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Abstrakt 

Předmětem diplomové jsou významy cvičení v českém kontextu na základě kvalitativní 

obsahové analýzy článků v časopisech pro ţeny. Ze zahraniční literatury vyplynuly tři 

relevantní rámce nebo oblasti zkoumání, které se staly také rámcem analýzy: význam cvičení ve 

vztahu k tělu, cvičení jako moţné sociální pole a genderová rovina této praktiky. Konkrétněji 

mě pak zajímalo, zda je cvičení prezentováno jako aktivita, která přispívá k vytváření těla 

ukázněného pro společnost nebo restituovaného pro potřeby jedince, zda vytváří cvičení 

specifické sociální pole, a zda je gender významným faktorem v souvislosti s prezentací cvičení 

v časopisech určených ţenám. Výsledky poukazují na to, ţe cvičení je praktika přispívající jak k 

vytváření těla ukázněného, tak i restituovaného. Nelze určit, zda je sociálním polem, protoţe 

články obsahují jak náznaky, ţe by polem mohlo být, tak i aspekty, které se s definicí sociálního 

pole vylučují. Cvičením má být dosahováno ideálního ţenství, jehoţ součástí je i ideál ţenského 

těla. Tato ideální ţenská identita se liší od identity čtenářek, která je časopisy konstruována jako 

„běţná“ ţena. Gender je sice významným faktorem ovlivňujícím podobu tělesného ideálu, ale 

v principu cvičení nehraje významnou roli. 

Abstract 

The subject of the thesis is meanings of the physical exercising presented in the Czech women 

magazines, which I explored through qualitative content analysis of the articles focused on 

exercising. Three relevant frames or research areas emerged from foreign literature, which 

became the frames of the analysis:  value of the exercise related to the body, the exercise as 

possible social field and gender level of these practices. I was specifically interested, if the 

exercise is presented as activity that helps to create socially disciplined body or individually 

restituted body for personal needs. Or if the exercise creates specific social field – sphere with 

specific relationship, rules and capital and if the gender is an important factor, connected to the 

presentation of the exercises in magazines, focused on women. The results show that the 
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exercise is activity that creates the restituted body so as the disciplined body. It is not possible to 

define, if it is specific social field. The articles content so positive indications as those, which do 

not comply with the social field definition. Ideal femininity and ideal woman body should be 

reached by exercising. This ideal woman identity varies from reader‟s identity, which 

magazines define as “common” woman. The gender is an important factor that has influence on 

physical ideal, but it doesn´t play any important role in the principle of the exercise by my 

findings in no comparison with the male equivalent of magazines. 
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Cvičení, ţivotní styl, tělo, sociální pole, gender, média, kvalitativní obsahová analýza. 
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Pracovní název  

Sociální význam cvičení (z ţenské a muţské perspektivy)  

Sociální a sociologický kontext sportu a cvičení 

Pojem sportu v sobě můţe zahrnovat mnoho významů, a proto na něj lze pohlíţet z různých 

hledisek. V tom spočívá sloţitost tohoto tématu, je-li předmětem zkoumání.  Sport, ať uţ se jím 

myslí cokoliv, je nepochybně  úzce spjat s hodnotami dané společnosti, takţe se dá označit za 

kulturní fenomén. Kromě sociálních aspektů zahrnuje například i zdravotní, psychologické nebo 

ekonomické roviny, takţe je předmětem mnoha vědních oborů.  

V současnosti je sportu a cvičení věnovaná poměrně velká pozornost, protoţe je spojován 

s určitým ţivotním stylem, který současná společnost cení. Do značné míry se mu věnují média, 

protoţe jde o aktuální kulturní trend související s kultem těla, kultem mládí nebo kultem 

zdravého ţivotního stylu. Nelze ho studovat bez ohledu na sociální a kulturní kontext - vliv má 

například technologický rozvoj dané společnosti, její tradice apod., ale význam sportu a cvičení 

se mění také v čase. Stejně tak, jako u ostatních aktivit volného času, platí i pro sport, ţe se na 

jednu stranu diferencuje (nepřeberné mnoţství moţných aktivit), na druhou stranu můţeme 

pozorovat trendy, které vedou spíše k unifikaci (popularita fitness, spinningu, aerobiku, jógy 

apod.). 

Téma práce 

Ve své diplomové práci se chci zabývat významem či významy, které jsou spjaty se cvičením 

jako sociální institucí. Jde o součást ţivotního stylu a také o módní fenomén, za kterým se ale 

skrývá více, neţ jen snaha zdokonalit své tělo.  Právě to, co je běţnému pohledu na cvičení 

skryto, tedy sociální aspekty cvičení,  je cílem mé diplomové práce. 

Ve své práci rozliším profesionální sport, který nebude předmětem práce,  a sport jako 

volnočasovou aktivitu, který budu nazývat cvičením. Pokud bych tedy měla vymezit svůj úhel 

pohledu, ze kterého hodlám na cvičení ve své práci pohlíţet, byl by nejblíţe sociologii ţivotního 

stylu a částečně i sociologii sportu (do té míry, do jaké se nevěnuje profesionálnímu sportu). 

Výpovědi samotných cvičících by zřejmě nepřinesly více, neţ jen souhrn běţně artikulovaných 

motivů, proč lidé cvičí – ať uţ jde o relaxaci, hubnutí, formování postavy atp. Zaměřím se proto 

na tištěná média, konkrétně časopisy, na kterých budu zjišťovat, jakým způsobem cvičení 

nabízejí, co mají podle nich tyto aktivity ze sociálního hlediska člověku přinést. V práci se budu 

snaţit potvrdit či vyvrátit předpoklad, ţe sociální významy, které člověku cvičení přináší, jsou 

stejné pro ţeny i pro muţe. 

Hlavní výzkumné otázky 

 Jaké sociální významy jsou v časopisech ţivotního stylu spojovány se cvičením? 

Institut sociologických studií 

Teze diplomové práce  
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 Jak je cvičení v časopisech genderováno? 

Metodologie 

Tištěné zdroje budu analyzovat prostřednictvím obsahové analýzy. Budu analyzovat časopisy, 

protoţe jsou přímo zaměřené na ţivotní styl a cvičení se snaţí podat atraktivním způsobem. 

Předpokládaná struktura práce 

 vymezení problému a základních pojmů 

 teorie – sport, tělo a tělesnost v sociologii 

 metodologie 

 analýza tištěných médií - časopisů 

 sociální významy cvičení v sociálním kontextu – interpretace výsledků analýzy 

Očekávané výsledky 

Ve své práci bych ráda dospěla k tomu, jaké místo má cvičení v ţivotním stylu lidí, abych tak 

lépe pochopila tento kulturní trend, a to ve vztahu k chápání těla a tělesnosti v současné 

společnosti. 
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Úvod 

Většina odborných zahraničních článků o cvičení (fitness) ve svém úvodu upozorňuje 

na to, ţe je to stále se rozšiřující praktika péče o tělo a zdraví, která má zajišťovat fyzický a 

duševní well-being, a v současnosti je proto nejen častou aktivitou volného času jedinců všech 

věkových kategorií, ale je i předmětem rostoucího trhu produktů a sluţeb, které ji obklopují. 

Není důvod, proč by byla Česká republika výjimkou, které by se tato vlna rozvoje fenoménu 

cvičení vyhýbala, a o opaku svědčí pozornost, která je jí věnovaná v českých médiích, jako jsou 

časopisy určené ţenám. Předmětem mé práce je vytvořit jakýsi vhled do významů cvičení u nás, 

protoţe v českém kontextu není na koho navázat.  Z toho důvodu bylo nutné prostudovat 

zahraniční prameny s cílem vytvořit rámec zkoumání, který se netýká pouze jednoho tématu, ale 

tří oblastí, které nejsou zcela oddělené. Tyto tři oblasti jsou základem výzkumných otázek, které 

si kladu.  

Cvičení je praktika, které mohou jedinci přisuzovat nespočet významů. Tato práce ale 

nezkoumá pohled jednotlivců na cvičení, ani významy, které jí přisuzují. Jejím cílem je odhalit 

významy, které jí přikládají tzv. „lifestylové“ časopisy určené ţenám. Tyto časopisy cvičení 

„prodávají“, prezentují ho čtenářkám (případně i čtenářům) a tím mu ať uţ vědomě či nikoliv 

přisuzují sociální významy. Z nastudované literatury plyne, ţe témat, kterých by bylo moţné 

zkoumat, je nepřeberné mnoţství, stejně tak jako způsobů, jak je zkoumat. Přesto se jako 

nejdůleţitější jeví tři témata: a) jaký má cvičení význam vzhledem k tělu, b) zda vytváří určitou 

strukturu pozic (sociální pole) a c) jaký význam má v souvislosti s genderem v časopisech 

určených ţenám. V souvislosti s prvním tématem se v literatuře objevují dvě perspektivy – tělo, 

které se mění pro potřeby společnosti a tělo, které se mění pro potřeby jedince. Druhým 

tématem se snaţím pochopit cvičení jako specifický mikrosvět. Třetí téma, gender, je 

nepochybně na místě – cvičení je praktikou úzce související s tělem, a to je předmětem velkého 

mnoţství feministických prací, takţe je jasné, ţe vztah k tělu je genderovým problémem, a mým 

původním záměrem bylo srovnávat časopisy pro ţeny a pro muţe, coţ mělo problém genderu 

udělat nápadnější. Omezení zkoumaného materiálu pouze na časopisy pro ţeny nemá vliv na 

podstatu této problematiky, pouze není tak evidentní a omezovala schopnost určit, zda jsou  

některé aspekty cvičení spjaté pouze s femininitou.  

Pro analýzu jsem zvolila kvalitativní metodologii, která mi umoţnila zkoumat tři výše 

uvedená témata do hloubky a byla logickou volbou vzhledem k tomu, ţe hlavním tématem 

práce jsou významy cvičení. Nejde mi ani tak o to, jaké cvičení ve skutečnosti je, ale jak je 

sociálně konstruováno a prezentováno časopisy. Volba dat pak byla otázkou kombinace 

jednoduchého přístupu a co největší výpovědní hodnoty. Nejsnazší, nejpřístupnější, ale zároveň 
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i nejvíce vypovídající mi připadaly časopisy o ţivotním stylu a protoţe jsem chtěla zkoumat i 

genderovou perspektivu, bylo logické zařadit do výzkumu ty, které jsou specifikované ţenám a 

muţům. Je třeba zdůraznit, ţe studuji časopisy s vědomím, ţe moje analýza můţe vést pouze 

k odhalení toho, jak je cvičení prezentováno, a nikoliv toho, jak ve skutečnosti lidé jednají nebo 

jaké významy jednotlivci cvičení přikládají. 

