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Úvod

Na základě mnoha zahraničních studií (Bell, Dittmar 2011; Tucci, Peters 2008;

Grabe, Ward, Hyde 2008; Ogden, Mundray 1996) se v současné době setkáváme u většiny

mladých žen se zvýšenou nespokojeností s vlastním tělem. Mediální zobrazování ideálu

štíhlého těla je obvykle spojováno s tímto fenoménem. Prostřednictvím časopisů, televize

a ostatních sdělovacích prostředků, je společnosti předkládán ideál štíhlého těla, který je

pro většinu žen nedosažitelný. Ženy se tak cítí nespokojené s vlastním tělem a méněcenné,

protože se takovémuto ideálu nedokáží vyrovnat (Fialová 2001: 46). Ideál štíhlého těla,

který je médii v různých podobách předkládán jako vzor, podle něhož by měla žena

vypadat, má značný vliv na vytváření vlastního sebepojetí žen a může vést ke zhoršenému

vnímání sebe sama.

Thompson (Thompson 2004: 40) uvádí, že při přijímání a přisvojování mediálních

sdělení probíhá u jednotlivců proces utváření a chápání sebe sama. Přisvojování

mediálních sdělení se stalo v moderním světě jedním z prostředků k aktivnímu utváření

sebepojetí. Média jsou tak jedním z hlavních činitelů při utváření vlastního sebepojetí a

také prostředníkem mezi společensky a kulturně vytvořenou normou a jedincem.

Vliv médií se v souvislosti s narušením tělesného sebepojetí opírá o výzkumná data

získaná převážně ze zahraničních výzkumů. Konkrétním důkazem může být metaanalýza

výzkumů provedených převážně ve Velké Británii, Spojených státech amerických a

Austrálii, která poskytuje věcný a neměnný důkaz, že mediální vystavení štíhlému

„tělesně dokonalému“ ideálu je silně spojeno s negativním vnímáním vlastního těla u

dívek a žen (Grabe aj. 2008; Groesz aj. 2002.; Want 2009, in Bell, Dittmar 2011: 478).

Hlavním cílem této práce je snaha o popis potencionálního vztahu mezi médii

předkládanými obrazy ideálního těla a jejich vlivu na tělesné sebepojetí žen. V rámci

tohoto záměru se práce opírá o empirická zjištění ze zahraničních výzkumů, které se

zabývaly studiem vztahu mezi médii a tělesným sebepojetím žen. Práce se zabývá vlivem

médií a jejich postavením ve společnosti v současné době a snaží se popsat, jakým

způsobem a za jakých okolností působí na sociální chování jednotlivce, především na jeho

vnímání vlastního těla.

První kapitola této práce se zabývá společenským pohledem na ženské tělo a jeho

významem ve společenském a kulturním prostředí. Dále se kapitola věnuje historickému

vývoji tělesného ideálu od antiky až do současného 21. století, skrze který se snaží

vysvětlit roli těla ve společnosti a zvýšený zájem a tlak na podobu ženského těla
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v současné době. Spolu se zvýšeným zájmem a společenským tlakem na podobu těla se u

žen vyskytuje negativní tělesné sebepojetí, jehož definici se věnuje kapitola druhá a také

vysvětluje, proč jsou s negativním sebepojetím spojovány hlavně ženy. Hlavní náplní této

kapitoly je také sama otázka dokonalého těla, co takzvané „ideální“ tělo určuje a čím je

samo určováno. Spolu s tělesným sebepojetím a pojmem „body image“ se kapitola dále

věnuje technikám, které jsou při zjišťování spokojenosti s vlastním tělem používány.

Třetí kapitola se zabývá vztahem mezi médii a společností, v jejímž rámci média

působí a která vytváří pro fungování médií dokonalé prostředí. Kapitola se zaměřuje na

teoretické popsání vlivu médií na chování a sebepojetí jednotlivce. Čtvrtá kapitola

navazuje na vztah mezi médii a jednotlivcem a to převážně v otázce změny tělesného

sebepojetí. Kapitola se zabývá mediálním zobrazováním ideálu těla a vlivem sdělovacích

prostředků na spokojenost s vlastním tělem. Tento vliv je doložen v páté kapitole výsledky

z vybraných empirických zahraničních studií, které zkoumaly vliv konkrétních mediálních

sdělení na narušování tělesného vnímání sebe sama. Z výsledků vychází najevo, jakou roli

hrají v problému narušeného tělesného sebepojetí a větší nespokojenosti s vlastním tělem

média a jejich prostředky. V závěru je shrnuto celé téma práce a popsán vztah mezi

mediálními obrazy zobrazující štíhlý tělesný ideál a narušeným tělesným sebepojetím u

žen, který se opírá o výsledky z empirických studií, které byly pro tuto práci využity.



7

1. Role těla ve společensko - historické perspektivě

Kulturní a společenské vlivy mají značný význam na vnímání vlastního těla a také

na jeho podobu. Různé ideály lidského těla je možno vysvětlit kulturními rozdíly v daných

společnostech a také různými historickými obdobími. Tělo člověka je tedy nejen úzce

spjato s kulturou, ale také s historickým určením jeho existence (Fialová 2001: 60).

Každá společnost preferuje určitý tvar postavy. Mezi různými kulturami a

historickými obdobími lze však vypozorovat jisté trendy, které mají značný vliv na

hodnocení krásy a následné snahy lidí o uspokojivou podobu těla odpovídající kladnému

hodnocení. Výzkumné práce zabývající se významem, který je připisován štíhlosti nebo

otylosti, vykazují výrazné kulturní odlišnosti. V chudších kulturách je nižší tělesná

hmotnost chápána jako známka podvýživy a chudoby, naopak otylejší postava s sebou

nese pozitivní hodnocení, jelikož vypovídá o zdraví a bohatství člověka. Jisté studie

(Furnham a Alibhai, 1983, in Grogan 2000: 25) dokázaly, že při změně kulturního

prostředí může dojít k posunu tělesných preferencí jedince. I když existují kulturní rozdíly

mezi normami stanovujícími, jak by mělo ideální tělo vypadat, vztahy mezi mediálním

zobrazováním tělesného ideálu a samotným tělesným ideálem se napříč kulturami téměř

shodují. Tyto vztahy se však v různých kulturách liší co do míry korelace (Wykes, Gunter

2005: 172).

Přes kulturní a historické odlišnosti, které s sebou preference určitého tvaru

postavy přinášejí, se vyskytuje jeden neměnný jev, který je charakteristický pro každou

společnost a historické období. Tímto jevem je, že ženy se soudobému ideálu tělesné

postavy po staletí snaží vyhovět. Jsou vedeny k tomu, aby tvar své postavy a svou tělesnou

hmotnost přizpůsobovaly soudobým trendům (Grogan 2000: 30).

Každá společnost určuje specifické normy, které se týkají společensky

akceptovatelného vzhledu, a jejich nedodržení je trestáno. Nedodržení či nepřizpůsobení

se společenské normě, kterou je například tělesný ideál, se odráží na společenském

postavení a na negativním hodnocení ze strany příslušníků stejné společnosti (Adams,

Crossman 1978: 59). Snaha vyhovět ideální tělesné postavě je posilována přesvědčením,

že společnost často ignoruje nebo odmítá vše, co je z jejího pohledu vnímáno jako

abnormální. Jestliže tělo jednotlivce neodpovídá předepsaným normám společnosti, stává

se také nevýhodou jednotlivce v sociální interakci, jelikož se toto nevyhovění promítá do

sociálního postavení jednotlivce (Šanderová 2011: 20 - 21).

V každém společenském uspořádání tělo prochází procesem socializace a je
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tvarováno a modifikováno podle převládajících společenských norem. Skrze těla

příslušníků dané kultury či společnosti jsou tak vyjadřovány základní hodnoty, které jsou

v daném společenském uspořádání uznávány a vyzdvihovány. Tyto hodnoty mohou být

například vyjádřeny právě skrze preferovaný typ tělesné postavy (Šanderová 2011: 18 –

20).

1.1. Význam těla od antiky do 21. století

V průběhu dějin se ženy, jak již bylo zmíněno, vždy snažily o dosažení tělesného

ideálu, který společnost stanovovala. Přizpůsobení se takovémuto ideálu s sebou přinášelo

společenské uznání a obdiv společnosti. Ideál tělesné postavy se od dávné minulosti až do

současnosti výrazně změnil spolu s tím, jaký význam a společenská hodnota byla tělu

v dané společnosti připisována (Crooková 1995: 37). Preferovaný ideál krásy a tělesný

ideál jsou představovány způsoby, které v dané době ve sdělování převládají (Wykes,

Gunter 2005: 175).

Řekové, hlavní představitelé antického období, se při určování ideálního těla řídili

harmonií mezi tělem a duší. Krása člověka byla tedy dána nejen jeho fyzickým vzhledem,

ale i jeho vnitřní stránkou. Mužské tělo bylo na rozdíl od dnešní doby v této kultuře

považováno za přitažlivější nežli tělo ženské, které je v uměleckých dílech zobrazováno

jako malé a plnějších tvarů (Fialová 2000: 62). I když Řekové ve svých legendách a

lyrických básních ženskou krásu opěvovali, nikdy pro ně žena nebyla nejvyšším

ztělesněním krásy. Častější byly výrazy obdivu k dokonalosti mužského těla, o čemž

svědčí například homosexuální poezie. Až do 5. století jsou ženy v antickém umění navíc

zobrazovány podle mužského modelu těla a jediné, co dokládá jejich identitu, jsou ňadra.

Dobové spisy a historické památky dokazují estetickou nadřazenost mužského těla

(Lipovetsky 2000: 103 – 106). V římské kultuře se velmi kladně hodnotila štíhlost,

zatímco k obezitě se stavělo vysoce kriticky a to u obou pohlaví. V souvislosti s preferencí

štíhlosti v této kultuře se někteří historikové domnívají, že již v této době leží zárodky

bulimie u vysoce postavených členů společnosti (Fialová 2000: 62). Můžeme se pouze

domnívat, jak v této době ovlivňovala tělesná postava společenský život, nicméně

k preferencím určitého typu těla dochází už v těchto raných kulturách.

Při studiu o významu těla v pozdějším období, konkrétně v období středověku, se

již setkáváme s prokazatelnou teorií, že vzhled v této době odrážel společenské postavení

jedince (Crooková 1995: 40). Období gotiky je charakteristické silným vlivem křesťanské
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ideologie, která ovlivňuje i pohled na lidské tělo a jeho vzhled. Vzhledem ke

křesťanskému učení je preferovaná postava štíhlá, na pokraji vyhladovění, jelikož nejvíce

zosobňuje postavu Krista (Fialová 2000: 62). Žena je v této době považována za ďábelské

stvoření a na její krásu není nahlíženo jako na jev společností preferovaný, ale spíše na jev

společností zatracovaný, jelikož krása je ďábelským nástrojem. Toto přesvědčení vychází

z židovsko-křesťanských textů, ve kterých byla ženská krása většinou předpovědí nějaké

pasti či lži. K ženskému vzhledu je tak v období středověku přistupováno jako ke

klamnému a neznamenajícímu nic dobrého. Kult Panny Marie, které náleží nedotčenost

krásy, neznamenal oslavu ženskosti ani ženského rodu, jelikož ji nelze považovat za

symbol ženství. Teprve v 15. a 16. století, v období renesance, se setkáváme s pojetím

ženské krásy, tak jak ho známe dnes. Žena je nejvyšším zosobněním krásy, která již není

něčím zavrženíhodným, ale naopak představuje ztělesnění ctnosti, která ženám propůjčuje

estetickou nadřazenost nad muži. Dochází k tomu, že ženský vzhled si získává svou

důstojnost. Krása je projevem boží dokonalosti a moudrosti a její určování se řídí stejným

principem jako v antickém Řecku (Lipovetsky 2000: 107 – 110). V souvislosti

s preferovaným typem postavy se v renesanci setkáváme se snahou o vytvoření

univerzálního principu mužství a ženství a z toho důvodu je pozornost zaměřena na

sekundární pohlavní znaky, které u žen představují širokou pánev a celkově zaoblené

tvary. Toto ztvárnění ženy se neliší od pojetí ženského těla v době baroka. Pozornost se

stále drží kolem reprodukční úlohy ženy a tak jsou části těla představující právě tuto

úlohu, tedy oblast břicha a pánve, kypré a plnější s vyšším množstvím podkožního tuku

(Fialová 2000: 62). Ve výtvarném umění období renesance a baroka se takovéto zobrazení

ženského těla stalo typickým. Ženy byly zobrazovány většinou nahé, nebo mírně zahalené

k oslavě krásy jejich těl. V době renesance dochází k vzestupu významu ženské krásy a

k její estetické nadřazenosti, která se přenesla až do současné doby (Lipovetsky 2000: 113

– 114).

Až do 18. století je podle řeckého principu nemožné oddělovat tělesnou krásu od

mravních ctností, jelikož krása je považována za dokonalost. Tělesná dokonalost vylučuje,

že by se v duši vyskytovala nějaká špatnost. Ve věku osvícenství dochází k pojetí krásy

jako čistě tělesné charakteristiky, která nesouvisí s žádnou mravní hodnotou a jejíž

hodnota je pouze estetická a sexuální. Díky tomuto vývoji pohledu na tělesnou krásu

dochází ve vztahu k hodnotě přisuzované tělesnému vzhledu postupem času

k zrovnoprávnění obou pohlaví (Lipovetsky 2000: 116). Období 19. století přináší dva

odlišné pohledy na ženské tělo. Oba dva ideály spojoval útlý pas zvýrazněný korzetem,
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odděloval je však vzhled ostatních částí těla. První typ se vyznačoval křehkostí a jemností

a převládal především u žen s vyšším společenským postavením. Druhý typ se naopak

vyznačoval mohutností, většími mírami kolem prsou a boků a zvýšeným výskytem

v nižších vrstvách společnosti. Kyprost a plnost byly považovány za známky sexuální

atraktivity žen (Fialová 2000: 63).

