
 

UUnniivveerrzziittaa  KKaarrlloovvaa  vv  PPrraazzee  

PPeeddaaggooggiicckkáá  ffaakkuullttaa  ––  KKaatteeddrraa  ppssyycchhoollooggiiee  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĚLO JAKO SUBJEKT ESTETIZACE 
 

Bakalářská práce 
 

 

 

Vedoucí bakalářské práce: Autorka: 

Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.  Vlasta Radová 

 

Praha, 2010 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a pouze 

s využitím literatury, kterou cituji a uvádím v seznamu. 

 

V Praze dne 25. 6. 2010  Vlasta Radová 

  

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



 

Abstrakt česky 

 

Lidskému tělu je již od nepaměti věnováno mnoho pozornosti a je středem zájmu 

četných pozorování. I mě zaujala otázka tělesné krásy. Mou snahou bylo zmapovat, jak 

lidé tělo, jeho krásu a ošklivost hodnotí a jak prožívají vlastní tělesnost.  

Cílovou skupinu práce představují studenti třetího ročníku čtyřletého gymnázia. 

Téma vztahů a tělesného vzhledu hraje v jejich myšlenkách významnou roli a podílí 

se na vývoji jejich celkové osobnosti. Ta se v období dospívání, tedy v období změn 

a hledání identity, dostává do klíčové fáze jejího formování. 

Práci jsem rozdělila na dvě části – teoretickou a praktickou (výzkumnou). 

V teoretické části se téma tělesnosti a tělesného sebepojetí pokusím představit v rámci 

široké problematiky sebepojetí. V jejím závěru nastíním specifika a vývojové úkoly 

dospívajícího věku a zároveň vyzdvihnu výjimečnosti problematiky tělesnosti. Záměrem je 

doplnit a osvětlit pasáže věnující se tělesnému sebepojetí, a napomoci tak lepšímu 

porozumění výsledkům empirické části. 

Praktická část se bude převážně věnovat hodnocení ideálu tělesné krásy. Mým 

cílem bylo umožnit lepší vhled do problematiky prožívání vlastní tělesnosti, vnímání 

a hodnocení svého těla jako takového ve vztahu ke své ideální normě. Určitý prostor jsem 

také vyčlenila vnímání ideálu tělesné krásy opačného pohlaví a hodnocení ideálního muže 

či ženy v partnerských vztazích. 



 

Abstract in English 

 

A lot of attention has always been paid to the human body and it has been a focus 

of numerous observations. I too found the question of physical beauty interesting. My 

intention was to map how people evaluate the beauty and the hideousness of the body 

and how they live their own fleshliness. 

The target group of my paper represent secondary grammar school students in their 

third year. The topics of relationships and outer appereance play a significant role in their 

thinking and participate in forming their whole personality which steps into the key 

moment of it’s formation during the adolescent period – the time of changes and searching 

for identity. 

I divided my work in two parts – the theory and the research. In the theoretical part 

I aim to present the subject of fleshliness and physical self-concept within the framework 

of the wide self-concept problematics. In it’s end I outline the specifics and developmental 

tasks of the adolescent age highlighting the exceptionalities of the fleshliness problematics. 

My intention is to complete and shed light on the passages dedicated to the physical self-

concept and thus help to better understand the results of the empirical part. 

The practical part is mostly devoted to the evaluation of the ideal of physical 

beauty. My goal was to enable better insight into the problematics of living one’s 

fleshliness, perception and evaluation of one’s body as it is in relation to the ideal norm. 

A certain space is also devoted to the perception of the ideal of physical beauty in 

the opposite sex and the evaluation of an ideal man or woman in partnerships. 
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I. ÚVOD 

 

 

Studium způsobu vnímání těla z pohledu psychologie je poměrně nový fenomén 

a novějších publikací dostupných v českém odborném prostředí je stále poskromnu. Navíc 

většina dosavadních výzkumných studií se zaměřuje spíše na dětský věk nebo na ženy 

a opomíjí starší jedince a mužskou polaritu. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla uchopit 

téma tak, abych svou prací alespoň trochu napomohla k „vyplnění“ této pomyslné mezery. 

Středem mého zájmu jsou tedy dospívající lidé ve věku sedmnácti a osmnácti let. Jedná 

se o období významných změn a hledání odpovědí na klíčové otázky „kdo jsem“, „jaký 

jsem“, „kam patřím“, „kam směřuji“ a „jaké hodnoty jsou v mém životě nejdůležitější“. 

 Jsem si vědoma nesmírného záběru bezbřehé problematiky těla a tělesného 

sebepojetí, proto se má práce zaměří pouze na zlomek toho, co všechno je možné v rámci 

ní dále zkoumat. 

Ze zahraničních autorů se touto problematikou zabývá především S. Grogan, 

z česky píšících autorů bych ráda zmínila L. Fialovou. Některé jejich poznatky se mi staly 

cennou oporou a svá vlastní zjištění jsem měla možnost s nimi konfrontovat. 
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II. TEORETICKÁ ČÁST 
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1. SEBEPOJETÍ 

 

V rámci této kapitoly se pokusím o vymezení pojmu sebepojetí a zaměřím 

se na jeho význam v životě jedince. Stěžejní část bude tvořit podkapitola věnující 

se tělesnému sebepojetí coby významné komponentě celkového sebepojetí. 

 

1.1. Jáská zkušenost 

 

Základem pro vymezení sebepojetí, je tzv. jáská zkušenost, tedy souhrn osobní 

zkušenosti se sebou samým, organizovaným a integrovaným celkem duševního života. 

Protože ji každý jedinec zažívá unikátně, jedinečně a navíc bezprostředně, je obtížné ji 

postihnout v celé její komplexnosti. Dovědět se o ní je možné pouze zprostředkovaně, díky 

subjektivní výpovědi člověka o sobě samém. (Macek, Osecká in Málková, 2008)  

 

1.2. Dva aspekty Já 

 

Celkový pohled na sebepojetí se odvíjí od rozlišení dvou aspektů lidského Já, jehož 

autorem je James: Já jako subjektu duševní činnosti (poznávací Já/self-as-knower), 

a Já jako objektu duševní činnosti (poznávané a poznané Já/self-as-knowen). V literatuře 

se běžně setkáme s Jamesovým výrazem „I“ („I-self“) pro první povahu lidského 

Já a výrazem „Me“ („Me-self“) pro druhou povahu lidského Já. Podle něho sebepojetí 

představuje poznávané Já. (James in Blatný, Plháková, 2003) 

Prožitek vlastní osoby je nám tedy dán ve dvou podobách. „Jeho prostřednictvím 

získáváme informace z okolí a z nitra, ze současnosti i minulosti, ze skutečna i snění.“ 

(Balcar in Fialová, 2001, s. 29) Já jsem v tomto případě obrazem sebe – vnímaného 

a hodnoceného (vědomí má svůj předmět/objekt – např. vědomí vlastního těla) a zároveň 

jsem činitelem vnímajícím, hodnotícím, rozhodujícím a činícím (vědomí má svůj podmět).  
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1.3. Koncept sebepojetí 

 

Sebepojetí je obecně chápáno jako celkový postoj k vlastní osobě, obraz sebe sama 

(svého já), který má podle M. Blatného kognitivní, emocionální a konativní 

(seberegulativní) prvky. Kognitivními prvky jsou např. sebepoznání nebo sebedefinování, 

emocionálními sebehodnocení nebo sebeúcta a konativními sebeprosazovámní, 

sebeuplatnění apod. (Blatný, Plháková, 2003) 

Celý život se v průběhu socializace vyvíjí sebepojetí na základě zkušenosti sám 

se sebou. První informace o sobě samém získává dítě od svých nejbližších ve chvíli, 

kdy začne odlišovat „Já“ od „Nejá“. Postupně přibývají další a další zprávy z okolí, které 

mohou být někdy dokonce v rozporu s těmi dosavadními. M. Blatný říká, že obsah 

sebepojetí je charakterizován postupným narůstáním informací o sobě, které získáváme 

na základě zpětných informací z prostředí, nebo na základě vlastního úsudku v průběhu 

pozorování vlastní činnosti a duševních procesů a stavů. (Plháková, Blatný, 2003) 

L. Fialová říká, že pravé sebepoznání a plné fungování jedince je umožněno 

až ve chvíli, kdy přijímá sám sebe, což je znakem zralé a dobře fungující osobnosti. Teprve 

„člověk se zdravým sebepojetím se stává aktivním a uvědomělým spolutvůrcem svého 

života.“ (Fialová, 2001, s. 36) 

 

1.4. Tělesné sebepojetí 

 

Otázkou tělesného sebepojetí se u nás nejvíce zabývá L. Fialová (2001). Její práci, 

která si klade za cíl přispět k řešení rozsáhlých disproporcí ve výzkumu tělesného 

sebepojetí, jsem shledala jako nejkomplexnější a nejdostupnější v našem prostředí. Kromě 

této publikace budu v dalším textu vycházet také z podnětné práce S. Grogan, která 

prezentuje výsledky řady zahraničních výzkumů v této oblasti, G. Lipovetského a dalších.  
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1.4.1. Tělesné a duševní v člověku  - filosofická východiska   

(„Tělo jako subjekt...“) 

 

Tělo jako subjekt estetizace... Proč je tělu v názvu práce záměrně přikládán 

subjektivní význam? Může se samotné tělo stát subjektem, nebo také činitelem, 

či původcem svého estetického krášlení? Na následujících řádcích se na tyto stěžejní 

otázky pokusím odpovědět.  

Již Aristoteles říká, že tělo je formováno duší, která neexistuje jinak, než ve spojení 

s ním, je jeho hybatelem, řídícím principem. Podle tohoto výkladu by proto tělo mělo být 

pokládáno spíše za objekt estetizace (za objekt, kterého se týká naše duševní a mentální 

činnost, kterým se obíráme a jenž krášlíme). (Klimeš, 2005, s. 504)  

Vývoj v nazírání na lidské tělo neprobíhal z pohledu různých vědních oborů 

přímočaře a jednotně. Nejvšestrannějším a nejdominantnějším z nich je nepochybně 

filosofie, která hledá odpovědi na různé otázky života i smrti po celá staletí. Již 

od pradávna se také snaží rozluštit „tajenku“ týkající se propojenosti duše a těla, přičemž 

se ptá: „Můžeme člověka chápat jako personální jednotu, když je na jedné straně tělesnou 

bytostí a na druhé straně duchovním subjektem?“ „Obě tyto stránky lidského bytí k sobě 

neoddělitelně patří, ale jaký je mezi nimi vztah?“ (Fialová, 2001, s. 10) 

Různá vysvětlení přinášejí již antičtí filosofové (Sokrates, Platón a Aristoteles). 

Jejich odpovědi však nebyly nikdy pro jejich následovníky dostačující. V nejstarších 

představách byla duše ztotožňována s dechem, objevují se zde myšlenky o její 

nesmrtelnosti a nezávislosti na existenci těla. Aristotelovo dualistické pojetí bylo později 

převzato a rozvinuto křesťanstvím – tělo je nositelem duše, ale i nádobou hříchu. Jak bude 

níže rozvinuto, v křesťanství vzniká mezi tělem a duší nesmírné napětí. Tělem se pohrdá, 

je odsuzováno a zavrhováno. Papež Řehoř Veliký jej dokonce nazývá „odporným šatem 

duše“. Na druhou stranu je významně glorifikováno. „Ježíšovo vtělení – základní událost 

dějin představuje čin, jímž Bůh, tím, že na sebe jeho syn vzal lidské tělo, spasil lidstvo.“ 

(Le Goff, 2006, s. 13)  

Obrat a určitou „očistu těla“ přináší renesanční filosofie a její pojetí člověka, který 

se dokáže těšit ze svého těla. S novověkou filosofií se ovšem tendence znovu obrací, neboť 

její zakladatel Descartes přichází s dualistickým přístupem, jenž předpokládá zásadní 

odlišnost a neslučitelnost těla a duše jako dvou na sobě nezávislých substancí. 

(Fialová, 2001)  
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Dnešní pojetí čerpá z fenomenologického přístupu E. Husserla, který říká, že „tělo 

je něčím víc než pouhým objektem, je současně subjektivní a je třeba mu porozumět.“ 

(Fialová, 2001, s. 12) Takto znějí slova M. Rýdla: „Tělo, jímž prožívám skutečnost, splývá 

s mým „já“ (jsem tělo). Současně jej ale prožívám jako prostředek (nástroj) realizace 

života (mám tělo). Do životní reality je však člověk začleněn oběma těly. Jedním patří 

do světa věcí, druhým zaujímá ke světu subjektivní, poznávací či prožitkový vztah.“ 

(Rýdl in Fialová, 2001) Znamená to, že tělo je součástí našeho Já, proto i pro něj platí 

diferenciace na subjektivní a objektivní komponentu Já. 

To, že „máme své tělo“, znamená, že jej můžeme z vnějšku uchopovat jako objekt 

(dívat se na něj, upravovat ho, zdobit, zkrášlovat, ale i zošklivovat), vždy tím zároveň 

vyjadřujeme určitou stránku své niternosti, kterou ve svém těle prožíváme. Proto „svým 

tělem také jsme“. Pro lepší porozumění přikládám následující diagram, který vychází 

z Mrazkova členění Já na inteligenci, tělo, charakter a pocity. (Mrazek in Fialová, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Členění Já a jeho hlavních komponent na subjektivní a objektivní složku 

 

 

1.4.2. Vymezení tělesného sebepojetí 

 

Tělesné sebepojetí představuje v životě člověka významnou roli, neboť je jednou 

z nejdůležitějších komponent celkového sebepojetí. Spokojenost či nespokojenost 

s vlastním tělem je jeho nedílnou součástí.  

Inteligence, Tělo, Charakter, Pocity 

SUBJEKT 

prožitek sebe sama 
to, čím jsem 

veškeré vnitřní obsahy 
duševní bohatství 

 

OBJEKT 

komponenty našeho Já, 
které sledujeme, 

poznáváme, přemýšlíme 
o nich... 

 
(nutno „vystoupit“ z našeho „Já“) 

 

JÁ 



7 

 

Pod pojem tělesné sebepojetí jsou řazeny všechny představy jedince, které mají 

vztah k jeho vlastnímu tělu. Pro způsob, jakým člověk přemýšlí o svém těle, jak ho vnímá, 

cítí a prožívá, užívají mnozí autoři označení „body image“. Schilder jej definuje takto: 

„obraz vlastního těla, který si vytváříme v mysli, to znamená způsob, jakým se tělo jeví 

nám samým.“ (Schilder in Grogan, 2000, s. 11) Stejně jako celkové sebepojetí obsahuje 

tělesné sebepojetí kognitivní, afektivní a konativní složky. (Mrazek in Fialová, 2001)  

Oba typy sebepojetí (celkové i tělesné) podléhají sociokulturním vlivům. Současná 

doba a její kult dokonalosti klade na tělo člověka vysoké požadavky a tím staví tělesné 

sebepojetí do nevýhodné pozice. Ze všech stran se na nás doslova valí mediální vzory, 

obrazy „správných“ tvarů a proporcí. Z billboardů se na nás usmívají vyretušované tváře 

usměvavých modelek, časopisy a reklamy nám nabízejí ty nejúčinnější recepty na to, jak 

být krásný a úspěšný. To vše má vliv na změnu ve vnímání a hodnocení těla. (Grogan, 

2000) „Tělo se stává designérským produktem a objektem, do kterého musí být 

investováno.“ (Fialová, 2001, s. 36) Společnost nás učí, že image jedince, jeho tělesný 

vzhled a celková atraktivita podmiňuje naše životní úspěchy. „Kdo je krásný, má 

to v životě snazší“, jen málokdo by nesouhlasil. Před dvaceti lety Anzebbacher řekl: „Péče 

o tělo, dokonce připravenost k různým obětem, (dietní režimy, speciální cvičení, kosmetické 

zákroky...) ukazují, že dochází k renesanci těla. V současnosti už je zřejmé, že nás 

nepotrestá Bůh, když budeme nedbalí k vlastnímu tělu, ale pomstíme se sami sobě, protože 

tělo pro nás dnes představuje pramen štěstí, prožitků identity. Tělo je pociťováno nejen 

jako prostředek životních prožitků, ale i jako objekt prestiže.“ (Anzebbacher in Fialová, 

2001, s. 9) Myslím si, že platnost jeho slov rok od roku narůstá. 

Většina z nás ale nebude nikdy schopna ideálního vzhledu dosáhnout, je totiž 

nereálný. (Fialová, 2001) Přesto se nás výrobci a propagátoři kosmetických přípravků, 

potravinových doplňků a „prodejci krásy“ snaží přesvědčit o pravém opaku. Četné 

výzkumy (viz níže) potvrzují, jak často dochází k rozporům mezi subjektivním 

hodnocením těla a objektivním tělesným vzhledem člověka. To může u některých jedinců 

vést k ohrožení celkového sebepojetí a následné rozkolísanosti jeho „well beingu“. Odsud 

je již jen nepatrný krůček k vážnému poškození (či ztrátě) identity, k poruchám příjmu 

potravy a dalším potížím. 
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1.4.3. Hodnocení těla z estetického hlediska  

(„...jako subjekt estetizace“) 

 

V následující kapitole, kde se budu zabývat estetickým hodnocením těla, je 

vhodnější užití spojení „tělo jako objekt“, neboť chceme-li naše tělo zkrášlovat, estetizovat 

jej, je nutné, abychom ze svého Já pomyslně „vystoupili“. Jedině tak máme šanci 

pohlédnout na sebe z vnějšku očima druhých.  

 

1.4.3.1. Estetické hodnocení věcí a jevů 

 

Považuji za vhodné nabídnout čtenáři nepatrný, i když značně zjednodušený, 

náhled do estetické terminologie.  

Hovořím-li o estetizaci těla, mám na mysli jeho záměrné zkrášlování 

a zušlechťování. Co je však krása a jak ji lze poznat? Lze vůbec krásu nějak definovat? 

Umělci všech dob se o to pokoušejí po staletí, neboť krása patří mezi základní zdroje 

lidského potěšení. Sledujeme-li historický vývoj představ o kráse, pomyslné kyvadlo 

se houpe z jedné strany na druhou. Pojetí krásy a ošklivosti je v neustálé změně, přesto 

se ji snažíme alespoň na okamžik zachytit.  Naše „detektory krásy“ se v průběhu celého 

dne nevypínají. Filosof G. Santayana říká: „Pokud nám naše vnímání nemá přinášet 

radost, brzy před tímto světem zavřeme oči... To, že jsme vybaveni smyslem pro krásu, je 

prostě dar.“ (Santayana in Etcoffová, 2002) 

Krása jako obecný pojem, stejně jako krása tělesná, byla od pradávna předmětem 

zájmu mnoha myslitelů. Jak již bylo řečeno, kolébkou všech vědních disciplín je starověká 

filosofie, od níž se v průběhu dějin oddělovaly další disciplíny, které se staly základem 

samostatných věd. Krása se tak stala ústředním zájmem dnes již samostatného vědního 

oboru – estetiky. (Fialová, 2006)  

Někdy je krása zaměňována s výrazem krásno. Krásno má však obecnější 

charakter, představuje základní estetickou kategorii, má význam abstraktní a absolutní. 