V otázce významu cvičení vzhledem k tělu jsem dospěla k závěru, ţe cvičení je 

aktivitou, která přispívá jak k naplnění společenských nároků na tělo (ve Foucaultově pohledu), 

které se stává cvičením uţitečné a ukázněné, tak k vyhovění potřebám jedince, který své tělo 

chápe jako restituované (osobní vlastnictví), a který ho potřebuje ke své prezentaci a získávání 

proţitků ve volném čase. V otázce významu těla jako sociálního pole, které je strukturou 

distinktivních pozic, jsem zjistila, ţe přestoţe prezentace cvičení v časopisech naznačuje, ţe by 

o specifické pole mohlo jít, není představeno jako způsob distinkce, ale naopak přístup do něj 

má kaţdý a kaţdý ho můţe praktikovat. Proto podle mých zjištění nelze jednoznačně říci, zda 

polem je či nikoliv. V otázce významu cvičení a genderu dospívám k závěru, ţe cvičení je 

časopisy prezentováno jako způsob dosahování ideální femininity, která je v kontrastu 

s identitou čtenářky, kterou označuji „běţnou“ ţenu. V textech se objevuje mírná rodová 

nerovnost ve prospěch ţen, která je dána zřejmě zaměřením časopisů. Gender hraje roli v obrazu 

ideálního ţenství, který je spojen s ideálem ţenského těla, ale v principu cvičení význam nemá, 

nebo alespoň dle mých zjištění, která jsou omezena absencí komparace s texty určenými 

muţům. 

Jiţ jsem se zmínila o odchýlení od původního záměru, které bych nyní ráda více 

rozvedla. Ještě neţ jsem začala vytvářet vzorek textů, tak jsem zjistila, ţe časopisy, které jsou 

určené muţům, cvičení téměř vůbec neprezentují. Nakonec to ale vlastně zapadá do zjištění 

zahraničních autorů a absenci článků o cvičení lze chápat jako součást konstrukce muţství 

Hargreaves, Tigemann 2006, Grogan, Richards 2002, Gill, Henwood, McLean 2005 . Problém 

genderové roviny cvičení se tím ale nijak nezmenšuje, pouze není bez srovnání tak zřetelný. 

Proto bylo nutné změnit také pracovní název -  tvrzení, ţe budu zkoumat cvičení z ţenské a 

muţské perspektivy bylo i při původním záměru zavádějící, protoţe cílem práce je zkoumat 

cvičení z perspektivy časopisů o ţivotním stylu zaměřených na ţeny a na muţe, a stěţejní je 

tedy to, ţe jde o určitou prezentaci cvičení, tedy kulturně zprostředkované významy cvičení a 

nikoliv subjektivní významy vkládané do cvičení.  

Práce je rozdělená na tři hlavní části. První, teoretická část je souborem teoretických a 

empirických prací jak z oblasti cvičení, tak z oblasti sociologie těla a tělesnosti a sociologie 

ţivotního stylu, a vytváří teoretický rámec, na jehoţ základě bylo moţné utvořit výzkumné 
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oblasti a otázky. Druhá, empirická část se skládá jak z popisu výzkumných otázek a 

metodologie, tak především ze zjištění, která jsou pro ilustraci doplněna ukázkami. Ve třetí části 

jsou pak diskutována zjištění ve vztahu k teoretickému základu a obsahuje také závěr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

1. Teoretická část 

V teoretické části nastíním dosavadní vědění v oblasti cvičení na základě nastudované 

literatury. Odborné texty vztahující se k tématu cvičení jsou jak teoriemi o těle a tělesnosti nebo 

o ţivotním stylu a volném čase, tak i etnografickými studiemi a výzkumy, které se přímo 

zabývají kulturou cvičení a fitness a které jsou zaloţené na jiţ vytvořených teoretických 

základech, ale snaţí se tento fenomén osvětlit v mikropohledu, snaţí se nacházet v něm nové 

vztahy a vlastnosti. Teoretická část slouţí nejen k orientaci ve fragmentovaném poli moţných 

přístupů ke cvičení a jeho zasazení v sociálním kontextu, ale jako podklad k vytvoření 

výzkumných otázek, protoţe nelze navázat na práce z českého prostředí. Cílem práce tak není 

studie jednoho aspektu  nebo jedné perspektivy, ale je spíše jakýmsi vhledem do problematiky 

cvičení jako nositele sociálních významů na pozadí dosavadních výzkumů v zahraničí.  

1.1 Definice cvičení – předmětu práce  

Protoţe cvičení není v českém prostředí příliš prostudované téma a ani v jiných zemích 

nejde o předmět zájmu v sociologii dominantní, je třeba ho nejdříve nějakým způsobem 

představit a definovat. Cvičení je praktika volného času, je to fyzická aktivita a je zaměřena na 

člověka. Tyto tři charakteristiky jsou stěţejní a dále je rozvedu. Cvičení jako praktika volného 

času znamená, ţe je individuální volbou jedince v oblasti ţivotního stylu. Jak ukáţu v teoretické 

části, tato volba můţe být ovlivněna řadou faktorů a podle některých autorů vlastně volbou 

jedince ve své podstatě ani není, ale nyní bych jí ráda ponechala volnočasovou aktivitou v tom 

smyslu, ţe není aktivitou pracovní. Základní vymezení času na čas volný a pracovní bývá 

otázkou diskusí Smith Maguire 2008: 60 , které většinou zdůrazňují jejich vzájemné prolínání, 

ale k tomuto tématu se nechci a nebudu vyjadřovat, protoţe se nechci vzdalovat od tématu, 

kterým není volný čas, ale cvičení jako praktika, jíţ se věnujeme ve volném čase. Pierre 

Bourdieu identifikuje praktiky na zlepšení vzhledu jako náklady nebo investice nových 

středních tříd, které na oplátku očekávají materiální nebo symbolické výnosy (s ohledem na 

jejich ostavení na trhu práce, ve kterém mají pozice, které vyţadují určitou prezentaci). 

V návaznosti na něj pak Jennifer Smith Maguire, která se zabývala prezentací cvičení 

v amerických textech, rovněţ zjišťuje, ţe cvičení má produktivní logiku – vytváří se při něm 

určitá hodnota – fit tělo, a v tom lze vidět pronikání pracovní etiky do volného času Smith 

Maguire 2008: 67-68 . Cvičení jsem dále definovala tím, ţe jde o fyzickou aktivitu. Zde opět 

naráţíme na to, ţe cvičení není prací – fyzická námaha spojená se cvičením není zhodnocena 

penězi a není tedy výdělečnou aktivitou. Není ale ani sportem, ve kterém jde o výkon. To, co 

zde nazývám cvičením, je pro Pierra Bourdieu zdravotně orientovaný sport, ve kterém nejde o 

soutěţivost tak jako u míčových her, ale o praktické cíle, které jsou nutně spojeny s určitým 

věděním, protoţe efekty těchto sportů jsou racionální a racionalizované, ale zároveň mohou 
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jedinci nacházet uspokojení ze samotné snahy Bourdieu 1978: 838; Bourdieu (1979) 2010: 

210-214 . Otmar Weiss, který se zabýval přijímání rolí a posilování identity skrz sport, tvrdí, ţe 

k jejímu posilování dochází mimo jiné zprostředkovaně i skrz sportovní diváctví Weiss 2001: 

393 . Ovšem ve studiích o cvičení nenajdeme ţádnou zmínku o tom, ţe by u cvičení, přestoţe 

jde rovněţ o fyzickou aktivitu, bylo spojené s diváctvím. Zkrátka kromě toho, ţe cvičení není 

soutěţivé a tím pádem v něm nejde o výkon, není jeho běţnou součástí účast diváků tak, jako ve 

sportu. Třetím aspektem je zaměření cvičení na člověka. Člověk je objektem, který se cvičením 

mění – jeho velikost, tvar, vlastnosti, kterými můţe být např. fyzické a psychické zdraví, nebo 

schopnosti, jako je síla, pruţnost, rychlost apod. Je ale i nástrojem, kterým se cvičení provádí, a 

je to tedy aktivita s tělem velmi úzce spojená. Nick Crossley dokonce povaţuje cvičení za 

typický příklad toho, co nazývá „reflexivní tělesné techniky“ („reflexive body techniques“) – 

jsou to praktiky, které jsou zaměřené zpět na jednajícího , kterého modifikují, a byly vytvořeny 

speciálně k tomuto účelu Crossley 2004: 38 . 

1.2 Tělo a cvičení 

To, ţe je tělo významným komponentem cvičení je evidentní z povahy této praktiky, 

která nejenţe tělo pouţívá jako svůj nástroj (je jeho subjekt, aktér), ale je na něj zaměřena i jako 

na objekt Crossley 2004 . V literatuře se pak objevují dvě tendence přístupu k tělu, které se 

vzájemně nevylučují – první tendenci nejvíce vyjadřuje teoretický koncept Michela Foucaulta 

(1999), který pohlíţí na tělo jako na předmět podléhající moci společnosti, která ho formuje ke 

svým potřebám. Druhá tendence, reprezentovaná například přístupem Anthony Giddensem 

(1991), zdůrazňuje roli těla jako součásti vyjádření toho, kým člověk je (identity). První 

tendenci nazývám ukázněné tělo, druhou pak tělo restituované. Tím odděluji společenský 

pohled od pohledu jedince, přesněji řečeno společenské nároky na tělo od nároků jedince.  

1.1.1 Ukázněné tělo  

Michel Foucault je jedním z nejvýznamnějších myslitelů, který ovlivnil řadu sociologů 

zabývajících se tělem Turner 1996; Shilling 2003 . Není proto překvapivé, ţe se jeho jméno 

objevuje i ve spojitosti s praktikou cvičení. V sociologii těla a tělesnosti je významný především 

jeho koncept nové formy moci, kterou nazývá „biomoc“. Tato moc má za cíl pečovat o ţivot, 

rozvíjet ho, kontrolovat a regulovat Foucault 1999: 159  a Foucault ji spojuje s kapitalismem: 

„Nelze pochybovat o tom, ţe tato biomoc byla nezastupitelným prvkem vývoje 

kapitalismu; ten mohl být zabezpečen jen za cenu kontrolovaného zapojení těla do 

aparátu produkce a pomocí přizpůsobení fenoménů populace ekonomickým procesům.  