Dvacátá léta 20. století s sebou přinášejí jev, který se přenesl i do současné doby, a

to idealizaci ženské štíhlosti. Groganová uvádí (Grogan 2000: 21 – 22), že tento štíhlý

ideál je výsledkem marketingové politiky módního průmyslu, ze kterého se stal

v bohatých průmyslových společnostech 20. století standard kulturní krásy. Tělesný ideál

tedy byl, a v dnešní době stále je, určován módním průmyslem, módními směry, které

udávají preferovaný tělesný vzhled. Po první světové válce je preferovanou postavou

postava chlapecká, jelikož vyhovovala rozšířenému střihu šatů. Ženy jsou v této době pod

tlakem, aby vypadaly jako pre-adolescentní dívky bez vyvinutých ňader a boků. Ve

třicátých letech a čtyřicátých letech dochází ke zvětšení mír kolem prsou, nikoliv však

kolem pasu či boků. Tento trend pokračoval i v padesátých letech, kdy byla ideální ženská

postava symbolizována velkými ňadry, útlým pasem a štíhlými, dlouhými nohami.

Takováto tělesná postava byla symbolem smyslnosti, na rozdíl od postavy preferované na

přelomu šedesátých let, kdy štíhlé tělo bylo symbolem sofistikovanosti a byl mu

připisován vyšší společenský status. Štíhlá postava se v šedesátých letech stává ideálem

pro ženy všech sociálních vrstev. V období od šedesátých do osmdesátých let řada studií

(Mazur, 1986; Fallonová, 1990, in Grogan 2000) zaměřujících se na zobrazování ženského

těla ve sdělovacích prostředcích prokázala, že se modelky v tomto období stávaly stále

štíhlejší. Zatímco v osmdesátých letech je tělesným ideálem štíhlá, pružná a pevná

postava, která vypadá zdravě, v devadesátých letech se setkáváme s novým trendem, kdy

jsou v módním průmyslu upřednostňovány modelky velmi hubené, vypadající nezdravě až

podvyživeně. Tato preference tělesného typu se v oblasti módního průmyslu vyskytuje i v

současnosti.

1.2. Význam těla v 21. století a jeho společenská podmíněnost

Význam tělesné postavy je pro většinu lidí zachycen v sociokulturních

stereotypech, které jsou spojeny se silnější nebo štíhlou tělesnou postavou (Wykes, Gunter

2005: 8). V západních společnostech je v dnešní době štíhlost u žen žádoucí vlastností a je

spojována se sebekontrolou, společenskou přitažlivostí a elegancí. „V bohatých západních
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společnostech je štíhlost většinou spojována se štěstím, úspěchem, mladistvostí a

společenskou přijatelností. Nadváha je spojována s leností, nedostatkem vůle a ztrátou

kontroly. Pro ženy je ideální štíhlá postava“ (Grogan 2000: 15). Podle Crookové

(Crooková 1995: 36 – 37) je upřednostňování štíhlého těla spojováno s ekonomikou

západní společnosti, jejíž podmínkou úspěšnosti je majetek, díky čemuž je bohatství

považováno za prioritní. Štíhlost je vyjádřením společenské hodnoty bohatství, takže je-li

bohatství považováno za hodnotné, je za hodnotnou považována i štíhlost. Tato hodnota

převažuje nad hodnocením charakteru jedince či jeho společenského přínosu.

Význam štíhlosti reprezentuje poměrně nedávnou změnu v ideálech krásy pro

západní společnost a samotný štíhlý tělesný ideál byl na základě společenského vývoje

stanoven jako norma. Spolu s tímto vývojem tělesného ideálu se setkáváme se zvýšenou

nespokojeností s vlastním tělem a také se zvýšeným výskytem poruch příjmu potravy.

Obojí jsou jevy vyskytující se převážně mezi ženami, na které je vyvíjen větší společenský

nátlak přizpůsobit se tělesnému ideálu (Wykes, Gunter 2005: 8). Přizpůsobení se

tělesnému ideálu, který je hodnotou v dané společnosti, je však i hodnotou, která ovlivňuje

pocity jednotlivce k němu samému. Jestliže se jedinec přizpůsobí společenskému ideálu,

je společností akceptován. Crooková (Crooková 1995: 18 – 21) v této souvislosti uvádí, že

jestliže žena ztělesňuje společenský ideál, dostává se jí společenského obdivu a uznání,

což s sebou přináší pocit sebedůvěry a sebeúcty. Dosažení a ztělesnění štíhlé postavy,

která je v západní společnosti upřednostňována, je často spojováno se změnami, které jsou

v dané společnosti hodnotné, jako je například fyzická přitažlivost, úspěšnost a

spokojenost. „Pocit společenské přijatelnosti nám dodává sebedůvěru“ (Crooková 1995:

25).

V rámci konzumní společnosti 21. století je tělo prezentováno jako nástroj

potěšení. Mělo by být žádoucí a samo touhu vyjadřovat. Jednotlivci jsou přesvědčováni,

že díky úsilí a tělesnému cvičení jsou schopni dosáhnout určitého žádoucího vzhledu.

V souvislosti s tímto přesvědčením je často opomíjeno, že tělesná konstrukce zahrnující

výšku a stavbu kostí je pevná a neměnitelná (Featherstone, in Featherstone, Hepworth,

Turner 2001: 177 – 180). Cash a Pruzinsky uvádí (Cash, Pruzinsky 2002: 187), že v širším

kulturním kontextu je tělo považováno za nekonečně tvárné. Stále častěji je na drastické

způsoby, které jsou nástroji ke změně podoby těla, nahlíženo jako na normální a zcela

přirozené. Jedním z těchto drastických způsobů je například estetická chirurgie, jejíž

součástí je odsávání tělesného tuku. Autoři také uvádějí, že zjevná snaha žen o štíhlé tělo

je udržována takzvaným mýtem transformace. Tento mýtus spočívá v přesvědčení, že
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dosažením štíhlé tělesné postavy jedinec dosáhne i změny ve společenském postavení a to

jak z ekonomického hlediska, tak z hlediska interpersonálního.

O rozšíření zájmu o fyzický vzhled a tělesnou hmotnost nemůže být pochyb. Je to

celosvětový jev, který je vypozorován jak v západních společnostech, tak ve

společnostech průmyslových a některých rozvojových zemích (Davis a Katzman, 1997;

Martinez a Spinetti, 1997; Santomastaso aj., 1995; Wichstrom, 1995, in Wykes, Gunter

2005). Rozšíření zájmu o tělesnou postavu a váhu musí být podle všeho doprovázeno (a

možná i z části způsobeno) posouváním systémů hodnot. Dnešní převládající sociokulturní

ideál, kterým je štíhlost, je posilován především mediálními vizuálními sděleními, u nichž

je pozornost zaměřena na štíhlou ženskou postavu. Mediální sdělení, která mohou být

považována za nejvlivnější ve zvěcňování a posilování sociokulturní preference štíhlosti a

ve vytváření pocitu nespokojenosti s vlastním tělem, jsou především módní časopisy

(Wykes, Gunter 2005: 157, 172 – 179).
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2. Tělesné sebepojetí a „body image“

Spolu se zvýšeným zájmem o podobu těla se převážně u žen v západní společnosti

setkáváme se zvýšenou nespokojeností s vlastním tělem. Ženy si vytvářejí negativní

tělesné sebepojetí na základě idealizovaného obrazu ženského těla, který je předkládán

skrze mediální sdělení a také akceptovaný a vyžadovaný společností (Wykes, Gunter

2005: 193 – 194). „Tělo je objektem sociálního a kulturního vývoje. Měnící se normy a

hodnoty v různých kulturách, epochách nebo prostředích ovlivňují naše sebepojetí.

V současné době se dokonce začíná pěstovat kult, který na naše tělo klade náročné

požadavky. (…) Tělo je považováno za jednu z nejdůležitějších komponent celkového

sebepojetí“ (Fialová 2000: 36). Tělesné sebepojetí je tedy výrazným činitelem sehrávající

v životě člověka významnou roli.

V souvislosti s vytvářením tělesného ideálu je v současné literatuře často zmiňován

pojem „body image“ (Šanderová 2011: 19). Definicí pojmu „body image“, tělesného

sebepojetí a popsáním vlivů, které na tyto dva sociálně-psychologické pojmy působí, se

zabývají následující podkapitoly.

2.1. Definice tělesného sebepojetí a pojmu „body image“

Samotným pojmem sebepojetí je podle obecně sdílené definice označován „souhrn

představ a hodnotících soudů, které člověk o sobě chová“ (Blatný, Plháková 2003: 92).

Funkce sebepojetí, kterými jsou zpracování a hodnocení informací relevantních pro naší

vlastní osobu, jsou často neuvědomované a neodehrávají se tak na vědomé úrovni

v každodenním životě jednotlivce. Sebepojetí není celistvou představou samotného

jednotlivce, která by byla stálá v čase a situacích. Jeho hlavní stránkou je hierarchicky

uspořádaná struktura a dynamika, jejíž součástí je řada mentálních reprezentací, které si

vytváříme o vlastní osobě (Blatný, Plháková 2003: 93).

Tělo, jak již bylo zmíněno na začátku této kapitoly, je jednou z nejdůležitějších

součástí celkového sebepojetí a samotné tělesné sebepojetí je ústředním činitelem v životě

každého jedince. Tělesné sebepojetí je způsob vnímání a prožívání těla, které je ovlivněno

sociálními faktory a podléhá tak kulturnímu prostředí a jeho tlakům a požadavkům na

podobu a funkci těla (Fialová 2000: 36 – 37).

Pojem body image označuje vnímání, myšlenky a pocity, které se týkají jeho

vlastního těla. V širším slova smyslu tedy označuje jistou představu, kterou si jedinec



14

vytváří o vlastním těle (Wykes, Gunter 2005: 146). Většina psychologů zabývající se

tímto pojmem v souvislosti s ním zmiňuje, že body image není individuálně vytvořený

produkt v mysli jednotlivce, ale jedná se o společensky zprostředkovaný produkt vnímání

(Šanderová 2011: 20).

Mezi pojmy body image a tělesné sebepojetí je však jistá podobnost. Definice

Cashe a Pruzinskeho (Cash, Pruzinsky 2002: 7, 183) tvrdí, že pojem body image je daleko

komplexnější a nestačí ho vyjádřit pouze výše zmíněnou definicí. Podle jejich definice je

body image multidimenzionální pojem, který zahrnuje složky postojové, citové a vjemové.

Jeho součástí je například spokojenost s vlastní tělesnou hmotností, tělem, celkovým

vzhledem, dále reálnost vnímání vlastního těla, hodnocení vlastního těla, narušení vnímání

vlastního těla a v neposlední řadě je jeho součástí samotné tělesné sebepojetí. Autoři

uvádějí, že složky týkající se definice pojmu body image se často používají jako

synonyma pro některé aspekty tělesné zkušenosti a proto je zmíněné tělesné sebepojetí

možno používat jako synonymum pro samotný pojem body image.

2.2. Význam tělesného sebepojetí pro vlastní identitu

Identitou rozumíme prožívání toho, čím jedinec jako individuum nebo jako člen

společnosti je. Její utváření je aktivní proces, který neustále probíhá a jehož výsledkem je

sebeuvědomování jedince. Součástí tohoto procesu je uvědomování si vlastního těla, které

je považováno za prostředníka mezi duševní a fyzickou existencí člověka. Vztah, který si

jedinec utváří k vlastnímu tělu, je do jisté míry i výsledkem společenských norem a

hodnot, kterými se řídí, jelikož určují fyzično jeho těla (Fialová 2000: 52 – 53). „Tělo je

hlavním prostředkem k sebeexpresi a k interakci se světem, a proto je i klíčem k pochopení

celého „já“ a významně ovlivňuje naše sebedefinování“ (Fialová 2000: 53). Berger a

Luckmann (Berger, Luckmann 1999: 170 – 171) pojem identita definují jako „jev, který je

výslednicí dialektiky vztahu jedince a společnosti“. Utváří se během sociálních procesů,

které jsou dány sociální strukturou. Berger uvádí (Berger 2003: 105), že identita

jednotlivce je mu propůjčována v aktech sociálního uznání, například v sociální interakci.

Jestliže tělo jednotlivce neodpovídá předepsaným normám společnosti, odráží se to na

jeho sociálním postavení a v procesu sociální interakce se tak tělo jednotlivce stává

nevýhodou (Šanderová 2011: 20 - 21). Jestliže je tělesný ideál stanoven jako společenská

norma, nevyhovění tomuto ideálu má vliv na identitu jednotlivce.
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2.2.1. Tělesné sebepojetí a ženy

Ohniskem zájmu v otázce vlivu tělesného sebepojetí na utváření vlastní identity se

stalo především ženské pohlaví. Ženy jsou svým tělem určovány a posuzovány silněji než

muži. Zatímco mužům je propůjčováno sociální uznání na základě jejich výkonnosti, moci

a úspěchu, sociální uznání ženy je výrazně vázáno na její fyzický vzhled, především na její

tělesnou postavu. Důvod tohoto společenského jevu je možno hledat ve společensko -

historickém vývoji, který převážně až do 20. století hodnotil muže ve společenském

uspořádání výše než ženy, které byly stavěny do pozice závislých na muži a byly tak

vyloučeny z veřejného života. I když v průběhu druhé poloviny 20. století se ženy stávaly

čím dál tím víc autonomními bytostmi a právoplatnými účastnicemi ve veřejné sféře, jsou

stále charakterizovány jako slabší a citlivější k problémům týkajících se vlastního těla a

podle obecné představy určují svou identitu svým tělem silněji než muži. (Fialová 2000:

55 – 57). Cash a Pruzinsky (Cash, Pruzinsky 2002: 187) v souvislosti s touto představou

zmiňují, že atraktivní fyzický vzhled je hlavní složkou genderové role ženy. Atraktivní

fyzický vzhled ženy je potvrzením stereotypních sociálních očekávání ohledně ženskosti.

Ženské tělo je tak vystaveno očekávání společnosti, podle kterého by mělo být atraktivní.