Na rozdíl od krásna, můžeme krásy rozlišovat nekonečně mnoho druhů. (Šindelář, 1981) 

Věda zvaná estetika je naukou o krásnu. Dle slov D. Šindeláře se estetika zabývá 

„výkladem vzniku, podstaty a působení estetických jevů na jedince a sociální skupiny, 

zkoumá povahu jednotlivých oblastí estetična a jejich společenské funkce.“ 

(Šindelář, 1981, s. 205)  



9 

 

Věci a jevy kolem nás na nás neustále působí, všímáme si jich, proto v nás 

vyvolávají různorodé pocity. Již od dětství se učíme tyto věci a jevy hodnotit a naše pocity 

vyjadřovat. Poznámky, které činíme o věcech a jevech kolem nás, jsou, dle F. Sibleye, 

dvojího druhu. První skupina poznámek o objektech vyžaduje od jednotlivce schopnosti 

smyslové, neboť se jedná pouze o jejich popis. Druhou skupinu poznámek pak tvoří 

rozmanitá hodnocení, jež vyžadují použití větší vnímavosti a vkusu. V daném objektu je 

tímto hodnocením odkrývána jeho kvalita. Výsledkem takových hodnocení jsou 

pak tzv. estetické, nebo také vkusové pojmy. Neoznačujeme jimi pouze díla umělecká, 

estetické vlastnosti připisujeme různým objektům - budovám, květinám, krajinám, básním, 

ale také lidskému tělu. Při jejich hodnocení používáme rozmanitých estetických výrazů 

(např. půvabný, jemný, elegantní, oslnivý, ale též výrazy s negativní konotací, jako je 

ohavný, slizký apod.). (Sibley in Zuska, 2003) 

Estetické cítění se v nás, podle mého názoru, rozvíjí od samého začátku našeho 

života. Již v kolébce upoutávají naši pozornost rozmanité jevy. Čím jsou nápadnější, 

pozoruhodnější či neobvyklejší, tím snáze naši pozornost uchvátí, neboť v nás vzbuzují 

překvapení, obdiv, potěšení, strach, či odpor. V dalším vývoji se estetickému vnímání 

učíme tím, že nás druzí na estetické rysy upozorňují, mluví o nich, mají k nim buď vřelý, 

nebo odmítavý postoj. (Sibley in Zuska, 2003) 

 

1.4.3.2. Objektivní hodnocení těla z estetického hlediska  

 

Jak již bylo řečeno, sebepojetí je významně formováno představami panujícími 

ve společnosti, pojetí tělesné krásy a ošklivosti je proto kulturně podmíněné. Proto 

i v případě tělesného sebepojetí vždy záleží na tom, jaké pojetí daná společnost vyznává. 

Různé ideály lidského těla jsou vysvětlitelné rozmanitými kulturními rozdíly, podle toho, 

co je v dané kultuře pokládáno za normu. Tyto kulturní normy jsou dvojí: kulturní norma 

průřezová a kulturní norma průběhová. Norma průřezová představuje geografickou 

podmíněnost normy, tedy určitý průřez toho, co je pokládáno za normální napříč různými 

kulturami. Mluvíme-li o normě průběhové, máme na mysli historickou podmíněnost, která 

se mění v průběhu času uvnitř jedné jediné kultury (v tomto případě uvnitř kultury, 

ve které žijeme). (Baštecká, Goldmann, 2001) 
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1.4.3.2.1. Kulturní norma průřezová – Geografická podmíněnost 

 

Práce věnující se rozdílným geografickým vlivům potvrzují přítomnost 

specifických trendů, které ovlivňují vnímání tělesné krásy a ošklivosti, a následně i snahy 

lidí o uspokojivou podobu těla odpovídající pozitivnímu hodnocení. To znamená, 

že u různých kultur je možné vysledovat odlišné požadavky na některé tělesné vlastnosti 

či charakteristiky.  

Výzkumné studie zaměřující se na kulturní odlišnosti v náhledu na štíhlost 

a kyprost přicházejí s výsledkem, že v chudších kulturách je štíhlost chápána spíše jako 

známka podvýživy, chudoby nebo nemoci, naopak vyšší tělesná hmotnost jako pozitivní 

důkaz zdraví a bohatství. (Rothblumová in Grogan, 2000) 

Sílu geografických vlivů se snažily měřit výzkumné práce tím, že sledovaly 

jedince, kteří se stěhovali z jednoho rozdílného kulturního prostředí do jiného. Jednou 

takovou studií je výzkum Furnhama a Alibhai z roku 1983. Asijské ženy žijící v Keni 

a asijské ženy, které emigrovaly do Velké Británie, měly za úkol bodovat kresby 

zobrazující obrys postavy žen s různou tělesnou hmotností. Výsledky přinesly tato zjištění: 

asijské ženy žijící v Keni pozitivněji hodnotily v kresbách silnější siluety než ženy, 

které emigrovaly do Británie. (Furnhama, Alibhai in Grogan, 2000)  

Podle M. P. Levine a L. Smolak není ve vyspělých zemích žádná etnická skupina 

imunní vůči rozvoji narušeného body image a poruchám příjmu potravy. (Levine, Smolak 

in Cash, Pruzinsky, 2002) Je nesporné, že většinová kultura a její vliv na tělesné sebepojetí 

je, v porovnání s jinými vlivy, dominantní. S. Grogan shrnuje výsledky posledních 

transkulturních výzkumů (přibližně z 90. let), které se již netýkají pouze etnických minorit 

vyspělých zemí. Říká, že běloši (zejména bílé ženy) jsou více vystavováni kultu štíhlého 

těla oproti afrokaribským, asijským, afroamerickým nebo hispánským skupinám. Přibývá 

však důkazů, že rozdíl mezi nimi se začíná zužovat a i u výše zmíněných skupin se stále 

více objevuje nespokojenost s vlastním tělem. Pravděpodobně se jedná o důsledek 

přijímání dominantních společensko-kulturních hodnot obrazu těla. (Grogan, 2000)  

 

1.4.3.2.2. Kulturní norma průběhová – Historická podmíněnost 

 

Pojetí krásy a ošklivosti (obecné, ale i tělesné) nemělo v historii statický charakter. 

Je dokonce možné hovořit o dějinách krásy a ošklivosti, jimž se rozsáhle věnuje např. 

U. Eco. V těchto dějinách má opět nezastupitelný a nepopiratelný význam matka všech věd 
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– filosofie. Estetikou lidského těla se ale nezabývali pouze vědci. Bylo a je také hlavním 

zájmem mnoha umělců, lékařů a tělovýchovných pedagogů. (Fialová, 2006)  

 

� Pravěk (primitivní společenství) 

 

O představách pravěkých lidí se dovídáme z archeologických vykopávek, 

nebo pradávných nástěnných maleb. Je známo, že mezi těmito malbami dominují 

především vyobrazení divoké zvěře a mužů při lovu. Ženských znaků je oproti zvířecím 

postavám velmi málo. V případě, že jsou zobrazovány ženy, ještě dlouho není opěvována 

jejich krása, nýbrž plodnost a svrchovaná moc nad životem a smrtí. Důkazem je, že z 

počátku při zobrazování jejich těl je kladen velký důraz na hrudník, boky a břicho, zatímco 

hlavy jsou malé a anonymní bez náznaku jakýchkoli rysů. (Lipovetsky, 2000)  

G. Lipovetský upozorňuje na důležitý milník, který do dějin tělesné krásy přinesl 

vznik státu a společenských tříd, tedy společenská stratifikace na bohaté a chudé (šlechtu 

a pracující). Jejím důsledkem je totiž kategorizace žen oproštěných od práce. Žena, 

jež nemusí pracovat a zahálí, má dostatek volného času, který věnuje sama sobě a svému 

zušlechťování. Jejím úkolem je být krásná a tvořit „ozdobu“ svého manžela ve společnosti. 

„V průběhu dlouhých hodin zahálky, jimiž ženy z vyšších vrstev disponují, se věnují líčení, 

zdobení a zkrášlování, aby se zabavily a aby se zalíbily svému manželovi.“ 

(Lipovetsky, 2000, s. 102)  

 

� Antika 

 

O využití líčidel dokládají již texty řecké a později římské antiky. Objevuje 

se estetická oslava lidského těla. 

Vyobrazování mužského těla nemá již pouhý dokumentační charakter (muži při 

lovu), u žen již také nehraje hlavní roli oslava plodnosti. Snahou tvůrců uměleckých děl je 

zachycení ideální krásy. Velký důraz je kladen na harmonii těla a duše, která nese 

vznešený název „kalokagathia“. Do pojetí krásy nebyl zahrnován jen vnější vzhled 

člověka, ale i jeho vnitřní povahové rysy. (Lipovetsky, 2000) 

Přestože se ženská krása stala námětem mnoha básníků a různých umělců, 

uskutečňovaly se soutěže v ženské kráse, Řekové nikdy neumístili ženu na nejvyšší 

piedestal krásy. Mužské tělo bylo totiž považováno za mnohem krásnější a přitažlivější 

než tělo ženské. „Výrazy obdivu k dokonalosti mužského těla jsou v Řecku častější. Svědčí 
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o tom homosexuální poezie, Platónovy dialogy, homosexuální epigramy, nápisy na zdech 

a další doklady.“ (Dover in Lipovetsky, 2000, s. 105). „Početná zobrazení mladíků 

pronásledovaných nápadníky, přijímajících výzvy anebo přímo při aktu s milencem 

dokládají, že modely mužské krásy se cení víc než modely ženské.“ 

(Lipovetsky, 2000 s. 105) 

Lipovetský ale nespatřuje příčinu upřednostňování mužské krásy pouze 

v homosexuální kultuře. „V Řecku, ale i v ostatních antických civilizacích, v sobě ženská 

krása vždy nese i negativní významy. (...) Pro Řeky žena představuje ´strašlivou kletbu 

uvrženou mezi smrtelníky´, lstivé a lživé stvoření, hrozivé nebezpečí, které se skrývá 

za svůdnými rysy.“ (Lipovetsky, 2000 s. 106) Do dějin se vepsal příběh Heleny, jejíž krása 

rozpoutala válku proti Tróji. 

 

� Křesťanský středověk (Gotika) 

 

U. Eco ve svých Dějinách ošklivosti říká, že ve středověku je celý svět dílem 

božím. Protože bůh je krásný a dokonalý, vše co stvořil k obrazu svému, je tedy také 

krásné a dokonalé. (Eco, 2007) Výjimku však tvoří lidské tělo, k němuž se ve středověku 

rozvinul velmi paradoxní vztah. „Prvotní hřích, pramen vší lidské bídy, který v Genezi 

figuruje jako hřích pýchy a výzva člověka vůči Bohu, se ve středověku mění v hřích 

sexuální. Tím, kdo na tuto změnu pojetí hříchu Adama a Evy nejvíc doplácí, je tělo.“ 

(Le Goff, 2006, s. 12) Na jednu stranu je tělo křesťanstvím potlačováno, na druhou stranu 

se ztělesněním Boha v Ježíši Kristu stává „chrámem Svatého Ducha“. „Klérus tělesné 

praktiky potlačuje a zároveň je glorifikuje. ?a jednu stranu každodenní život středověkého 

člověka drtí půst, na druhou rozpustile řádí masopust.“ (Le Goff, 2006, s. 27-28)   

V období středověku pod vlivem křesťanské ideologie dochází k výrazným 

změnám v náhledu na tělo člověka a jeho vzhled. Rozporuplný náhled na tělo se promítá 

také do celkového pojetí tělesné krásy. Po celý středověk trvá pevná tradice nepřátelství 

a podezřívavosti k ženskému vzhledu. „V knize Genesis se sice o Evině kráse nic přesného 

neříká, nicméně lze se domnívat, že zlákat Adama na cestu hříchu se jí podařilo právě díky 

svým půvabům.“ (Lipovetsky, 2000, s. 107) Stigmatizaci ženské krásy potvrzuje také 

středověké umění, které na některých freskách zobrazují ďábla proměněného v krásnou 

dívku. Někdy je žena zachycena po boku odpudivých příšer, což má muže varovat 

před jejím smrtícím půvabem. Nedotčenost krásy náleží pouze Panně Marii, která 

je podobných předsudečných strachů ušetřena. (Lipovetsky, 2000) Co se týká mužské 
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krásy, „modelem se stává postava Krista, který je symbolem skromnosti, utrpení 

a strádání.“ (Fialová, 2001, s. 62) Umučený Ježíš v lidech vzbuzuje lítost, ale zároveň 

obdiv a lásku. Trpící a znetvořený zůstává v očích lidí krásný. (Eco, 2007) 

 

� Lovověk (Renesance, Baroko, Klasicismus) 

 

Renesance se vyznačuje obrodem antických ideálů, včetně náhledu na tělesnou 

krásu. Na rozdíl od antiky se však do popředí jakožto nejvyšší zosobnění krásy dostává 

žena. Firenzuola ve své Rozpravě o kráse dam (1548) píše: „Krásná žena je nejkrásnější 

věc, jakou lze spatřit, a krása je nejohromnější dar, jaký Bůh kdy udělil lidskému tvoru.“ 

(Firenzuola in Lipovetsky, 2000, s. 109) Ženská krása je v renesanci oproštěna 

od odvěkého sepětí s hříchem a stává se bezbřehým mořem inspirací novověkých umělců. 

Vyobrazování ženského aktu dokonce získává převahu nad mužským. (Lipovetsky, 2000) 

Neznamená to ovšem, že by estetický ideál muže v renesanci zcela vymizel. Vhodnými 

příklady jsou díla S. Botticelliho Svatý Sebastián (1474) a L. Signorelliho Studie dvou aktů 

(1503). 

„?adřazenost ženské krásy vyjadřují také ženská gesta, postoje a pózy. Množí 

se obrazy, v nichž vidíme ženu, která na sebe hledí do zrcadla. Pro díla jako je Mladá žena 

u toaletního stolku (Bellini), Zuzana v lázni (Tintoretto), Venuše při oblékání 

(škola z Fontainebleau), platí, že žena především obdivuje svůj vlastní obraz.“ 

(Lipovetsky, 2000, s. 114)  

Přestože pro ženu je význačný v této době kult krásného pohlaví, nelze v žádném 

případě vysuzovat z tohoto posunu žádné výrazné změny v hierarchických vztazích mezi 

muži a ženami. Naopak, dle Lipovetského lze tvrdit, že estetický triumf ženy spíše přispěl 

k posílení stereotypu křehké a pasivní ženy s nižšími duševními schopnostmi odsouzené 

k závislosti na mužích. V renesanci „mužům náleží síla a rozum, zatímco ženám chabost 

ducha a krása těla.“ (Lipovetsky, 2000, s. 121)  

Barokní styl se v 18. století částečně prolínal se stylem klasicistním a v pohledu 

na lidskou krásu se příliš nelišil od pojetí renesančního. „Mezomorfní komponenta 

zobrazovaných postav možná ještě nabyla, avšak v zájmu zdůrazňované harmonie byla 

vyrovnána nárůstem svalové hmoty, především u mužů. U žen jednoznačně převládá důraz 

na ty části těla, které symbolizují reprodukční úlohu ženy, tedy na plnost a kulatost 

v oblasti břicha a pánve způsobenou velkým množstvím podkožního tuku,“ 
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(Fialová, 2001, s. 63) Tento trend představují korpulentní ženská těla, jaká maloval Rubens 

v 17. století, nebo Rembrandt van Rijn.  

 

� 20. století po současnost 

 

Na pojetí tělesné krásy ve dvacátém století se zaměřím podrobněji. Pokusím 

se zvlášť o přiblížení společenské představy ženy a muže. Genderové rozdělení si klade 

za cíl zviditelnit rozdíly mezi pohlavím. Poté bude následovat shrnutí těchto kapitol, 

které ukáže odlišnosti a shodné momenty tělesného ideálu mužů a žen. 

 

Společenská představa o těle ženy 

 

Jak se v průběhu 20. století měnila a co na tuto změnu mělo vliv? 

 

Pojetí idealizace tělesné krásy se na zlomu devatenáctého a dvacátého století opět 

láme. Ještě v roce 1865 byla na pařížském Salonu v roce 1865 odmítnuta Manetova 

Olympia (kterou Manet považoval za své vrcholové dílo). „?a obraze je odpočívající nahá 

žena průměrných proporcí. Obraz byl označen za ´obscénní´ - mimo jiné proto, že model 

nebyl dostatečně kyprý, a proto nemohl být chápán jako erotický.“ (Myers, Copplestone 

in Grogan, 2000, s. 21)  

S dvacátým stoletím přichází idealizace ženské štíhlosti. Gordon její nástup spatřuje 

ve výsledku úspěšné marketingové politiky módního průmyslu, ze kterého se stal standard 

kulturní krásy v bohatých průmyslových společnostech. (Gordon in Grogan, 2000) 

Také Lipovetsky upozorňuje, že až do konce devatenáctého století se uctívání „krásného 

pohlaví“ odbývalo v jasně vymezeném společenském rámci. Estetické krášlící praktiky 

nepřekračovaly meze bohaté a kultivované veřejnosti. Ideální normy jsou do každodenního 

života široké veřejnosti ve velkém šířeny až s příchodem ženského tisku, reklamy, kina 

a módní fotografie. Do té doby patřil diskurs o ženské kráse do působnosti básníků, lékařů, 

romanopisců nebo do sféry tajného ženského šuškání. (Lipovetsky, 2000)  

Již před 1. světovou válkou se dbalo na štíhlou linii. Ženy měly být pevné, vysoké 

a vzpřímené, ovšem ne křehké a zranitelné. Po 1. světové válce se začínají vytrácet 

„ženské tvary“, siluety se zplošťují a celkové rysy nabývají chlapecké podoby. Příkladem 

je tzv. styl “Flapper“. K opětovnému návratu k plnějším tvarům dochází 

ve 30. a 40. letech, kdy je zvláštní důraz kladen na velikost poprsí a odhalené nohy. 
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Tento trend pokračoval i v 50. letech, kdy hollywoodský filmový a módní průmysl kladl 

důraz na velká ňadra společně s útlým pasem a štíhlýma nohama. Tento trend nejvíce 

ztělesňovala Marilyn Monroe. (Grogan, 2000, s. 22) Kult štíhlosti sílí zejména v 60. letech 

a nese se až do doby současné. Podle S. Grogan je nutné podotknout, že především 80. léta 

znamenají mírný obrat, neboť se prosazuje ideál štíhlého, ale zároveň svalnatějšího 

ženského těla. (Grogan, 2000)  

Štíhlost se stala podmínkou výkonnosti, atraktivity a osobního štěstí. 

(Rittner, Mrazek in Fialová, 2001) Naopak nadváha je vnímána jako fyzicky neatraktivní 

a je spojována s dalšími negativními vlastnostmi člověka. (Grogan, 2000) Normy 

hmotnosti se za poslední roky stále zpřísňují, což je podporováno hlasy lékařů, kteří 

dokazují dopad nadváhy na průměrný věk lidí. Člověk dnes musí vážit méně, aby mohl být 

považován za zdravého a vitálního.  

Značný vliv na dnešní připoutanost žen k estetice štíhlosti má, podle 

G. Lipovetského, také velký pokrok v antikoncepčních metodách. Ženy mají nyní mnohem 

větší šanci plánovat si kariéru a mateřství. Založením rodiny se totiž cesta ke kráse 

částečně uzavírá. (Lipovetsky, 2007)  

 

Společenská představa o těle muže 

 

Jak se v průběhu 20. století měnila a co na tuto změnu mělo vliv? 