(…) 
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 Uţ neočekáváme příchod císaře chudých ani království posledního soudu, dokonce ani 

obnovení spravedlnosti, o němţ snili naši předci; to, co se poţaduje a co slouţí jako cíl, 

je ţivot chápaný jako potřeba, konkrétní podstata člověka, uskutečnění jeho potencí, 

naplnění moţného.“ Foucault 1999: 163, 168  

Biomoc  nahrazuje dosavadní moc, která pouţívala mechanismy zabavení a odebíraní – 

a to včetně těla a ţivota. Tato negativní „moc smrti“ zcela nemizí, ale stává se doplňkem moci 

pečující o ţivot. Biomoc má dvě formy, přičemţ kapitalismus potřeboval růst obou Foucault 

1999: 164 :  

 První typ - anatomo-politiku lidského těla - charakterizují disciplíny. Jde o procedury 

moci, které vidí tělo jako stroj: „na jeho výcvik, zvyšování jeho schopností, na 

souběţný růst jeho uţitečnosti a poslušnosti, na jeho integraci do systémů 

administrativní a ekonomické kontroly“ Foucault 1999: 162 . 

 Druhý typ – bio-politiku populace - charakterizují regulativní kontroly. Tyto kontroly a 

intervence směřují k tělu chápanému jako prostor, který slouţí jako podklad 

biologických procesů, jako je plodnost, porodnost, úmrtnost, délka ţivota atp. tamtéţ . 

Vidíme zde tedy snahu tělo ukáznit a usměrnit společností dle jejích cílů a poţadavků – 

ta potřebuje těla, která budou uţitečná pro její systém, budou mít určité schopnosti a budou 

zdravá, plodná, budou ţít dlouho, aby bylo moţné je co nejvíce „vytěţit“.  

Zuzana Parusniková aplikuje Foucaultův koncept biomoci na kult zdraví, který tak 

povaţuje za technologii disciplinární moci. Zdraví se stává „morální povinností civilizovaného 

jedince“  Parusniková 2000: 132 , čímţ je vyjádřena i základní myšlenka jejího textu – 

společnost, která se dá označit dle Beckova konceptu za rizikovou, přesouvá odpovědnost za 

ţivoty lidí do rukou jedinců. Individuální volbou o vlastním zdraví se ale pouze maskuje 

disciplinární povaha kultu zdraví, která je stále v rukou společnosti, a její moc se tím dokonce 

ještě posiluje, jenom je rafinovaněji skrytá tamtéţ: 136-137 . Autorka naznačuje, ţe pokud by 

se skutečně společnost vzdala disciplinující a pečující role, pak by šlo o zásadní změnu reţimu 

moci, která je mimo rámec foucaultovského myšlení tamtéţ: 136 . Právě tímto směrem se 

ubírají ti, kteří se zabývají restituovaným tělem, tedy tělem, které jedinec pouţívá k vyjádření 

vlastní identity. 

Snahy usměrnit tělo cvičením lze vidět v různých intervenčních programech, které se 

pokoušejí sníţit náklady na zdravotní péči země, a které zkoumá např. Simone Fullgar v případě 

Austrálie. Naráţí na to samé jako Parusniková, totiţ ţe přesun zodpovědnosti na jedince a 

individuální jednání ve prospěch zdraví je důsledkem neoliberálních diskurzů, které zdůrazňují 
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svobodu a volbu Parusniková 2000: 136 . Podle Fullgar pak strategie veřejných zdravotních 

politik nejenţe mobilizují jedince k řízení sebe sama, ale nařizují navíc rozhodnutí o zdraví ve 

jménu jeho svobody a volby Fullgar 2002: 71 . Tyto změny rozvíjející se od 70. let minulého 

století jsou doprovázeny vzrůstajícím počtem terapeutických a poradních televizních pořadů, 

knih a jiných textů, jejichţ součástí jsou i texty o cvičení Smith Maguire 2002: 453 . Clara S. 

Lewis zaměřila své zkoumání na lidi praktikující jógu a studovala, jaký vliv má jejich sociální 

kapitál na zvyky ve cvičení. Na rozdíl od výzkumu Nicka Crossleyho dochází k závěru, ţe 

důvody k tomu, proč lidé začnou cvičit, nejsou zaloţené na vnitřních motivech, ale vychází 

právě ze sociálních vztahů (ze strany rodiny a přátel) podporujících zdravé praktiky. Tím je 

podle autorky narušována běţná představa, ţe volby v oblasti ţivotního stylu jsou jen odrazem 

individuálního charakteru a odpovědnosti Lewis 2008 . Vlastní odpovědnost, která je 

doprovázena tlakem na individuální jednání v oblasti zdraví, je spojená s morálním kódem, 

který se projevuje netolerancí těch, kteří se neangaţují v praktikách zlepšujících zdraví 

Hodgetts, Bolam, Stephens 2005: 124; Phillips 2005: 532; Featherstone 1982: 25, Grogan, 

Richards 2002: 227; Smith Maguire 2008: 67 . Na podobném principu fungují normy ohledně 

tělesného vzhledu, které jsou spjaté s restituovaným tělem, které představím v následující 

kapitole, a dále také ukáţu, ţe zdraví není výhradou přístupu k tělu jako k objektu, který je třeba 

usměrnit pro společenské potřeby. 

Někteří autoři spojují vzestup hodnoty zdraví s riziky, která se stávají základem pro 

organizaci sociálního světa Giddens 1991: 3 . Ulrich Beck (2002) povaţuje její růst za „novou 

morálku zdraví“
1
 a dává ho mimo jiné do spojitosti se změnami na pracovním trhu, které 

vyvázaly člověka z rodinných struktur. Důraz na vlastní zdraví je spojen také se sekularizací 

(člověk se přeorientoval z posmrtného ţivota na ţivot pozemský) a rozšířením moţností voleb o 

vlastním zdraví. Pod vlivem individualizace začali lidé pociťovat vlastní zodpovědnost za své 

zdraví, „které uţ není chápáno jako dar od Boha, ale jako výhoda na trhu práce“ Beck 2002: 

139-141 . Zde jde ale spíše o perspektivu osobní neţ společenskou, na rozdíl od Parusnikové 

(viz dále). 

Pojem rizikové společnosti, který rozvinul Ulrich Beck (2004), označuje stav, kdy se 

začínají objevovat negativa rozvoje, k nimţ předtím, vzhledem k nutnosti zaopatřit základní 

potřeby a „denní chléb“ pro obyvatele, nebylo přihlíţeno. K těmto změnám dochází postupně: 

„…v kontinuitě modernizačních procesů se  začínají dříve či později prolínat sociální situace a 

konflikty společnosti ‚rozdělující bohatství„ a společnosti ‚rozdělující rizika„“ Beck 2004: 27  a 

                                                           
1
 Stejný pojem najdeme už i u Bourdieuho Bourdieu (1979) 2010: 216 , ale nezabývá se jím nikterak 

podrobně. 
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ty se postupně stávají jedním z hlavních témat. Beck upozorňuje na to, ţe rizika existovala 

vţdy, ale nová jsou tzv. „globální rizika“, která doprovázejí průmyslovou nadprodukci. Tato 

rizika jsou otevřena sociálnímu definování a média tak hrají důleţitou úlohu. Beck popisuje 

důsledky rizikové společnosti takto:  „Rozšiřování a trţní vyuţívání rizik se nicméně nijak 

nepříčí logice kapitalistického vývoje, ale naopak ji pozvedá na nový stupeň. Rizika 

modernizace představují big business. Jsou to ony ekonomy hledané nenasytné potřeby. Hlad je 

moţné utišit, potřeby uspokojit. Civilizační rizika jsou však bezedným sudem potřeb, 

nenasytným, nekonečným, sebeprodukujícím. S Luhmanem bychom mohli říci, ţe riziky se 

ekonomika stává „autoreferenční“, nezávislou na daném okolí uspokojování lidských potřeb. To 

však znamená, ţe industriální společnost vytváří ekonomickou exploatací rizik, které sama 

vyvolává, situace ohroţení i politický potenciál rizikové společnosti“ tamtéţ: 30 . Rizikům 

jsme vystaveni, nevlastníme je a stávají se politickými tématy, coţ dříve nebylo běţné. 

„Riziková společnost je společností katastrof. Hrozí v ní nebezpečí, ţe výjimečný stav se stane 

stavem normálním.“ Beck 2004: 31  

Zuzana Parusniková uvádí, ţe rizika současné společnosti vznikají pod tíhou 

neoliberálních doktrín, které podporují volný trh a deregulaci všech sfér ţivota a jsou pak 

důsledkem toho, ţe jednotlivci přebírají odpovědnost sami za sebe Parusniková 2000: 136 .  Je 

podle ní potřeba mírnit Beckovu představu „katastrofické společnosti“ perspektivou Foucaulta, 

v níţ „jsou rizika sociálními konstrukcemi, vznikajícími v určitých reţimech moci. (…) 

Obranné reakce na hrozby a rizika nejsou tedy ve foucaultovském pohledu svobodnou volbou a 

promyšleným záměrem autonomního subjektu, ale součástí disciplinární technologie moci. Aby 

jedinec rizika ‚zvládl„, tj. aby se jim vyhnul, aby je minimalizoval či aby se proti nim pojistil, 

vyţaduje neutuchající bdělost a tvrdou sebedisciplínu. Diskurz zdraví je výborným příkladem 

těchto disciplinárních reţimů“ Parusniková 2000: 137 . Zdraví se stává realistickým projektem, 

protoţe jsme přesvědčováni, ţe ho můţeme mít pod kontrolou a navíc jsme vystavováni celé 

řadě státních i komerčních zdravotních kampaní, které hlásají, jak ho dosáhnout tamtéţ . Jak 

ale ukazuje Hodgetts, Bolam a Stephens, kult zdraví je propagován tak, aby byla jeho 

konstruovanost zakryta Hodgetts, Bolam a Stephens 2005: 128 , a stejně tak Parusniková 

shledává, ţe lidé podléhají iluzi, ţe zdraví jako hlavní ţivotní zásada je jejich svobodnou volbou 

Parusniková 2000: 139 . Jiný přístup k tělu, který následně představím, nepovaţuje rizika a 

zdraví pouze za disciplinární reţimy společnosti (jako v pojetí Parusnikové), ale na tělo pohlíţí 

jako na osobní vlastnictví, za nějţ odpovídáme, a jehoţ vzhled a vlastnosti jsou skutečně volbou 

jednotlivce, protoţe ten jím prezentuje sám sebe. 
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1.1.2 Tělo jako osobní vlastnictví a restituce těla 

Společenský pohled na tělo, které je usměrňováno, lze doplnit perspektivou jedince. 

