvítají pod kůží, pánev 

trčí do stran. 

 

Muž atletické postavy –

má štíhlou postavu, svaly 

výrazné, široká ramena, 

trup tvarovaný do „V“. 

 

 
 

Muž, jehož tělo je 

zakulacené v oblasti 

břicha, na ostatních 

částech těla není silný. 

  
Silný zavalitý muž 

působící mohutným 

dojmem. Tělo se rozšiřuje 

směrem dolů, ramena a 

hruď jsou užší oproti 

břichu a bokům, ale tuk 

se ukládá po celém těle. 

 

 

Muž s velmi výrazným 

svalstvem, má štíhlý pas, 

široká ramena a trup 

zřetelně tvarovaný do 

„V“. 
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Příloha 2 
 

SEZ�ÁME�Í S OSMI VYBRA�ÝMI STUDE�TY: 

 

 

Popis studentů mi ulehčil počítačový program pro modeláž obličejů. Pomocí něj jsem 

mohla vytvořit podobizny studentů, a to tak, abych dodržela příslib anonymity, neboť 

obličeje nejsou zcela stejné. Hlavní rysy, účes i výraz obličeje jsem se pokusila vystihnout 

co nejlépe. Případné nedostatky ztvárněných obličejů doplním porovnáním. 

 

 

 

Eliška 

 

Elišce je 18 let a je jednovaječným dvojčetem Jindřišky. 

Měří asi 170 cm, je štíhlé postavy, nejčastěji se obléká 

do sportovního oblečení (džíny, tričko, mikina a tenisky). Má 

velmi dlouhé rovné světlé vlasy a nosí brýle. Působí klidným 

a vyrovnaným dojmem. V kolektivu jsou si se setrou stále 

nablízku. Vlasy někdy nosí svázané do culíku. 

 

Jindřiška 

 

Vzhledově jsou si s Eliškou velmi podobné, liší se pouze 

nepatrně, a to spíše výrazem tváře. Jindřiška je průbojnější a 

otevřenější nežli její sestra. Obě se oblékají sportovně, přestože 

každá nosí jiné oblečení.   
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 Phuong 

 

Phung je 17 let a je vietnamské národnosti, narodila 

se v Čechách, ale česky mluví až od svých sedmi let. Měří 162 

cm, je štíhlé postavy a obléká se sportovně. Jak sama říká, 

od ostatních Vietnamců se liší světlejší barvou vlasů a pleti. 

Je velmi mírné povahy a v kolektivu působí spíše samotářsky. 

V českém prostředí i ve škole se jí líbí, ale přiznává, 

že v některých chvílích pociťuje ze strany spolužáků určitou 

diskriminaci. Češi na ni celkově působí povrchně a odmítavě 

vůči cizincům. Přesto se ale stále hlídá, aby nepůsobila nespokojeně, nebo dokonce 

nevděčně.  

Velkou podporu cítí v profesorském sboru a mezi kamarády. Přiznává, že někdy má 

touhu mít světlou pleť a modré oči a zcela zapadnout do naší společnosti. Jelikož je to 

podle ní nenaplnitelný sen, snaží se přijímat sebe takovou, jaká je. V porovnání s obrázkem 

má Phuong o něco užší obličej a delší vlasy. 

 

Renata 

Renatě je 17 let a je velmi temperamentní a exravertní 

povahy. Měří asi 170 cm a má štíhlou postavu. Je otevřená 

a upovídaná a sama si toho je vědoma. („...já jsem sama taková 

jakože rozjetější...“) Má světlé středně dlouhé vlasy (o málo 

delší než na obrázku), světlou pleť a modré oči. Dříve 

se vzhlédla v punkerském stylu oblékání, ze kterého, jak říká, 

dnes již vyrostla. Z tohoto období si však stále nese zalíbení 

v piercinzích. Její styl oblékání je spíše sportovní a pohodlný. 

 

Vojta 

 

Vojtovi je 17 let a měří asi 175 cm. Je velmi štíhlé 

postavy, má modré oči, husté obočí a široký nos. V porovnání 

s obrázkem má o něco kratší vlasy, které se směrem dozadu 
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prodlužují a jsou smotány do dredů, do nichž má zapletené korálky. Obléká se sportovně – 

vytahané dříny, tričko a mikina. V uších má tzv. tunely (vsazená náušnice do rozšířené 

náušnicové dírky). Vojta je charakteristický svým hlubokým chraplavým hlasem. 