 

S. Grogan potvrzuje slova G. Lipovetského, když říká, že až do 80. let 20. století 

bylo v umění mužské tělo jen zřídka idealizováno, s výjimkou obrazů a fotografií určených 

pro homosexuální publikum. „Teprve v osmdesátých letech se idealizované snímky nahých 

(nebo polonahých) mužských těl staly běžnou součástí západních sdělovacích prostředků 

středního proudu.“ (Grogan, 2000, s. 24) Mužské tělo je postupně oproštěné od původní 

homoerotické konotace a získává dokonale vyvinutý svalnatý charakter. Šedesátá léta 

znamenají pro mužskou krásu nový společenský vzestup. (Lipovetsky, 2007) P. Baker 

vysvětluje zvýšení vizuální prezentace mužského těla v médiích racionálně komerčními 

důvody. Kosmetické firmy si uvědomily, že existuje propast na trhu pánské kosmetiky, 

a proto začaly přesvědčovat muže, aby kupovali kosmetiku. (Bakter in Grogan, 2000) 

Množí se články určené mužům, které radí, jak pečovat o svůj zevnějšek a jak se oblékat. 

Proto si muži stále více uvědomují, jak vypadají a jak svým vzhledem působí na okolí. 
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Vzestup zájmu o mužské tělo se záhy stal předmětem zájmu psychologie 

a sociologie. Teprve krátce jsou proto zkoumány důsledky rostoucího estetického diktátu 

na celkové sebepojetí u mužů. 

Ideál muskulárního (až kulturistického) těla zobrazovaný médii v 80. a 90. letech 

představuje např. A. Schwarzenegger nebo Jean-Claude Van Damme. V dnešní době je 

nejvíce žádoucí štíhlá sportovní středně velká (tzv. mezomorfní) postava s průměrnou 

konstrukcí. Důležité jsou správně vyvinuté svaly na hrudi, ramenou a pažích, štíhlý pas 

a boky. Tento typ postavy je upřednostňován před štíhlou (tzv. ektomorfní) a silnou 

(tzv. endomorfní) postavou a je považován za ideál mužnosti. Západní kulturní představa 

mužnosti ztělesňuje moc, sílu a agresi. Vysoce oceňována je správná míra svalnatosti, 

nikoli však postava kulturistická. Ta je lidmi naopak velmi často pokládána za odpudivou. 

(Grogan, 2000)  

 

Jaké jsou důsledky společenského tlaku na tělesný vzhled žen a mužů? 

 

Tatam jsou léta, kdy krásná žena byla ženou zahálčivou, která neměla co na práci, 

a proto vzala do ruky zrcadlo a líčidla. Dnes představuje dosažení ideálu krásy pro ženy 

i muže nesmírné úsilí, za které se platí (a to nejen penězi). V čem toto úsilí spočívá? 

Omezení, kontrola a pečlivý výběr výživy, tělesné cvičení, zeštíhlující přípravky, 

kosmetika všech druhů. Někteří lidé neváhají volit cestu estetické chirurgie.  

Mnohé ženy v důsledku tlaku moderní doby pociťují značné napětí mezi některými 

svými společenskými rolemi, přestože původ tohoto napětí většinou neprohlédnou. 

Od ženy je totiž očekáváno, že bude atraktivní, krásná a svůdná, současně obhájí 

rovnocenné společenské postavení s muži, bude dobrou manželkou a matkou, žensky 

bezbranná a současně zdatná a výkonná. (Fialová, 2006) Krášlit se, líčit se a chtít zůstat 

mladá a hezká je v dnešní době povinností každé ženy, jak říká Lipovetsky. (Lipovetsky, 

2007) Kde jsou ony předsudky spojující užití líčidel s ženskou lží, neřestí a falší? 

Dle slov S. Orbachové jsou ženy od útlého věku vedeny k tomu, aby považovaly 

tělo za obchodní artikl a prostor pro neustálé tvarování a vylepšování, což vede 

k problémům s vnímáním obrazu svého těla. Její slova lze opět doplnit pohledem 

G. Lipovetského: „Od počátku novověku se západní společnosti snažily o neomezené 

ovládnutí a technizaci reality. Tato logika dnes navázala spojení i s tělesným vzhledem. 

V nových zkrášlujících praktikách se nejedná o nic jiného než o pokus stát se ´pánem 
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a vlastníkem´ těla, opravit dílo přírody, zvítězit nad škodami napáchanými postupem času 

a nahradit přijaté tělo tělem zkonstruovaným.“ (Lipovetsky, 2007, s. 135) 

Popsaná situace vede k tomu, že tělesná sebepojetí dnešních lidí jsou v nesnadné 

pozici, neboť musí čelit neustálým útokům doby. Stále častěji se objevují pocity vlastní 

méněcennosti, stud, nejistota a nenávist k vlastnímu tělu. 

 

Srovnání společenské představy o těle ženy a muže 

 

Nyní se pokusím shrnout zásadní rozdíly a podobnosti vyplývající z předchozích 

kapitol, které se věnují společenské představě o těle muže a ženy ve 20. století. Doplním 

je o další pohledy, které uvádí především Lipovetsky.  

Kodex štíhlosti má nesmírný dosah pro ženy i muže a zasahuje do jejich tělesného 

sebepojetí. Přesto mnozí autoři pokládají ženskou populaci ve vztahu k vlastnímu tělu 

za ohroženější. (Smolak in Cash, Pruzinsky, 2002) Při běžném sledování televize 

si můžeme povšimnout, že reklamní tlak směřovaný na tělo je silněji vyvíjený na ženy, 

než na muže. Ženy jsou mediálnímu vlivu vystavované více, stvrzuje Lipovetsky a říká: 

„Jistě, muži i ženy jsou ve stáří pokládáni za méně přitažlivé, avšak zhoršení vzhledu 

začíná u žen dříve než u mužů. ?ázory v této věci se příliš neliší: stáří a vrásky ´hoví´ 

mužům, avšak ženskou svůdnost ubíjejí.“ (Lipovetsky, 2007)   

Na další významný rozdíl upozorňují zvláště feministky. Zatímco pro muže 

znamená tělesná atraktivita vhodný nástroj, nebo také doplněk společenské kariéry, 

u mnohých žen se estetický diktát doby podílí na vnitřním rozporu jejich společenských 

rolí (např. žena co nejlépe splňující estetické požadavky doby, krásná a atraktivní X dobrá 

matka plně se věnující svým dětem a domácnosti).  

Lipovetský v souvislosti zmiňované převahy kosmetických výrobků a jejich využití 

poukazuje na další důkaz strukturní asymetrie estetických rolí, a tím je použití líčidel. 

„Vody po holení, deodoranty a toaletní vody pro muže se znatelně rozšířily, avšak líčení, 

jak známo, zůstává mužům skoro absolutně zapovězeno...“. Patrný rozdíl je zřetelný 

i v oděvním průmyslu: „I ta nejodpoutanější současná fantazie mužské módy zůstává 

v porovnání s leskem módy ženské střízlivá a umírněná a rubriky „Móda“ v ženském tisku 

nemají u mužů obdoby.“ (Lipovetsky, 2007, s. 181)  

Je zřetelné, že z historického hlediska je krása muže v poslední etapě dějin značně 

v pozadí za krásou ženy, přestože mezi pohlavími došlo k určité demokratizaci. Hodnota 

mužské krásy nepopiratelně vzrostla, ale tradiční stabilita estetické nadřazenosti žen 
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zůstala nenarušena. Dle Lipovetského je i dnes hodnota krásy pro obě pohlaví asymetrická 

a nerovnostářská. (Lipovetský, 2007) 

 

1.4.3.3. Subjektivní hodnocení těla z estetického hlediska 

 

Nyní se zaměřím na subjektivní hodnocení vlastního těla. Výzkumy v této oblasti 

se zabývají otázkami spokojenosti a nespokojenosti s celkovým fyzickým vzhledem 

nebo s jeho jednotlivými atributy, dále pak vlivem tohoto hodnocení na celkové sebepojetí 

člověka. Fialová píše, že „podle výzkumů uvádí přes 90% testovaných osob, které jsou 

spokojeny s celkovým vzhledem, též pozitivní psychologické přizpůsobení se světu 

(pozitivní sebepojetí, životní spokojenost, absenci osamělosti a depresí).“ (Fialová, 2001, 

s. 94) Naopak negativní vztah k vlastnímu tělu předznamenává řadu bio-psycho-sociálních 

problémů. 

Při hodnocení spokojenosti s tělem výzkumy využívají různé metody a jejich 

kombinace, jak pro muže, tak pro ženy. S. Grogan ve své knize uvádí např. studie siluety, 

dotazníkové studie, studie využívající rozhovorů nebo techniky odhadování velikosti 

vlastního těla. Některé jejich výsledky nyní představím. 

 

Studie siluety 

 

Výzkumy využívající ve své práci siluety postav prokazují, že ženy mají tendenci 

volit ideální postavu štíhlejší, než je jejich skutečná postava. Předpokládá se, že tento 

postoj je nutí hubnout. (Fallonová, Rozin in Grogan, 2000) S. Lambová s kolegy došla 

svým výzkumem ve Spojených státech k podobným výsledkům. Navíc zjistila, 

že nespokojenost s vlastní postavou není výhradou pouze mladých žen. I ženy ve věku 

mezi 40 a 60 lety si přály být štíhlejší, přestože ani jedna z nich nebyla obézní. 

(Lambová in Grogan, 2000)  

 

Dotazníkové studie 

 

Dotazníkové studie se hodí především pro zjišťování spokojenosti s jednotlivými 

částmi těla pomocí škálového hodnocení.  

A. Furnham a N. Greavesová přicházejí s tím, že ve srovnání s muži jsou ženy 

mnohem méně spokojené se všemi částmi svého těla, zvláště pak s jeho dolní částí (stehna, 
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hýždě a boky). (Furnham, Greavesová in Grogan, 2000) Velmi podobné výsledky přinášejí 

i další studie (např. Cach, 1986). Jak si všímá S. Bordo, jedná se o ty části těla, 

kde se u žen usazuje tělesný tuk a na něž se soustřeďuje pozornost médií v reklamách 

na zeštíhlující výrobky. (Bordo in Grogan, 2000) Důsledkem je např. to, že se mnohé ženy 

se raději vyhýbají aktivitám, které je nutí tyto části těla odhalovat. I studie zaměřující 

se na muže prokázaly, že i významná část mužů je nespokojena s některými částmi svého 

těla a tělesnou hmotností. Na rozdíl od žen své problémové partie spatřují v prostřední 

části těla (břicho, bedra), v ramenou, hrudníku, svalech na rukou a v celkovém svalovém 

tonu. (Grogan, 2000) 

Podle Lipovetského neposuzují muži a ženy svůj zevnějšek se stejnou přísností. 

Ženy se podle něho dovedou zabývat i sebemenší sotva viditelnou nedokonalosti svého 

těla. Jsou oproti mužům detailnější. (Lipovetsky, 2007) 

 

Rozhovory 

 

Z rozhovorů s britskými ženami, které prováděla N. Charlesová a M. Kerrová 

vyplývá, že většina z nich nedokáže přijmout své tělo, jaké ve skutečnosti je. Ženy často 

spojovaly štíhlost s tělesným zdravím, přesto jejich hlavním důvodem pro držení diety byl 

spíše vzhled, nežli zdraví. Dieta pro ně byla základním způsobem, jak zhubnout. 

(Charlesová, Kerrová in Grogan, 2000)  

Často frekventovaným tématem byla štíhlost, která ovšem nevylučuje ženskost. 

Těla kulturistek jsou proto vnímaná jako neženská a podobné sporty jsou obecně chápané 

jako nevhodné pro ženy, neboť muskulatura je spojována s maskulinitou. (Grogan, 2000) 

Ve výpovědích mužů se objevuje zřetelná paralela s výpověďmi žen. J. Ogdenová 

zjistila, že muži z jejího vzorku měli jasnou představu o tom, jak by měl vypadat ideální 

muž: vysoký, dobře stavěný, s širokými rameny, zády rozšiřujícími se od pasu do tvaru 

V, s pevnými hýžděmi a plochým břichem.  

Muži i ženy se shodli na tom, že pocit spokojenosti s vlastním vzhledem má silný 

vliv na jejich sebedůveru a sebevědomí. (Ogdenová in Grogan, 2000) 
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2. OBDOBÍ DOSPÍVÁLÍ 

 

Dospívání – období ontogenetického vývoje člověka, v jehož průběhu vrcholí 

akcelerace tělesného růstu, procesy sexuálního, emocionálního a sociálního zrání. Přibližně 

takto definuje dospívání Psychologický slovník. (Hartl, Hartlová, 2004) Jako synonymum 

pro označení dospívání je v anglické literatuře užíván výraz adolescence. V našem 

prostředí se však adolescence společně s pubescencí vyděluje jako samostatná fáze celého 

období dospívání. Ve své práci se přidržím spíše „naší“ terminologie.  

 

2.1. Časové vymezení období dospívání 

 

Časově dospívání vyplňuje především druhé desetiletí života. Jeho konkrétní 

časové vymezení se u jednotlivých autorů různí. Období pubescence trvá přibližně 

od 11 do 15 let a lze jej dále dělit na fázi prepuberty a fázi vlastní puberty. Začíná prvními 

známkami pohlavního dospívání, zvláště objevením se prvních sekundárních pohlavních 

znaků a trvá do dosažení reprodukční schopnosti. Období adolescence se vymezuje 

zhruba od 15 do 22 let věku. Sem lze tedy zařadit studenty z mého vzorku pro výzkumnou 

část. Teprve nyní dospívající postupně dosahují plné reprodukční zralosti a je dokončován 

jejich tělesný růst. „Rychle se mění postavení ve společnosti – došlo k přechodu 

ze základní školy do učebního poměru nebo na střední školu, začínají častější a hlubší 

erotické vztahy, mění se zásadně sebepojetí.“ (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 143)  

 

2.2. Dospívání jako samostatné životní období 

 

V primitivních společenstvích neexistuje samostatné vydělené období dospívání, 

jako je vnímané ve společnostech moderních a rozvinutých. Přechod mezi dětstvím 

a dospělostí zde není plynulý. Dítě se často během jednoho dne stane dospělým 

v okamžiku stanoveného rituálu a je bezprostředně přijímáno jako rovnoprávný člen. 

V naší dnešní kultuře je toto věkové období vnímáno jako zvláštní životní úsek. 

Dospívající mají své odlišné specifické znaky (týkající se vzhledu, chování a projevů), 

jimiž se od ostatních viditelně odlišují. „Přesto je však společností určená demarkační 

čára oddělující tuto vmezeřenou etapu („period in-between“) značně neurčitá a dospělými 
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rozdílně chápána.“, říká J. Langmeier a D. Krejčířová. (Langmeier, Krejčířová“, 2006, 

s. 146).  

 

2.3. Hlavní psychologické charakteristiky a vývojové úkoly v 

období dospívání 

 

Z. Matějček upozorňuje na chybný výklad dospívání, který přirovnává toto období 

k zakuklení housenky, kdy po určité době vylétne dokonalý a hotový motýl. Dospívání 

zde představuje onu kuklu, v níž probíhá skrytý děj proměny. Hlavní omyl podle něho 

spočívá v tom, že v „kukle dospívání“ nedochází k úplné přeměně dosavadní osobnosti 

dítěte. „?enechme se mýlit. Ve skutečnosti je tomu tak, že všechno, čeho bylo dosaženo 

v předchozích vývojových obdobích, co bylo do dítěte vloženo tvořivým dílem rodinné 

a školní výchovy, co bylo předznamenáno v jeho osobitém prožívání všech podnětů 

přicházejících z okolního světa, to nyní dorůstá, dozrává a vytváří nové vztahy a nová 

spojení.“ (Matějček, 1989, s. 300) 

Jak uvádí P. Macek, existuje několik teoretických přístupů k dospívání. Jedním 

z nich je přístup G. S. Halla, který adolescenci definuje jako období „bouří a krizí“ 

charakterizované vnitřním zmatkem, vzdorem a náladovostí. (Macek, 2003) V. Příhoda 

v této souvislosti používá termín „vulkanismus“. Přestože výzkumy týkající se mládeže 

tuto teorii zcela nepotvrzují, pravdou je, že časté změny nálad, impulzivita, emoční 

nestabilita a odmítavé postoje vůči autoritám jsou mnoha dospívajícím společné. 

J. Langmeier a D. Krejčířová dodávají: „Mnozí dospívající jako by sami nerozuměli těmto 

svým projevům – úzkostlivě pozorují své niterné stavy a stále více přemýšlejí o svých 

vnitřních konfliktech, utíkají do svého soukromého citového světa nebo do vystupňovaného 

denního snění, které je odvádí ještě dále od reality.“ (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 147) 

Někteří autoři touto emoční instabilitou charakterizují spíše první etapu dospívání, 

tedy pubescenci. Adolescence s sebou podle nich přináší již určité zklidnění, radostnější 

ladění a optimističtější postoje. (Langmeier, Krejčířová, 2006) 

V období dospívání řeší mladý člověk hned několik důležitých vývojových úkolů. 

To s sebou přináší nejistoty a obavy spojené se sebou samým, pocity vlastní nedostečnosti 

a strach ze selhání a sociálního odmítnutí. Tyto obavy mohou souviset s emancipací 

od rodiny a navazováním pevnějším vztahů s vrstevníky (včetně prvních partnerských 
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vztahů spojených s prvními sexuálními zkušenostmi), volbou budoucího povolání, 

ale i s tělesným vývojem a výraznými změnami v somatické oblasti.  

Mladý člověk hledá v tomto období odpovědi na řadu otázek. Táže se „kdo jsem“, 

„jaký jsem“, „kam patřím“, „kam směřuji“ a „jaké hodnoty jsou v mém životě 

nejdůležitější“. Cesta, kterou musí absolvovat, aby si na jejím konci dokázal odpovědět 

na tyto otázky, není pro každého stejná. Pro někoho je strastiplná, kamenitá s různými 

nástrahami a rozcestími, pro jiného poměrně klidná a hladká, což, jak potvrzuje 

Z. Matějček, ovlivňuje předchozí vývoj a jistý emoční vztah k rodičům (pečujícím 

osobám). Na její konec by při správném vývoji měl dorazit člověk psychicky 

diferencovaný, tedy schopný vnímat sebe samého jako psychicky odlišného od druhých. 

Měl by být schopný kritického pohledu na sebe sama, což je nezbytnou podmínkou 

ujasnění si vlastních osobnostních charakteristik a vlastní budoucí společenské role. 

(Langmeier, Krejčířová, 2006) Pokud se mladému člověku podaří dosáhnout psychické 

nezávislosti, schopnosti nazírat na sebe sama jako na jednajícího nezávisle na druhých, 

může se bezpečně vydat na další navazující pouť svého života – na cestu dospělostí.  

 

2.4. Tělesné sebepojetí v období dospívání  

(s důrazem na adolescenci) 

 

Nespokojenost s vlastním tělem se objevuje již v preadolesceni. K. Cherninová 

uvádí, že již devítileté děti (zvláště dívky) vyjadřují starosti se svou postavou a tělesnou 

hmotností. Ke stejným výsledkům přichází také A. Hill, která tvrdí, že „děti ´konzumují´ 

názory, hodnoty a předsudky dospělých a přijímají je za vlastní.“  

(Hill in Grogan, 2000, s. 103)  

Velký vliv na ně má nepochybně dnešní mediální svět plný „ideálních“ obrazů. 

S. Grogan ovšem upozorňuje, že již osmileté dívky jsou vystavovány kulturním tlakům, 

„které je nutí přijmout omezený výběr společensky přijatelných tvarů postavy.“ 

(Grogan, 2000, s. 104) Starosti o svůj tělesný vzhled se tedy začínají u mnoha chlapců 

a dívek objevovat již před obdobím dospívání. 