Sociologové těla se domnívají, ţe současný zájem o něj je způsoben změnami jeho 

symbolického významu Davis 1997; Turner 1996, Featherstone 1982, 1987 . Stává se 

prostředkem pro sebevyjádření, stáváme se tím, kým chceme být, a volby v oblasti ţivotního 

stylu jsou podstatné pro pojetí vlastní identity Davis 1997: Giddens 1991: 5 . Ţivotní styl, to 

nejsou jen praktiky uspokojování potřeb, ale materiální forma příběhu sebe-identity Giddens 

1991: 81 . Přírodu, a stejně tak i tělo, nevnímáme jako jednou provţdy „dané“ Turner 1996: 61, 

Giddens 1991: 7 . Pozdní modernitu definuje tendence při všech aktivitách neustálé revize ve 

světle nových informací a nového vědění Giddens 1991: 20 . Podle Barryho Glassnera, který 

zkoumá fenomén fitness ve vztahu k postmoderně, není současné tělo pouhým strojem, ale je 

strojem s vnitřním procesorem, který zpracovává informace (včetně informací vysílaných tělem 

samotným – bolest, vrásky apod.) a následně sám sebe řídí a koriguje Glassner 1989: 184-185 .  

Cvičební manuály, které zkoumala Jennifer Smith Maguire, konstruují fitness jako 

racionální, instrumentální aktivitu, která je spojena s instrumentálním pojmem potěšení. 

Ukazuje, ţe oproti tomu spontánní, iracionální nebo bezprostřední zábava, která bývá běţně 

spojována s volným časem, v manuálech o cvičení nebývá. Potěšení v nich znamená poctivou 

sebe-disciplínu těla, na kterém pracujeme pro druhé, znamená důvěru, kterou člověk získává 

z fit těla, i dojem, jaký dělá na druhé, a moţnost nakupovat věci na toto tělo. Nejde o potěšení 

ze samotného cvičení, ale z jeho efektů. Cvičební manuály si podle ní proto zachovávají 

moderní formu, kdy je potěšení přednější neţ zábava Smith Maguire 2008: 70 - 71 . Je 

otázkou, zda je takové tvrzení validní, zda jde o modernitě a postmodernitě uvaţovat pouze 

v rovině potěšení a zábavy nebo instrumentálnosti a nezištnosti. Pokud bychom to ale měli 

vztáhnout ke zde uvedenému dělení na dva přístupy k tělu, pak její zjištění odpovídají restituci 

těla, protoţe sebedisciplínou vytváříme tělo pro druhé, tedy tělo, které vyjadřuje naší identitu a 

zobrazuje ji druhým. Podle Mika Featherstonea nelze ţivotní styl chápat jen z hlediska směnné 

hodnoty a instrumentálně racionální kalkulace, protoţe ho v konzumní kultuře vyrovnává 

expresivní dimenze. Je pak podle něj vhodnější hovořit o kalkulovaném hedonismu, kdy na 

jedné straně kalkulujeme efekty stylu a emoce, na druhé straně estetizujeme racionální dimenzi 

ţivotního stylu skrz estetickou odlišnost. Ţivotní styl není jen bezděčně přijímán (tradice, zvyk), 

ale je vytvářen na základě projektu a lidé ho ukazují a ukazují skrz něj svoji individualitu 

Featherstone 1987: 59 . Ve foucaultovské  perspektivě, kterou přebírá Parusniková, je zdraví 

rovněţ povaţováno za projekt, ale jde o projekt pod vlivem disciplinární moci společnosti 

Parusniková 2000: 137 . Featherstone a další autoři, kteří se na tělo dívají optikou restituce, 

povaţují jeho změny včetně zdraví za projekt autonomních aktérů. Vzhled, jehoţ význam je 
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v konzumní kultuře zdůrazňován, je pod tlakem norem tělesného ideálu reprezentovaným 

například reklamou, která učinila z lidí tvory s neustálou potřebou se sledovat, protoţe 

nedostatky jsou povaţovány za něco nepřirozeného Featherstone 1982: 20 . 

Perspektivu těla jako projektu rozvinul například Anthony Giddens (1991), který 

povaţuje Foucaultův přístup k tělu za nedokonalý, protoţe jednání vidí pouze ve spojení těla a 

internalizované disciplinární moci. Podle Giddense je tělo nutné chápat ve vztahu k jednání 

dvojím způsobem – jako integrální součást povahy jednání i vnímání aktéra ostatními jako 

kompetentního Giddens 1991: 57 . Tělo podle něj není jen fyzická entita, kterou vlastníme, ale 

je to jednající systém, a v kaţdodenních interakcích součást našeho vnímání vlastní identity. 

Vzhled v minulosti vyjadřoval sociální identitu, zatímco nyní vyjadřuje osobní identitu. Tělo a 

jeho podoba se podle Giddense stala centrálním elementem reflexivního projektu osobní 

představy jáství. Např. diety jsou součástí širšího fenoménu kultivace těla skrz reţimy, čímţ 

jedinec reflexivně ovlivňuje projekt vlastní identity tamtéţ: 99-100 . Také Bryan S. Turner 

povaţuje diety za spjaté s problémem jáství – dobrý tělesný vzhled je důleţitý pro dobré 

vnímání sebe sama Turner 1996: 23 . Podle Turnera je tělo třeba chápat jako biologické i 

symbolické (kulturní) – člověk zároveň má tělo i je tělem tamtéţ: 60-61, 82 .  

Shelley Budgeon  kritizuje Giddense za to, ţe konceptualizuje vztah těla a duše jako 

binární, povaţuje mysl za nadřazenou tělu a opomíjí generovou rovinu této binarity Budgeon 

2003: 37 . Dualismus mysli a těla podle ní bude přetrvávat, pokud bude tělo povaţováno pouze 

za objekt kultury tamtéţ: 42 . Ve svém výzkumu vztahu mladých ţen k vlastnímu tělu 

Budgeon zjistila, ţe za důleţitý nepovaţovaly ani tak vzhled, jako spíše vztah k vlastnímu tělu. 

Ptala se na jejich názor na plastické operace, a výpovědi poukazovaly na to, ţe povaţují za 

podstatné, ţe člověku operace pomůţe k větší ţivotní spokojenosti, nikoliv ţe bude lépe 

vypadat. Vzhled těla není redukovatelný na identitu ani naopak, ale podstatné je to, jak je tělo 

proţíváno. Zároveň dotazované cítily i sociální tlak na vzhled ţenského těla, jeho disciplinaci a 

normalizaci – nespokojenost s vlastním tělem cítily jako potřebu mít větší sebe-disciplínu a 

zodpovědnost za velikost a tvar svého těla tamtéţ: 48 . Hlavní otázkou podle Budgeon není to, 

co těla znamenají, ale co dělají a co dělat umí. Tím klade důraz na tělo v procesu a na to, ţe 

nejsou jen objekty, ale také stavy („event“), které jsou neustále tvořeny a přetvářeny tamtéţ: 

50 . Ţitá nebo procesní stránka těla byla významným tématem i u cvičících výzkumu Nicka 

Crossleyho (2006). Cvičení jim pomáhalo změnit způsob vnímání světa v pozitivním smyslu - 

ovládnutí sebe sama a světa, ve kterém ţijí. Vypovídali např. o zlepšení sebeúcty nebo 

spokojenosti (ne jen po vzhledové stránce). Podle Crossleyho si tak uvědomují tělesnou rovinu 
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své identity, kterou tím, ţe cvičí své fyzické kompetence, sílu a zdraví, znovu potvrzují 

Crossley 2006: 42-43 . 

Studie Rosalind Gill, Karen Henwood a Carla McLeana také potvrzuje představu, ţe se 

tělo stává projektem identity, coţ dokládají výzkumem praktik tělesné modifikace muţů 

(cvičení, piercing, tetovaní, plastická chirurgie), kteří se v rozhovorech o vzhledu nebavili ani 

tak o svalech nebo kůţi, jako spíše o sobě, svém „já“ v určitých sociálních, kulturních a 

morálních prostředích Gill, Henwood, McLean 2005: 37 . I další studie zaměřené a gender vidí 

ve cvičení způsob, jímţ se naplňuje určitý projekt identity. Posilovnu, ve které je tělo přetvářeno 

narcistickým „já“, lze podle Thomase Johanssona (1996), který v ní provedl etnografický 

výzkum, chápat jako prostor, v němţ se vytváří genderové identity. Podobnému tématu se 

věnuje i Tristan S. Bridges (2009), podle nějţ je kulturistika genderovým projektem 

k dosahování hegemonní maskulinity. Naopak Roberta Sassatelli (1999) na základě svého 

etnografického výzkumu dochází k závěru, ţe posilovna je specifické prostředí, ve kterém lidé 

získávají identitu cvičícího a oprošťují se od veškerých vnějších identit, včetně těch 

genderových.  

Restituci těla dokazují také studie zabývající se motivy cvičení zaloţené na rozhovorech 

s cvičícími. Příkladem takové studie je práce Nicka Crossleyho, ve které dotazovaní uváděli 

důvody, proč pravidelně cvičí. Patřila mezi ně zábava, sociální interakce, relaxace a uvolnění, 

vzhled a zdraví, únik apod., ale nezmiňovali se o tom, ţe by svým jednáním pomáhali naplnit 

společenské cíle. Na druhou stranu ale Crossley upozorňuje na to, ţe výpovědi cvičících 

neodráţejí vnitřní mentální pochody a jde spíše o cíle nebo efekty cvičení nebo snahu je utřídit, 

kontrolovat a zhodnotit Crossley 2006: 27 . 