Ženy tuto společenskou normu postupně přijímají a zaměřují se na svá těla, aby vyhověly

kulturnímu standardu krásy. Jestliže žena samu sebe považuje za atraktivní, potvrzuje tak

svou identitu jako ženy.

Jelikož jsou ženy v rámci společenského uspořádání určovány a posuzovány na

základě podoby jejich těla, mají i ony samy sklon hodnotit se v závislosti na svém vzhledu

a jejich hodnocení je často podle výsledků z výzkumů přehnaně negativní. Dospělé ženy

velmi často vykazují nespokojenost se svým tělem, která se v posledních letech ještě

zvýšila. Nejvíce nespokojené jsou se svým tělem především dospívající dívky (Brumberg,

1998; Pliner aj., 1990, in Renzetti, Curran 2003). Při pokusech o dosažení předkládaného

nereálného tělesného ideálu se ženy, a v dnešní době nejvíce právě dospívající dívky,

často uchylují k praktikám, které jsou pro jejich zdraví a život vysoce nebezpečné

(Renzetti, Curran 2003: 513 – 517). I přesto, že ženy vnímají tělesný ideál jako

nespravedlivý, nepopírají jeho skutečnost a akceptují jej. Důvodem jejich přijmutí je obdiv

a uznání společnosti za to, že ztělesňují společenský ideál (Crooková 1995: 21).
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2.3. Narušení tělesného sebepojetí a „ideální tělo“

Tělesné sebepojetí je, jak již bylo řečeno, součástí multidimenzionálního pojmu

body image, který zahrnuje vjemové, postojové a citové složky. Jestliže dojde k narušení

některé z těchto tří složek, mluvíme o takzvaném narušení vnímání vlastního těla, tedy

v souvislosti s dříve uvedenou definicí pojmu body image, o narušeném tělesném

sebepojetí. K tomuto jevu může dojít, jestliže postava jedince například neodpovídá

tělesnému ideálu, který je společností preferován (Cash, Pruzinsky 2002: 183). V rámci

společnosti a kultury existují konkrétní představy o tom, jak by ženské tělo mělo

v ideálním případě vypadat. Tyto představy označujeme pojmem tělesný ideál. Tělesný

ideál a reálné tělo nemusí být vždy ve vzájemném souladu. Jestliže se ženy neidentifikují

s předkládaným ideálem, objevují se u nich pocity méněcennosti a nedostatečnosti. Tyto

pocity vycházejí z přesvědčení, že jestliže ženské tělo neodpovídá tělesnému ideálu, žena

bude společností odmítnuta a nedostane se ji tak společenského uznání (Crooková 1995:

17 - 25). Rumseyová a Harcourtová uvádějí (Rumsey, Harcourt 2005 : 125 – 128), že

existují jisté psychologické, sociokulturní a demografické předpoklady, které ovlivňují

zranitelnost a ovlivnitelnost žen vůči tělesnému ideálu. Mezi psychologické předpoklady

patří například sebeúcta a sebevědomí ženy a také jakým způsobem vnímá své tělo. Mezi

sociokulturní a demografické předpoklady patří věk a vývojový stupeň ženy, k jakému

náleží etniku a sociální třídě, v jakém kulturním prostředí se pohybuje a v neposlední řadě

patří mezi tyto předpoklady vliv rodičů, vrstevníků a médií.

Sociokulturní teorie naznačují, že současné společenské standardy krásy vyvíjejí

nadměrný tlak na důležitost štíhlosti a zdůrazňují, že současný všudypřítomný

společenský standard štíhlosti žen je bohužel často mimo dosah průměrné ženy. Z důvodu

rozporu mezi reálným tělem a tělesným ideálem se u žen, převážně v západním světě,

vyskytuje narušený obraz těla, na jehož rozvíjení a udržování mají silný vliv určité

vypozorované sociokulturní faktory, především média. Ačkoli se tělesná postava

průměrné ženy ve skutečnosti postupem času zvětšuje, vědecká fakta nasvědčují tomu, že

ideál tělesné postavy se současně zeštíhluje (Wykes, Gunter, 2005: 141 – 142). Požadavky

spojené s ideálním štíhlým tělem žen se stávají stále přísnějšími. Nestačí mít jen štíhlé

tělo. Takové tělo musí být navíc pevné a vypracované, aby bylo souměrné a zformované

(Lipovetsky, 1997: 127 – 128). Renzetti a Curran uvádí (Renzetti, Curran, 2003: 517), že

krásná žena je taková, která je štíhlá a má velká ňadra.
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2.4. Následky narušeného tělesného sebepojetí

Narušení tělesného sebepojetí a vnímání vlastního těla můžou mít za následek

negativní pohled na jedincovo vlastní fyzický vzhled. Tyto negativní změny mohou tímto

způsobem nepříznivě ovlivnit psychické rozpoložení jedince a také kvalitu jeho života.

Narušené tělesné sebepojetí je v převážné většině doprovázeno nespokojeností s vlastním

tělem a dokonce i s celkovým fyzickým vzhledem (Cash, Pruzinsky 2002: 183).

Mezi následky narušeného tělesného sebepojetí a nespokojenosti s vlastním tělem

patří například poruchy příjmu potravy (především mentální anorexie a bulimie),

chronické držení diet, přehnané cvičení či využití zákroků estetické chirurgie.

2.4.1. Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy jsou definovány jako stravovací návyky vymykající se

normálu. Za vznikem poruch příjmu potravy stojí většinou kulturní vlivy a podle

některých autorů (Rosen 1990, in Grogan 2000) se obvykle vyskytují v zemích, kde je

štíhlost vysoce ceněna. Obecně je předpokladem pro poruchy příjmu potravy považováno

nízké sebevědomí a přehnaná starost o tělesnou hmotnost a tvar postavy (Grogan 2000:

142 – 147). Dvěma nejznámějšími a nejzávažnějšími poruchami příjmu potravy jsou

mentální anorexie a bulimie.

Mentální anorexie je syndrom, při kterém si jedinec nařídí hladovět až k hranici

podvýživy, jelikož je neustále stíhán představou štíhlosti. Průvodním znakem této poruchy

je odmítání jídla a rychlý úbytek na váze. Podle některých autorů (Crisp aj., 1976; Duddle,

1973; Halmi, 1974, in Wykes, Gunter 2005) se výskyt mentální anorexie mezi mladými

ženami v posledních několika desetiletích zvýšil. Důvodem tohoto rozmachu je podle

některých studií (Bruch, 1978, in Wykes, Gunter 2005) kulturní preference štíhlosti u žen.

V souvislosti s rozmachem poruch příjmu potravy musí být zvažovány i genetické faktory,

které by mohly spolu s faktory sociokulturními rozmach této poruchy podporovat (Wykes,

Gunter 2005: 194 – 198). Podle některých studií (Zerbe, 1993, in Renzetti, Curran 2003)

je onemocnění mentální anorexií nejrizikovější u lidí s nízkým sebevědomím. Příčinné

faktory mentální anorexie jsou však v současné době nejasné, jelikož výzkum této poruchy

se začal provádět teprve před půl stoletím a nedošel stále k definitivním závěrům. Je však

jisté, že ke vzniku mentální anorexie dochází působením rozmanitých faktorů. Studium

této nemoci by se v budoucnu mělo zaměřit na společenské a kulturní prostředí jedinců,
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jelikož je tato problematika věcí nejen klinickou, ale také společensko – politickou

(Renzetti, Curran 2003: 515 – 516).

Mentální bulimie je definována jako nárazové a nezřízené záchvaty přejídání

s následnou potřebou se snědené potravy zbavit skrze samovolně vyvolané zvracení,

použitím projímadel, přehnaným cvičením nebo hladověním. Aby mohla být bulimie

diagnostikována, musí se jeden z těchto jevů vyskytnout minimálně dvakrát v jednom

týdnu po dobu tří měsíců. Vznik mentální bulimie je spojován se strachem z nabývání na

tělesné hmotnosti a často jí předchází chronické držení diet nebo některý z příznaků

mentální anorexie (Wykes, Gunter 2005: 194 – 198). Přejídání je typické pro ženy, které

mají sklony řešit stres a vypjaté situace právě útěkem k jídlu. Mentální bulimii je těžké

odhalit, jelikož na rozdíl od mentální anorexie nedochází k rapidnímu a viditelnému

úbytku na váze a celý proces přejídání a vyprazdňování většinou pouze vyrovnává

stávající váhu. Tento proces se může stát silně návykový a způsobuje nenávratné

poškození týkající se trávicího a vylučovacího traktu (Renzetti, Curran 2003: 514 – 515).

Lidé s poruchou příjmu potravy mají sklon vnímat sami sebe jako nereálně velké a

tlusté bez ohledu na to, že je jejich postava podle objektivních důkazů zcela normální, tedy

nevykazující známky obezity. Poruchy příjmu potravy s sebou přináší vážné

psychologické a fyziologické změny, které jsou téměř všechny zdraví škodlivé (Wykes,

Gunter 2005: 198 – 199). Poruchami příjmu potravy trpí vesměs většinou ženy, které tak

reagují na tlak společnosti, která diktuje čím dál tím štíhlejší tělesný ideál. Například podíl

žen při onemocnění mentální anorexií tvoří 90 až 95 % (Renzetti, Curran 2003: 512 –

515).

2.4.2. Další následky narušeného tělesného sebepojetí

Mezi další následky narušeného tělesného sebepojetí patří chronické držení diet a

přehnané cvičení, což jsou faktory, které se ve vysoké míře objevují i u výše zmíněných

poruch příjmu potravy. Chronické držení diet bývá ve většině případů předcházející fází

před propuknutím některé z poruch příjmu potravy a ve společnosti se ze všech možných

následků narušeného tělesného sebepojetí objevuje nejčastěji. Držení diet je začarovaným

kruhem, jelikož většina z nich zpomaluje metabolismus a člověk tak k udržení získané

váhy může jíst stále méně. Jestliže začne jíst opět stejně jako před dietou, ztracená tělesná

hmotnost se v krátkém časovém úseku vrátí a v mnoha případech je konečná hmotnost

vyšší, než před začátkem držení diety. V mnoha případech jedinec opět začne držet dietu a

začíná tak znova od začátku. Úporná snaha o zhubnutí se u chronických dietářů stává
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důležitější než cokoliv jiného a je upřednostňována nad jinými činnostmi běžnými

v každodenním životě. I přes to však chronické držení diet není klasifikováno jako

závislost. Nespokojenost s vlastním tělem může vést i k chirurgickým zákrokům

estetického charakteru, mezi něž patří například liposukce, která je nejčastějším zákrokem

v oblasti plastické chirurgie. Dalším takovým zákrokem je zvětšování poprsí, protože být

štíhlá a mít zároveň velká ňadra, což je, jak je výše zmíněno, tělesný ideál současnosti, je

v souvislosti s tělesnou konstrukcí převážné většiny žen nereálné a nepřirozené (Grogan

2000: 147 – 151).

Všechny následky nespokojenosti s vlastním tělem jsou ve skutečnosti snahou o

dosažení pocitu kontroly nad vlastním tělem a o dosažení ideální tělesné hmotnosti, která

je spojována s ideální tělesnou postavou. Mít kontrolu nad svým tělem je společensky

uznávanou hodnotou, jelikož sebekázeň a sebekontrola jsou aspekty vedoucí ke štíhlosti,

tedy k převládajícímu tělesnému ideálu akceptovaného společností. Obézním lidem je

jejich tělesná hmotnost kladena za vinu a je viděna jako příčina lenosti a neschopnosti. V

některých případech je však stav obézních lidí způsoben genetickými a zdravotními

faktory. Vytváření pocitu nespokojenosti s vlastním tělem je často spojováno s působením

médií, která jsou mnohými odbornými studiemi považována za ústřední činitele při

narušení tělesného sebepojetí, zvláště u pre-adolescentních a dospívajících dívek (Wykes,

Gunter 2005: 154 – 158).

2.5. Výzkumy zaměřené na tělesné sebepojetí

Díky výzkumům, které se zaměřují na otázku tělesného sebepojetí, měření

spokojenosti s vlastním tělem a vnímání vlastního těla, byl zjištěn rozšířený výskyt

nespokojenosti s vlastním tělem a především narušené vnímání vlastního těla. Výzkumy

vznikají jako reakce na společenskou situaci, kdy jsou především na fyzický vzhled žen

kladeny vysoké nároky. Otázky, na které se jednotlivá šetření pokoušejí odpovědět, se

týkají vlivů, které působí při změně vnímání vlastního těla, následkům takovéto změny a

možnostem, jak změně ve vnímání vlastního těla předejít či jak se s ní vyrovnat (Fialová

2000: 107).

Výzkumy, které se této problematice věnují, jsou především zahraniční. Česká

odborná literatura tomuto tématu nevěnuje dostatek pozornosti. Jak uvádí Fialová (Fialová

2000: 108), otázky spojené s vnímáním vlastního těla a spokojeností s ním nestojí

v popředí zájmu českých vědců. Zahraniční odborná literatura věnuje této problematice
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pozornost již řadu let.

2.5.1. Techniky měření spokojenosti s vlastním tělem

Metody měření tělesného sebepojetí jsou velmi různé. S narůstajícím zájmem o

zkoumání této oblasti, který se dá datovat od počátku 50. let, se také techniky, které

k měření tělesných proporcí a spokojenosti s vlastním tělem stále mění a zdokonalují.

Mezi techniky měření spokojenosti s vlastním tělem patří studie siluety, techniky

odhadování velikosti vlastního těla, dotazníkové studie a studie využívající rozhovorů,

projekční postupy a experimentální metody. Rozšířeným ukazatelem pro souvislost mezi

tělesnou hmotností a zdravím se stal v posledních dvaceti letech také index tělesné

hmotnosti, BMI, který je nejen orientační hodnotou používanou odborníky, ale i laickou

veřejností (Grogan 2000: 18, 30). Nejpoužívanějšími technikami v otázce spokojenosti

s vlastním tělem je technika studie siluety, dotazníkové studie a studie využívající

rozhovorů.