Tělesné sebepojetí člověka se v období dospívání, tedy v období změn a hledání 

identity, dostává do klíčové fáze jeho formování. U dívek a chlapců tohoto věku dochází 

k významným změnám v somatické oblasti. Michalčáková říká: „Tělesné proměny, spolu 

s vývojem sekundárních pohlavních znaků, znamenají pro dospívajícího náročnou situaci 
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z hlediska adaptace; kritika či negativní hodnocení sociálního okolí mohou mít negativní 

dopad na sebehodnocení dospívajícího.“  (Michalčáková, 2007) Hodnocení vlastního 

vzhledu s sebou přináší četné úzkosti. Dospívající důkladně zkoumá svůj zevnějšek, 

porovnává se s ostatními a snaží se co nejméně lišit. Nespokojenost s vlastním tělem 

nabývá u některých až bludného charakteru – tzv. dysmorfofobie, tedy chorobného strachu 

ze znetvoření, říká Langmeier a Krejčířová. Dospívající na sobě nacházejí 

i ty nejnepatrnější odchylky a vady (příliš velký nos, příliš vlnité nebo rovné vlasy, malá 

prsa apod.) S touto změnou přichází ruku v ruce také velký důraz na péči o tělesný vzhled, 

volbu oblečení, účesu a dalších zkrášlovacích doplňků. Tímto způsobem se mladý člověk 

snaží vyjádřit příslušnost ke „své skupině dospívajících“ a mnohdy se záměrně odklonit 

od vkusu rodičů a dalších autorit. (Langmeier, Krejčířová, 2006) Takto zní slova 

O. Matoušeka: „Mladý muž svým nekonvenčním zevnějškem demonstruje vnitřní odlišnost 

od světa dospělých. ?eví ještě tak úplně přesně, v čem se liší a proč, o to víc potřebuje 

zdůrazňovat, že se liší. Je až legrační, jak dokonale přitom kopíruje vzor závazný pro svoji 

skupinu. Má nejen totéž tričko, tutéž bundu, boty a kalhoty, ale i tentýž účes, výraz 

v obličeji, slovník... Z vnějšího pohledu dodržuje konvenci striktněji než dospělí lidé.“ 

(Matoušek, 1997, s. 77) M. Conner a jeho kolegové (1996) potvrzují, že chlapci jsou 

v době dospívání významně méně spokojeni se svou postavou a tělesným vzhledem 

než prepubertální chlapci (ve věku jedenácti let). Bohužel již neuvádějí závěry, proč jsou 

nespokojeni, nebo co se jim na jejich těle nelíbí. (Conner in Grogan, 2000) 

Přestože si starost o svůj tělesný vzhled činí v období dospívání dívky i chlapci, 

stejně jako v dospělé populaci výzkumy dokazují, že estetický diktát společnosti má 

výraznější dopad na tělesné sebehodnocení děvčat. (Levine, Smolak in Cash, Pruzinsky, 

2002) T. Wadden na základě svého zkoumání uvádí, že v životě dospívajících dívek 

představují starosti o postavu jednu z jejich nejdůležitějších obav.  

(Wadden in Grogan, 2000) 

Grogan a Wainwrightová v rozhovorech (1996) s dospívajícími dívkami zjistily, 

že by si dívky přály mít průměrnou postavu („ani moc tlustou, ani moc hubenou, prostě 

normální“). Často údajně odsuzovaly „příliš štíhlé“ postavy modelek, přestože v jiné 

souvislosti bylo patrné, že jim štíhlé tělo závidí. Stejně jako u dospělých, ani dospívající 

dívky v tomto výzkumu nenacházejí zalíbení v kulturistickém těle u žen, spíše naopak. 

Svaly se jim nelíbí, protože tyto ženy podle nich vypadají příliš mužsky. 

(Grogan, Wainwrightová in Grogan, 2000) Znamená to, že v době, kdy se mladé dívky 

ženami teprve stávají, dominantní kulturní představu o ženství již pociťují. S. Grogan 
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zjistila, že dospívajícím chlapcům se líbí štíhlá a svalnatá (ale ne příliš svalnatá) postava, 

která se velmi podobá ideálu dospělých mužů. „Chlapci obecně chtěli mít lepší svaly, 

zatímco dívky si přály být štíhlé a svaly jim připadaly nepřiměřeně ´maskulinní´“. 

(Grogan, 2000, s. 110) 

Je tedy zjevné, že obraz těla je pro dospívající chlapce stejně důležitý jako 

pro dospívající dívky. „...mají stejný ideál postavy a vedou stejné rozhovory o obrazu těla 

jako dospělí lidé stejného pohlaví. (...) Chlapci a dívky se obávají tloušťky, což odpovídá 

obavám dospělých.“ (Grogan, 2000, s. 110)  

Celá řada autorů upozorňuje na riziko vzniku poruch příjmu potravy, které zvláště 

v západních společnostech nejvíce narůstá právě v období dospívání. Rodinné konflikty, 

snaha lišit se, společenský tlak na štíhlou postavu, první lásky, emocionální a sociální 

„nevyzrálost“, to vše přispívá k větší zranitelnosti dospívajícího člověka. P. Vostanis říká, 

že u většiny mladých lidí, kteří se snaží docílit štíhlé postavy, není nutné se více obávat, 

neboť to k tomuto věku člověka neodlučitelně patří a na další život dospívajících to nemá 

žádný vliv. U některých je ovšem riziko závažnějších potíží přítomné, a je proto nutné, 

aby pečující osoby (rodiče) a další lidé, kteří s mladými lidmi přichází nejvíce do styku 

(především učitelé), byli na tuto možnost připraveni. Je nutné, aby byl nastupující 

multifaktoriální problém rozpoznán včas. (Vostanis in Coleman, Hagell, 2007) 
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III. PRAKTICKÁ ČÁST 
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3. ZMAPOVÁLÍ A ORIELTACE V TERÉLU 

 

Po výběru tématu jsem se určitou dobu věnovala shromažďování informací, jejich 

elaboraci a třídění. Bylo zapotřebí se v problematice více zorientovat, neboť jedině 

tak bylo možné si široký záběr utřídit a zvolit si v něm oblast zájmu, na kterou 

se důkladněji zaměřím. Dále jsem zvažovala možnosti zkoumání a kontakty, které mám 

nebo které mohu získat. 

 

4. ZÁMĚR VÝZKUMLÉ SOLDY 

 

Ve chvíli, kdy jsem byla schopna dostatečného zúžení tématu, vymezila jsem si dvě 

hlavní oblasti svého zájmu: 

A. „Já a tělesný ideál mého rodu (genderu)“ 

1) V první řadě se pokusím zmapovat, jaká pojetí ideálu se mezi studenty 

vyskytují, jak k němu přistupují a jak tělo, jeho krásu a ošklivost hodnotí.  

2) Dále bude mou snahou umožnit lepší vhled do problematiky prožívání vlastní 

tělesnosti a do hodnocení vlastního těla jako takového, ve vztahu ke své ideální 

normě.  

B. „Já a tělesný ideál opačného rodu (genderu)“ 

3) Dalším cílem bude zjistit, zda a jak se liší pojetí ideálu druhého pohlaví. 

4) Na závěr se pokusím odhalit, jak velkou roli hraje představa ideálního muže 

či ženy v partnerských vztazích studentů. 

 

5. CHARAKTERISTIKA VÝZKUMLÉHO VZORKU 

A PROSTŘEDÍ 

 

Materiály byly sebrány od studentů třetího ročníku všeobecného gymnázia. Jedná 

se o chlapce a dívky ve věku 17-18 let. Měla jsem šanci získat data od 20 studentů, 
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přičemž 2 jsem byla nucena vyřadit z důvodu jejich neochoty spolupracovat. Celkový 

počet studentů, kteří mi poskytli své odpovědi, je 18. 

 

6. METODY SBĚRU EMPIRICKÝCH DAT 

 

Pro svou práci jsem se rozhodla použít metodu zakotvené teorie, tedy kvalitativní 

pojetí výzkumu. Jako nejpříhodnější se mi jevilo využití těchto dvou metod sběru dat: 

1) kvalitativně koncipované dotazníky a 2) polostrukturované rozhovory. 

 

6.1. Kvalitativně koncipované dotazníky  

 

Tato metoda mi posloužila jako předvýzkumná sonda. Dotazník (viz příloha 1) 

obsahoval rozsáhlou tabulku s nabídkou různých tělesných úprav. Studenti měli za úkol 

v tabulce vyplnit, které tělesné úpravy používají a jak často, které již někdy použili 

nebo podstoupili a které by byli schopni použít či podstoupit v případě, že by k tomu měli 

dostatek financí a měli by pocit, že to potřebují. 

Součástí dotazníku byly také otevřené otázky v kombinaci s otázkami uzavřenými, 

které se týkaly spokojenosti a nespokojenosti s vlastním tělem, popisu ideálu muže a ženy 

a všeobecné otázky určené k hlubšímu zamyšlení se nad tělesnou krásou a péčí o tělo. 

Studenti měli zároveň možnost vpisovat do dotazníku různé poznámky či postřehy, 

nebo napsat, že jim na některé z položek v popisu ideálu nezáleží. 

Na základě tohoto screeningu jsem získala povědomí o tom, nakolik je téma tělesné 

krásy pro studenty důležité, a co se jim líbí či nelíbí. Úvodní tabulka mi umožnila alespoň 

lehce nahlédnout do jejich soukromého života tělesných úprav, díky ní jsem zjistila, 

jak jim na svém tělesném fyzickém vzhledu záleží. Tyto poznatky mi poskytly jakési 

„vodítko“ při přípravě rozhovorů.  

Z celkových 18 dotazovaných jsem oslovila 12 studentů (6 dívek a 6 chlapců) 

s žádostí o poskytnutí přibližně hodinového rozhovoru na stejné téma. V konečné fázi 

souhlasili 4 studenti a 4 studentky. Studenty jsem si zvolila na základě dotazníků podle 

dvou hlavních kritérií.  

Prvním kritériem bylo, nakolik mě odpovědi v dotazníku zaujaly a co se v nich 

vyskytlo neobvyklého v porovnání s ostatními. Dalším kritériem bylo, jak student 
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či studentka nad tělesnou krásou, ať už svou, nebo druhých, přemýšlí a zda je pro něj/ní 

důležitá, (nebo svůj nezájem jen předstírá). Směrodatné pro mne také bylo, jak poctivě 

dotazníky vyplnili a zda odpověděli na všechny otázky.  

 

6.2. Polostrukturované rozhovory 

 

Rozhovory navázaly na odpovědi vyplněné v dotaznících, přičemž jsem 

se při jejich vedení snažila držet dvou předem stanovených oblastí zájmu. Ačkoli 

se jednalo o rozhovory polostukturované, vždy byl respektován vývoj rozhovoru a zájem 

„respondenta“ o rozvíjení tématu. V žádném případě nešlo o administrování předem 

připraveného seznamu otázek. Všechny rozhovory jsou doslovně přepsány. Bližší 

seznámení s osmi vybranými studenty je k nahlédnutí v příloze (viz příloha 2). 

 

7. OBSAHOVÁ ALALÝZA EMPIRICKÝCH DAT 

 

Hlavní pilíř celého výzkumu tvoří analytický rozbor rozhovorů. Přestože 

mi dotazníky posloužily spíše jako předvýzkumná sonda a „odrazový můstek“ 

pro sestavování rozhovorů, podrobila jsem je také krátkému analytickému rozboru, 

neboť obsahují zajímavá data. 

 

7.1. Analýza dotazníků  

 

 Shromážděná data pomocí dotazníků jsem roztřídila do těchto tří skupin: 1) Ideál 

krásy, 2) Zamyšlení se nad tělesnou krásou z obecného hlediska. Tuto kategorii dále 

dělím na dvě podkategorie dle konkrétních otázek v dotazníku: „Proč lidé dbají o svůj 

zevnějšek/proč se snaží své tělo krášlit?“ a „Kdy krása pomáhá a kdy škodí?, 

3) Hodnocení sebe sama („Co se mi na sobě líbí a nelíbí“). 
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7.1.1. Ideál krásy 

 

Po přečtení dotazníků se ukázalo, že více jak polovina studentů popsala ideál 

přesně (nebo téměř přesně) podle nabízených položek. Lze tedy říci, že u většiny 

se jednalo o snadno popsatelnou vyhraněnou vizi či představu dokonalého muže 

a dokonalé ženy. Pro toto pojetí ideálu jsem zvolila označení „artefakt“ ideálu krásy, 

neboť vyjadřuje, že se jedná o jakési „umělecké dílo“ v mysli člověka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pět studentů naopak projevilo v dotaznících výraznou ambivalenci odpovědí. 

Některé položky popisu vyplňovali nejednoznačně, nebo uváděli, že jim na dané tělesné 

charakteristice nezáleží. V jiných položkách naopak projevili pevnou a vyhraněnou 

představu. Protože z dotazníků nebylo možné vyčíst další rozdíly mezi těmito ideály, 

jež by umožnily jejich dělení, nazvala jsem je souhrnným označením jako ideály 

„specifické“. Při analýze rozhovorů se specifické pojetí ideálu ukáže v konkrétnějších 

podobách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideální žena: Žena ve věku 19-35 let, nad 168-180 cm vysoká, má hnědé oči, hnědé rozpuštěné dlouhé 

a rovné, nebo vlnité vlasy, upravené nehty a hezkou barvu hlasu. Je lehce opálená a pihatá, decentně 

nalíčená a ozdobená šperky. ?emá ani tetování, ani piercing. Holit by se měla v intimních partiích, 

na nohou a v podpaží. ?a sobě má hnědou koženou bundu, bílé kalhoty a hnědé kozačky. ?a krásné 

ženě jsou velmi důležité ruce. 

 

Ukázka 1 – Artefakt – ideální žena 

Např. jeden chlapec použil v popisu ideálního muže desetkrát volbu „nezáleží mi na tom“. Ideální 

věkovou kategorii popsal takto: „nezáleží mi na tom, ale od té chvíle, kdy člověk má rozum, do té 

chvíle, kdy ztratí rozum“. Naopak některé položky vyplnil přesně a s jasnou představou: ideální muž 

by měl být podle něj oblečen v „padnoucím stylovém značkovém oblečení“. Jeho odpověď na poslední 

otázku „co ještě je na těle ideálního muže důležité“ zní takto: „vypadá skvěle“.  

 

Ukázka 2 – Specifické pojetí ideálu – ideální muž 
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7.1.2. Zamyšlení se nad tělesnou krásou z obecného hlediska 

 

Proč lidé dbají o svůj zevnějšek a proč se snaží své tělo krášlit? 

 

Studenti v této otázce jmenovali různé důvody péče o tělo a jeho krášlení. Rozdělila 

jsem je do těchto třech skupin: důvody krášlení těla ve vztahu k sobě, ve vztahu 

ke společnosti a ve vztahu k druhému pohlaví/partnerovi/partnerce. Tabulka 

s vymezenými důvody je opět k nahlédnutí v příloze (viz příloha 3). Čtenář si nyní může 

klást otázku, proč jsem druhou a třetí skupinu oddělila, neboť může mít pocit, že by třetí 

skupina měla být podskupinou skupiny druhé. Tento vztah si uvědomuji a respektuji, 

přesto mám ale pocit, že důvody krášlení těla ve vztahu k druhému pohlaví mají 

v odpovědích studentů natolik velkou důležitost, že si zaslouží být samostatně vyčleněné. 

Lejvíce důvodů krášlení těla vyjmenovali studenti ve vztahu k vlastní osobě. 

Tato skupina je skutečně, co do počtu celkových odpovědí a co do pestrosti, nejpočetnější. 

Objevují se zde důvody jako „pro dobrý pocit“, proto, „aby byl člověk sám se sebou 

spokojený“, „aby měl čas sám na sebe“, „pro zábavu“ nebo „pro pocit čistoty“. Přestože 

jsem některé důvody zařadila do první skupiny, po hlubším zamyšlení získávám pocit, 

že většina z nich je přece jen implicitně spojena s důvody krášlení těla ve vztahu k druhým 

lidem. Do této skupiny jsem zařadila např. tyto důvody: „aby se člověk líbil ostatním“, 

„pro pracovní uplatnění“ apod.  

Společenské a čistě individuální důvody není možné od sebe nikdy striktně oddělit. 

Příkladem je důvod krášlení těla pro „přiblížení se vlastnímu ideálu krásy“. Podle mého 

názoru, je nám do určité míry dáno, co budeme ve svém životě ve světě krásna a šeredna 

preferovat a co zavrhovat. Zároveň jsou ale tyto predispozice v průběhu celoživotní 

socializace značně upravovány a formovány vlivem prostředí, v němž vyrůstáme a žijeme. 

S nimi je stejně nepochybně ovlivňován i náš ideál krásy. Bylo by nepřesné a chybné, 

jestliže bych jej zařadila pevně do první skupiny důvodů. Na hodnocení okolí člověku 

velmi záleží, snaží se být dokonalý a mladý právě proto, že žije ve společnosti, v kultuře.  

„Touhu být jiný než ostatní“ jsem naopak prvně zařadila do skupiny druhé 

(mezi důvody ve vztahu k druhým osobám/společnosti). Opět jsem však nečinila zcela 

správně, neboť si myslím, že potřeba lišit se vždy pramení v hlubokém nitru člověka. 

Pomáhá nám nalézt odpověď na otázku „kdo jsem“ a „kdo jsou ti druzí“. Podílí 

se na formování naší identity, ke kterému je společenství druhých nezbytné.  
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Lze konstatovat, že důvody krášlení těla ve vztahu k sobě a ve vztahu k druhým 

osobám se značně prolínají a bylo by chybné je od sebe oddělit pevnou hraniční linkou. 

 

Kdy krása pomáhá a kdy škodí? 

 

Velkou důležitost připisují studenti kráse ve vztahu k druhému pohlaví. Jsou nyní 

ve věku, kdy partnerské zkušenosti nabývají na významu a prostupují jejich celkový 

osobní život. Není proto divu, že důvody s partnerstvím spojené, hrají v odpovědích 

na tuto otázku důležitou roli. 

Velmi často byly také jmenovány výhody krásy pro pracovní uplatnění. 

To pravděpodobně odráží aktuální úvahy studentů nad svou budoucí profesní dráhou, 

neboť se pro ně přibližuje čas, kdy budou muset zvažovat své navazující studium, 

nebo profesní uplatnění.  

Téměř polovina studentů, zvláště dívky, se v souvislosti s krásným vzhledem obává 

možného rizika zneužití sexuálně deviantní osobou. Jejich obavy, podpořené mediálními 

dokumentacemi brutálních činů, u nich pravděpodobně způsobují v prožitcích a úvahách 

nad tělesnou krásou určitý rozpor. Na jedné straně stojí touha být krásná a líbit se, na druhé 

straně vystupuje do popředí obava z nežádoucí pozornosti, pomluv, předsudků 

a v nejhorším případě až strach ze sexuálního zneužití.  

V odpovědích dotýkajících se souvislosti krásy a zdravotního stavu se, podle mého 

názoru, promítá dnešní moderní trend fitness a zdravé výživy, jež využívají 

ve své propagaci právě jejich propojenost, až jednotnost. 

 

7.1.3. Hodnocení sebe sama 

 

Co se mi na sobě líbí a co se mi na sobě nelíbí 

 

V otázce číslo šest měli studenti vyjmenovat pět tělesných charakteristik, 

které se jim na sobě líbí a v otázce sedmé napsat libovolný počet charakteristik, 

které se jim na sobě naopak nelíbí. Po rozboru odpovědí jsem zjistila, že dívky z mého 

vzorku se dovedou o něco lépe ohodnotit, co se týká tělesného vzhledu, neboť v porovnání 

s chlapci uvedly celkově více tělesných charakteristik, které se jim na sobě líbí. Zároveň 

jsou k sobě ale mnohem více kritické, což naznačuje celkově vyšší počet tělesných 

charakteristik, které se jim na sobě nelíbí. 
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V porovnání kladných charakteristik mezi chlapci a dívkami, převažují u chlapců 

jednoznačně charakteristiky související s postavou a spojované s maskulinitou 

(svaly, výška, ruce, síla, kondice apod.), naopak dívky nacházejí zalíbení spíše ve své horní 

části těla (především ve vlasech, obličeji, očích, ústech apod.). V případě negativního 

hodnocení svého vzhledu se opět pozornost chlapců zaměřuje na postavu a maskulinní 

charakteristiky, které ještě nejsou tak dokonalé, jak by si představovali. U žen 

se k nedostatkům některých atributů horní části těla přidává také kritika jejich celkové 

postavy (zvláště oblasti boků a stehen). 