1.1.3 Reflexe obou přístupů, společné prvky a průsečíky 

Arthur W. Frank vytvořil typologii pouţívání těla, která má být vodítkem při orientaci 

ve fragmentovaném poli výzkumů a studií o těle Frank 1991: 95 , a ve které lze nalézt obě zde 

představené perspektivy. K vytvoření vlastní identity je podle něj potřeba tělo, které si je 

vědomé samo sebe. Domnívá se, následujíc Meada, ţe tělo si samo sebe nejvíce uvědomí při 

jednání a pouţívání tamtéţ: 51 . Jeho typologie vypadá následovně: 
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Obr. 1: Typologie pouţívání těla Arthura Franka 

 

Zdroj: Frank Arthur W. 1991. „For a Sociology of the Body: an Analytical Review.“ Pp. 36-102 in Mike 

Featherstone, Mike Hepworth, Brian S. Turner (eds.). The Body. Social Process and Cultural Theory. 

London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications. Str. 54. 

Jiţ z názvu je jasné, ţe Foucaultovu pojetí odpovídá disciplinované tělo, restituci těla 

pak nejlépe vyjadřuje zrcadlící tělo. Jde o ideální typy, které mají svá média neboli 

zprostředkovatele jednání. Disciplinované tělo je předpověditelné skrz médium usměrňování. 

Předpověditelný je proces i výsledek usměrňování. Skrz disciplínu se usměrňuje a neutralizuje 

hrozbu náhody (pokud by tomu tak nebylo, stalo by se dominujícím). Toto tělo pociťuje 

nedostatek tuţeb, chybí vztah mezi vlastní identitou a tělem, přesto není neintegrované. Pocit 

nedostatku je vţdy vědomý a projevuje se zařazením se do nějaké hierarchie (např. klášterní, 

vojenské) do podřadného postavení. Je monadické – orientované na svůj vlastní výkon, i kdyţ 

pracuje mezi ostatními (je mezi nimi, ale ne s nimi). Nedokáţe se vcítit do druhých. Stěţejní je 

otázka motivace. Hlavním teoretikem disciplinovaného těla je Foucault. I kdyţ se můţe zdát, ţe 

současné reţimy péče jsou analogické k dřívějším disciplínám odkazujícím k disciplinovanému 

tělu (zpověď, poníţení), podle Franka jde spíše o praktiky, při nichţ dochází k produkci tuţeb, 

takţe je řadí k zrcadlícímu tělu („mirroring body“). Tento typ uţívání těla je rovněţ 

předpověditelný, ale to z toho důvodu, ţe odráţí to, co je kolem něj. Jeho médiem je spotřeba, a 

je tedy natolik předpověditelné, nakolik jsou mu přístupné objekty spotřeby. Tělo zrcadlí 

objekty, a ty jsou vţdy viděny jako odráţející tělo. Spotřeba zde ale neznamená prosté uţívání 

v Marxově smyslu, ale jde spíše o asimilaci objektů k tělu a těla k objektům. Není to materiální 
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získávání věcí, ale projevuje se produkcí přání a tuţeb, která nemusí být konzumována (stačí 

např. vyzkoušet si něco v obchodě, bez nutnosti si to kupovat). Je sice otevřené vnějšímu světu, 

ten si ale monadicky přivlastňuje. Oproti disciplinovanému tělu je spojené se svojí identitou 

(„self“). V závěru Frank uvádí, ţe předkládané typy nelze chápat jako dichotomie, ale jsou to 

kontinua tamtéţ: 95 .  

Obě stránky (disciplinované i restituované tělo) nalezneme také u Chrise Shillinga 

(2003). Tělo je v současnosti potencionálně neustále přeměnitelné a jedinci se proto vědomě a 

aktivně zajímají o jeho řízení, udrţování a vzhled. Je to podle něj známkou praktického 

rozeznání významu těla, které je zároveň osobním zdrojem vlastní identity i sociální symbol pro 

ostatní. Jako příklad těla, jenţ se stává projektem, uvádí konstrukci zdravého těla v prostředí 

globálních rizik, ve kterém jsme pobízeni k převzetí zodpovědnosti Shilling 2003: 5 . Z mého 

pohledu jde o foucaultovské pojetí těla, protoţe globální rizika sice přenášejí odpovědnost na 

jedince, ale ti mají vykonat v podstatě stejnou práci, jakou v případě anatomo- a bio-politiky 

vykonávají např. instituce, přičemţ cílem je stále usměrnění těla v rámci společnosti pro její 

potřeby. Shilling ale dále uvádí, ţe reţimy péče o sebe spojené s konstrukcí zdravého těla jsou 

zároveň důleţité pro to, abychom měli dobrý pocit z toho, jak se jeví naše těla nám i druhým 

tamtéţ . Zde jde o restituované tělo a jeho obraz, který je důleţitý pro nás i pro ostatní, ne pro 

uţitečnost a poslušnost nebo kvůli biologickým procesům jako je plodnost nebo úmrtnost. Stále 

zde jde ale o prezentaci, jako by bylo tělo něco vnějšího, schránka pro duši, ale onen „dobrý 

pocit z vlastního těla“ dle mého svědčí o ţité stránce těla, které je součástí vnímání sebe sama.  

Oba pohledy na tělo mají některé společné prvky. Představím zde především tři z nich – 

modifikovatelnost těla, důraz na zdraví a pracovní trh:  

1) Kult zdraví („healthism“) je vše prostupující ideologií současné společnosti Parusniková 

2000; Hodgetts, Bolam, Stephens 2005 . Účastníci výzkumu o vlivu mediální propagace 

zdraví tak například povaţovali ţivotní styl a zdraví za synonyma Hodgetts, Bolam, 

Stephens 2005: 130 . Morální kód této ideologie hlásá samostatnost a zodpovědnost člověka 

za vlastní zdraví. Tento kód se objevuje ve výpovědích dotazovaných v mnoha dalších 

výzkumech a pracích – je spojen s ignorací a odsuzováním těch, kdo kvůli nedostatku 

sebedisciplíny nepouţívají předkládané praktiky zlepšující zdraví nebo kteří jsou nemocní, 

a např. obezita je spojována s nedostatkem kontroly nebo vůle Hodgetts, Bolam, Stephens 

2005: 124; Phillips 2005: 532; Featherstone 1982: 25, Grogan, Richards 2002: 227; Smith 

Maguire 2008: 67 . 
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Zdraví je moţné vidět dvěma způsoby – jednak pod vlivem Foucaultovy bio- a anatomo-

politiky, jednak z hlediska trendu restituce těla - je buď součástí disciplinární technologie 

moci, anebo volbou jedince v budování jeho vlastní představy o sobě: 

Tabulka 1: Zdraví v pohledu ukázněného a restituovaného těla 

Ukázněné tělo Restituované tělo 

Disciplinární reţimy pro zdraví, které jsou 

důleţité pro uţitečnost jedinců a populací, 

(např. intervenční programy, ale i 

internalizovaná hodnota zdraví v podobě 

sebedisciplíny). 

Zdravotní praktiky jsou důleţité pro identitu 

člověka – získá tím ceněný vzhled a nálepku 

odpovědnosti a je součástí projektu ţivotního 

stylu.  

Odpovědnost za sebe vůči společnosti. Odpovědnost za sebe vůči sobě. 

Globální rizika. Rizika vlastní odpovědnosti. 

  

Jak ukazuje Darrin Hodgetts, Bruce Bolam a Christine Stephens, kult zdraví je 

propagován tak, aby byla jeho konstruovanost zakryta Hodgetts, Bolam a Stephens 2005: 128 , 

a stejně tak Parusniková shledává, ţe lidé podléhají iluzi, ţe zdraví jako hlavní ţivotní zásada je 

jejich svobodnou volbou Parusniková 2000: 139 .  

Podle Mika Featherstonea uţitečnost těla ustupuje v situaci, kdy asketické tělesné praktiky 

přestaly být spojovány se zdravím, ale vztahují se ke zlepšování vzhledu Featherstone 1982: 

18 . Díky reklamě „tělesná krása začala být povaţována za znak rozumnosti a vytrvalosti 

v oblasti zdraví“ tamtéţ: 25 . Zdraví se propojilo s představou určitého vzhledu a zdravý 

vzhled se stal formou symbolického kapitálu Smith Maguire 2008: 67 .  

2) Předpokladem toho, ţe člověk směřuje určité praktiky k tělu, je ten, ţe tělo lze modifikovat, 

přeměňovat, coţ umoţňuje zdravotní a technologický pokrok  Giddens 1991; Smith 

Maguire 2002, 2006; Budgeon 2003; Parusniková 2000; Fullgar 2002 . Tělo se stává se 

fenoménem moţností a voleb Shilling 2003, Giddens 1991 . Cvičení pak lze chápat jako 

jednu z praktik modifikace těla Crossley 2006: 37 . Právě proto existují četná přirovnání 

těla ke stroji. Bryan S. Turner se ve svém článku o racionalizaci stravování zabývá historií 

tohoto příměru. Objevuje se například u Reného Descartese, podle kterého je tělo 

samostatné, nezávislé na duši a můţe fungovat jako stroj na základě mechanických pravidel 
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Turner 1982: 259 . Ve foucaltovské linii uvaţování se tělo podobá stroji, protoţe se 

přetváří k větší uţitečnosti a poslušnosti a stává se předmětem kontroly Foucault 1999: 

169; Shilling 2003: 32  a podle Chrise Shillinga věda a technologie oslabily hranici mezi 

tělem a strojem [Shilling 2008: 1]. Předpoklad modifikace těla je tak platný pro obě 

perspektivy. 

3) Za typický průsečík obou perspektiv lze povaţovat pracovní trh. Foucault popisuje potřebu 

udělat tělo poslušné a uţitečné, aby ho integrovala do systémů administrativní a 

ekonomické kontroly Foucault 1999: 162 . Beck zase popisuje zdraví jako výhodu na trhu 

práce Beck 2002: 139-141 , tedy výhodu jedince, který se díky zdraví na trhu práce lépe 

umístí. Stejně tak podle Bourdieuho zjištění nové střední třídy pečují o svůj zevnějšek, 

protoţe pracují na pozicích, na kterých je důleţitá prezentace Bourdieu (1979) 2010: 201-

205 . Je zde tedy spojení těla z perspektivy jedince a pracovního trhu, ale zároveň 

společnost jedince potřebuje ukáznit, aby byl schopným pracovníkem. 