Technika studie siluety patří k nejpoužívanější z kvantitativních metod měření

stupně nespokojenosti s vlastním tělem. Autory první publikované studie roku 1985

využívající této techniky jsou April Fallonová a Paul Rozin, kteří využili stupnice

vytvořené spolu se Stunckardem a dalšími (Grogan 2000: 31). Metoda studie siluety slouží

k posouzení míry spokojenosti s tělesnou hmotností či velikostí tělesné postavy. Tato

metoda používá schematických obrazů nebo siluet různých velikostí a šířek těla

zobrazených na jedné škále od velmi hubených až po těžce obézní, kdy účastníci výzkumu

využívající tuto techniku, mají za úkol vybrat na základě svého hodnocení obraz, tedy

siluetu, která odpovídá jejich aktuální tělesné postavě a ideálu. Ukazatelem pro stupeň

spokojenosti či nespokojenosti s vlastním tělem je rozdíl mezi oběma odhady. Výsledky

ze studií, které využívaly této techniky, dokazují, že ženy vykazují spolehlivou tendenci

volit ideální postavu štíhlejší, než je jejich aktuální postava. Dále také jako svou aktuální

postavu označují siluetu mnohdy o stupeň či dva silnější, než jak ve skutečnosti jejich

postava vypadá. Tento jev byl nezávislý na věku žen, ženy všech věkových kategorií, od

adolescentních po starší ženy, vykazovaly stejné tendence. Prokázalo se, že výsledky

z těchto studií se nedají považovat za americký fenomén, ale týkají se většiny zemí

západního světa nezávisle na etnické příslušnosti. Většina žen v západní společnosti tak

samy sebe vnímají jako silnější, než jak by ideálně chtěly vypadat (Grogan 2000: 34, 119).

Dotazníkové studie a studie využívající rozhovorů zjišťují míru spokojenosti

s vlastním tělem. Většina těchto studií dokazuje, že ženy jsou nespokojené převážně
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s dolní oblastí svého těla a vysoce se obávají ztloustnutí, které je spojováno s negativními

pocity ohledně vlastního těla. Tato zjištění zpřesňují výsledky získané díky technice studie

siluety a konkretizují, které oblasti těla jsou pro ženy zdrojem jejich největších obav a

nespokojenosti. Dotazníky a rozhovory umožňují detailnější zkoumání nespokojenosti

díky konkrétním otázkám. Použití těchto technik dále dokazuje, že podceňování vlastního

těla způsobem jeho znehodnocování ve společnosti, je zcela běžným jevem u většiny žen

v západní společnosti. Za tělesný vzor, kterého by chtěly ženy dosáhnout a od kterého si

slibují zvýšenou spokojenost, je uváděna postava modelky, která je považována za

kulturní ideál (Grogan 2000: 33 – 40).

Rozšířenou technikou pro ukazatele souvislosti mezi tělesnou hmotností a

zdravím, se stal v 80. letech index tělesné hmotnosti, tzv. Body Mass Index (BMI), rovněž

známý jako Quetelův index. Hodnota BMI se vypočítá tak, že tělesná hmotnost

v kilogramech se vydělí druhou mocninou výšky uvedené v metrech. Stupnice BMI je

rozdělena do kategorií podle výsledných hodnot BMI. Do kategorie podváhy spadají

hodnoty BMI pod 20. Jako normální se počítají hodnoty BMI v rozsahu mezi 20 a 25, o

nadváze vypovídají hodnoty BMI v rozsahu od 25 do 30 a hodnoty BMI nad 30 jsou

znakem obezity (Grogan 2000: 17 – 21). Cash a Pruzinsky (Cash, Pruzinsky 2002: 67 -

68) uvádějí, že výsledné hodnoty BMI mají vysokou spojitost se sebeúctou a

sebevědomím jednotlivce. Vztah mezi hodnotami BMI a sebeúctou může být ovlivňován

společenskými postoji vůči podobě tělesné postavy. Tato technika měření se může také

nepřímo biologicky podílet na negativním vnímání vlastního těla, vzhledem k tomu, že

tělesná výška a hmotnost mají silnou genetickou základnu.

2.5.2. Obecné výsledky zahraničních výzkumů

Výsledky mnoha zahraničních výzkumů dokládají, že kognitivně – emocionální

aspekty tělesného sebehodnocení jsou ústředním činitelem v běžném životě člověka a jsou

v úzké spojitosti s poruchami příjmu potravy, poruchami stravování obecně a s různými

psychickými problémy. Výsledky poukazují jak na celkovou souvislost mezi celkovým

sebehodnocením a tělesným hodnocením, tak na význam tělesného sebepojetí pro

psychické zdraví. Jsou závislé na výběru proměnných, mezi které patří pohlaví, věk,

sociální a etnická příslušnost a v neposlední řadě také vztah k jídlu. Pohlavně specifické

rozdíly patří při studiu tělesného sebepojetí k nejvíce sledovaným aspektům (Fialová

2000: 111).

Většina experimentálních a empirických studií dokazuje, že ženy mají tendenci své
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tělo podceňovat a vnímají ho většinou nereálně až přehnaně v negativním slova smyslu.

Pozornost žen je většinou zaměřena na takzvané problematické části ženského těla, jako

jsou boky, břicho, stehna a hýždě. Tento jev se týká jak pacientek s diagnostikovanou

poruchou příjmu potravy, tak běžné, zdravé populace. Dále bylo vypozorováno, že fyzický

vzhled, jenž je významnou částí tělesného sebepojetí, má větší vliv na celkové sebepojetí

u dívek nežli u chlapců. Touha po štíhlosti, chronické držení diet, pozornost věnovaná

tělesné hmotnosti a domnělá otylost jsou na základě studií označovány jako specificky

ženské problémy. U dívek je nejdůležitějším aspektem v celkovém sebehodnocení

postava, ke které vyjadřují větší nespokojenost než chlapci. Bylo zjištěno, že čím nižší

měly ženy tělesnou hmotnost, než která byla určena jako jejich normální, tím spokojenější

byly se svoji postavou a také samy se sebou. Tato spokojenost byla vyjadřována vyšší

sebedůvěrou žen, která se ukázala jako korelující se spokojeností s vlastním tělem. Tento

jev dokládá nebezpečně zvýšený výskyt poruch příjmu potravy mezi adolescentními

dívkami, který je podle většiny autorů zabývajících se narušeným vnímáním vlastního

těla, následkem prezentace tělesného ideálu v médiích, který se orientuje na anorektický

typ, který vykazuje převážně známky podvýživy (Wykes, Gunter 2005: 156– 170).

Současné sociální standardy ohledně ženského vzhledu nadměrně zdůrazňují štíhlost

v takové podobě, které nemůže většina žen dosáhnout zdravou cestou. Vlivní

zprostředkovatelé tohoto i přesto žádoucího sociokulturního ideálu jsou díky své

všudypřítomnosti hromadné sdělovací prostředky, tedy masmédia, která působí ve

společenském prostředí (Cash, Pruzinsky 2002: 91).
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3. Média, společnost a jednotlivec

Podle Možného (Možný 2002: 158) potřebuje každá společnost jednu dominantní

reprezentaci skutečnosti. V dnešní společnosti jsou za tuto dominantní sílu považovány

média. Moderní společnost totiž vnáší do života člověka nový kulturní rozměr, který

zásadně proměňuje jeho dosavadní představu o světě. Tímto novým rozměrem je kulturní

prostředí zprostředkovaných, mediovaných zkušeností, které může člověk získat bez

omezení fyzickými možnostmi. V dnešní době jsou kulturním prostředím

zprostředkovaných zkušeností masová média, která jsou zvláštní společenskou institucí,

specializující se na předávání různých zprostředkovaných sdělení do našeho

bezprostředního kontextu (Jirák, Köpplová 2009: 89). Přijímání mediálních produktů je

podle Thompsona (Thompson 2004: 35 - 36) zcela běžnou a rutinní součástí každodenního

života jednotlivce. O roli médií a o tom, jakým způsobem jednotlivci vyrábějí a přijímají

mediovaná symbolická sdělení, tedy i do jaké míry jsou jimi média považována za vlivné

zprostředkovatele společenského ideálu štíhlého těla, je důležité přemýšlet v rámci

konkrétního společenského kontextu.

Vývoj moderních masových médií s sebou přináší různé představy o jejich vlivu,

funkci, roli ve společnosti a také o jejich dopadu na společnost a jednotlivce (Jirák,

Köpplová 2009: 92). Postavení médií ve společnosti je však závislé na kvalitě kultury

dané společnosti a jejích hodnotových soustavách, v jejíchž rámcích probíhá mezilidská

komunikace. Například role médií ve společnosti tedy není pouze aktivní a závislá na

technologických možnostech a záměrech mediálních organizací samotných. Média mohou

obecně řečeno stávající a uznávané společenské hodnoty ve společnosti potvrzovat, ale

mohou vůči nim zaujímat i postoj destruktivní, nebo mohou prosazovat a vytvářet hodnoty

zcela nové. Při posuzování působení médií je důležité, jakou roli a postavení mají samotná

média v dané společnosti (Jirák, Köpplová 2006).

Samotný pojem média označuje něco, co někomu něco zprostředkovává. Obory,

které se zabývají různými druhy komunikace, označují pojmem média to, co někomu

zprostředkovává nějaké sdělení (Jirák, Köpplová 2003: 16). Podstatou jednání média je

zprostředkovávání neboli mediace. Proto se informace, získané prostřednictvím médií,

nazývají informace zprostředkované nebo mediované. Proces mediace je do jisté míry

ovlivněn povahou zprostředkovatele a také cíli a pravidly, která jsou konkrétně v případě

složitého procesu mediální komunikace, obecně nejasná. Účinky mediální komunikace ve

společnosti jsou tak rozmanité a protichůdné (Jirák, Köpplová 2009: 92 - 95).
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Vztah mezi médii a společností, potažmo kultury, je těžko definovatelný. Podle

Urbana (Urban 2011, in Urban, Dubský, Murdza 2011: 109) jsou média v neposlední řadě

nepochybně spolutvůrci a spolunositeli nejen kultury, ale i životních stylů. Je zřejmé, že

v obsahu médií se odrážejí nejrůznější stránky kulturního prostředí, v němž média působí.

Média nestojí mimo společnost a kulturu, jež jsou rámcem jejich působení. Jsou

společností a kulturou ovlivňována a zároveň je sama ovlivňují. „Média jsou nepochybně

společenská instituce svého druhu (což mimo jiné znamená, že mají dost společných rysů a

vztahuje se k nim mnoho společných představ a očekávání, které nám dovolují uvažovat o

nich jako o celku) a jako taková hrají velmi významnou roli v celkovém uspořádání i

v každodenním životě moderních industriálních a postindustriálních společností.“ (Jirák,

Köpplová 2003: 58). Představy o zmíněné významné roli médií se liší podle toho, jaký

přístup je ke vztahu médií a společnosti obecně upřednostňován. Významným a klíčovým

faktorem v otázce úspěšnosti médií ve společnosti je především mediální publikum, tedy

uživatelé médií. Zkoumání a poznávání mediálního publika má společenský význam,

jelikož poznatky o chování uživatelů médií jsou i významnou oblastí sebepoznání

jednotlivce (Jirák, Köpplová 2009: 185, 189).

3.1. Vliv a účinky médií

V představách odborné i laické veřejnosti se vyskytuje přesvědčení, že média

mohou ovlivňovat chování, postoje či názory jedinců a vesměs tak celé společnosti. Tyto

představy se v průběhu dějin mění v souvislosti s rozvojem společnosti, médií samotných

a s poznáním procesu mediální komunikace. Dopad médií na jednotlivce a společnost je

předmětem zájmu společenskovědních disciplín a různých společenských skupin, která se

bohužel ne vždy opírají o empirická data a výsledky jejich závěrů jsou tak mnohdy pouhé

spekulace a předsudky, které dopad médií nadhodnocují a zjednodušují. I když je působení

médií na jednotlivce a společnost doložitelným a empiricky ověřeným faktem, popsat

povahu tohoto vlivu a dokázat tuto povahu je často nereálné. Nejistota ohledně podstaty

působení médií a tohoto mechanismu vychází z různorodosti pohledů na média a mediální

komunikaci, ze stále se proměňující povahy samotných médií a v neposlední řadě také ze

společenské povahy mediální komunikace (Jirák, Köpplová 2009: 321 – 324).

Pojmy vliv, účinek a dopad médií se vztahují k působení médií na jednotlivce,

skupinu či na celou společnost a označují předpokládané či pozorované důsledky působení

médií. Dopad médií je pojmem nejobecnějším a zahrnuje v sobě jak vlivy, tak účinky
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médií. Vliv obecně označuje dlouhodobější a trvalejší působení médií samotných a

mediálních obsahů. Účinek médií je spojován s určitou reakcí na určité typy mediálních

obsahů (Jirák, Köpplová 2003: 152). Mediální účinek tedy označuje specifickou změnu

v chování nebo myšlení jednotlivce či skupiny, k níž dochází v reakci na přijímání

určitého mediálního obsahu. Odkazuje k rámci behaviorálnímu na rozdíl od vlivu, který

odkazuje spíše k rámci myšlenkovému (Urban, Dubský, Murdza 2011: 109).

Zkoumání dopadu médií, tedy jejich vlivu a účinků, je proces velmi obtížný, jehož

výsledkem je nesoulad v názorech, čím média mohou ovlivňovat jednotlivce a společnost

a jaké povahy jejich působení je. V počátcích zkoumání mediálních účinků převažuje

předpoklad, že média jsou všemocným činitelem v běžném životě jednotlivce a ovlivňují

pasivní a bezbranné příjemce, kteří jsou vystaveni přímému mediálnímu vlivu a nemohou

se mu nijak bránit. Empirické studie vzniklé jako reakce na tuto představu však tuto teorii

vyvracejí a tvrdí, že sám příjemce mediálních sdělení je aktivním spolutvůrcem

mediálního vlivu a účinků a také že mediální dopad vystavení stejnému mediálnímu

obsahu či přítomnosti určitého média je závislý na prostředí a na rozpoložení jednotlivce.