 

7.2. Analýza rozhovorů 

7.2.1. Já a ideál mého rodu (genderu) 

 

7.2.1.1. Jaká pojetí ideálu se mezi studenty vyskytují, jak k němu přistupují a jak 

tělo, jeho krásu a ošklivost hodnotí? 

 

Analýza rozhovorů ukázala, že rozdělení ideálů na ideál jako artefakt a ideál 

specifický je zjednodušující a nedostatečné, neboť ne každý popis ideálu, který se prvně 

jevil jako artefakt, je skutečným artefaktem. 

Označení artefakt jsem zvolila proto, že naznačuje, že ideální vzhled je jakési 

umělé dílo v mysli člověka. Znamená to, že vznikl poskládáním prvků v celek, vybraných 

z nekonečné škály jednotlivých tělesných charakteristik. Pro snazší pochopení je možné 

představit si tento ideál jako skládačku puzzlí, jejichž dílky však nejsou klasicky rozsypané 

v krabici a po složení netvoří předem daný obraz, ale studenti si dílky „vytváří“ sami, 

podle toho, jak chtějí, aby konečný obraz vypadal. Z nich tak vzniká originální a jedinečná 

představa ideálního těla, která nebyla vytvořena podle žádného vzoru. 

Z rozhovorů jsem se však později od některých studentů dověděla, že při popisu 

ideálů se velmi často řídili (třeba jen částečně) vnitřní představou reálného člověka. 

Znamená to, že svůj ideál popisovali podle někoho konkrétního (velmi často také podle 

sebe). V tomto případě se již nejedná o jakoukoli složeninu dokonalostí jako v prvním 

případě, kdy člověk není omezován ve svém výběru, ale o vlastnosti podmíněné celkem 

(vzhledem „vzorového člověka“). Pro tento případ se hodí přirovnání k puzzlím, které jsou 

předem dané (konkrétní tělesné charakteristiky) a po jejich složení vznikne určený obraz. 
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V tomto případě však již nelze mluvit o artefaktu, neboť se nejedná o umělý výtvor, 

ale o představu reálného člověka, jehož vzhled pokládají studenti za dokonalý. 

Došla jsem tedy k novému dělení. Pro první pojetí ideálu jako artefaktu 

složeného z vybraných prvků (jako puzzle, jejichž dílky si studenti utváří sami) jsem 

zvolila označení jedinečný artefakt („umělecká kompozice“ - nezávislé skládání prvků 

v celek) a pro druhé pojetí ideálu složeného z předem stanovených prvků podmíněných 

konkrétní podobou označení „vzor/model/pattern“. 

 

V popisu ideálu krásy svého a opačného pohlaví je patrný rozdíl. V případě svého 

pohlaví většina studentů tvrdí, že ideál nebyl popisován podle nikoho konkrétního 

(výjimku tvoří Renata – viz její vyjádření níže). Naopak v opačném případě, kdy měli 

za úkol popisovat ideál druhého pohlaví, byli častěji ve svém popisu ovlivněni reálnou 

představou své/svého současné(ho), nebo bývalé(ho) přítelkyně/přítele.  

 

(Vojta): „...ani bych neřek, že někoho takovýho znám. Spíš jsem prostě tak nějak namíchal ty věci, 

co se mi jako líbí.“ 

(Renata): „Zeptám se tě, znáš někoho takového?“ – „Hm, je to moje kamarádka jedna, která je 

přesně podle toho. Jako nejsem na holky, ale hrozně se mi líbí.“  (...) „Jak se ti hodnotila žena?“ – „... tak 

nastejno. Já umím říct, jako že je hezká i holka i hezkej kluk. Že třeba některý holky to prostě jako říct neuměj 

o týhletý holce ´jo ta je hezká a tadleta se mi nelíbí´. Prostě že si připadaj jak lesby, jako kdyby řekly svůj 

názor, tak mně právě tohleto vůbec nevadí.“ 

(Petr): „Znáš někoho takového?“ – „Znám... Mojí takovou... bývalou přítelkyni.“ 

 

Studenti, kteří svůj pohled na krásu stejného pohlaví zastírají, při popisu ideálu 

opačného pohlaví naopak zdůrazňují, že se jedná o popis čistě podle jejich představy 

a nejsou v něm nikým ovlivněni. Pro většinu je toto hodnocení snazší. 

 

(Karel): „Říkal jsi, že se ti žena hodnotila líp, je to tak?“ – „Líp podle mýho úsudku.“ 

(Petr): „Proč se ti žena hodnotila snáz?“ – „?ó, ženský mam radši než chlapy.“ 

 

Nevyhraněné specifické pojetí ideálu, jak jsem jej označila při analýze dotazníků, 

se nyní objevuje v konkrétní podobě. Dva studenti, Jindřiška a Karel, nemluví o ideálu 

krásy stejného pohlaví jako o něčem výjimečném. Od ostatních se tedy ve svém pojetí liší.  
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Jindřiška: 

 

Nejprve se pokusím představit Jindřiščino pojetí ideálu. Jindřiška popsala 

v dotazníku svůj ideál ženy až na výjimky vyhraněně. Říká, že jej podle konkrétní ženy 

nepopisovala, což by znamenalo, že vytvořila jedinečný artefakt. Ona sama však svůj ideál 

jako artefakt nevnímá, neboť má pocit, že její ideální žena není ničím výjimečná. Říká, 

že jejímu popisu se podobají téměř všechny ženy.  

 

(Jindřiška): „Nikoho konkrétního takového neznáš?“ – „Já si myslím, že takhle vypadaj skoro 

všechny ženy, až na výjimky.“ 

 
Ačkoli se to nejprve zdráhá přiznat, postupně dochází k tomu, že ideál popisovala 

z velké části podle sebe. Jindřišky ideál tedy stojí na pomezí „artefaktu“ a ideálu složeného 

z předem stanovených prvků podmíněných její vlastní podobou. Pokouší se však „vytvořit“ 

určitý univerzální „vzor“, který je možné aplikovat na téměř všechny ženy. Její pojetí 

proto představuje třetí typ ideálu, a to ideál univerzální.  

 

(Jindřiška): „Taky se v té ženě, kterou jsi popsala, nacházíš?“ - „?o ve všem určitě ne.“ – 

„A v čem myslíš, že ten svůj ideál úplně nesplňuješ?“ - (dlouho přemýšlí) „?o, já jsem to asi úplně všechno 

vyplňovala podle sebe.“  

 

Je sporné, zda je možné něco univerzálního řadit pod pojetí ideálu, neboť význam 

slova „ideál“ (představa něčeho dokonalého, těžko dosažitelného, snového) stojí v opozici 

významu slova „univerzální“ (obecně použitelný). Protože se jedná o Jindřiščino pojetí 

ideálu, zastává v mém dělení, i přes významovou nesrovnalost, své místo. 

 

Karel: 

 

Karlův popis ideálu se jevil v dotazníku jako velmi zmatený. Ve velké části položek 

odpovídal, že mu na dané tělesné charakteristice nezáleží, za některými si naopak pevně 

stál. Svůj „nevyhraněný“ popis se snažil vysvětlit tím, že ideální muž je „ten, který si může 

vybrat jakýkoli styl.“ 

 

(Karel): „Jak se ti hodnotil muž?“ – (smích) „Bylo to takový rozpačitý trošku.“ – „Jo? Proč to bylo 

rozpačitý?“ – „Já nevím, nevěděl jsem, jak k tomu přistoupit.“ 
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(Karel): „Odpovídá ten tvůj popis ideálního muže nějakému stylu?“ – Já myslím, že ne, že právě 

tenhle si může vybrat jakejkoli styl. (...) Jakože by si mohl vybrat jakejkoli styl, myslím, že by mu prostě 

seděl.“ 

 

Částečně vykresluje ideálního muže pomocí jedinečných prvků, ale zároveň má 

pocit, že velkou část tělesných vlastností nemůže ovlivnit. Jeho ideální muž se totiž 

„narodil jako ten, komu všechno sluší, a proto si může vybrat jakýkoli styl“.  

Karel mne navádí na druhé hlavní dělení, které doplňuje dělení první. Pokud 

studenti nepopisují svůj ideál podle někoho konkrétního, stávají se „tvůrci ideálu“ 

(artefaktu), proto mají tělesné charakteristiky ideálního člověka plně ve své moci. 

V druhém případě, kdy studenti popisují ideál podle konkrétní podoby, nemají k dispozici 

žádný prostor pro vlastní „tvorbu“. Některé věci jsou tak ideálu dané (člověk, podle něhož 

ideál popisují se tak narodil, jsou „přirozené“) nebo je může ovlivňovat jen on sám 

(životosprávou, péčí, snahou atd.) Tělesné charakteristiky ideálu tak nejsou v moci 

studentů. 

 

Lze říci, že i u Karla se kříží pojetí ideálu jako „jedinečného artefaktu“ 

a „vzoru/modelu/patternu“, neboť některé vlastnosti ovlivňující vzhled ideálu vnímá jako 

dané. Karlovo pojetí tak stojí na pomezí a nelze jej pevně přiřadit do žádné kategorie. 

 

U Jindřišky a Karla, ale i ve výpovědích dalších studentů, je patrná zřetelná 

nejistota při hodnocení ideálu krásy stejného pohlaví. V této myšlence mě utvrzuje také to, 

že specifické pojetí ideálu se u obou studentů týká pouze ideálu stejného pohlaví. Ideál 

opačného pohlaví lze u Jindřišky zařadit do kategorie jedinečného artefaktu, u Karla 

do kategorie „vzoru/modelu/patternu“. 

 

Rozhovory mi umožnily hlubší pohled do představ studentů, a tím mi pomohly 

odhalit další druhy a poddruhy pojetí ideálů, které se ve výpovědích studentů ukazují. 

Protože velmi často studenti vymezovali svůj ideál vůči tomu, co se jim na lidském těle 

nelíbí, protiví, nebo dokonce hnusí, měla jsem možnost vůči jejich popsaným ideálům 

postavit do opozice také jejich antiideály.  

Přestože se Jindřiščino pojetí ideálu od ostatních liší svou „univerzalitou“ 

a Karlovo pojetí není možné přesně zařadit (stojí na pomezí mezi „jedinečným artefaktem“ 

a „vzorem/modelem/patternem“), v rozhovorech se jejich preference a odmítavé postoje 
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Obrázek 2 – Základní schéma hodnocení  

projevily také. Jejich výpovědi jsou proto srovnatelné s výpověďmi ostatních studentů 

a budou zařazené do následujícího dělení.  

 

K některým výkladům ideálů a antiideálů přikládám následující schéma, 

které by mělo posloužit jako ilustrativní doplnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Ideál jako estetično X Antiideál jako neestetično 

 

Studenti při hodnocení krásy a ošklivosti lidského těla používali klasická estetická, 

nebo také „vkusová“ hodnocení, jestliže se snažili vyjádřit, že se jim něco líbí, nebo nelíbí. 

„A proč se ti to (ne)líbí?“, byla moje nejčastější otázka směřovaná studentům. Na začátku 

každého „vkusového“ hodnocení tedy stála věta: „(Ne)líbí se mi to, protože...“ Důvody 

uváděli různé a podle nich jsem vyčlenila další ideály a anitiideály. Toto pojetí ideálu lze 

proto pokládat za nadřazenou kategorii pro další pojetí. 

 

Mezi odpověďmi má své nezastupitelné místo také odpověď 

„(ne)líbí se mi to, ale nevím proč“. Ne vždy dovedli studenti své soudy zdůvodnit. 

Je to zcela pochopitelné, každý z nás má jistě s tímto pocitem zkušenost. Naše preference, 

nebo odmítavé postoje mají svůj původ někde na cestě našeho dosavadního života 

a pravděpodobně byly ovlivněny souhrou mnoha vlivů. Každopádně ne vždy dovedeme 

tyto příčiny prohlédnout. Studenti mi v průběhu rozhovoru často přiznávali, že pro ně bylo 

složité na některé otázky odpovídat.  
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Obrázek 3 – Zlatý střed 

(Renata): (o rysech v obličeji): „...malý rty se mi hrozně líběj. Menší nos, ale jakoby větší oči, 

ale né vyloženě velký, ale jenom takový jakože větší oči a malinkej nos...“ 

(Eliška): „Proč se ti nelíbí kudrdliny?“ – „?evím, nemám to ráda, když se to takhle různě kroutí, líbí 

se mi, když jsou vlasy prostě rovný.“ 

 (Petr): „Napsal jsi, že ideální žena se holí všude.“ – „?o..., líbí se mi to takhle, nó. ?evím, jak to.“ 

 

2) Ideál jako zlatá střední cesta X Antiideál jako krajnost či extrém 

 

V hodnocení tělesných charakteristik je mezi studenty 

velmi často používáno adjektivum „akorát“, dále pak slova 

jako „střed“ nebo spojení „ani moc ani málo“. Těmito 

termíny je popisováno vše, co je považováno 

za vyvážené a průměrné.  

V opozici proti tomuto hodnocení stojí hodnocení 

„to je extrémní“. V tomto případě je vše, co je považováno 

za extrém považováno za nehezké, nežádoucí a narušující 

tělesnou krásu. 

Pochopitelně, že studenti se v tom, co pokládají za „akorát“ a krajnost mnohdy 

velmi liší. Výrazně se ale shodují v hodnocení vyobrazených postav, ve kterých téměř 

všichni spatřují zlatý střed (viz obrázek 3). 

 

(Patrik): (o vyobrazené mužské postavě): „Mně se líbí takovej ten zlatej střed. Mít jako svaly.“ 

 (Petr): (o vyobrazené ženské postavě): „...todle je takovej ideál.“ – „Proč je to ideál?“ – „?emá 

moc velký prsa prostě, pas akorát a trochu i boky, ty ženský křivky tu jsou.“ – „Co znamená ´akorát´? – 

„Hm, ani né velký, ani né malý.“  

(Petr): „Jak se ti líbí černošky, nebo hodně světlé ženy? – „To né zase. Tak to už je extrém.“ 

 

3) Ideál jako něco neobvyklého či originálního X Antiideál jako něco obyčejného 

či stereotypního 

 

Pojetí tohoto ideálu spočívá v tom, že za krásné a ideální je považováno to, 

v čem se člověk odlišuje od ostatních. Tato změna nemusí být nevratná, ale vnímám ji jako 

déletrvající oproti změnám spadajících do pojetí následujícího.  

Naopak to, co je obyčejné, je vnímáno jako nudné a stereotypní. 
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(Petr): „Proč se ti líbí delší vlasy na mužích?“ – „...Krátký..., to je takový stereotypní...“ (...) 

„...hodně lidí nosí krátký vlasy a málo kluků má třeba delší vlasy.“  

(Renata): „Proč se ti líbí piercing v intimních partiích?“ – „?evím, prostě mi to přijde takový, 

že to nemá každej, je to takový jako extravagantní.“ 

 

4) Ideál jako něco výjimečného či nevšedního X Antiideál jako něco všedního 

 

Rozdíl mezi předchozím a tímto pojetím spatřuji v délce trvání tělesné úpravy, tedy 

nějaké změny. Výjimečnost, nebo také nevšednost, jsou ve výpovědích studentů více 

proměnlivé a ve většině případů se týkají odívání či doplňků, volených za nějakým účelem. 

Elišky ideální žena je například elegantně oděna ve večerní róbě, slavnostně učesána 

a upravena. 

 

(Eliška): „Manikúra je něco dokonalejšího a hezčího oproti klasickému stříhání nehtů?“ – 

„Jo, jasně, když jde někam do společnosti, tak je to hezký.“ (o oděvu ideální ženy): „...je to nejhezčí, když má 

někdo šaty a tak, když je upravenej...“  

 

5) Ideál jako jemné (decentní) podtržení tělesných vlastností X Antiideál jako 

přehnané podtržení tělesných vlastností 

 

Jsem si vědoma určitého „podsunutí“ slova „decentní“ v dotazníku (v nabídnuté 

škále zdobení těla šperky a líčením), které mohlo do určité míry jeho frekvenci 

ve výpovědích ovlivnit. Tento vliv však nepokládám za významný, protože mezi 

vyplňováním dotazníků a uskutečněnými rozhovory byl časový rozestup přibližně jednoho 

měsíce. Navíc studenti toto adjektivum využívali také v souvislosti s jinými tělesnými 

charakteristikami, než jak bylo použito v dotaznících.    

Jako žádoucí je hodnoceno pouze jemné podtržení tělesných vlastností. Pokud 

je toto zvýraznění přílišné, je pokládáno za nehezké a narušující tělesný vzhled.    

 

(Patrik): „A co tetování u muže?“ – „?o, tak tetování..., no, tak buď vůbec, anebo třeba něco 

takovýho lehkýho jako decentního, no.“ 

(Renata): (co by měla žena dělat ve zdobení svého těla) „...prostě podtrhávat takovou tu svoji 

přirozenou krásu...“ 
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(Petr): (o piercingu a tetování u ženy) „Říkáš, že deální žena piercing ani tetování nemá?“ – „?ěkdy 

to je pěkný, když je to decentní, ale žádnej extrém.“ 

 

6) Ideál jako něco výrazného X Antiideál jako nevýraznost 

 

Toto pojetí zastupuje naopak výraznost. Krásné je zřetelnější podtržení 

a zviditelnění určitého tělesného znaku. V případě, že je některý tělesný znak nedostatečně 

viditelný, nebo svou výraznost ztrácí, hodnotí to někteří studenti jako nehezké.  

  

(Karel): (o líčení u muže) „...ty linky možná. Se to jako zvýrazní ty oči.“ 

(Petr): (o tetování) „Potom, když to vidím, jak to vypadá za těch deset let... ?elíbí se mi to taky.“ 

 

7) Ideál jako dokonalý celek X Antiideál kdy jedna vlastnost naruší celek 

 

Čtyři z osmi studentů (nezávisle na tom, zda vytvářeli artefakt, nebo zda popisovali 

ideál dle konkrétní osoby) v rozhovoru vyzdvihují celostní pohled na tělesný vzhled. Tvrdí, 

že důležitá je taková kombinace jednotlivých charakteristik, aby dohromady tvořily krásný 

celek.  

V průběhu rozhovoru studenti zjišťují, že pro to, aby tělesné charakteristiky tvořily 

dokonalou souhru, nemusí být vždy nutně všechny zcela ideální, jak je prvně popsali. 

Pokud se jedná o drobný nedostatek, velmi snadno se v celé kráse ztratí. Tím je vlastně 

znejistěno pojetí ideálu jako jedinečného artefaktu. 

 

(Vojta): „Říkáš, aby to dohromady tvořilo dobrý celek?“ – „?o, nemusí to bejt těch devadesát, 

šedesát, devadesát, ale prostě aby to v celku bylo tak jako že... Tak jako ten celek prostě.“ – „A je některá 

z těch vlastností, co jsi uvedl, nejdůležitější?“ – „Prostě není právě že. To jako taky celkově..“  

 

Antiideál zastupuje riziko, kdy jedna jediná tělesná charakteristika může „zbortit“ 

dokonalost celkového vzhledu, jestliže se příliš vymyká ze zmíněné harmonie. Vybraným 

jednotlivostem proto nelze upřít jejich důležitost. 