Pokud bych to měla shrnout, pak tělo ve foucaultovském významu je něco vnějškového, 

něco, co neustále „nosíme na sobě“ a co slouţí společenským cílům. Restituované tělo je tělo 

ţité a proţívané jako součást vlastní identity, není pouze nosič duše, ale jsme to my samy. Jde o 

dva pohledy na tělo, které se nevylučují – nenahrazují jedna druhou, jak by se mohlo zdát.  

1.3 Volby v oblasti životního stylu 

Volby v oblasti ţivotního stylu a tedy i volného času jsou závislé na řadě faktorů. Je 

proto třeba se podívat na to, co můţe hrát roli při výběru takových aktivit, jako je cvičení, 

protoţe jako volný čas je součástí širších vztahů v rámci ţivotního stylu jedince. Vazba mezi 

třídami a jejich ţivotním stylem je předmětem studie Pierra Bourdieu „Distinctions“ (1979). 

Jeho práce vytvořená na základě výzkumu dat sebraných v průběhu 60. let je velmi významná i 

na poli sociologie těla. Lze ji označit za myšlenkový a teoretický zdroj mnoha studií z této 

oblasti, přestoţe jsou některá jeho tvrzení zpochybňována a kritizována.  

Odlišnosti v povaze jednání a způsobů, které jsou běţně povaţovány za vrozené nebo 

přirozené, jsou podle Pierra Bourdieu ve skutečnosti diference, odchylky, distinktivní rysy 

neboli vztahové vlastnosti, které mohou existovat jedině ve vztahu k jiným vlastnostem. Tyto 

distinkce lze pozorovat v sociálním prostoru, ve kterém jsou jedinci nebo skupiny rozmístěni 

podle pozic, které určují dva principy diferenciace – kulturní a ekonomický kapitál. Bourdieu 

tuto sociální topologii zobrazuje grafem, kde jejich poměr tvoří horizontální osu, vertikální osa 

pak znázorňuje mnoţství celkového kapitálu. Do tohoto grafu lze umístit aktéry podle voleb 

v oblasti ţivotního stylu. Prostorová blízkost nebo vzdálenost „na papíře“ pak odpovídá 



27 

 

skutečné sociální blízkosti resp. vzdálenosti Bourdieu 1998: 13-14 . Klíčové je Bourdieuho 

pojetí habitu jako strukturované a zároveň strukturující struktury Bourdieu (1979) 2010: 166 , 

který je základem pro volby v oblasti ţivotního stylu. Je to „strukturující mechanismus 

spoluurčující dispozici či tendenci k určitému jednání nebo porozumění situaci“ Šafr 2008: 24-

26 . Specifickou formou habitu je pak třídní habitus, který Jiří Šafr, který pouţívá Bourdieho 

teorii v českém prostředí, popisuje takto: „Třídní habitus představuje strukturální variantu 

habitu individuálního. Jde o princip, který generuje a sjednocuje (strukturuje) princip našeho 

konkrétního jednání, dává nám vodítko, jak se jako příslušníci určité sociální třídy máme chovat 

nejen v nám známých, ale i nových, dosud nepoznaných situacích. Habitus v Bourdieuho pojetí 

představuje internalizovanou formu třídních podmínek, které zároveň tyto podmínky vytváří.“ 

Šafr 2008: 26 .  

Dalším důleţitým konceptem Pierra Bourdieu je pojem „vkus“. Definuje ho jako sklon 

ke klasifikovaným a zároveň klasifikujícím předmětům a praktikám, odpovídající dané třídě. Je 

to vzorec, který vytváří jednotný soubor preferencí, tedy ţivotní styl. Vkus můţe být pouze 

částečně vědomý a vytváří systém, který vţdy vyjadřuje určitou třídu nebo určité podmínky 

existence Bourdieu (1979) 2010: 169-170 . Vkus tříd, který je pod vlivem habitu, je ztělesněný. 

Bourdieu to ilustruje na příkladu jídla. Kaţdá třída má nějakou představu o těle a o efektech 

jídla na tělo – na jeho sílu, zdraví a krásu, kterým přikládají různou váhu. Proto si vybírají různá 

jídla podle toho, zda je pro ně důleţitější síla (dělnické třídy) nebo tvar těla (zástupci profesí). 

Bourdieu tvrdí, ţe ztělesněný vkus vytváří „třídní tělo“ – tělo materializuje třídní vkus a 

viditelné formy jako je tvar těla vyjadřují vztah k tělu. Nejde jen o preference v jídle, ale i o 

pouţívání těla v práci a ve volném čase. Třídní zařazení se projevuje v celkovém tělesném 

schématu, které zahrnuje např. i fyzický přístup k aktu jídla. Například u francouzských muţů 

z dělnických profesí bylo v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století povaţováno za 

nevhodné konzumovat ryby – nejenţe je to pokrm lehký, navíc ale vyţaduje „piplavou“ práci, 

kterou muţské ruce nezvládnou, vypadají při tom dětinsky a celkově to odporuje muţskému 

stylu jedení tamtéţ: 187 - 188 .  

Vkus se projevuje také v tom, jak třídy hodnotí efekty sportu na vnější tělo (štíhlost, 

elegance, viditelné svaly apod.), vnitřní tělo (zdraví, relaxace) a na jiné výnosy (např. 

ekonomické a sociální výhody). Tělo a jeho vzhled je důleţitý hlavně pro střední a novou 

střední třídu („nouvelle petite bourgeoise“), kterou tvoří lidé pracující na pozicích, kde se musí 

prezentovat a reprezentovat. Na oplátku své „investice“ do vzhledu očekávají zisk materiálního 

nebo symbolického výnosu. Bourdieu shledává, ţe zájem o vzhled a investování do něj se týká 

především ţen zastupující tyto třídy. Své tělo vidí objektivizovaně, to znamená skrz oči 
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ostatních lidí, jakoby zvnějšku, a neustále se ho snaţí sledovat, kontrolovat a opravovat 

Bourdieu (1979) 2010: 201-205, 359 .  

V článku „Sport and Social Class“ (1978) se Bourdieu zabývá vztahem tříd a 

sportovních praktik. Sportovní praktiky je podle něj nutné zařadit do třídního habitu, protoţe 

jejich volba závisí na ekonomickém a kulturním kapitálu, volném čase, na etických a 

estetických charakteristikách kaţdé třídy nebo třídní frakce a na objektivním potencionálu 

dosaţení etiky a estetiky daného sportu Bourdieu 1978: 834 . Různé třídy mají také různý 

vztah ke svému tělu, a to se následně projevuje ve výběru sportu, který tyto třídy provozují. 

Dělnické třídy mají instrumentální vztah k vlastnímu tělu a vybírají si sporty, které vyţadují 

značné úsilí, někdy i bolest a utrpení (jako v případě boxu) a někdy dávají v sázku celé tělo 

(motocyklové závody, parašutismus apod.). Pro vyšší třídy je tělo cílem samo o sobě, kladou 

důraz na vnitřní fungování těla jako organismu a na vzhled. Ovšem zájem o kultivaci těla podle 

Bourdieuho projevují i niţší střední třídy, jako mladí vedoucí pracovníci, administrativní 

pracovníci ve zdravotních sluţbách a speciálně učitelé základních škol. Sporty orientované na 

zdraví (jako chůze, jogging) na rozdíl od míčových sportů neposkytují uspokojení soutěţivosti, 

ale jsou vysoce racionální a racionalizované. Jsou vedeny snahou dosáhnout praktické cíle a 

získávají význam jen při teoretickém a abstraktním vědění o jejich efektech. Zároveň ale jedinci 

dosahují uspokojení ve snaze samotné Bourdieu 1978: 838; Bourdieu (1979) 2010: 210-214 .  

Jiní autoři si ale všímají toho, ţe co platilo pro Francii 60. let, kterou zkoumal Bourdieu, 

je pro současnou dobu příliš zjednodušující (např. přístup k tělu jednotlivých tříd Seippel 2006: 

59 ). Například v oblasti zdravého způsobu ţivota (péče o zdraví, stravovací návyky), kam by 

mohlo být zařazeno i cvičení, dochází Jiří Šafr k závěru, ţe přestoţe do jisté míry je jeho 

konzumace spojena s třídním zařazením, „oblast zdravého ţivotního stylu má u nás 

individualizovanou povahu a není tak svázána se specifickou třídní strukturou“ Šafr 2008: 84 . 

Podle Mika Featherstonea chybí v  postmoderní době ve společnosti právě statusové skupiny 

s fixním stylem ţivota. Neznamená to ovšem, ţe by neexistovala ţádná pravidla. Je potřeba 

vytvořit novou koncepci ţivotního stylu, která bude charakterizovat habitus nových středních 

tříd, o kterých píše Bourdieu Featherstone 1987: 55-56 . Featherstone proto předkládá několik 

bodů o dynamice pole ţivotních stylů a kulturních statků, čímţ se snaţí přiblíţit současnou 

situaci. Čas je podle něj vhodným, nebo dokonce nejlepším měřícím nástrojem distancí mezi 

styly a ţivotními styly. Ve vrstvě intelektuálů, ke kterým se nové střední třídy snaţí přiblíţit, 

dochází k souboji mezi původními reprezentanty a nováčky, kteří volí rozvratné strategie – 

touţí po revoluci, odlišnosti, anebo po návratu k opravdovým kořenům. Noví intelektuálové a 

noví podnikatelé na poli kultury se snaţí v rámci rozvratných strategií legitimovat nová pole 
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(např. rocková hudba, móda nebo kino), která by rozvrátila dosavadní chápání toho, co je 

vtělené v pojmu „vysoká kultura“. Zavádějí nová „pravidla hry“, která jsou původní 

intelektuálové nuceni přijmout, aby si zachovali alespoň zdání původního monopolu kulturní 

autority. Roste počet institucí a zaměstnanců v institucích na poli kultury, přičemţ je ale 

podkopána tradiční hodnota a ověření autenticity. Roste rovněţ kapacita cirkulace informací, 

coţ je svázáno s globalizací. Intelektuálové tak musí interpretovat tradice a styly v globálních 

podmínkách, a to oslabuje autoritu zavedených západních hierarchií vkusu (vysoké) kultury. 