Účinky jsou obecně závislé na úrovni jednotlivců, na osobnosti příjemce mediálního

obsahu a na situačním kontextu mediální konzumace (Kunczik 1995: 159). Jelikož se na

mediální dopad dá nahlížet z různých perspektiv a také se dá vysvětlovat různými

způsoby, v rámci snahy o postihnutí povahy tohoto dopadu se hovoří o předpokládaném

dopadu médií (Jirák, Köpplová 2009: 322).

3.1.1. Typy předpokládaného dopadu médií

Na působení médií je možno nahlížet z mnoha různých perspektiv. Jirák a

Köpplová (Jirák, Köpplová 2003: 171 – 173) zmiňují především perspektivu kultivační a

etnografickou. Kultivační přístup k mediálnímu vlivu vychází z představy, že média mají

potencionálně silný dopad, ke kterému dochází z jejich iniciativy a který nemusí být vždy

zamýšlený. Mediální obsahy produkované médii tedy ovlivňují příjemce. Kultivační

perspektivu vyvažuje etnografická perspektiva, což je představa o publiku, tedy

příjemcích, jako o aktivním činiteli v procesu mediální komunikace, kteří si mediální

produkty vybírají sami dle své svobodné volby. Podle této představy působí nejen média

na publikum, ale také publikum na média a dochází tak ke vzájemnému ovlivňování. Tyto

dvě perspektivy jsou často základem pro empirické zkoumání mediálního dopadu. Jejich

společným rysem je snaha rozpoznat podíl médií na určitém stavu společnosti či

rozpoložení jednotlivce a snaží se o pojmenování změn, ke kterým v rámci společnosti
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nebo rozpoložení jednotlivce dochází.

Charakterizace jednotlivých typů mediálních účinků se často řídí podle obecně

platných parametrů. Jedním z nich je časový rozměr sledovaného dopadu, dále zda je

účinek vyvolán přímo médii nebo nějakým jiným zprostředkovatelem a v neposlední řadě

je důležitý parametr záměrnosti či nezáměrnosti vyvolaného účinku. Spolu s povahou

účinku, jeho intenzitou a cílem jeho působení jsou zmíněné parametry základními kritérii

pro určení jednotlivých typů předpokládaných vlivů a účinků, tedy předpokládaného

mediálního dopadu (Jirák, Köpplová 2003: 171 – 176).

3.2. Média a jejich vliv na postoje, chování a sebepojetí jednotlivce

Působení médií na společnost ovlivňuje podmínky života jednotlivce a působení

na jednotlivce se při masivním výskytu promítne do úrovně celé společnosti. Zatímco

výsledkem působení médií v rámci společnosti jsou možné společenské změny, u

jednotlivce se jedná o různé typy reakcí na média a také o změny v postojích, emocích,

poznání a chování, které jsou připisovány působení médií a jimi prezentovaným

mediálním obsahům (Jirák, Köpplová 2003: 355 – 356). Pozornost této kapitoly je

zaměřena na vliv médií na postoje, chování a sebepojetí jednotlivce, přičemž pojmem

postoje chápeme osobnostní charakteristiku, která je spojována s názory na svět a také na

jeho politické uspořádání, pojmem chování rozumíme behaviorální rysy jednotlivce a

definice pojmu sebepojetí je shodná s definicí zmíněnou v předchozí kapitole.

Vliv médií na postoje jednotlivce vychází z předpokladu, že mediální obsahy, které

jsou médii reprezentovány, jsou schopny vytvářet či rozvíjet názory a přesvědčení svých

uživatelů. Je empiricky prokazatelné, že média působí nejvíce tak, že posilují již existující

postoje a názory a ty, jež nejsou zformované, orientují. Média postoje také vytvářejí či

pozměňují. Určit však, do jaké míry se na tomto procesu podílejí právě média, je velmi

obtížné, jelikož změna v postojích je složitý proces, který je podmíněn řadou vzájemně

působících faktorů (Jirák, Köpplová 2009: 358).

Rizikovější oblastí působení médií jsou jejich účinky behaviorální, tedy jejich vliv

na chování jednotlivce. Jestliže je jednotlivec vystaven mediálnímu obsahu

reprezentovaného médii, může to podpořit, ale i vyvolat změnu v jeho chování, která se

odvíjí od typu mediálního obsahu. Možnost nápodoby chování prezentovaného médii je

příkladem vlivu médií na chování. Napodobování chování se většinou týká problematiky

násilného mediálního obsahu. Nejen riziko nápodoby násilného chování je problémem
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vztahujícím se k vlivu médií na chování jednotlivce. Rizikem může být také nápodoba

fyzických vzorů, které jsou médii předkládány (Jirák, Köpplová 2009: 360 – 362).

Podle Thompsona (Thompson 2004: 167 – 175, 40) probíhá proces utváření

sebepojetí, své představy o sobě, stále znatelněji za pomoci mediovaných symbolických

materiálů. Symbolické materiály formují prvky identity, jíž je například sebepojetí, které

je i přes svůj aktivní a tvořivý charakter společensky podmíněno. Dříve hrála v procesu

utváření sebepojetí hlavní roli interakce tváří v tvář, ale s rozvojem médií získávají

mediované materiály v tomto procesu významné postavení. Rozvoj médií však může mít v

procesu chápání sebe sama a budování představ o sobě negativní důsledky. Jestliže je

například proces utváření sebepojetí obohacován mediovanými symbolickými sděleními,

stává se samo sebepojetí závislé na mediálních systémech, nad kterými však nemá

kontrolu. Jedinec, který na základě mediovaných symbolických materiálů formuje své

sebepojetí, může tyto materiály začít považovat za objekty identifikace a mohou se pro něj

stát samy o sobě symbolickou konstrukcí, kolem níž začne organizovat svůj život a

především představy, které si o sobě vytváří. Přesto, že se přisvojování mediálních sdělení

stalo jistým prostředníkem v procesu utváření vlastního sebepojetí, není to jediný

prostředek. Zásadní roli hrály a nadále hrají takové typy interakce jako je interakce mezi

dětmi a rodiči, mezi vrstevníky či mezi učiteli a studenty.

3.2.1. Manipulativní charakter médií a osobnostní příznaky

Díky předpokladu, že média mohou ovlivňovat jednotlivce díky svému

psychologickému vlivu, se někteří autoři (Davis, 1981, in Fialová, 2000) zmiňují o

možném manipulativním charakteru některých mediálních obsahů. Podle této představy je

jedinec obětí médií, která způsobují potlačení jeho individuálního myšlení a tak ho

přizpůsobují požadavkům společenského systému. Jiná představa, která také vychází

z předpokladu manipulativního charakteru mediálních obsahů, obviňuje média z toho, že

určují a formují kulturní trendy nebo jimi přinejmenším manipulují tak, že vytváří

hodnotové představy zcela nové (Fialová 2000: 191).

Kunczik (Kunczik 1995: 173 – 175) se v souvislosti s manipulativním působením

mediálních obsahů na jednotlivce zmiňuje o takzvaných osobnostních příznacích

jednotlivce. Studie provedené na univerzitě v Yale (Yale Studies – Janis a kol. 1959, in

Kunczik 1995) zjistily, že existuje charakteristický znak osobnosti, takzvaná „obecná

přístupnost“, která se může týkat ochoty přijmout sociální vliv mediálních obsahů bez

ohledu na typ média, který je zprostředkovává a situačních okolností, za kterých se
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vyskytují. I když nebyl dokázán a ani potvrzen faktor obecné přístupnosti, v rámci studií

se objevilo zjištění o možné přesvědčitelnosti ve vztahu k mediálnímu obsahu. Jestliže

existoval vzájemný vztah mezi mediálním obsahem a motivací nebo hodnotovou

strukturou jednotlivce, který byl tomuto mediálnímu obsahu vystaven, potencionální

účinek mediálního obsahu se zvýšil. Pro účinek mediálního obsahu mají význam některé

charakterové rysy osobnosti. Mezi tyto charakterové rysy patří například pohlaví

jednotlivce, jeho věk, výše sebevědomí a také jeho intelektuální schopnosti. Důležitou

okolností v otázce výše mediální dopadu je typ mediálního obsahu a jeho příbuznost se

zkušeností příjemce. Jestliže se například mediální obsah vztahuje k realitě a zkušenosti

příjemce, může to znamenat, že bude obsahem více ovlivněn.
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4. Tělo a média

Předešlé kapitoly se věnovaly významu samotného těla především v dnešní

západní společnosti, jeho dnešní podobě a následkům, které s sebou tato specifická podoba

přináší. Jelikož je podoba dnešního těla zprostředkovávána především skrze mediální

sdělení, zmíněn byl i vztah médií mezi společností a jednotlivcem, popsán potencionální

dopad médií na postoje, chování a sebepojetí jednotlivce a některé individuální

předpoklady, které mohou způsobit větší ovlivnitelnost mediálními obsahy. Tato kapitola

se věnuje dopadu mediálních sdělení na konkrétní oblast a to na tělesné sebepojetí

jednotlivce. Zabývá se způsobem zobrazování idealizovaného obrazu ženského těla v

konkrétních mediálních sděleních a zmiňuje faktory, které mohou ovlivnit výši mediálního

dopadu při zobrazování ideálního štíhlého těla.

Všechny druhy komunikace, a tedy i média, mohou ovlivnit způsob, jak vidíme

sami sebe a ostatní, jak se chováme, co považujeme za správné či špatné a nakonec vlastně

i to, jak vedeme náš každodenní život. Masová komunikace je jednou z nejsilnějších

forem komunikace v dnešním 21. století, a proto je jí také připisován největší vliv na

postoje, chování a sebepojetí jednotlivce a konkrétně také na narušení vnímání sebe sama

v negativním slova smyslu (Fialová 2000: 189).

Vedle společenského tlaku na podobu ženského těla je na ženy vyvíjen nátlak i ze

strany médií. Média působí jako zprostředkovatelé kulturních a společenských norem

mezi širokou veřejností a proto by se dalo předpokládat, že jestliže je společenskou

normou štíhlé tělo, zobrazování tohoto ideálu v médiích bude tuto normu pouze

potvrzovat a rozšiřovat (Crooková 1995: 17). Všudypřítomnost médií z nich dělá vlivné

zprostředkovatele společenských ideálů a norem. Jestliže je štíhlé tělo ve společnosti

stanoveno jako ideál, jeho prezentace skrze média ho v této roli potvrzuje a následkem je,

že se ho ženy snaží dosáhnout a také se s ním srovnávají (Cash, Pruzinsky 2002: 91). Fakt,

že je dosažení dokonalého štíhlého těla pro mnoho žen nereálné, bohužel neeliminuje

rozdíl mezi tím, jak si představují, že by v ideálním případě měly vypadat a jak ve

skutečnosti vypadají. Většina mediálních sdělení nejen že předkládá ideál štíhlého těla, ale

navíc obsahují nejrůznější návody, jak takového ideálu dosáhnout. Samotná mediální

sdělení tudíž nezpochybňují předpoklad, že štíhlost je ideální a že by se jí tak každý, a

především každá žena, měl přinejmenším pokusit dosáhnout. Návody, které jsou

k dosažení štíhlé postavy v mediálních sděleních předkládány, jsou často na hranici se

zdravým životním stylem, který je pro zachování či zlepšení zdraví jedince nejlepší
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možnou volbou, avšak není považován za nejjistější volbu ve snaze o dosažení ideální

štíhlé postavy. Zdraví jedince je v riskantních návodech pomíjenou veličinou, jelikož

jediným cílem je většinou snížení tělesné hmotnosti a proporcí, tedy získání kontroly nad

jídlem a především svým tělem (Fialová 2000: 193 – 195).

„Média nás zahrnují ideálními obrazy ženského těla, panuje despocie štíhlosti,

množí se zkrášlovací rady a kosmetické výrobky. Kultura konzumu a masové komunikace

s sebou nese mocenský vzestup estetických norem těla“ (Lipovetsky 1997: 137). Tyto

estetické normy těla se týkají především těla ženského. I přes to, že na podobu mužského

tělo jsou také kladeny estetické požadavky, intenzita tohoto tlaku není v rámci západní

společnosti tak obdobná jako u žen (Grogan 2000: 16).

4.1. Zobrazování ženského těla v médiích

Zobrazování ženského těla v médiích je výrazně odlišné od způsobu, jakým jsou

zobrazováni muži a to především pokud jde o tělesnou hmotnost. Ženy jsou v médiích

zobrazovány jako abnormálně štíhlé až anorektické na rozdíl od mužů, kteří vykazují

standardní tělesnou hmotnost (Grogan 2000: 84). Tento jev by se mohl dát vysvětlit

takzvanou hypotézou zrcadlení. Tato hypotéza jednoduše tvrdí, že média veřejnosti

předkládají to, co očekává nebo vyžaduje. Obsah médií tedy odráží chování a vztahy,

hodnoty a normy, které jsou ve společnosti převládající. Média však kulturu aktivně

formují a vytvářejí a nejen pouze pasivně reflektují (Renzetti, Curran 2003: 182).

Historické ikony tělesného ideálu byly idealizovány jako nedosažitelné. V dnešní

době však moderní média předkládají tělesné vzory, u kterých jsou příjemci mediálních

obsahů vybízeni k tomu, aby se jich snažili dosáhnout. Televize, filmy a časopisy

předkládají vzory, které vypadají skutečně, ale přitom maskují fakt, že byly skoro vždy

upraveny počítačovými technologiemi a jsou tak dokonalé (Wykes, Gunter 2005: 158).