 

(Phuong): (o jizvách u ideální ženy): „...kdyby tam byla ta jizva, to jako pak není už hezký. ?aruší 

to ten vzhled i...“ (...) „...kdyby měla na tváři jizvu, tak už by to jakoby pak už nebyla ona.“  
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8) Ideál jako harmonie X Antiideál jako disharmonie 

 

S výše uvedeným pojetím blízce souvisí pojetí ideálu jako harmonie. Harmonií je 

zde míněno, zda se k sobě určité tělesné charakteristiky „hodí“ nebo zda určitá tělesná 

úprava či vlastnost „pasuje“ k člověku, jeho stylu oblékání a k ostatním tělesným 

charakteristikám jako celku.  

Pro hodnocení, které vyjadřuje, že se k sobě některé charakteristiky nehodí, jsem 

se rozhodla použít označení disharmonie. 

 

(Vojta): (o líčení u muže) „...to je... jak u koho..., ňáký zpěváci, že jo, se třeba líčej. Tam, kde 

se to hodí, tam se můžou možná i nalíčit. Jestli víš z Green Day zpěvák třeba, tak ten má namalovaný černý 

oči.“ 

(Karel): (o piercingu u muže):“...aby to k tomu člověku sedělo, protože někomu to třeba nesluší.“ – 

„A komu to sluší a komu ne?“ – „...někomu by to třeba neslušelo v bradě, ale slušelo by mu to v nose.“ 

 (Karel): (o vlasech u ženy): „...Třeba krátký se mi moc nelíběj. To už ta ženská musí bejt ňákej 

sportovní typ. Aby to na ni ňák to.“ 

 

9) Ideál jako norma X Antiideál jako odklon od normy 

 

Podle tohoto pojetí je ideální to, co je „normální“. Existuje řada kritérií pro to, 

co pokládáme za normální. Normy je možno dělit na několik druhů – normy statistické, 

sociokulturní, právní, morální nebo etické, mediální, osobní a další. (Baštecká, Goldmann, 

2001) K tomuto výčtu bych navíc přidala normu „skupinovou“, kam by bylo možno zařadit 

normy konkrétní uzavřené skupiny lidí (referenční skupiny, školní třídy, party apod.).  

V odpovědích studentů není často rozpoznatelné, ke kterému druhu normy ve svém 

hodnocení přihlížejí.  

 

Spíše ojedinělým příkladem je Petr, u kterého je jasně patrné, že se řídí podle své skupinové normy. 

Chodí do posilovny a zajímá se o kulturistiku. Normou mezi posilujícími je podle něho tělo muže, které je 

v dotazníku vyobrazeno v posledním políčku tabulky (tělo kulturisty – viz příloha 1, str. 75).  

 

U ostatních studentů se pravděpodobně může jednat o kombinace normy statistické 

(„normou je to, co je nejčastější“), sociokulturní, mediální a skupinové.  
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 (Jindřiška): (o řazení obrázků):  „Tak tu první jsem dala tuhle, protože ta má takovou normální 

ženskou postavu.“ 

10) Ideál jako odraz nitra člověka X Antiideál jako odraz nitra člověka 

 

Někteří studenti se nespokojili s oddělením „vnitřního“ (povahového) a tělesného 

ideálu krásy. V rozhovorech často vyjadřují jejich nezanedbatelnou propojenost. Mají 

pocit, že vnitřní stav člověka, jeho nálada, povaha, charakter a temperament se mnohdy 

významně pozitivně i negativně promítají do jeho celkového vzhledu. 

 

(Renata): „...já mám ráda takový ty jižanský typy, jak holky, tak kluky prostě.“ (...) „...ne jakoby 

Romy nebo tak, ale prostě takový ty snědší a mě se hrozně líbí ta jejich mentalita, že jsou takový jako hrozně 

uvolněný. Že nejsou třeba jako Angličani, co jsou takový jako puritánský, prostě.“ 

 

11) Ideál jako preference opačného pohlaví X Antiideál jako odmítavý postoj  

opačného pohlaví 

 

Zvláště mezi studenty, kteří vykazují určitou nejistotu, mají-li jako muži hodnotit 

muže, nebo mají-li jako ženy hodnotit ženy, se často objevuje podobná tendence. 

To, co se jim na těle člověka stejného pohlaví líbí, nebo nelíbí, vysvětlují pohledem jejich 

opačného pohlaví. Vžijí se do druhého pohlaví a tento druh empatie „využijí“ ve svém 

vysvětlení, aby nemuseli přiznávat vlastní preference.  

 

(Petr): „Napsal jsi, že muž by mel být 185 cm vysoký. Hraje to velkou roli?“ – „Asi jo, holkám 

se líběj spíš vyšší chlapi.“ 

 (Eliška): „Proč hodnotíš kladně velká prsa?“ – „?evim..., je to asi nejvíc, co muže zajímá.“ 

 

12) Ideál jako zvyk či blízkost X Antiideál jako nezvyk či vzdálenost 

 

Mezi důvody, proč se studentům líbí určité tělesné charakteristiky, se také objevilo 

vysvětlení „jsem na to zvyklý“. Zdá se, že to, co je člověku blízké, je na to zvyklý, 

pozitivně ovlivňuje to, co bude hodnotit na druhých. Důkazem je přiznání studentů, 

že do určité míry popisovali ideál krásy podle vlastního vzhledu.  

Naopak v tom, co je člověku vzdálené a není na to zvyklý, své zalíbení nenachází.  
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 (Vojta): „(...) Ty modrý oči třeba, ne že bych byl jako nějakej árijec zaměřenej, ale prostě jsem 

na ně zvyklej. Tak jako já mám modrý oči a celá rodina třeba, tak, že jo, jsem na to tak nějak zvyklej.“ 

 (Jindřiška): (v souvislosti s hodnocením pih): „Pihy mají často zrzaví lidé. Jak hodnotíš zrzavé 

vlasy?“ – „To mi nevadí, to je můj táta. Asi jsem zvyklá.“ 

 

13) Ideál jako přirozenost X Antiideál jako nepřirozenost či umělost 

 

Nezanedbatelný význam má v rozhovorech se studenty také hodnocení na škále 

přirozenost – nepřirozenost/umělost. Po rozboru těchto hodnocení jsem dospěla 

k následujícímu závěru: Jako přirozené je vnímáno to, co „dostal člověk od přírody“. 

Je mu to vlastní, dokud do toho nezačne nějakým způsobem zasahovat, měnit to, upravovat 

či zlepšovat. Pokud se tak stane, přirozenost se rázem mění v nepřirozenost, 

nebo také umělost. Studenti jakoby balancovali mezi těmito krajními póly.  

V tomto pojetí ideálu je žádoucí to, co je přirozené. Opozici tvoří antiideál, který 

zde zastupuje nepřirozenost lidského těla jako vlastnost hodnocenou negativně. 

Patrik se v následující ukázce snaží vyjádřit, jaká barva pleti je pro Evropana 

přirozená a jaká nepřirozená. 

 

(Patrik): „Napsal jsi, že by ideální muž měl mít pleť od lehce opálené po čokoládovou...“ – 

„...Tak jako samozřejmě záleží na tom, co to je ten člověk za rasu, že jo. Pokud je to černoch, tak je to něco 

jinýho. Ale takový ty, co chodí do solárka pořád a jsou pak úplně černý, tak to mi přijde takový 

už přehnaný.“ (...) „To je takový nepřirozený.“ (...) „Když si to vezmu na tu Evropu, že jsme, tak jsem to 

podle toho nějak vybíral.“  

 

14) Ideál jako umělost X Antiideál jako přirozenost 

 

Nepřirozenost není ale negativně hodnocena vždy. Jestliže jsem ji definovala jako 

jakýkoli zásah do přirozenosti tělesných vlastností, studenti v  ní nacházejí markantní 

zalíbení.  

Jestliže do svého vzhledu člověk nijak nezasahuje, znamená to, že nedbá ani o svou 

tělesnou očistu a hygienu. Jak potvrzuje následující ukázka, ne vždy je přirozenost 

hodnocena jako kladná vlastnost. 
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(Patrik): (o holení své potenciální partnerky) „Co kdyby se tvoje partnerka nechtěla holit?“ – 

„...to by pak asi nebyla moje partnerka.“ – „Hrálo by to velkou roli?“ – „...Že by se jí líbila taková 

ta přirozená ta..., tak to fakt bych asi nezvlád.“ 

15) Ideál jako rovnovážný stav mezi přirozeností a umělostí 

 

Ačkoli je pro studenty u některých tělesných úprav žádoucí přirozenost, u jiných 

naopak umělost, jako nejpřijatelnější se většinou jeví jejich vyváženost. O tomto pojetí 

ideálu se vyjadřuje například Renata: 

 

(Renata): (o péči o tělo u žen) „Jako nevím, mít okousaný nehty, mně se to prostě nelíbí na těch 

holkách, když vyloženě na sebe jako úplně pečou. ?e jako neřikám, že musí bejt celá umělá a prostě a to… 

Ale prostě takovou podtrhávat takovou tu svoji přirozenou krásu, že by měly jako. Ale ne se vyloženě 

předělávat úplně do někoho jinýho.“ 

 

16) Ideál jako (ne)souměrnost X Antiideál jako (ne)souměrnost 

 

Jednou z klíčových otázek při popisu ideálního muže a ženy byla otázka 

souměrnosti lidského těla. Při rozboru těchto odpovědí jsem zjistila, že v pohledech 

studentů na souměrnost a nesouměrnost se různá pojetí ideálů a antiideálů viditelně kříží.  

Většina je přesvědčena, že stoprocentní symetrie lidského těla neexistuje. Určitá 

míra nesymetrie podle nich “nepřekáží“, někdy je dokonce žádoucí. Velmi záleží 

ale na tom, zda se nějaká výchylka k člověku hodí, tedy jestli „zapadá“ do jeho vzhledu 

jako celku. Hlavní rysy člověka by ale měly být co nejvíce symetrické. Jejich výrazná 

nesymetrie je hodnocena již jako nežádoucí. Zaznívá zde ale opět myšlenka snahy a úsilí, 

které mohou vést k jejímu pozitivnímu ovlivnění.  

 

(Karel): „Jak je důležitá souměrnost lidského těla?“ – „Já myslím, že je důležitá. A že třeba někdy 

něčím, třeba pihou to může být narušený. Že je to i hezký, ale celkově ty hlavní rysy by měly bejt symetrický.“ 

 

17) Ideál jako mládí a zralost X Antiideál jako stáří nebo nezralost 

 

V určování rozmezí věku stejného pohlaví se studenti mezi sebou příliš neliší. 

Toto rozmezí se nejčastěji pohybuje mezi dvaceti a třiceti lety člověka. Dolní věková 
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hranice je u všech osmi studentů pevnější nežli horní věková hranice. Jinými slovy, 

studenti, a zvláště pak chlapci v hodnocení mužů, jsou při určování horní věkové hranice 

tolerantnější a méně pevní. Chlapci i dívky zohledňují „psychický věk“ člověka. 

Obhajují-li toto věkové období chlapci, všichni jeho výhodu spatřují v tom, že muž 

je již zralý, dospělý a rozumný. S rostoucím věkem postupně stárne a mění se.  

 

(Vojta): „Dokázal bys nějak odůvodnit věk od 25 do 35?“ – „?o tak starší, to už je takový... 

To už je takový starý, když to takhle řeknu. A tohle je takový věkový rozhraní, kdy tak jako už je to jako 

dospělej rozumnej člověk.“ (...) „Nad těch 35 už je člověk starej? Proč myslíš?“ – „?o, ne jako starej, jako 

úplně starej, že jo, ale prostě jenom, že už je to...“  

(Karel): „Napsal jsi věk 20-30 let. Mohl bys to odůvodnit?“ – „Já sem si řek, že je to takovej věk 

prostě zralýho muže.“  

 

Dívky při hodnocení věku přihlížejí k psychickému stavu žen a vývojovým 

krokům, které jsou pro tento věk charakteristické. Věkové rozmezí mezi 20 a 30 lety 

je pro krásu žen nejpříhodnější, neboť nejsou ještě zaměstnány starostmi, které přicházejí 

se založením rodiny a péčí o děti a domácnost. Mladší ženy jsou naopak nedospělé 

a až příliš nespoutané. Vnitřní psychický stav žen se odráží v jejich fyzickém vzhledu. 

 

(Phuong): „Proč jsi uvedla toto věkové rozmezí?“ (17-27 let) – „Protože myslím si, že to je u ženy 

ten nejlepší věk.“ (...) „Jako nemá takový starosti a je víc v pohodě.“ 

(Renata): (o ideálním věku ženy - 20 – 30 let) „... jsou to ještě holky, že jo..., ještě prožívají 

takový to, že si užívaj. Že ještě se moc nevážou a tak, většina teda. A po těch dvacet sedm, dvacet osm 

až potom víc, tak to už jdou jakoby na tu rodinu prostě a že už to není takový.“ – „A projeví se to i na jejich 

kráse?“ – „Já si myslím, že určitě. Protože žena v domácnosti..., jako není to pravidlo, ale většinou, 

ty, kdo maj hodně práce, tak vo sebe tolik... ?e že by byly vošklivý, nebo něco, ale už na sebe tolik nedbaj.“ 

 

Je možné říci, že studentům se zdá nejpřijatelnější věk, kdy je člověk mladý, plný 

síly, zralý a schopný reprodukce, zároveň však ještě nespoutaný a svobodný. 

 

18) Ideál jako správná míra maskulinity/femininity X Antiideál jako přílišná 

převaha maskulinity/femininity 

 

Polovina z osmi studentů důrazně upozorňuje na to, že je žádoucí, aby měl muž 

mužské znaky a žena naopak ženské. V případě, že tomu tak není, hodnotí to velmi 

negativně. Týká se to znaků tělesných, ale i projevů v chování a péče o tělo. 



45 

 

 

(Jindřiška): „A co velké tetování u žen?“ – „To mi připadá spíš pro ty k motorkám chlapy.“ – 

„A na ženě?“ – „K nim mi to nesedí. K ženě to nějak nepatří. Kdyby měla nějakej tady jako malinkej něco, 

tak to ani nejde vidět. Jako neztratí tu ženskost, ale je spíš víc jakoby chlap už.“ 

 (Renata): „Která z těch vlastností je úplně nejdůležitější?“ - „Vono to bude znít divně, 

ale asi ty chlapský ruce. To jsem neřekla u těch kluků, ale já nesnáším kluky s holčičíma rukama...“ 

(Petr): (o ženě s výrazným svalstvem): „...to je jak kulturista ňákej... To jsou chlapi a ne ženský...“ 

 

19) Ideál jako otázka hygieny X Antiideál jako zanedbání hygieny 

 

V souvislosti s depilací těla se mezi dívkami objevilo propojení krásy a hygieny. 

Jedna z dívek s touto myšlenkou přichází sama, zbylým jsem otázku krásy a hygieny 

položila záměrně, neboť mě zajímal jejich postoj v této věci. Holení těla se totiž mezi nimi 

ukázalo jako důležitá a vyzdvihovaná součást péče o své tělo, a to jak u žen, tak u mužů. 

 

(Renata): (o depilaci těla) „... jako ty nohy ještě dejme tomu, ale prostě podpaží a třísla mi prostě 

přijdou i hygienický, i že jako z hygienickýho hlediska by se to mělo dělat, i u kluků prostě.“ 

(Eliška): (o depilaci těla) „A považuješ to za něco esteticky hezkého, nebo to vztahuješ spíše 

k hygieně?“ – „Obojí, obojí. Obojí, třeba chlupatý nohy... (s odporem)... Máme jednu ve třídě, ta se neholí 

a je to hrozný.“  

 

20) Ideál jako něco, co se dá změnit nebo skrýt X Antiideál jako něco co se nedá 

změnit nebo skrýt 

 

Někteří studenti ocení, jestliže mohou s tělesnou úpravou nějak flexibilně „hýbat“ 

a využívat jí podle své vlastní potřeby. Jako nežádoucí je vnímáno to, s čím není možné 

manipulovat, co je na lidském těle trvale dáno. 

 

(Petr): (o zdobení těla) „...Decentní... To, co se dá změnit, sundat..., takový myslím.“ 

(Renata): (o tetování) „...podle mě je to taková hezká ozdobička. Ale nesmí to bejt přehnaný prostě. 

Já právě chci to tetování někam, kde ho můžu i zviditelnit, aby bylo i vidět, když si udělám culík a takhle 

a nebude vidět, když si rozpustím vlasy, že jo. Když si vezmu vykrojený tričko, tak to vidět bude a zase 

ho můžu schovat.“ 
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21) Ideál jako výsledek úsilí a péče X Antiideál jako zanedbání péče 

 

Někteří velmi kladně hodnotí snahu, kterou by podle nich lidé měli věnovat svému 

tělu a péči o něj. Naopak zavrhují jedince, kteří svůj vzhled zanedbávají.  

Pro Patrika je to natolik důležité, že informace o tom, zda o sebe člověk pečuje, 

nebo nepečuje, nebo si dokonce způsobuje tělesné nedostatky sám, ovlivňuje jeho celkový 

pohled na něj.  

 

(Patrik): „...když se člověk prostě nesnaží pro sebe něco udělat, aby vypadal aspoň trochu jako 

člověk, když to tak řeknu v uvozovkách, pak bych ho teprve třeba odsuzoval...“ 

(Renata): „...mně se to prostě nelíbí na těch holkách, když vyloženě na sebe jako úplně pečou.“ 

 

22) Ideál jako projev postavení 

 

V rozhovoru s několika studenty zazněla myšlenka, že vzhled člověka má pozitivní, 

ale i negativní vliv na jeho pozici ve společnosti, jeho životní úspěchy a neúspěchy. 

  

(Eliška): (o tom, proč o sebe lidé pečují): „...Aby se líbili ostatním...“ (...) „A taky kvůli práci“ – 

„Jak to myslíš?“ – „Ve firmě třeba, když je berou. Třeba právníci nebo ty právničky o sebe hodně dbají.“ 

(Karel): (jaký oděv by na sobě mít žena neměla): „...ňáký jako ošuntělý věci, co by ji snižovaly.“ 

 

23) Ideál jako podpora zdraví X Antiideál jako zanedbání zdraví 

 

Někteří studenti v souvislosti s tělesnou krásou často uvažují o její spojitosti 

se zdravím člověka. Jak již bylo výše uvedeno, svět dnešní reklamy neváhá v propagaci 

zkrášlujících přípravků umísit mezi krásu a zdraví rovnítko. 

V rozhovorech se tato spojitost nejvíce objevuje při rozpravě nad postavou 

ideální(ho) ženy a muže. Postavy vyobrazené na str. 37, jsou hodnoceny jako nejen krásné, 

ale také zdravé. Naopak postavy v dotazníku (viz příloha 1) umisťované studenty 

na posledních pozicích, jsou označovány za nezdravé. V této souvislosti zaznívají 

nejčastěji slova spojená s poruchami příjmu potravy, jako je anorexie, ale také obezita.  
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(Patrik): „...Každej má prostě ňáký jakoby vady. Ale pokud to je takový to, že kašlou na svoje zdraví 

a ten vzhled jakoby... Tím pádem vlastně takhle skončej, tak pak už se mi třeba nelíbí...“ 

 

24) Ideál jako něco moderního X Antiideál jako něco (ne)moderního  

 

Mohu říci, že všichni studenti, kteří mi poskytli své odpovědi v rozhovorech, 

se aktivně zajímají o to, co je moderní a snaží se v různé míře diktát módy v rámci svých 

možností splňovat. Není nutné dlouze vysvětlovat, že to, co se jim líbí, vnímají jako 

moderní, přinejmenším to nevnímají jako nemoderní. 