Nakonec Featherstone uvádí, ţe jednou ze strategií „intelektuálů-nováčků“ neboli „intelektuálů-

outsiderů“ je snaha rozvracet celou „hru“ – a to je podle něj postmodernismus. Tradiční 

distinkce a hierarchie padají, je uznán polykulturalismus, je oslavován kýč, populární věci a 

odlišnost. Jde o koloběh, ve kterém nová hra intelektuálů zahrnuje nové podmínky produkce 

kulturních statků, a tato hra je zase vítána jako velmi dobře prodejná kulturními 

zprostředkovateli Featherstone 1987: 66-69 .  

Z výše uvedeného plyne, ţe pojetí vlastního těla v rámci ţivotního stylu není třídně 

specifikované, a tedy i aktivity na jeho modifikaci, jako je cvičení, takové nebudou. Anthony 

Giddens ale dospívá k jinému závěru. Je podle něj do značné míry pravda, ţe chudí jsou 

vyloučeni z moţnosti utvářet svůj ţivotní styl, jak to prezentují média. Třídní a jiná dělení 

(generové, etnické) mohou být podle něj částečně definována rozdílným přístupem k formám 

sebeaktualizace Giddens 1991: 5-6 .  

Jennifer Smith Maguire zkoumající americké cvičební manuály na základě statistik 

čtenářů magazínů zjistila, ţe jejich konzumenty, stejně tak i konzumenty jiných statků a sluţeb 

spojených se cvičením, jsou především střední třídy a v nich pak převaţují ţeny, čímţ se 

shoduje s  Bourdieuho závěry z francouzského prostředí. Pole fitness se těmto třídám 

přizpůsobuje, protoţe jsou náchylné ke vnímání svého těla jako projektu, jehoţ vylepšování je 

součástí vnímání vlastní identity a sociální mobility. Svou roli má i vstup ţen na trh práce, které 

se tak stávají významnými spotřebiteli Smith Maguire 2002: 452 . 

1.4 Cvičení jako sociální pole 

Pojetí těla z pohledu společnosti a jedince a vliv faktorů spojených s volbami v oblasti 

ţivotního stylu jsou jen jednou vrstvou nebo jedním moţným způsobem zkoumání fenoménu 

cvičení. Je ale třeba se podívat na cvičení jako na specifický mikrosvět. Pierre Bourdieu 

rozvinul koncept, pomocí něhoţ je moţné analyzovat strukturu určité oblasti, a který nazývá 

sociální pole. 
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Sociální pole je v Bourdieuho pojetí autonomní svět se svými vlastními zákony, 

kapitály a kritérii hodnocení. Podle Bourdieuho je chybou aplikovat na všechna pole 

perspektivu pole ekonomického. Jiná pole jsou naopak postavená na symbolickém, nikoliv 

ekonomickém, kapitálu, kterým je „kterýkoli v  druh kapitálu, jestliţe je vnímán na základě 

kategorií vnímání, principů vidění a rozlišování, systémů klasifikace, klasifikačních a 

poznávacích schémat, jeţ jsou, alespoň z části, plodem přijetí objektivních struktur dotyčného 

pole, to jest struktury rozdělení kapitálu v onom poli Bourdieu 1998: 113 . Je to pole silové a 

pole bojové. Na aktéry zaangaţované v poli působí tlak jeho struktury a ti se střetávají různými 

prostředky a za různými cíly podle svého postavení, čímţ se pole reprodukuje nebo mění. Boj 

mezi aktéry nebo institucemi probíhá proto, ţe se snaţí ve svých polích získat dominantní 

postavení, tzn. ţe jde o boj za uchování nebo změnu „kurzu“ mezi jednotlivými druhy kapitálu 

tamtéţ: 38-40 . Všechna pole vyţadují od těch, kdo do nich vstupují, zájem, vsazení („illusio“). 

Ten je podmíněn tím, ţe jedinec musí mít určitý habitus, aby „hře“ pole rozuměl.  

„Usilovat v poli o revoluci znamená přiznávat mu právě to, co je jeho tichým 

poţadavkem, totiţ ţe je významné, ţe hry, jeţ v něm probíhají, jsou natolik významné, 

aby probouzely chuť je zvrátit. 

Dá se tedy říci, ţe mezi lidmi, kteří v poli zaujímají opačné pozice a kteří si zdánlivě 

oponují naprosto vším, ve skutečnosti existuje jakási tichá dohoda: shodují se na tom, ţe 

o věci, jeţ jsou na onom poli ve hře, stojí za to hrát.“ Bourdieu 1998: 107  

Z tohoto pohledu by bylo moţné cvičení chápat jako pole, ve kterém je těmi „věcmi, o 

které stojí za to hrát“, tělo, resp. určité tělo. Mocenský boj pak můţe probíhat na úrovni strategií 

dosaţení tohoto ideálu – kaţdá bude obhajovat sama sebe jako nejvíce legitimní a bude usilovat 

o ovládnutí pole. Cvičení je jen jeden z prostředků modifikace těla směrem ke štíhlému, 

vypracovanému a zdravému tělu, dalšími praktikami pak mohou být např. diety, určité léky, 

krémy apod. Mocenský boj pak můţe probíhat tím způsobem, ţe se např. jednotlivé praktiky 

budou vymezovat jedna vůči druhé, jako v případě jógy, jejíţ praktikanti se vymezují vůči těm, 

kdo navštěvují posilovny Lewis 2008: 541-542 . Pojetí pole Pierra Bourdieu se ale do značné 

míry odlišuje od Giddensova pojetí těla jako součásti projektu budování vlastní identity. 

Bourdieu se brání utilitárnímu přístupu k jednání. Aktéři nejednají podle předem stanovené 

vědomé kalkulace, přestoţe mohou mít určité cíle, ale podle habitu, který umoţňuje cit pro hru 

a „předperceptivní anticipace, praktické indukce zaloţené na předchozí zkušenosti“, nikoliv 

plánování budoucnosti (co se můţe nebo nemůţe stát) Bourdieu 1998: 109 . Habitus je pak 

strukturované tělo, „jeţ do sebe pojalo imanentní struktury určitého světa nebo jeho části, 

určitého pole, a strukturuje způsob vnímání tohoto světa i jednání v tomto světě“ tamtéţ: 110 .  
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Nick Crossley (2004) analyzuje kruhový trénink jako formu habitu
2
. Kruhový trénink je 

podle něj struktura, která utváří aktivitu aktéra a zároveň je aktérem formována. Z praktik 

tréninku se stává trvalá dispozice v tělesném schématu cvičícího (know-how), a praktiky 

tréninku jsou jím zároveň formovány. Tato dispozice je přitom nezbytným předpokladem pro 

kruhový trénink jako sociální praxi, jejíţ aktéři musí vědět, jak ji provést, a musí být k tomu 

připraveni. To, ţe je habitus kruhového tréninku zároveň strukturující i strukturovaný, dokazuje 

podle Crossleyho nekompetence nováčků. Ti ještě nemají zaţitá pravidla hry, takţe je jejich 

habitus nestrukturovaný, a proto jsou nekompetentní. Postupem času se naučí tělesné techniky, 

inkorporují habitus kruhového tréninku a začnou hrát aktivní roli v reprodukci tohoto tréninku 

jako sociální praxe Crossley 2004: 47 . V jiné práci (2006) zase tentýţ autor poukazuje na 

distinkci mezi motivy ke cvičení, které vedou cvičící k tomu, ţe se cvičením vůbec začnou, a 

motivy, které je vedou k setrvání v této činnosti. Podobně Bourdieu popisuje dráhy literárních 

autorů v literárním poli, které jsou podle něj objektivizací habitů a sil pole. Dráha autora (řada 

pozic v postupných stavech literárního pole) je definována pouze strukturou pole, tzn. vztahově 

Bourdieu 1998: 55 . 

Na druhou stranu ale Bourdieu uvaţuje o světech – polích, ve kterých je ceněna 

nezištnost (rodina, umělecké, vědecké pole apod.) a je otázkou, do jaké míry je pole cvičení 

zištné, a tedy nakolik se potencionálně podobá poli ekonomickému v principu náklady-výnosy. 

I nezištná pole mají své zájmy, za které jsou aktéři ochotni poloţit i ţivot Bourdieu 1998: 116 . 

Jennifer Smith Maguire povaţuje fitness za kulturní pole, protoţe má sítě produkce, 

konzumentů, produktů a praktik, které obklopují péči o tělo skrz fyzické cvičení Smith 

Maguire 2002, 2008 . Cvičení, které je naturalizováno jako volný čas, produkuje určitou 

hodnotu, kterou je fit tělo a zdraví. V analýze amerických cvičebních manuálů naráţí také na 

téma, podle nějţ je cvičení prezentováno jako strategie investování do sebe. Logika této 

strategie spočívá v tom, ţe úsilí vloţené do cvičení je vyplaceno ve formě kulturního, fyzického 

a sociálního kapitálu. Vypadat dobře a zdravě je jakási směnná hodnota Smith Maguire 2008 . 

Bourdieu uvaţuje o otázce univerzalizačních strategií, které jsou základem všech norem, a které 

se téměř vţdy jeví jako prospěšné. Jde o to, ţe přizpůsobení se určité normě se můţe jevit jako 

nezištné, ale ve skutečnosti jím člověk maskuje zištné jednání Bourdieu 1998: 117 . Takto se 

můţe jevit právě prezentace cvičení, která opírá svoji argumentaci o pozitivní zdravotní dopady 

cvičení, ale ve skutečnosti nabádá spíše ke konzumnímu neţ zdravému chování Smith Maguire 

2006 .  

                                                           
2
 Uplatňuje ovšem fenomenologický koncept habitu, který můţe podléhat inovacím a není tudíţ tak 

statický jako v přístupu Bourdieho 
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Vyvstává také otázka přístupu do pole. Objevuje se názor, ţe níţe postavení lidé nemají 

moţnost utvářet svůj ţivotní styl a prezentují to tak i média Giddens 1991 . Zcela protichůdně 

se ale vyjadřuje např. Mike Featherstone, podle kterého naopak propagace konzumní kultury 

předkládá pro všechny otevřenou moţnost sebezlepšování a sebevyjádření, nikoliv jen pro 

mladé a majetné Featherstone 1987: 59 . 

 1.5 Gender a cvičení 

Přestoţe oproti původnímu plánu nesrovnávám časopisy určené ţenám a muţům, lze 

předpokládat, ţe gender bude hrát v článcích prezentujících cvičení významnou roli, protoţe 

cvičení je praktika pouţívající tělo a orientovaná na něj. Z pohledu feministických teorií bylo 

tělo vţdy daleko více svázané s ţenstvím, a není proto překvapivé, ţe se mnohé studie cvičení 

zaměřují na genderovou rovinu této aktivity. 