Typy médií, na které byla zaměřena pozornost při výzkumech o spojitosti mezi

působením mediálních obsahů a narušeným tělesným sebepojetím, byla média tištěná a

vysílaná. Z tištěných médií převažovaly časopisy určené ženám a adolescentním dívkám,

menší část tvořily časopisy pro muže. Vysílanými médii se veskrze myslí televize a s ní

spojená reklama. Zobrazování ženského těla je v obou typech těchto médií velice

podobné, ale mohou se lišit v míře ovlivnitelnosti jejich příjemců.
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4.1.1. Ženské časopisy

Rozkvět především ženského tisku na začátku 20. století s sebou přináší nový

způsob zabývání se a vnímání ženského vzhledu. Ženský tisk předkládá stále vyššímu

počtu žen ohromné množství estetických informací, módních fotografií a rad souvisejících

se vzhledem a fyzickou přitažlivostí. V průběhu dvacátého století získává ženský tisk nad

ženami nesmírnou moc, díky které přispívá k tomu, že se tělesný vzhled stává pro

naprostou většinu žen klíčovou oblastí jejich identity. Snímky dokonalých ženských těl,

které se objevují ve většině ženských periodik, mohou u žen vyvolat komplexy ve vztahu

k vlastnímu tělu a fyzickému vzhledu obecně. Přesto však druh tohoto média nepůsobí

všemocně a mnohé průzkumy tvrdí, že devalvační působení ženských médií má své

hranice. Ženská média mají jistě vliv na společenskou konformitu ohledně estetických

norem, ovšem čtenářky ženských časopisů nejsou pasivními aktérkami na poli mediálního

působení a fotografie zobrazující dokonalá těla tak nemusí být důvodem k narušenému

vnímání sebe sama (Lipovetsky 2000: 137 – 160). Přesto je však diktát krásy v dnešním

ženském tisku nezpochybnitelný. Tento jev pozitivním účinkům obsahů ženského tisku

jistě nepřidává, jelikož diktát krásy je považován za jeden z nejsilnějších a

nejnebezpečnějších sociálních tlaků současnosti, který je na ženy vyvíjen a který je

spojován s prudce zvýšeným výskytem poruch příjmu potravy u mladých žen (Havelková,

Vodrážka 1998: 6).

Časopisy, které jsou určeny dívkám a mladým ženám, přispívají k vytváření

současného kulturního prostředí, v němž je od žen očekávána štíhlost. Někteří autoři

empirických výzkumů uvádějí, že tyto časopisy nejen, že čtenářkám předkládají ideál

štíhlého těla, ale také ho významně posilují. „Vyvolávají a podporují v nich kult

„ženskosti“ a zároveň definují, jak má vypadat žena“ (Grogan 2000: 85). Tato definice,

jak má vypadat žena podle idealizovaného obrazu médií a snaha žen tohoto ideálu

dosáhnout s sebou přináší hlavní téma většiny ženských časopisů, které se zabývá

přetvořením nebo upravením sebe sama. V ženských časopisech se vyskytuje ohromné

množství návodů na snížení tělesné hmotnosti, zformování tělesné postavy nebo na

zlepšení fyzického vzhledu. Snaha o dosažení tělesného a fyzického ideálu obecně je skrze

časopisy posilována předpokladem, že při změně jejich postavy ve prospěch štíhlého těla a

změny jejich vzhledu ve prospěch estetických norem se stanou fyzicky přitažlivější pro

muže a získají tak sex-appeal, který se svými původními těly určitě neměly. Zvyšování

fyzické přitažlivosti žen, jejich svůdnosti a oblast sexu obecně jsou dalšími tématy, která

se ve většině ženských časopisů objevují nejčastěji, pouze však v souvislosti
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s heterosexuálními ženami, které se nijak neodchylují od společenské normy ženskosti.

Intelektuální témata, která by byla zaměřena na vzdělávání ženy mimo jinou oblast než

domácí, rodičovskou a pracovní, se v periodikách tohoto typu nevyskytují (Renzetti,

Curran 2003: 187 – 192).

Dominantní tělesná postava, která je v ženských časopisech zobrazována, je

postava štíhlá. Mnoho z těchto časopisů, především časopisy módní a vyšší cenové

kategorie (např. Vogue, Cosmopolitan a Elle), prezentují modelky hubené až anorektické.

Takováto tělesná postava, která je časopisy předkládána, je pak většinou žen považována

za ideál, kterého by se měly snažit dosáhnout, jelikož je nejprezentovanějším typem

postavy. Paradoxní je, že ženy si uvědomují, že anorektická postava některých modelek je

nezdravá a že není vhodné ji zobrazovat v časopisech, nicméně obecně přiznávají, že

kdyby to bylo reálné, chtěly by se takovéto tělesné postavě alespoň přiblížit. Samotnými

čtenářkami je většina ženských časopisů považována za poskytovatele ideální tělesné

postavy. Důležitým faktorem při posuzování potencionálního vlivu médií, konkrétně ve

spojitosti s předkládáním tělesných postav zobrazovaných ženskými časopisy, je míra, do

jaké ženy vytvářejí srovnání mezi sebou a modelkami prezentovanými v těchto časopisech

(Wykes, Gunter 2005: 150 – 151).

4.1.2. Televize

Dalším typem média, ve kterém dochází k masovému předkládání ideální tělesné

postavy a k důrazu na fyzický vzhled žen obecně, je televize. Havelková a Vodrážka

(Havelková, Vodrážka 1998: 6 – 7) uvádí, že televize je nejmocnějším současným

médiem, které se značnou měrou podílí na tvorbě morálních, společenských a estetických

norem. Dále reflektuje sociální tlak na obě pohlaví a není pohlavně neutrální při

zobrazování ženských a mužských rolí.

Televizní programy zobrazují ženy daleko méně než muže a postavy, které mají

ženské představitelky za úkol hrát, jsou většinou mladší a neseriózní než role mužské.

Postavy mladých žen jsou převážně štíhlé a atraktivní. V otázkách vzhledu jsou televizní

programy daleko tolerantnější k mužům než k ženám. U žen je vyžadována tělesná

kondice, atraktivní tělesná postava a fyzický vzhled. Tento jev převládající u televizních

programů se nijak neliší od televizního zpravodajství, i když v něm na rozdíl od

televizních programů dochází k rovnovážnému zobrazování mužů a žen. Ve

zpravodajských pořadech převládá preference pohlavně smíšených týmů moderátorů. Přes

zdání rovnoprávnosti žen v této oblasti je však na moderátorky vyvíjen větší profesní tlak.
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Na rozdíl od svých mužských kolegů musí splňovat vyšší standardy fyzické přitažlivosti,

což podle sociokulturního ideálu vypadá tak, že musí mít dobrý fyzický vzhled, štíhlou

postavu a musí být mladé. Žádná z těchto podmínek se nevyskytuje u nároků na

moderátory mužského pohlaví (Renzetti, Curran 2003: 194 – 198).

Většina seriálů, které jsou určeny především ženám, zobrazuje jako představitelky

hlavních rolí herečky atraktivní, štíhlé a mladé, jelikož zobrazují žádoucnost a úspěšnost

(Havelková, Vodrážka 1998: 28 – 30). Tyto seriály nejen že prezentují ideální fyzický

vzhled, ale díky tomu, že jejich hlavní představitelky řeší obdobné životní problémy a

situace jako obyčejné ženy, které tyto seriály sledují, dochází k identifikaci divaček

s ideálními hlavními představitelkami. Negativní narušení tělesného sebepojetí, které

může tato identifikace způsobit, však závisí na její samotné míře (Wykes, Gunter 2005:

108 – 118).

4.1.3. Reklama

Reklama zobrazována v televizi či v tištěných médích prezentuje ženy nejčastěji

v podobě modelek, tedy vzorů reprezentující štíhlý tělesný ideál (Wykes, Gunter 2005:

29). Podle Renzettiho a Currana (Renzetti, Curran 2003: 201 – 202) má žena v reklamě

pouze dekorativní roli a je zobrazována pouze z důvodu tělesné přitažlivosti a svůdnosti. I

z tohoto důvodu jsou modelky v převážné většině reklam oblečeny velmi málo,

nevyjímaje plavky či spodní prádlo, i když se o reklamu na tyto dva artikly ve skutečnosti

vůbec nejedná a může se jednat o reklamu, která nemá se ženou ve spodním prádle nic

společného. Zobrazení ženského těla v reklamách dominuje už delší dobu bez ohledu na

nabízený produkt.

Existuje názor, že reklama pouze kopíruje ustálené představy a stereotypy a tak

zobrazení ženy v reklamě jako sexuálního objektu může být spojováno se stereotypním

vnímáním ženy (Srpová 2007, in Srpová a kol. 2007: 141). Reklama tímto způsobem

využívá ženskou sexualitu k prodeji. Takovéto zobrazení žen vyvolává ve společnosti a

především u žen emotivní reakce a kulturní problémy (Havelková, Vodrážka 1998: 7).
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5. Výsledky empirických výzkumů zaměřených na vztah

mezi médii a narušeným tělesným sebepojetím

Předešlé kapitoly nastínily, že může existovat spojitost mezi mediálním

zobrazováním tělesného ideálu a narušeným tělesným sebepojetím. Tento vztah se

pokusilo dokázat množství empirických výzkumů, které jsou především od zahraničních

autorů. Empirické výzkumy, které se zabývají vztahem mezi médii a tělesným

sebepojetím a které byly využity pro tuto práci, byly uskutečněny na území Spojených

států amerických, ve Velké Británii a Austrálii a byly uveřejněny převážně v

psychologických časopisech. Vybrané výzkumy, které byly využity pro tuto práci, jsou

zaměřeny především na potencionální dopad vystavení mediálním obrazům zobrazujících

tělesný ideál na vnímání vlastního těla u žen a jsou z větší části kvantitativního charakteru.

Dva z nich jsou metaanalýzami experimentálních a korelačních studií zabývajících se

podobnou problematikou.

Počet výzkumů, které byly pro tuto práci využity, je celkem čtrnáct. Použité studie

byly vybrány na základě několika podmínek a tak práce nepředkládá kompilaci všech

existujících výzkumů zabývajících se danou problematikou. Jednou z podmínek výběru

studií bylo, aby se svým zaměřením věnovaly vztahu mezi mediálním zobrazováním

tělesného ideálu a jeho vlivem na vnímání vlastního těla u žen. Vedle vztahu mezi

mediálním dopadem a narušeným tělesným sebepojetím se vybrané studie věnují i

faktorům, které mohou způsobovat větší ovlivnitelnost žen, individuálním předpokladům,

které mohou ovlivnitelnost mediálním dopadem zvyšovat a souvislostí mezi narušeným

stravováním a vystavením mediálním obrazům zobrazujících ideální tělo. Většina

výzkumů byla uskutečněna s dospělými jedinci do 30 let věku, přičemž pozornost byla

věnována hlavně ženskému pohlaví. Účastníky výzkumů byli ve větší míře příslušníci

západní společnosti a kultury. Důvodem, proč byly využity výzkumy, které se omezují

pouze na příslušníky západní společnosti, byla snaha o postihnutí mediálního dopadu ve

společnosti, v níž dochází ke společenskému tlaku na fyzický vzhled žen, především na

podobu jejich těla, který je posilován skrze média. Jelikož je v západní společnosti a

kultuře tělesným ideálem štíhlé tělo, je otázka vlivu mediálních obrazů, které štíhlý tělesný

ideál zobrazují, na vnímání vlastního těla pro tuto oblast nejaktuálnější. Pozornost při

výběru byla věnována i etnické příslušnosti a sexuální orientaci respondentů a to z důvodu

větší možnosti zobecnitelnosti výsledků. Z tohoto důvodu je většina studií uskutečněna

s heterosexuálními ženami převážně bílé rasy. Většina výzkumů byla uveřejněna



35

v některém ze zahraničních psychologických časopisů, jako je například časopis Sex

Roles, The Journal of Psychology nebo Psychological Bulletin. Na problematiku, které se

práce věnuje, je v rámci výzkumů nahlíženo z psychologické perspektivy a bývá nejčastěji

předmětem zájmu sociální psychologie. S výsledky některých zmíněných autorů z jejich

ostatních výzkumů a studií zaměřených na tělesné sebepojetí žen pracuje i sekundární

literatura, která byla v této práci využita. Některé z výzkumů jsou dále mezi sebou

propojeny v tom smyslu, že závěry jednoho výzkumu jsou pro jiný teoretickým

východiskem. Tato provázanost umožnila lepší přehlednost ve výsledcích a závěrech

studií. Přístupnost výzkumů byla ve větší míře umožněna přes centrální katalog Univerzity

Karlovy.

Zjištění, která z těchto výzkumů vycházejí, se ve větší míře shodují a označují

média za jednoho, ne však jediného, z hlavních činitelů při změně tělesného sebepojetí,

ovšem za určitých okolností. Mezi faktory, které mají vliv na výši mediálního dopadu na

tělesné sebepojetí, patří například individuální předpoklady a typy médií, kterým jsou

jednotlivci vystaveni. Faktory, které mají vliv na samotné výsledky výzkumů, jsou typy

médií, které jsou k výzkumným účelům použity a délka vystavení mediálním obrazům

zobrazujících tělesný ideál. Zjištění z výzkumů se v neposlední řadě vztahují i

k následkům narušeného tělesného sebepojetí a to především k poruchám příjmu potravy.

Výsledky, které byly z výzkumů získány, mají několik omezení. Prvním omezením

je, že vybrané výzkumy byly v otázce mediálního dopadu zaměřeny především na ženské

časopisy a televizní vysílání. Důvodem bylo, že tyto dva typy mediálních sdělení jsou

podle metaanalýzy Grabové, Hydové a Wardové (Grabe, Hyde, Ward 2008) mezi ženami

považovány za nejpopulárnější a nejrozšířenější, nejznatelněji předkládají tělesný ideál a

jsou nejvíce spojovány s narušeným tělesným sebepojetím. Analýza ostatních druhů médií

nebyla z tohoto důvodu předmětem vybraných výzkumů. Druhým omezením výsledků je,

že účastnicemi výzkumů byly především dospělé ženy do 30 let věku. Výsledky se tedy

nedají vztáhnout na dospívající dívky, které jsou například Durkinovou a Paxtonovou

(Durkin, Paxton 2002) považovány za zranitelnější než ženy vyšší věkové kategorie

z důvodu stále a intenzivně probíhajícího psychického vývoje, díky kterému vnímají dívky

mediální podněty daleko znatelněji než je tomu u dospělých žen. Třetím omezením

výsledků je uskutečnění výzkumů v laboratorních podmínkách. Posledními omezeními

předložených výsledků jsou samotný výběr výzkumů a kritéria pro výběr respondentů,

kteří se jich zúčastnili.
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5.1. Typy médií a jejich souvislost s narušeným tělesným sebepojetím

Mnoho studií zjistilo, že vystavení určitému podnětu skrze média může vést u

určitých jedinců k nespokojenosti s vlastním tělem, poruchám příjmu potravy a

k idealizaci štíhlosti. Důležitým faktorem však je, o jaký druh média se jedná (Cohen

2006). Podle Bellové a Dittmarové (Bell, Dittmar 2011) mohou mít různé typy médií

různý vliv na nespokojenost s vlastním tělem. V otázce výše vlivu je důležité, jestli je

určitý typ média mezi jeho uživateli populární. Morryová a Stasková uvádí (Morry,

Staska, 2001), že mezi ženami jsou nejpopulárnějším typem médií ženské časopisy o

kráse. Vystavení takovémuto typu média je spojováno s internalizací tělesného ideálu,

který je v případě žen štíhlý. Ženy, které jsou pravidelné čtenářky časopisů o kráse, mají

větší obavy o svůj fyzický vzhled a vykazují větší náchylnost k poruchám příjmu potravy.