Proč jsem ale, na rozdíl od ideálu, v pojetí antiideálu použila závorku povolující 

zápor? Důvodem je to, že nikdo ze studentů nevnímá nemodernost jako žádoucí, ale není 

pravidlem, že by všichni hodnotili kladně to, co je podle nich moderní. Jinými slovy, 

většinou studenti odsuzovali ty tělesné úpravy, které jsou nemoderní, ale objevilo 

se i zavržení úpravy vnímané jako moderní. 

 

(Vojta): (o holení u žen) „U žen mi to připadá takový jako moderní, jako že žena by se jako měla 

holit prostě. Mně se to prostě tak líbí.“ 

(Jindřiška): (o oděvu ženy) „Tak ono je to moderní, ale vypadá to hrozně na těch ženách.“ 

 

25) Ideál jako příjemný pocit X Antiideál jako nepříjemný pocit 

 

Někteří studenti nepohlížejí na tělesnou krásu pouze zrakem, ale vnímají ji i dalšími 

smyslovými orgány. Díky souhře všech smyslů v nich tělesné vlastnosti vyvolávají různé 

pocity – příjemné, ale i nepříjemné. 

 

(Vojta): (o depilaci těla u mužů): „...je to prostě takový příjemnější...“  

(Phuong): „Proč by se lidi měli holit na rukou?“ – „Protože to vypadá líp. Protože muži maj takový 

moc chlupatý ruce. A to se mi nelíbí, že když si na ně šáhnu, tak chci si šáhnout na kůži, ne na chlupy.“ 
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26) Ideál jako jako spojitost s určitou skupinou lidí X Antiideál jako spojitost 

s určitou skupinou lidí 

 

V některých případech je ideál krásy ovlivňován předchozími zkušenostmi 

s osobami patřícími do určité skupiny lidí. 

Například Renatě se dříve líbil punkerský styl módy, proto vyjadřovala svou 

příslušnost k této skupině lidí navenek. Vojta se naopak vymezuje oproti skupině lidí, 

kteří nenachází zalíbení v tetování a piercinzích. 

Jestliže má naopak někdo negativní zkušenost s lidmi, které lze zařadit k určité 

skupině (nelíbí se mu například jejich chování a vystupování na veřejnosti), je možné, 

že tělesné úpravy, které jsou pro ně charakteristické, bude vnímat jako nehezké. 

Ve vyhrocenějším případě se mu mohou dokonce protivit či hnusit. 

 

(Renata): (o svém punkerském období) „Prostě, jsme si se spolužačkou, začaly jsme se hodně 

malovat prostě, jako černý tó... (...) Prostě nosily jsme glády, roztrhaný věci a všechno...“  – „Líbil se ti styl 

oblékání?“ – „Styl, styl, no. Jsem byla prostě jiná taková.“ 

(Vojta): „Dokázal by ses zamyslet nad tím, proč se lidi tetují?“ – „...je to třeba nějakej určitej 

projev... čehokoli prostě.“ – „A proč myslíš, že se to některým lidem nelíbí?“ – „To jsou takový... 

starousedlíci, nevím to správný slovo.... škarohlídové...“ 

(Eliška): „Proč se ti nelíbí piercing na lidech?“ – „Já nevím, mně se to hnusí...“ (...) „...to maj 

většinou takový ty jako feťáci nebo tak. Mně se to hnusí.“ 

 

K následujícím pojetím ideálu jsem v rozhovorech se studenty nenalezla jejich 

protilehlý antiideál. 

 

27) Ideál jako něco nenaplnitelného a nereálného 

 

Jak již bylo uvedeno v souvislosti s pojetím ideálu jako dokonalého celku, někteří 

studenti vnímají svůj popsaný ideál muže a ženy jako něco, čeho nelze nikdy nikým 

dosáhnout. Je to něco, co je možné spatřit pouze ve svých představách. 

 

(Renata): „...křivý zuby, ty by mi taky vadily. A jinak nevím, jako von nikdo není dokonalej.“ 

(Patrik): „...každej má ňákou jakoby vadu. Prostě nikdo nemůže bejt nejkrásnější, že jo...“ 
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28) Ideál jako dokonalý partner 

 

Většina studentů spojovala popis ideálu opačného pohlaví se svou představou 

svého dokonalého potenciálního partnera. 

 

(Phuong): „...Jako možná kdyby měl tričko, tak by to nešlo vidět a ten obličej by byl jako v pořádku, 

tak bych si ho vybrala. To radši spíš ale už toho s tím pupkem.“ 

(Eliška): (komentuje řazení obrázků s tělesnými typy mužů) „... ?o a od tý trojky, to už bylo hodně 

těžký. Protože já bych si z tohohle nikdy nic nevybrala. Tohle kdyby byl můj partner... Tohle je teda 

nejhorší.“ 

 

29)  Ideál jako něco, co nevadí/na čem nezáleží 

 

Především dívky užívaly v souvislosti s popisem ideálu krásy často hodnocení 

„na tom mi nezáleží“ nebo „to mi nevadí“.  

Prvně jsem rozdíl mezi výroky „nezáleží mi na tom“ a „nevadí mi to“ příliš 

nepociťovala. Postupně jsem ale dospěla k závěru, že postoj „nezáleží mi na tom“ 

představuje určitou neutralitu, nemá ani kladný, ani záporný náboj. Proto zaujímá místo 

na celé škále estetického hodnocení. Postoj „nevadí mi to“ však představuje určitou míru 

tolerance v rámci toho, co je hodnoceno jako kladné či hezké, přinejmenším 

ne jako ošklivé. Hodnocené vlastnosti nejsou zároveň přikládány žádné ideální kvality (viz 

obrázek 2). 

 

 (Eliška): (o nesymetrii těla): „...já to teda nepozoruju, když to není moc vidět, nevadí mi to.“ 

 

Na následujících řádcích budou naopak popsány antiideály, které v rozhovorech 

postrádají své pozitivní protipóly. 

 

30) Antiideál jako něco divného 

 

Při hodnocení tělesné ošklivosti je velmi používáno spojení „nelíbí se mi to, 

protože je to divné“. Jak již bylo řečeno, v určitých chvílích studenti přiznávají obtížnost 

některých otázek, zvláště mají-li vysvětlovat důvod, proč se jim daná vlastnost na člověku 
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líbí, nebo nelíbí. Mají pocit, že tímto zdůvodněním dostatečně odpovídají na mou otázku 

a udávají důvod. Divné je tedy to, co je nehezké a zároveň těžce vysvětlitelné.  

 

(Eliška): (o vysoké ženě) „... vyšší, to už maj takovou divnou stavbu těla...“ 

(Vojta): (o mateřských znamínkách a pihách u ženy) „...když je to jako hodně potečkovaný, 

jako třeba celý záda nebo takový i různě vystouplý, je to takový..., nevím, divný.“ 

 

31) Antiideál jako něco hnusného, slizkého a nechutného 

 

V žádném jiném hodnocení nebylo obsaženo tolik emocí jako při hodnocení, 

které spadá pod toto pojetí antiideálu. Studenti slovy jako je „hnus“, „slizkost“ 

nebo „úlisnost“ vyjadřují krajní odpor k některým tělesným charakteristikám 

nebo úpravám, které jsou vrcholem ošklivosti a odpudivosti.  

 

(Karel): „A co třeba ta svalnatá žena?“ – „?o to je humus. Když vidím někdy ty kulturistky.“ – 

„Proč se ti to nelíbí?“ – „Je to slizký takový. Úlisný. K ženě to prostě nesedí.“ 

 

32) Antiideál jako ohyzdnost 

 

V souvislosti s neestetickými tělesnými znaky a plastickými operacemi se nezávisle 

na sobě tři studenti zmiňují o ohyzdnosti těla. Oproti jiným tělesným nedostatků 

vyzdvihují ohyzdnost obličeje a pokládají ji za významný důvod k podstoupení lékařského 

zákroku za účelem odstranit ji.  

 

(Petr): „... když bych měl třeba nějaký zohyzdění obličeje po bouračce nebo po něčem takovým, 

tak bych tu plastiku asi podstoupil.“ 

 

33) Antiideál jako výklad homosexuální orientace 

 

S výkladem ideálu jako správné míry maskulinity a femininity souvisí pojetí 

antiideálu jako výkladu homosexuální orientace. Někteří studenti totiž v přílišné mužskosti 
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u žen a ženskosti u mužů spatřují známku homosexuality. Sami si uvědomují, že se může 

mnohdy jednat o chybný pocit. 

 

(Jindřiška): (o krátkých vlasech u žen) „Když je opravdu ostříhaná jako kluk, že si to i geluje 

a tak... Já vždycky když jsem takovouhle ženu viděla, tak to byla lesba.“ 

 

7.2.1.2. Jak studenti prožívají vlastní tělesnost a jak hodnotí své tělo jako takové 

ve vztahu k ideální normě? 

 

Pokud studenti hodnotili vlastní tělesný vzhled, nahlíželi na něj z různých úhlů 

pohledu a uvažovali o něm v rámci těchto kategorií:  

 

1) Spokojenost se svým tělem x Lespokojenost se svým tělem 

 

Tři studenti (Jindřiška, Patrik a Vojta) jsou se svou krásou spíše spokojeni 

(přestože se ji snaží stále zdokonalovat) a jejich další výpovědi to potvrzují. U ostatních 

je patrný spíše negativní vztah ke svému tělu. Další dva studenti (Karel a Phuong) dokonce 

otevřeně přiznali, že se svým vzhledem spokojeni nejsou a přáli by si vypadat jinak. Eliška 

na otázku, zda je se svým vzhledem spokojena, odpovídá automaticky, že „ano“, 

ale z jejích navazujících odpovědí lze vyčíst, že tomu tak není, neboť uvažuje o plastice 

poprsí a dalších úpravách. Podobně je tomu i u Renaty a Petra. 

 

(Jindřiška): „Jsi sama se sebou spokojená?“ – „Jo jsem, mně nic na sobě nevadí.“ 

(Petr): „Jsi sám se sebou spokojený, co se týká krásy?“ – „Co můžeš dělat, asi jo.“ – „A mohl 

bys říct, v čem spokojený nejsi?“ – „?o, asi se svým vzhledem.“ – „Celkově vzhledově?“ – „?o, spíš se svojí 

tělesnou schránkou.“  

(Phuong): „Ty sama jsi se svým vzhledem spokojená?“ – „... chtěla bych něco změnit, ale vím, 

že to nezměním.“ – „A co třeba bys ráda změnila?“ – „Jakoby mojí jako fyzickou... Ten můj fyzickej vzhled. 

Chtěla bych jako víc svalů a shodit pár kil. Jakoby, mně se nelíbí má stehna, prostě myslím, že mám je moc 

silný.“  

(Karel): „Jsi sám se sebou spokojený?“ – „?e ne, nejsem.“ – „Ty jsi psal, že se ti nelíbí tvoje 

břicho, nos a obličej. Proč se to ti nelíbí?“ – „?o, já mám třeba velkej nos. ?o a břicho by mohlo bejt 

vypracovanější třeba a akné... Se snažím s tím něco dělat, ale moc to nejde.“ 
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2) Krása je důležitá hodnota x Krása není důležitá hodnota  

 

Ačkoli se všichni studenti snaží líbit sami sobě, ne všichni to přiznávají. Hodnotu 

krásy ve svém životě upřímně vyzdvihují pouze někteří. I zde se objevuje určitá nejistota 

chlapců ve výpovědích týkajících se tělesných úprav. Je patrné, že zvažují, nakolik je péče, 

kterou věnují svému tělu, přiměřená a zda nebudou působit příliš žensky. Např. Petr 

zdůrazňuje, že nad svým vzhledem příliš nepřemýšlí a nedostatky ho netrápí, ačkoli jeho 

další odpovědi potvrzují opak. Výjimku tvoří Vojta, který bez ostychu přiznává, že krása 

je v jeho životě velmi důležitá hodnota, o kterou se zajímá a často o ní přemýšlí.  

 

(Vojta): „... Řešíš hodně krásu člověka?“ – „?evím, jestli hodně, ale tak třeba já jako osobně rád 

vypadám dobře, nebo tak, jak se mi to líbí. A takže to je pro mě takový... docela jako důležitej faktor.“ 

 

3) Snaží se své tělo krášlit x Lesnaží se své tělo krášlit  

 

Všichni studenti se snaží o své tělo v různé míře pečovat a krášlit jej. Genderové 

stereotypy jsou v jejich výpovědích patrné, ovšem ne všichni jsou jimi v určitých tělesných 

úpravách pevně svázáni. Dva chlapci preferují v rámci svého stylu oblékání oční líčení 

a barevné nehty. 

 

(Renata): (o svých tělesných úpravách): „...moc se nepřemalovávám, jenom jako když někam jdu, 

tak se namaluju trošičku, abych to podtrhla. A snažím se bejt vopálenější, no teď moc né, ale tak normálně 

chodím do solárka...“ 

(Karel): (o svých tělesných úpravách): „...?o, jako ty oči, jako mně se to líbí, když jsou namalovaný 

jako u kluka. (...) Jde tam o styl toho kluka. ?e zas takový ty šampónci...“ 

 

4) Má pocit, že se ideálu podobá x Má pocit, že se ideálu nepodobá  

 

Jak již bylo řečeno, studenti přiznávali, že při popisu ideálu svého pohlaví volili 

některé tělesné charakteristiky podle vlastního vzhledu. Kromě Jindřišky, která popsala 

ideál celý podle sebe, se také Patrik nechal z velké míry inspirovat představou sebe sama. 

Naopak Phuong a Karel pociťují, že se svému ideálu vůbec nepodobají, 

ačkoli by si to přáli.  
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Renata a Petr jsou dokonce rádi, že se v určitých tělesných charakteristikách 

od svého ideálu odklánějí. Nezodpovězenou otázkou však zůstává, nakolik jsou jejich 

výpovědi pravdivé a zda se nejedná o určitý obranný mechanismus. Zvláště v případě Petra 

o upřímnosti jeho slov (vzhledem k dalším jeho reakcím a postojům v rozhovoru) 

pochybuji.   

 

(Phuong): (ona a ideál krásné ženy – žena se světlými vlasy a modrýma očima – její pravý opak): 

„...Jak se vyrovnáváš s tím, že se svému ideálu nepodobáš? Trápí tě to?“ – „Ani moc ne. Jako byly... Myslím 

si, že nejsem ve věku, kdy by mě to mělo trápit. Až možná časem, ale ne teď.“ – „Čím myslíš, že to je, že máš 

zrovna takový ideál krásy?“ – „Já vůbec nevím, protože mě se děsně moc líběj modroocí lidé, prostě je 

to takový odlišný.“ 

(Renata): (ona a ideál krásné ženy – žena „jižanského typu“ s tmavými vlasy a černýma očima – její 

pravý opak): „Je ti ta žena, kterou jsou popsala v něčem podobná? – „?e...“ (...) „...že prostě vyloženě bych 

se nechtěla předělat do tý mý ideální tý prostě, že bych se vobarvila načerno a tak, to ne. (...) Protože prostě 

mám takovou zkušenost, že prostě většinou ty černovlasí a hnědovlasí kluci mají rádi blondýny. Tak prostě 

jako proto, že jo. A tak právě proto že mají rádi ty blondýny, tak bych se neobarvila načerno. 

(Petr): „Snažíš se ten svůj ideál nějak dosahovat?“ – „Ani né. Já se spíš snažím bejt svůj... Bejt 

originální a takovýhle. ?aopak jsem rád, když jsem někdy odlišnej.“ (Petr si např. velmi cení svých vlasů 

a vypracované silné mužné postavy. V těchto (a dalších) charakteristikách se snaží svému ideálu podobat.) 

 

5) Mé tělo v současnosti x Mé tělo v budoucnosti 

 

Pokud jsem kladla studentům otázky týkající se jejich vzhledu v budoucnosti, jejich 

odpovědi se lišily v souvislosti s mírou předpokládané péče. Všichni si uvědomují, 

že jejich tělo se bude s rostoucím věkem proměňovat. Někteří předpokládají, že bude 

třeba své úsilí v péči o tělesný vzhled zvýšit, někteří tuto snahu naopak zavrhují. Podle 

druhých je přílišné krášlení v určitém věku nežádoucí a nepřirozené. 

V této souvislosti se u většiny dotazovaných stáčel náš hovor k tématu plastických 

kosmetických operací. I v této oblasti nejsou studenti postojově jednotní. Někteří 

shledávají plastickou operaci z důvodu tělesného zrání jako nevhodnou, jiní naopak 

jako běžný způsob řešení nežádoucích známek stárnutí, který by byli schopni s postupem 

času podstoupit také. 

 

(Petr): „...ty jsi zmínil, že bys možná někdy v budoucnu použil příčesek.“ – „Hmm, nebo nastřelil 

vlasy.“ – „Proč?“ - „Protože mám hustý vlasy…, nevím… A nelíběj se mi plešatý lidi.“  
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(Renata): (o estetických plastických operacích): „...n,o já osobně bych na to nešla. Ale když na to ty 

lidi chtěj jít, tak ať na to jdou, když na to mají peníze prostě a pomůže jim to jakoby v tom jejich sebevědomí, 

nebo prostě jestli to k něčemu takle potřebujou jakoby si zvýšit sebevědomí tím, že bude mít hubenější stehna 

trochu, tak prostě když to, tak to.“ 

(Jindřiška): (o svých budoucích tělesných úpravách): „... Že by mi zešedivěly vlasy a začala bych 

se barvit, to určitě ne. Protože mně se nelíběj takový ty úplně starý babičky šedesátiletý, který prostě si barví 

vlasy a chodí jak dvacetiletý holky.“  

   

6) Vnější důvody líbit se (partner, společnost) x Vnitřní důvody líbit 

se (pro svůj pocit) 

 

Stejně jako při analýze dotazníků, i zde se objevuje úvaha nad hlavními motivy, 

které člověka vedou ke kráse a nabádají ho, aby o sebe pečoval. Velmi často studenti 

upozorňují, že ve svých preferencích nejsou nikým ovlivňováni a řídí se čistě podle svého 

vkusu. Někteří se zajímají o názor druhých lidí (nejčastěji partnera), ale konečná volba 

je pouze na nich.  

 

(Vojta): (o tom, zda se nechává ovlivňovat druhými): „...já se nerad nechávám ovlivňovat, třeba 

od přítelkyň. (...) Dřív jsem měl minulou přítelkyni, ta mě hrozně ovlivňovala. To mi hrozně vadilo. (...) Jako 

nechám si poradit třeba jako, co mi sluší, nebo tak. Ale spíš mám vlastní na to názor a tak bych to chtěl.“ 

 

7.2.2. Já a ideál opačného rodu (genderu) 

 

7.2.2.1. Jak se liší pojetí ideálu opačného rodu (genderu)? 

 

Zjistila jsem, že pojetí ideálu a antiideálu opačného genderu a svého genderu 

se příliš neliší. Patrné jsou pouze následující rozdíly. 

 

1) Ideál jako norma X Antiideál jako odklon od normy 

 

V posuzování ideálu opačného pohlaví se více objevuje hodnocení dle „osobní“ 

normy oproti posuzování ideálu stejného pohlaví. Příkladem „osobní normy“ je časté 

hodnocení ideálního věku dle pojetí blízkosti (jak bude níže uvedeno). 
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(Phuong): (o věku muže): „...osmnáct až dvacet sedm.“ – „Liší se to nějak v porovnání se ženou?“ 

– „Protože mně je teď osmnáct, takže jako žádný... Jako já nejsem na mladší.“ 

   

2) Ideál jako preference opačného pohlaví X Antiideál 

jako odmítavý postoj opačného pohlaví 

 

Pokud studenti hodnotí ideál opačného rodu (genderu), upozorňují na to, že se vždy 

jedná čistě o jejich preference. V případě hodnocení stejného pohlaví se zdráhají 

své zalíbení přiznat. 