Je veselý, někdy možná trochu „ztřeštěný“. 

 

Petr 

 

Petrovi je 18 let, je mohutné postavy a měří asi 180 cm. 

V porovnání s obrázkem má Petr kulatější rysy v obličeji, 

strniště, světlejší barvu pleti a velmi husté obočí (mírně 

srůstající). Vlasy a oči má tmavě hnědé. Nosí pohodlné 

sportovní oblečení.  

Petr na mne působil poněkud nemotorně a dosti nesměle. 

Mluví střídmě, ani v kolektivu se příliš neprojevuje. 

 

Patrik 

 

Patrikovi je 18 let, měří asi 175 cm a je štíhlé postavy. 

Působí elegantním dojmem, neboť si potrpí na dokonalý účes 

a moderní sladěné oblečení. V porovnání s obrázkem má menší 

nos, štíhlejší obličej a méně vlasů, které nosí nagelované do 

špičky. Jeho vystupování je uhlazené, umírněné a nesmělé. 

 

Karel 

Karlovi je 17 let, je štíhlé postavy a měří asi 175 cm. 

Má širší obličej a větší nos. Černé delší vlasy nosí sčesané 

do obličeje.  

Se snaží vystupovat vážně a klidně, ale jeho výraz je 

spíše znuděný. V mé přítomnosti byl velmi nejistý, ačkoli 

se mezi vrstevníky dokáže projevovat hlučně a otevřeně. 

Zakládá si na různých neobvyklých módních doplňcích 

(např. nosí buřinku). Svůj styl nazval jako „skate-punk“. 
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Příloha 3 
 
 

PROČ LIDÉ DBAJÍ O SVŮJ ZEV�ĚJŠEK A PROČ SE S�AŽÍ 

SVÉ TĚLO KRÁŠLIT? 

 
Důvody krášlení těla ve vztahu 
k sobě 

Důvody krášlení těla ve vztahu 
ke společnosti 

Důvody krášlení těla ve vztahu 
k druhému 
pohlaví/partnerovi/partnerce 

 
• pro dobrý pocit (10x) 
• spokojenost sám se sebou (9x) 
• péče o zdraví (5x) 
• sebevědomí/sebedůvěra (5x) 
• pocit čistoty (2x) 
• čas na sebe 
• z povrchnosti 
• zábava 
• přiblížení se vlastnímu ideálu 

krásy 
• mládí 
• touha člověka být dokonalý 
• marnivost 
• úchylka 

 
• líbit se ostatním (14x) 
• výraznost v kolektivu 

/odlišení (2x) 
• zapadnutí do kolektivu/aby 

se člověk neodlišoval a nebyl 
pomlouván (7x) 

• pracovní uplatnění (5x) 
• úspěšnost 
• reprezentace sebe sama (2x) 

 
 

 
• líbit se partnerovi/druhému 

pohlaví (7x)  
• najít partnera (3x) 

 

celkový počet: 40x celkový počet: 31x celkový počet: 10x 
 
 

 

KDY KRÁSA POMÁHÁ A KDY ŠKODÍ? 

 
 

POMÁHÁ ŠKODÍ 

• ve vztahu s partnerem/partnerkou/zalíbení se 
druhému pohlaví (12x) 

• pracovní uplatnění (10x)  
• modeling (8x) 
• herectví (2x)  
• zdraví (2x) 
• ve vztahu s druhými (2x) 
• při jednorázových známostech 
• lepší společnost 
• pomoc druhých 
• kompenzace nižší inteligence 
• společenské postavení 
• soutěž krásy 

 
 
 

• zneužití „šílencem“/pedofilem/deviantem (8x) 
• pomluvy, závist (5x) 
• nežádoucí pozornost (4x) 
• předsudky druhých (krásný = hloupý) (3x) 
• ve vztahu 
• ve vězení (2x) 
• opomíjení jiných vlastností/kvalit (2x) 
• pomíjivost  
• ničení zdraví (chemické přípravky, špatně 

píchnutý piercingu, barvení vlasů) 
• v zemích, ve kterých je nevhodné tělo 

vystavovat 
• pracovní uplatnění 
• přepadení (krása = luxus) 
• namyšlenost – problém se začleněním  
• neškodí 

 