Toto tvrzení se shoduje s výsledky z výzkumu Tucciové a Petersové (Tucci, Peters 2008),

které vystavily 42 žen ve věku od 18 do 25 let obrazům, které se vyskytují v ženských

časopisech a které zobrazovaly buď štíhlou tělesnou postavu či postavu obézní. Od

každého typu tělesné postavy bylo účastnicím zobrazeno 30 snímků po dobu pěti sekund.

Po zhlédnutí každého obrázku byly ženy požádány, aby v dotazníku zodpověděly otázky

týkající se jejich spokojenosti či nespokojenosti s určitou částí těla a s jejich tělesnou

hmotností. Po skončení promítání byly ženy požádány, aby za pomoci vizuální analogové

stupnice (VAS), která má podobu 10 cm dlouhé přímky, jejíž jeden konec představuje

extrémně štíhlou postavu a druhý konec postavu extrémně obézní, označily, v jakém bodě

vidí svou vlastní tělesnou postavu. Výsledky této studie, které byly pro potřebu ukazatele

nespokojenosti s vlastním tělem po vystavení mediálním obrazům zprůměrovány z výše

použitých technik, uvádějí, že ženy jsou po vystavení obrázkům štíhlé tělesné postavy

nespokojené se svou vlastní tělesnou postavou, vykazují větší snahu o to, aby byly štíhlé a

větší náchylnost k chování vykazující známky narušeného stravování. Naopak vystavení

obrázkům zobrazujících obézní tělesnou postavu korelovalo s pocity větší spokojenosti

s vlastním tělem.

V jiné studii se Hamiltonová a kolegové (Hamilton, Mintz, Kashubeck-West 2007)

zaměřili na reklamy uveřejněné v ženských časopisech. Účastnicemi tohoto výzkumu bylo

93 euroamerických žen, které byly rozděleny do dvou skupin, podle toho, zda byly

vystaveny reklamám zobrazujících tělesný ideál, či obrazům s neutrálním obsahem. Ženy

měly po vystavení obrazům označit na sedmibodové stupnici svůj souhlas či nesouhlas

s tvrzeními, které se týkaly pocitů ohledně jejich těla a jejich celkového vzhledu. Výzkum
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prokázal, že ženy se cítily více nespokojené se svým tělem po zhlédnutí obrázků štíhlých

modelek, které tyto reklamy prezentovaly, než po zhlédnutí obrázků s neutrálním

obsahem. Autoři výzkumu uvádí, že mediální obrazy štíhlých a atraktivních žen, které

jsou součástí reklam uveřejněných v ženských časopisech, tak mohou mít škodlivý vliv na

ženy, které jsou jim vystaveny. Míra tohoto vlivu byla závislá na osobnostních

předpokladech, jako byla váha účastnic, jejich celková spokojenost a míra, do jaké se

s předkládanými obrazy srovnávaly (Hamilton, Mintz, Kashubeck-West 2007).

Studie, které se zabývaly vlivem televize na tělesné sebepojetí žen a které jsou

součástí metaanalýzy provedené Cohenovou (Tiggerman 2003; Harrison, Cantor 1997;

Vaughan, Fouts 2003; Bissel, Zhou 2004, in Cohen 2006) prokázaly, že existují důležité

rozdíly mezi vystavení tělesnému ideálu zobrazovaného skrze časopisy a televizi. Ženy,

které byly čtenářkami módních časopisů se s tělesným ideálem v těchto časopisech

internalizovaly, ale u sledování televize se tato korelace neobjevila.  Sledování televize

s sebou přinášelo menší vědomí o sociokulturním tělesném ideálu. I přesto, že toto vědomí

bylo menší než v případě pravidelného čtení módních časopisů, při zvýšeném sledování

televizních obsahů, které zobrazovaly štíhlé a atraktivní ženy, se u žen vyskytla

rostoucí nespokojenost s vlastním tělem. Pravidelné čtení módních časopisů s sebou mimo

jiné přinášelo vyšší riziko poruch příjmu potravy, než tomu bylo u sledování televize.

Čtení módních časopisů bylo v rámci studií celkově označeno jako více ovlivňující

v oblasti negativního tělesného sebepojetí, nežli užívání jiných typů médií.

Typy médií však nejsou jediným faktorem v problematice mediálního dopadu na

tělesné sebepojetí žen. Důležitým faktorem jsou dále individuální předpoklady

jednotlivce.

5.2. Individuální předpoklady ovlivňující výši dopadu mediálních obrazů

Individuální předpoklady jsou faktorem, který má na výsledky výzkumů značný

vliv. Dittmarová (Dittmar 2009) uvádí, že obrazy tělesného ideálu, které jsou médii

předkládány, mohou být jednotlivci vnímány rozdílně. To, jak jsou vnímány, je závislé na

hledisku jednotlivce, podle něhož tělesný ideál přijímá za normu, jež by se měl pokusit

dosáhnout, s kterou se srovnává a kterou považuje za vlastní ideál.

Některé ženy jsou vůči vystavení mediálním obsahům zranitelnější a některé méně,

nebo skoro vůbec. Mezi faktory, které mohou míru zranitelnosti ovlivňovat a které byly

součástí výzkumů, patří míra internalizace tělesného ideálu, míra, do které se ženy s tímto
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ideálem srovnávají, sebeúcta a sebevědomí žen a v neposlední řadě jejich spokojenost

s vlastním tělem a tělesnou váhou.

5.2.1. Internalizace, srovnávání a identifikace s tělesným ideálem

Dittmarová a Halliwellová (Dittmar, Halliwell 2005) uvádějí, že samotné vystavení

mediálním obrazům nemusí mít přímé negativní následky na vnímání vlastního těla u žen.

Důležitým faktorem je, do jaké míry se ženy s předkládanými obrazy srovnávají.

Účastnicemi výzkumu bylo 98 žen, které byly vystaveny třem reklamním obrazům

zobrazujících štíhlý tělesný ideál. Tyto reklamy byly vybrány z populárních ženských

časopisů. Po vystavení těmto reklamním obrazům byly ženy požádány, aby do pětibodové

stupnice, která poukazovala na jedincův sklon vytvářet srovnání mezi jeho vlastním

vzhledem a vzhledem ostatních, uvedly, jak často se srovnávají s ostatními ženami a

s tělesným ideálem, který je v médiích prezentován. Účastnice výzkumu, které se

s ostatními ženami a s tělesným ideálem průměrně srovnávaly, nevykazovaly žádné

důležité rozdíly ohledně vnímání vlastního těla po vystavení mediálním obrazům

s tělesným ideálem. Ženy, které se však s mediálními obrazy zobrazující tělesný ideál

srovnávaly ve větší míře, než bylo stanoveno jako obvyklé, vykazovaly po jejich zhlédnutí

nižší spokojenost s vlastním tělem a s celkovým vzhledem. Míra, do jaké se ženy

s mediálními obrazy srovnávají, je individuální, ale jestliže je vysoká, existuje větší

pravděpodobnost, že vystavení mediálním obrazům zobrazujících ideální tělo bude mít u

žen za následek negativní tělesné sebepojetí. Experiment, který je součástí studie

Holmstromové (Holmstrom 2004) a ve kterém byly ženám předkládány jak obrazy

štíhlých modelek, tak modelek s nadváhou, dokázal, že ženy se cítily nespokojené se svým

tělem po zhlédnutí obrazů se štíhlými modelkami, naopak po zhlédnutí modelek

s nadváhou se cítily se svým tělem spokojené. Tento jev dokládá, že srovnávání

s mediálními obrazy a především míra, do které se ženy s obrazy srovnávají, významně

ovlivňuje vnímání vlastního těla a spokojenost s vlastním tělem.

Výzkum uskutečněný Morryovou a Staskovou (Morry, Staska 2001) přišel se

zjištěním, že vystavení mediálním obrazům, které zobrazují štíhlý tělesný ideál, souvisí

s internalizací ideální štíhlé postavy u žen, tedy s internalizací společenského ideálu.

Výzkumu se zúčastnilo 89 žen, které byly vystaveny obrazům zobrazujících tělesný ideál.

Tyto obrazy byly uveřejněny v časopisech, které podle účastnic nejznatelněji zobrazovaly

štíhlou tělesnou postavu. Mezi tyto časopisy patřily například časopisy Vogue, Elle a

Cosmopolitan. Ženy po vystavení vyplnily dotazník skládající se z 34 otázek, který
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odhadoval jejich obavy ohledně vlastního těla skrze hodnocení pocitů, které mají

z tloušťky. Výsledky z výzkumu ukazují, že ženy po vystavení mediálním obrazům, které

zobrazovaly tělesný ideál, vykazovaly větší obavy z toho, aby neztloustly a také

vykazovaly větší snahu o to, aby byly štíhlé. Internalizace ideálu štíhlého těla, tedy přijetí

tělesného ideálu jako společenské normy, které má jedinec dosáhnout, může podle autorů

souviset s problémy s negativním tělesným sebepojetím a s celkovou nespokojeností

s vlastním tělem.

Experimentální studie provedená Bellovou a Dittmarovou (Bell, Dittmar 2011)

uvádí, že vedle srovnávání a internalizace je míra identifikace s tělesným ideálem, který je

v médiích zobrazován, dalším důležitým ukazatelem nespokojenosti s vlastním tělem.

Studie se zúčastnilo 144 žen z Velké Británie, kterým byly v první části výzkumu

promítány v krátkých časových sekvencích záběry z hudebních videoklipů, které

zobrazovaly představitele tělesného ideálu. V druhé části výzkumu byly ženám promítány

obrazy s neutrálním obsahem, například obrázky zvířat. Po vystavení oběma typům obrazů

ženy vyplnily dotazník, který zahrnoval otázky ohledně jejich spokojenosti či

nespokojenosti s vlastním tělem a celkovým vzhledem. K určení úrovně, do jaké se ženy

s předkládanými obrazy identifikují, byly využity výsledky z korelační studie autorů, kde

mělo 199 žen označit na pětibodové stupnici, jak moc štíhlé vnímají hlavní ženské postavy

v typu média, který je jejich oblíbený, jak moc by chtěly vypadat jako dané představitelky

a jak moc by chtěly být jako ony. K samotné experimentální studii byly použity záběry

z hudebních videoklipů, protože byly většinou žen v korelační studii uvedeny jako

nejoblíbenější typ média v souvislosti s předkládáním tělesného ideálu. Z výsledků

vychází najevo, že míra, do jaké se ženy s mediálními obrazy identifikují, je individuální,

ale jestliže je vysoká, existuje větší pravděpodobnost, že vystavení mediálním obrazům

zobrazujících ideální tělo bude mít u žen za následek negativní tělesné sebepojetí. Jestliže

jsou ženy vystaveny mediálním obrazům častěji, zvyšuje se tím pravděpodobnost, že se

s tělesným ideálem identifikují ve větší míře, čímž se zároveň zvyšuje pravděpodobnost,

že se změní jejich vnímání vlastního těla, a to především v negativním slova smyslu.

Celková doba vystavení mediálním obrazům, bez přítomnosti identifikace, však není podle

studie přímou příčinou negativního tělesného sebepojetí. Čím více se ženy s obrazy

ideálního těla, která jsou jim skrze média předkládána, identifikují, tím více prožívají

negativní pocity ohledně svého těla. Jak uvádějí autoři, toto zjištění je významné

především z toho důvodu, že není ani tak důležité skrze jaký typ média je tělesný ideál

předkládán, ale jakou roli hraje u jedince identifikace s tímto ideálem.
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Nespokojenost s vlastním tělem, srovnávání s mediálními obrazy a internalizace

tělesného ideálu patří podle studie Durkinové a Paxtonové (Durkin, Paxton 2002) mezi

nejdůležitější ukazatele negativních následků po vystavení mediálním obrazům

zobrazujících štíhlý tělesný ideál. Internalizace tělesného ideálu může u žen zvýšit

negativní vnímání sebe sama, ale i negativní pocity jako je úzkost či deprese, jelikož podle

svého soudu nejsou schopné dosáhnout stejné tělesné dokonalosti a považují se tak za

neschopné. Spolu se srovnáváním je proces internalizace podle autorů nejsilnějším

faktorem, který ovlivňuje zranitelnost žen vůči působení mediálních obrazů.

5.2.2. Osobnostní předpoklady

Existují empirická zjištění, že se vyskytují další důležité faktory, které činí ženy

více zranitelné vůči působení mediálních obrazů zobrazujících tělesný ideál a ovlivňují tak

výši mediálního dopadu. Mezi takové faktory patří například nespokojenost s vlastním

tělem nebo narušené vnímání vlastního těla, které mohou samy o sobě předpovídat

negativní emoční stavy, negativní tělesné sebepojetí a nezdravé chování, které souvisí

s vnímáním vlastního těla (Grabe, Ward, Hyde 2008). Nízké sebevědomí, vyšší tělesná

hmotnost a BMI, již existující tělesná nespokojenost a sebeúcta závislá na spokojenosti

s vlastním tělem byly faktory, které byly spojovány s větší pravděpodobností negativního

mediálního dopadu na tělesné sebepojetí žen a které je vůči nim činily zranitelnějšími

(Dittmar, Halliwell 2004; Roberts, Good 2010).