 

(Petr): „Když jsi hodnotil ženu, byl to zase pohled společnosti, nebo tvůj?“ – „To byl spíš můj.“ 

 

3) Ideál jako zvyk či blízkost X Antiideál jako nezvyk či vzdálenost 

 

I na druhém pohlaví se studentům líbí, co je jim blízké, a proto preferují to, 

co je typické pro ně, nebo pro jejich partnera/partnerku (jako tomu bylo u ideálního věku). 

 

(Vojta): (o barvě pleti ženy) „...nejsem ňák jako rasista, takže mně je to celkem jedno. Ale přece 

jenom asi... Jako je mi né sympatičtější, ale jako bližší možná ta běloška. Ale nemám nic proti černoškám.“ 

(Karel): (komentuje řazení obrázků) „Takže, tuhle jsem dal jako nejhezčí.“ – „Proč?“ – „Připomíná 

mi přítelkyni.“ 

 

4) Ideál jako mládí a zralost X Antiideál jako stáří nebo nezralost 

 

U opačného pohlaví studenti svou volbu věkového rozmezí většinou nevysvětlují. 

Ti, kteří ji vysvětlují, si napomáhají pojetím ideálu blízkosti. Znamená to, že věkové 

rozmezí opačného pohlaví často určovali podle svého stáří. 

 

(Petr): „Proč je ideální ženě sedmnáct až dvacet sedm let?“ – „Jsou to ženy mýho věku.“ 
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5) Ideál jako otázka hygieny X Antiideál jako zanedbání hygieny 

 

I zde je toto pojetí ideálu výhradně vztaženo k depilaci těla. Zatímco postoj k holení 

u opačného pohlaví se u Renaty nemění, Eliška a Phuong tolik přísné v tomto ohledu 

u mužů nejsou. Hygienický důvod u nich slábne. 

 

(Phuong): (o depilaci těla): „Žena by se měla holit všude. Jako vypadá to esteticky líp.“ – 

„A jak je to pro tebe důležité z hygienického hlediska?“ – „První jakoby u ženy, tak to je hygienický 

a pak estetický a u mužů že je to estetický spíš.“ 

 

 

7.2.2.2. Jak velkou roli hraje představa ideálního muže či ženy v partnerských 

vztazích studentů? 

 

Všech osm studentů se shoduje na tom, že tělesná krása je v partnerských vztazích, 

zvláště při jejich navazování nepostradatelná. Někteří z nich ji považují za prioritu a dalším 

„vnitřním kvalitám člověka“ již nevěnují tolik pozornosti. Druzí ji naopak pro samotný 

vztah nepovažují za rozhodující, pro navazování prvních kontaktů ji však i tato skupina 

pokládá za významnou.   

 

(Vojta): „Jak je pro tebe ve vztahu důležitý, jak žena vypadá?“ – „?o, já vím, že se říká, že hlavně 

se má koukat na moudrost, to je teda  pohádkách spíš. (smích) Ale pro mě je to i docela důležitý.“ 

(Phuong):  „Řídíš se podle vzhledu taky při výběru partnera?“  - „Takhle, na první moment, ale pak 

myslím, že kdybych ho poznala, tak myslím, že jeho charakter a ty jeho vlastnosti... Jako v první moment 

hraje jako hrozně moc tu roli ten vzhled. A pak už je jako důležitá jeho povaha víc než ten vzhled.“ 
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IV. DISKUSE 

 

 

Ukázalo se, že téma tělesné krásy je pro studenty lákavé a velmi blízké. 

V rozhovorech s velkým zájmem vyjadřovali své preference a odmítavé postoje vůči 

různým tělesným úpravám a charakteristikám. To potvrzuje, že nad podobnými otázkami 

často přemýšlejí, a to jak ve vztahu k vlastní osobě, tak ve vztahu k druhým lidem. Tělesná 

krása hraje proto významnou roli při formování vlastního tělesného sebepojetí 

(tedy i celkového sebepojetí) a při navazování interpersonálních (zvláště partnerských) 

vztahů. 

  

Všichni dotazovaní o sebe a svůj vzhled důkladně pečují. Jak je rozvedeno 

v teoretické části, podobné úvahy, týkající se tělesného vzhledu jsou pro období dospívání 

zvláště charakteristické. (viz str. 22) Tělesný ideál je pro mnou zkoumané studenty 

důležitým vzorem, ke kterému se vztahují a který se snaží naplňovat. Volbu vlastních 

tělesných úprav vnímají jako soukromou záležitost a určitý projev autonomie. Nepřejí 

si, aby do ní kdokoli příliš zasahoval. Ve shodě s autory, které zmiňuji v teoretické části 

(viz str. str. 23), je i zde patrné, že ačkoli se studenti a studentky snaží v tomto ohledu 

zdůrazňovat vlastní neovlivnitelnost, konformním vlivem svých vrstevníků jsou významně 

formováni.  

Mnou provedený výzkum přinesl zjištění, že pět z osmi studentů není spokojeno 

se svým vzhledem, přičemž dva z nich by si přáli vypadat zcela jinak. Je zřejmé, 

že tito dospívající ve věku sedmnácti a osmnácti let nedospěli do stádia smíření s vlastním 

tělem a jeho přijetí, přestože s sebou období adolescence obvykle přináší 

podle Langmeiera a Krejčířové určité optimističtější ladění, zklidnění a větší stabilitu 

(viz str. 21). Je tomu spíše naopak, starost o svůj fyzický vzhled stále přetrvává 

a má negativní vliv na jejich sebehodnocení. 

A. Furnham a N. Greavesová tvrdí, že ve srovnání s muži jsou ženy mnohem méně 

spokojené se všemi částmi svého těla (zvláště pak s dolními partiemi – od pasu dolů) 

a jsou v jeho kritice mnohem detailnější (viz str. 19). Jejich závěry potvrzují i data, která 

jsem získala ve svém výzkumu. Také dívky mého vzorku jsou k sobě více kritické, 

neboť uvádějí více tělesných charakteristik, které se jim na sobě nelíbí. Zvláště negativně 

hodnocené jsou opět oblasti stehen a boků. La rozdíl od chlapců se však dívky dovedou 
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lépe ocenit, neboť jsou schopné vyjmenovat více tělesných charakteristik, kterých 

si na sobě cení. Podle S. Grogan bývají muži méně spokojeni se středovými částmi těla, 

které představují maskulinní znaky. (viz str. 19) Stejně tomu je i u chlapců, 

kteří mi poskytli své odpovědi v rozhovorech.   

 

Pokud jsou studentům nabídnuty základní kategorie zastupující jednotlivé tělesné 

části, je pro ně ideál krásy snadno popsatelný a lehce uchopitelný fenomén. Pokud je však 

po nich požadováno větší ponoření se do problematiky a zamyšlení se nad vlastním 

hodnocením, situace se obrací. Není pro ně snadné obhájit své postoje, často tápou 

a nevědí.  

Představa ideálního vzhledu je tvořena dvěma základními způsoby a jejich 

propojením – jako jedinečný „artefakt“ a jako „vzor/model/pattern“ popsaný podle 

konkrétní (vzorové) osoby. V druhém případě nabývá obraz výjimečné kvality, 

neboť zastupuje člověka, ke kterému má student nějaký kladný vztah (velmi často se jedná 

o skutečného/skutečnou nebo vysněného/vysněnou partnera/partnerku). V tomto případě 

je v ideálu krásy skryta citovost. U některých studentů je patrné (a někteří to sami 

potvrdili), že do popisu ideálu promítli i vlastní tělesné charakteristiky. Význam zde má 

pravděpodobně tendence hodnotit jako krásné to, na co jsme zvyklí, co je nám blízké. 

Po fyzické stránce je nám nejblíže vlastní tělo.  

V druhém případě postupovali studenti tak, že vytvořili ve své představě zcela 

„nového a originálního“ člověka, jenž pro ně zastupuje ideál. Někteří stojí se svým pojetím 

na pomezí. Jedná se o ty, kteří popsali ideál podle konkrétní osoby pouze u některých 

atributů (tuto skupinu zastupuje Karel nebo Vojta, který říká, že „upgradoval“ sebe a svou 

přítelkyni). Vlastní kategorii pak tvoří Jindřiška, která vnímá ideál jako něco všeobecně 

platného/univerzálního. 

Téměř u všech studentů se projevila výrazná nejistota v hodnocení tělesné krásy 

u svého pohlaví. Ačkoli nám pohled na druhé, včetně příslušníků stejného pohlaví, slouží 

jako zdroj inspirace pro nás samotné (na němž stojí móda a vůbec vývoj celého lidstva), 

zdá se, že studenti se cítí být v tomto ohledu ohrožení. Mají obavy, že přiznáním 

skutečného zájmu o fyzický vzhled příslušníků svého pohlaví by v druhých podnítili 

chybný výklad jejich sexuální orientace. Tento zájem se tak snaží maskovat, nebo jej 

banalizují. Téma krásy se tedy mezi studenty jeví jako velmi lákavé, ale také jako 

značně ohrožující, neboť v něm vnímají sexuální podtext. 
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Ukázalo se, že ideál není jen něco výjimečného a nevšedního. Také v pojetí 

artefaktu a „vzoru/modelu/patternu“ je velmi často kladně hodnocena průměrnost. Mezi 

nejčastější pojetí ideálu patří zlatá střední cesta, norma, zvyk nebo blízkost. Jinými slovy, 

studentům se líbí (nebo jim alespoň nevadí) to, co je „akorát“, vyvážené, na co jsou zvyklí. 

Tedy to, s čím se běžně setkávají. V některých případech se v posudcích mezi sebou 

shodují, jindy se výrazně rozcházejí. Nastavení přímky, znázorněné v obrázku 2, je tedy 

u každého rozdílné. Stejně tak se různá pojetí velmi často liší i u jedné osoby. V určitých 

ohledech student(ka) extrém zavrhuje a oceňuje spíše průměrnost, v jiných jej naopak 

upřednostňuje. 

Ať už studenti vytváří artefakt, nebo popisují konkrétního člověka, téměř všichni 

zohledňují to, že se k sobě jednotlivé tělesné charakteristiky musí hodit a tvořit dokonalý 

celek. Někteří tímto od svého jedinečného artefaktu mírně ustupují, neboť si začínají 

uvědomovat, že dokonalý celek nemusí být tvořen pouze samými dokonalostmi. Krása 

tedy není pouhý součet znaků, ale určitý druh harmonie, která může, 

nebo by dokonce měla být narušena. Tato souhra jednotlivých vlastností se přibližuje 

náhledu na lidské tělo, který je charakteristický pro antické Řecko. Blízké je mu také pojetí 

(anti)ideálu jako odrazu nitra člověka. Podobně jako u Řeků toto pojetí naznačuje, 

že vnitřní vlastnosti (dobro nebo zlo) se promítají do tělesného vzhledu a spolupodílí 

se na kráse a ošklivosti člověka. Krása proto nevychází pouze z fyzického/hmotného 

světa, ale také ze světa vnitřního/duševního.  

Studenti velmi často zvažují možnosti člověka se na svém vzhledu nějak podílet. 

La ideál je nahlíženo jako výsledek úsilí a péče (ideál jako něco, co se dá změnit 

nebo skrýt). V rozhovorech se velmi často objevuje úvaha nad optimální mírou 

přirozenosti a nepřirozenosti. Studenti se zamýšlí, do jaké míry je vzhled člověku dán 

(narodil se tak a nemůže za to) a do jaké míry je žádoucí jej zušlechťovat. Jako přirozené 

je chápáno to, co je člověku dáno „od přírody“ a do čeho není zasahováno 

(člověk to nemění, neupravuje, ani nevylepšuje). Svými úvahami se dotýkají problému 

odtělesnění, které znamená odtržení dvou významných komponent těla jako integrované 

složky našeho já – těla jako objektu a těla jako subjektu. (Lipovetsky viz str. 16) 

S otázkou přirozenosti a nepřirozenosti úzce souvisí propojenost krásy a hygieny. 

Hygiena, tedy určitá očista těla, vyžaduje zásah do přirozenosti člověka. V dnešní době je 

velmi dbáno na hygienu a její kritéria se stále zpřísňují. Některé hygienické praktiky 

moderní doby, jako je např. depilace těla, jsou zvláště dívkami z mého vzorku vnímány 

jako „přirozené“. V otázce hygieny se tedy vnímání přirozenosti a nepřirozenosti 
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zajímavě proměňuje. Z toho vyplývá, že přirozenost a nepřirozenost nelze jednoznačně 

definovat. Jedná se o velmi individuální a relativní pojetí, které je u každého studenta 

odlišně nastaveno. 

 

Snaha a péče se promítají i do přístupu k symetrii a nesymetrii těla. Téměř všichni 

studenti jsou přesvědčeni, že stoprocentní symetrie neexistuje a dokonce se shodují, 

že určitá míra nesymetrie nepřekáží, ba dokonce může být žádoucí.  

Míra péče je rozdílně vnímána z hlediska genderu. Velký důraz kladou studenti 

na správné rozložení femininních a maskulinních znaků. Ideální muž je oběma pohlavími 

vnímán jako silnější, svalnatější a urostlejší, oproti ideálu ženy. Má typické mužské znaky 

(trup do tvaru V, úzký pas a široká ramena). Žena je naopak postavy drobnější. Je štíhlá, 

s mírně naznačenými „ženskými křivkami“ (útlý pas, středně velká prsa, mírné rozšíření 

boků a štíhlé nohy).  

Příliš svalnaté tělo se nesetkává s kladným hodnocením ani u jednoho pohlaví. 

Kulturistická postava muže je kladně hodnocena pouze jedním studentem. U žen jsou 

výrazné svaly hodnoceny s ještě větší nelibostí. V tomto bodě korespondují výsledky mého 

výzkumu se slovy S. Grogan (viz str.19)  

Ženám je více připisována péče o svůj tělesný vzhled nežli mužům. Jestliže 

o sebe muž pečuje příliš a žena málo, je to hodnoceno jako nežádoucí, spojováno 

homosexuální orientací a označováno za extrémní, hnusné či slizké. I zde nacházím 

souvislost mezi výpověďmi studentů a slovy G. Lipovetského, který hovoří o stálé 

estetické nadřazenosti žen, kterou lze doložit pouhým pohledem na převahu ženských 

kosmetických výrobků na světovém trhu. (viz str. 17) V jeho tvrzení že „líčení, jak známo, 

zůstává mužům skoro absolutně zapovězeno...“ (Lipovetsky, 2007, s. 181) však shledávám 

určitou nejednoznačnost (skoro x absolutně). Výsledky mého výzkumu potvrzují, že tyto 

krášlící techniky jsou u většiny studentů vnímány spíše jako náležící ženám, nikoli však 

jako výhradně ženské. Jak již bylo výše uvedeno, dva chlapci z mého vzorku nacházejí 

zalíbení v líčení své tváře. 

Opět se potvrzuje, že krása člověka je velmi úzce spjata se sexuální atraktivitou. 

Tuto spojitost potvrdila i analýza dotazníků. Tělesná krása jako ceněná hodnota je zvláště 

u mladých studentek spojena s obavou z možného nežádoucího upoutávání pozornosti 

a rizika sexuálního zneužití. (viz str. 31) 

Potvrdilo se, že tělesná krása podléhá diktátu módy. Mezi studenty se projevuje 

různost pohledů na to, co je moderní. Jak předznamenává teoretická část práce, 
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v adolescentním věku je kladen velký důraz na to, co je moderní. Mladý člověk se snaží 

co nejméně lišit. Až v určitém stupni vývoje je připraven unést svou „jinakost“ a nahlížet 

na ni jako na přednost. To, co představuje moderní proud, není vždy hodnoceno kladně 

(viz vyjádření Jindřišky str. 47).  

Stejně jako v teoretické části, je krása spojována se zdravím člověka. 

I zde je kladen důraz na vůli a snahu o své tělo (zdraví a krásu) pečovat. Velmi negativně 

je nahlíženo na velmi štíhlá a obézní těla, neboť jsou hodnocena jako nezdravá, někdy 

dokonce jako odporná. V souvislosti s přílišnou vyhublostí často zaznívá hanlivě vnímané 

označení „anorektik/anorektička“.   

Dalším důležitým kritériem v posuzování krásy a ošklivosti je čas. Studenti 

spojují krásu s mládím, vitalitou, sílou, zralostí a nespoutaností. I můj výzkum potvrzuje, 

že nároky na mladý a dokonalý vzhled jsou více kladeny na ženy (viz autoři str. 17). 

Svým vzhledem promlouváme k okolí, řadíme se díky němu k určité společenské 

vrstvě, skupině lidí (věkové, zájmové, ideologické, genderové apod.). Vyjadřujeme jím, 

jací jsme. To si studenti velmi dobře uvědomují. Krása těla je určitým komunikačním 

prostředkem (jak v kladném, tak negativním slova smyslu).  
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V. ZÁVĚR 

 

Do životní reality je člověk začleněn dvěma těly – tělem subjektivním a tělem 

objektivním, které fungují jako „propojené nádoby“. Tím jak hodnotíme svůj vzhled 

(pohlížíme na své tělo jako na objekt), zároveň vyjadřujeme a ovlivňujeme určitou stránku 

naší niternosti, kterou ve svém těle prožíváme. 

Oblast vkusu znamená pro studenty poměrně intimní oblast jejich zájmu, 

jehož vyjádřením projevují vlastní autonomii. Popírají ovlivnitelnost svých postojů 

v náhledu na tělo a jeho krásu, ačkoli je nepochybná a v jejich výpovědích velmi zřetelná. 

Ideální vzhled je v představách studentů utvářen dvěma základními způsoby 

(nebo jejich propojením): jako jedinečný „artefakt“ a jako „vzor/model/pattern“ popsaný 

podle konkrétní (vzorové) osoby. V souvislosti se základními typy ideálu je zvažována 

míra přirozenosti, a tedy neovlivnitelnosti vzhledu člověka a míra možnosti jeho kultivace. 

Studenti velmi často vymezovali svůj ideál vůči tomu, co se jim na lidském těle nelíbí. 

Proto jsem měla možnost proti jejich popsaným ideálům postavit také jejich antiideály.  

Důležité je, že ideál krásy nelze jednoznačně definovat podle jediného kritéria. 

Je nutné zvážit celou řadu jeho dílčích pojetí. Z výpovědí studentů jednoznačně vyplývá, 

že ideál krásy není statický, nýbrž se v průběhu času a pod vlivem různých okolností 

(nabývání nových zkušeností, proměnou vnějšího prostředí, módy apod.) dynamicky mění. 

Někteří hovoří o ideálu krásy jako o něčem nereálném či nenaplnitelném, 

jako o něčem, co stojí mimo jejich osobu. Přesto však významně ovlivňuje jejich 

sebepojetí a sebehodnocení.  

Jak jsem již v úvodu naznačila, téma tělesnosti a estetického hodnocení těla je dosti 

rozsáhlé, proto by bylo zcela jistě možné jej rozvinout různými směry. Mne samotnou 

v této oblasti dále zaujalo zkoumání tělesného sebepojetí u dalších věkových kategorií 

(zvláště u starší dospělosti a stáří) a jejich vzájemné porovnání.  
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VII.  PŘÍLOHY 