Nespokojenost s vlastním tělem úzce souvisí s nízkou sebeúctou a sebevědomím,

které mohou dále ovlivnit výši mediálního dopadu. Ženy, které na základě spokojenosti

s vlastním tělem prokazují větší sebeúctu a sebevědomí, jsou více zaujaté svou hmotností

a náchylnější k negativním stravovacím návykům. Jestliže mají ženy nízkou sebeúctu a

sebevědomí a jsou součástí kultury, v níž je ideál štíhlého těla stanoven jako společenská

norma, pocity bezcennosti, které jsou s nízkou sebeúctou spojovány, se mohou projevit

v podobě zkresleného vnímání sebe sama (Furnham, Badmin, Sneade 2002).

Ne všechny ženy však podléhají mediálnímu vystavení v negativním slova smyslu

a reagují na něj negativním vnímáním vlastního těla. Podle studie Posavacové aj. (Posavac

aj. 1998), která byla zaměřena na vztah mezi médii a zvýšeným znepokojením tělesnou

hmotností u žen, existují předpoklady, které činí ženy vůči mediálnímu vystavení naopak

imunními. Ve studii, které se zúčastnilo 136 žen ve věku od 18 do 25 let, byly ženám

promítány série snímků zobrazujících modelky z populárních módních časopisů, které

reprezentují tělesný ideál. Po vystavení těmto obrazům byly ženy požádány, aby vyplnily
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dotazník, který se týkal jejich pocitů ohledně vlastního těla, především jejich pocitů

ohledně vlastní tělesné hmotnosti a sebeúcty. Výsledky ukazují, že ne všechny ženy,

konkrétně 24 žen, bylo po vystavení mediálním obrazům zobrazujících tělesný ideál

nespokojených s vlastním tělem. Výzkum poukazuje na to, že existují individuální

předpoklady, díky kterým nemají mediální obrazy na některé ženy skoro žádný vliv. Mezi

tyto předpoklady patří například podobnost tělesné postavy ženy s ideálem prezentovaným

médii, také spokojenost ženy s vlastním tělem, jelikož přikládá větší význam své

osobnostní charakteristice, svým schopnostem a dovednostem a v neposlední řadě je

předpokladem imunity fakt, že se má žena ráda.

Studie provedená Hamiltonovou, Mintzem a Kashubeck-Westovou (Hamilton,

Mintz, Kashubeck-West 2007) k otázce faktorů, které zvyšují zranitelnost žen, dodává, že

existuje ještě několik faktorů, které ovlivňují reakce žen vůči mediálnímu zobrazování

tělesného ideálu a které je činí více zranitelné vůči jeho působení. Uvádějí například

etnickou příslušnost ženy, její sexuální orientaci, a přítomnost tělesného postižení.

Modelky, které jsou médii zobrazovány jako zástupci tělesného ideálu, jsou v převážném

případě bělošky heterosexuální orientace a bez tělesného postižení. Jestliže se ženy

s modelkami identifikují a srovnávají, rozpor není pouze mezi jejich tělesnou postavou a

postavou modelky, ale také ve výše zmíněných faktorech. Ženy jsou tak nespokojené se

svou postavou a s celkovým vzhledem daleko více, než ženy, které jsou heterosexuální

bělošky bez tělesného postižení. Autoři dále výstižně poznamenávají, že hlavním faktorem

zranitelnosti je v západní kultuře jen to, být ženou.

5.2.3. Pohlavní příslušnost a nespokojenost s vlastním tělem

Podle výsledků z některých výzkumů jsou muži se svou tělesnou postavou

spokojenější než ženy, které vykazují větší nespokojenost s vlastním tělem a také více

stravovacích problémů (Ogden, Mundray 1996; Morry, Staska 2001). Furnham,

Badminová a Sneade (Furnham, Badmin, Sneade 2002) uvádí, že důvodem, proč se u žen

vyskytuje větší nespokojenost s vlastním tělem, je, že se u nich projevuje větší rozpor

mezi ideální a aktuální postavou, jsou více nespokojené se svoji váhou a obecně vykazují

větší výskyt abnormálních stravovacích návyků a chování. Zdrojem rozporu mezi ideální a

aktuální postavou jsou podle autorů mediální obrazy, které zobrazují tělesný ideál, který je

většinou mimo dosah průměrné ženy. Tyto výsledky se shodují s výsledky ze studie

provedené Ogdenovou a Mundrayovou (Ogden, Mundray 1996), které vystavily 20 žen a

20 mužů obrazům štíhlého tělesného ideálu a obrazům obézní postavy, které byly buď
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ženského či mužského pohlaví závisle na pohlaví účastníka. Studie využila k měření

nespokojenosti s vlastním tělem metodu studie siluety a účastníci tak po zhlédnutí označili

postavu, o které si myslí, že se nejvíce podobají, a postavu, které by se chtěli ideálně

podobat. Výsledky ukázaly významné rozdíly mezi vnímáním vlastního těla u mužů a žen.

Zatímco muži po vystavení označovali jako svoji aktuální postavu siluetu, která se s jejich

postavou skoro shodovala, ženy označovaly jako svoji postavu siluetu o dva až tři stupně

silnější než jaká doopravdy jejich postava byla. Rozdíl existoval i mezi postavami, kterým

by se chtěli podobat. Zatímco muži volili siluetu, která vypadala zdravě a sportovně, ženy

volily siluetu, která charakterizovala anorektický typ postavy. Podle těchto výsledků ženy

vnímají své tělo negativněji než muži. Podle autorů je tento výsledek následkem větší

povinnosti žen dodržovat kulturní standardy krásy. Tyto výsledky mohou být vysvětlením

zvýšeného výskytu dietního stravování a poruch příjmu potravy u žen. Autoři dále uvádějí,

že intenzivní vystavení mediálním obrazům zobrazujících tělesný ideál může způsobit

zhoršenou spokojenost s vlastním tělem a dodávají, že neustálé vystavení může být z části

zodpovědné za zvyšující se problémy s tělesnou hmotností a postavou, které jsou pro ženy

západní společnosti typické.

5.3. Narušené stravování jako následek mediálního dopadu

Narušené stravování a poruchy příjmu potravy jsou často spojovány s negativním

vnímáním vlastního těla a s nespokojeností s vlastní tělesnou postavou. Tyto dva jevy se

velmi často vyskytují ve výzkumech po vystavení mediálním obrazům zobrazujících

tělesný ideál, a tudíž existuje spojitost mezi mediálním vystavením a výskytem chování

spojeného s omezeným stravováním. Tato spojitost je výsledkem metaanalýzy provedené

Grabovou, Wardovou a Hydovou (Grabe, Ward, Hyde 2008), jejíž součástí byly korelační

a experimentální studie zaměřené na měření úrovně omezeného stavování a poruch příjmu

potravy před a po vystavení mediálním obrazům zobrazujících tělesný ideál. Ženy byly po

vystavení mediálním obrazům, kterými byly především reklamy uveřejněné v ženských

časopisech či vysílané v televizi, požádány o vyplnění dotazníku, který se v klinické praxi

využívá k odhalení přítomnosti poruchy příjmu potravy či jejího možného vzniku.

Takovýto dotazník obsahuje otázky týkající se nespokojenosti s vlastním tělem, dále

otázky, zjišťující míru, do jaké ženy přijímají tělesný ideál jako společenskou normu a

v neposlední řadě jsou součástí dotazníku otázky zaměřené na chování a přesvědčení

spojené se stravováním. Výsledky metaanalýzy uvádějí, že ženy, které před vystavením
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nevykazovaly žádnou z poruch příjmu potravy, se po vystavení mediálním obrazům cítily

se svým tělem nespokojené a vykazovaly vyšší pravděpodobnost vzniku poruchy příjmu

potravy či narušení jejich běžného stravování. Ženy, u kterých byla před vystavením

mediálním obrazům diagnostikována některá z poruch příjmu potravy či se u nich již dříve

objevilo omezené stravování, vykazovaly vyšší nespokojenost s vlastním tělem než ženy

zdravé a také vykazovaly větší obavy o svou tělesnou hmotnost a tvar postavy. Z výsledků

této metaanalýzy je patrné, že mediální vystavení tělesnému ideálu u žen souvisí s vyšší

nespokojeností s vlastním tělem a zároveň s rozšířeným chováním vykazující známky

poruch příjmu potravy.



44

Závěr

Bakalářská práce se zabývala mediálním zobrazováním ženského těla v podobě

štíhlého ideálu a dopadem tohoto zobrazení na vnímání vlastního těla a na tělesné

sebepojetí žen. V souvislosti s tělesným ideálem se věnovala jeho historickému vývoji a

společenské podmíněnosti. Poukazuje na fakt, že v každém historickém období dochází

k převládajícímu tělesnému ideálu, který je společností preferovaný. V dnešní době a

západní společnosti je tělesnému ideálu věnován značný zájem a na podobu ženského těla

je v této souvislosti vyvíjen silný společenský tlak ze strany společensko-estetických

norem. Ženy mají obecně větší povinnost dodržovat kulturní standardy krásy. Ženské tělo

podléhá společenským nárokům daleko více nežli tělo mužské a nevyhovění těmto

nárokům pro ženy mívá následky v podobě narušeného tělesného sebepojetí. Štíhlé tělo je

spojováno s pozitivními osobnostními charakteristikami a úspěchem, a jestliže je

stanoveno jako společenská norma, ztělesnění takovéto podoby s sebou přináší i

společenské uznání. Ideál štíhlého těla je tedy nejen společensky podmíněn, ale v dnešní

době je také silně posilován skrze média, která jsou považována za nejvlivnější nástroje

v rámci posilování a zvěcňování sociokulturních preferencí.

V souvislosti s tělesným ideálem jsou média považována za nejsilnější

zprostředkovatele společenské normy štíhlého tělesného ideálu a také za aktivní činitele,

kteří mají na podobu tělesného ideálu významný vliv. Mediální zobrazování tělesného

ideálu prohlubuje rozdíl mezi reálnou a ideální podobou ženského těla. Na základě tohoto

rozporu se u žen v poslední době setkáváme se zvýšenou nespokojeností s vlastním tělem

a také s rozšířeným výskytem poruch příjmu potravy a omezeného stravování, což jsou

jevy považované za následky narušeného tělesného sebepojetí. Nespokojenost s vlastním

tělem je vnímána jako následek dopadu mediálního zobrazování štíhlého těla, které je

v dnešní společnosti tělesným ideálem.

Výzkumy, které byly pro tuto práci použity, dokazují, že mediální vystavení

obrazům zobrazujících tělesný ideál, které jsou součástí ženských časopisů a televizního

vysílání, má za následek nespokojenost s vlastním tělem. Vystavení mediálním obrazům

zobrazujících ideální tělo může mít vliv na některé chování, postoje a vnímání jednotlivce,

mezi něž patří například úroveň tělesné spokojenosti a úsilí o dosažení štíhlé postavy.

Míra a rozsah mediálního dopadu se však řídil faktory, které spadaly především do

osobnostní charakteristiky jednotlivce. Samotné vystavení mediálním obrazům

zobrazujících štíhlý tělesný ideál je schopno zvýšit nebo změnit tělesné sebepojetí, ale je
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důležité brát v potaz, nakolik k tomuto faktu dopomohly individuální předpoklady

jednotlivce či skrze jaký typ média byly ženám mediální obrazy předkládány. Podle

výzkumů předkládají ženské časopisy větší povědomí o sociokulturním ideálu a tak je

vystavení tomuto druhu média více spojováno s narušeným tělesným sebepojetím než

například sledování televize. V otázkách individuálních předpokladů jednotlivce se

v rámci výzkumů ukázalo, že existují předpoklady, které mohou ženy činit zranitelnějšími

vůči mediálnímu dopadu. Jestliže ženy například považují štíhlý ideál za společenskou

normu a srovnávají se s ním či se s ním identifikují, může rozdíl mezi jejich reálným tělem

a ideálním štíhlým tělem vést k narušenému vnímání vlastního těla. Ženy, které tělesný

ideál neinternalizují, nesrovnávají se s ním a více si cení své osobnostní charakteristiky

než podoby svého těla, jsou vůči mediálnímu dopadu méně zranitelné a dokonce vůči

němu mohou být imunní. Výše mediálního dopadu je individuálně rozdílná i z důvodu

různého vnímání vlastního těla, spokojenosti s ním, s tělesnou hmotností a celkovým

fyzickým vzhledem. Vyšší zranitelnost byla zaznamenána u žen, které byly již před

vystavením mediálním obrazům nespokojené se svým tělem a také u žen, kterým byla

diagnostikována některá z poruch příjmu potravy, či se u nich dříve vyskytly známky

narušeného stravování.

V rámci práce se prokázalo, že mezi mediálním vystavením obrazům, které

zobrazují ideál štíhlého těla a zhoršeným vnímáním vlastního těla či sníženou spokojeností

s vlastním tělem, existuje spojitost. Podle literatury a výzkumů, které byly pro tuto práci

použity, mají média nepochybně vliv na tělesné sebepojetí žen. Jestliže však fungují pouze

jako zprostředkovatelé sociokulturních norem a hodnot a jsou považovány za obraz

společnosti, naskýtá se otázka, zda je můžeme považovat za hlavní činitele v otázce

rozšířené nespokojenosti s vlastním tělem a narušeným vnímání vlastního těla u žen.

Média však tělesný ideál štíhlého těla skrze určité typy sdělení posilují a rozšiřují a jejich

vliv na narušené tělesné sebepojetí žen a na jejich nespokojenost s vlastním tělem je tak

nezpochybnitelný. Výše mediálního dopadu se odvíjí od individuálních předpokladů

jednotlivce, jež samotný mediální dopad ovlivňuje a je také spolutvůrcem mediálního

vlivu. Média tak nejsou jediným činitelem, který hraje v otázce narušeného tělesného

sebepojetí ústřední roli. Ovlivňujícím faktorem je v neposlední řadě samotný jedinec a

společnost.
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