V souvislosti se cvičením se objevují studie posiloven (Sassatelli 1999, Leeds Craig, 

Liberti 2007, Johansson 1996), překáţek a motivace ke cvičení (Thomsson 1999, Whitehead, 

Biddle 2008), o vyrovnávání se se stereotypy (Gill, Henwood, McLean 2005), studie o 

sebeobjektivaci (Johansson 1996, Strelan, Hargreaves 2005, Monro, Huon 2005), nebo studie 

kulturistů a kulturistek (Salvatore, Marecek 2010, Bridges 2009, Shilling, Bunsell 2009), body 

image a vnímání tělesnosti (Grogan, Richards 2002, Hargreaves, Tigemann 2006, Budgeon 

2003). Všechny tyto práce ukazují, ţe gender hraje důleţitou roli ve vnímání i praktikování 

cvičení, a ve vnímání vlastního těla. Feministický přístup podkopává samozřejmý koncept 

„přirozenosti“ těla, který povaţuje odlišnosti pohlaví pouze za následek biologických rozdílů, 

místo aby je vnímal jako následek naturalizované struktury genderové nerovnosti Budgeon 

2003: 38 . Jedním z příkladů sociálního konstruktu jsou stereotypy zatěţující jednotlivá pohlaví. 

Přestoţe přibývá muţů, kteří cvičí z důvodu vzhledu, v jejich výpovědích převaţuje stereotyp, 

ţe muţi se o svůj vzhled nemají zajímat - je to zţenštilé, bojí se, ţe budou označeni za gaye 

nebo za nemaskulinní, a celkově se snaţí vyhnout se nevhodného zaujetí vlastním tělem 

Hargreaves, Tigemann 2006, Grogan, Richards 2002, Gill, Henwood, McLean 2005 . Ţeny 

zase často spojují cvičení s maskulinitou, připadá jim nefemininní, posilovna je povaţována za 

muţskou instituci a distance od sportu je pro ně často způsob vyjádření ţenskosti  Whitehead, 

Biddle 2008, Leeds Craig, Liberti 2007, Thomsson 1999 . 

Roberta Sassatelli, která provedla etnografický výzkum dvou italských posiloven na 

základě přístupu Ervinga Goffmana k sociálním interakcím, se liší ve svých výsledcích od 

výsledků ostatních výše uvedených studií. Posilovna je podle ní specifické prostředí, kde se lidé 

odpoutávají od vnějšího světa. V její studii nebyl gender hlavním předmětem zkoumání, ale 

přesto se o něm okrajově zmiňuje. Velkou pozornost věnuje šatnám jako prostoru, kde člověk 
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ztrácí vnější identitu a získává identitu cvičícího. Část klientů a trenérů se dle jejího zkoumání 

snaţí neutralizovat genderové rozdíly a povaţovat muţská a ţenská těla za stejná (v jejich 

cvičebním potenciálu, sklonům a moţnostem) Sassatelli 1999: 231-232 . Přestoţe autorka 

rozpoznala prostorové dělení posiloven na část určenou pro gymnastické cvičení, část se stroji a 

část na posilování, nevnímá v nich ţádnou spojitost s genderem tamtéţ: 232  tak, jak je to 

běţné v jiných studiích posiloven Johansson 1996, Salvatore, Marecek 2010 . Maxine Leeds 

Craig a Rita Liberti, které studovali posilovnu určenou pouze pro ţeny dokonce tvrdí, ţe 

k feminizaci této posilovny výrazně přispívá právě její prostorové uspořádání, které se liší od 

běţných posiloven určených oběma pohlaví Leed Craig, Liberti 2007 . Jessica Salvatore a 

Jeanne Marecek to ve své studii vysvětlují tím, ţe ţeny a muţi mají v posilovně odlišné cíle – 

zatímco ţenám jde o spalování tuku, muţům o nabývání svalové hmoty. Proto si v prostoru 

posilovny vybírají odlišné stroje a náčiní Salvatore, Marecek 2010 . Přestoţe se Sassatelli 

zabývá sociálním řádem a identitami v posilovnách, gender je podle ní v tomto prostoru zcela 

irelevantní, stejně tak jako jiná sociální specifika (např. třídní) Sassatelli 1999: 244 . Lze se jen 

domnívat, jaké důvody mohou stát za tím, ţe Sassatelli vybočuje z řady ostatních studií. Uvádí 

sice, ţe se někteří klienti a trenéři snaţili neutralizovat gender, ale neuvádí, jak se o to snaţili, a 

jak tedy dospěla k onomu výsledku. Ten navíc explicitně vyvrací Nick Crossley, podle kterého 

naopak nedochází k přerušení vztahu s okolním světem a problémy běţného ţivota bývají 

předmětem hovorů cvičících Crossley 2004: 55-56 . 

Obě pohlaví chtějí naplňovat svůj obraz femininity a maskulinity. Cvičení lze chápat 

jako jeden z prostředků tohoto naplňování, přestoţe některé studie ukazují, ţe cvičení někdy 

bývá ţenami spojováno s maskulinitou a vymezují se proti němu v konstrukci vlastní ţenskosti 

Thomsson 1999, Whitehead, Biddle 2008 . Cvičení lze provádět ţenským způsobem, to 

znamená bez soupeření a pocitu neustálého hodnocení jako v případě posilovny určené pouze 

ţenám Leed Craig, Liberti 2007 . Thomas Johansson zkoumal genderové vztahy ve smíšené 

posilovně a dospěl k závěru, ţe jsou tam genderové stereotypy spíše posilovány neţ 

neutralizovány Sassatelli 1999 . Prostor byl rozdělen na „ţenskou“ a „muţskou“ část, a 

přestoţe překročení hranic jedním nebo druhým pohlavím bylo moţné a někdy se tak i stávalo, 

neobešlo se to bez určitého tlaku nastoleného genderového řádu (v podobě poznámek, pohledů 

apod.) Johansson 1996 .  

Přesto lze tvrdit, ţe praktika (cvičení) a cíle (modifikace těla) jsou moţné u obou 

pohlaví. Přístup k vlastnímu tělu se u ţen a muţů přibliţuje, protoţe obě pohlaví vnímají své 

tělo očima druhých, mají pocit neustálého hodnocení svého vnějšku, se kterým jsou proto méně 

spokojeni Strelan, Hargreaves 2005 . To je u muţů mladší fenomén neţ u ţen a souvisí 
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s rozšířením mediálních obrazů muţského těla Gill, Henwood, McLean 2005 . Srovnávání 

s ideály vzbuzuje nespokojenost, nebo dokonce stud za vlastní tělo a pocit potřeby kontroly a 

větší disciplíny těla Monro, Huon 2005, Budgeon 2003, Gill, Henwood, McLean 2005 . 

Cvičení lze zároveň povaţovat za jednu z praktik dosahování tzv. genderového kapitálu. 

Tento pojem rozvinul Tristan S. Bridges a je podle něj uţitečný v situaci popisované 

v akademickém prostředí jako odgenderovávání společnosti. Genderový kapitál je pak pojem, 

který nám umoţní hovořit o genderu bez toho, aniţ bychom specifikovali ţenství nebo muţství. 

Pro Bridgese je to koncept, kterým popisuje, jakým způsobem kulturisté „dělají“ gender (skrz 

hegemonní maskulinitu), coţ je extrémní případ praktik, které vykonává nebo můţe vykonávat 

kdokoliv. Je to nástroj, jímţ lze srovnávat genderové projekty, které jsou v případě kulturistů 

poměrně stálé, ale v jiných případech budou nejspíše kontextuálně proměnlivé Bridges 2009: 

103-104 . 
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2. Empirická část 

2.1 Výzkumné otázky 

Teoretická část umoţňuje vytvořit otázky, na něţ se zaměřuji při kvalitativní analýze 

fenoménu cvičení. Přestoţe literatura z převáţně západních zemí prozkoumala jiţ celou řadu 

vztahů a souvislostí cvičení, v českém prostředí o něm téměř nic nenajdeme. Je tedy moţné 

částečně ověřovat to, co se o této aktivitě uţ ví v jiných zemích, a zároveň hledat nová témata, 

která můţou, ale nemusí být specifická pro českou společnost. Z prostudovaných odborných 

textů vyvstávají následující tři okruhy výzkumných otázek: 

1. Význam cvičení v souvislosti s tělem 

V teoretické části jsem uvedla dva přístupy k tělu, které nazývám ukázněné tělo, jedná-

li se o pohled společnosti na tělo, které chce usměrnit pro své zájmy, a restituované tělo, 

pokud ho jedinec vnímá jako součást své identity a mění jej pro sebe. Otázkou je, zda a 

jakým způsobem se budou oba přístupy k tělu objevovat v textech o cvičení 

v časopisech určených ţenám. Jaký význam má pak cvičení vzhledem k těmto 

přístupům k tělu? 

2. Cvičení jako sociální pole 

Pierre Bourdieu vytvořil koncept sociálního pole, kterým definuje vlastnosti určitého, 

relativně autonomního, mikrosvěta. Otázkou je, zda je cvičení jedním z takových polí, 

které má vlastní kapitál, pravidla a vztahy působící na aktéry v něm jako struktura. 

Pokud je cvičení sociálním polem, pak existuje určitý klíč, pomocí něhoţ jsou aktéři 

v poli rozmisťováni. V případě, ţe cvičení vytváří sociální pole, pak je oblastí, ve které 

se aktéři diferencují dle voleb různých cvičebních praktik. 

3. Genderu a cvičení 

Velké mnoţství studií zaměřených na cvičení se věnují genderu ve vztahu k této 

aktivitě, coţ naznačuje, ţe je v souvislosti se cvičením významný, a proto chci zjistit, 

zda a jak vystupuje gender jako faktor ovlivňující cvičení v časopisech pro ţeny a zda 

vůbec jde o faktor významný. Je prezentace cvičení spojená s vytvářením nějaké 

genderové identity? Objevuje se v časopisech genderová nerovnost? 
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2.2 Metodologie 

2.2.1 Kvalitativní přístup k analýze dat 

Kvalitativní výzkum má v sociálních vědách rovnocenné postavení jako ostatní formy 

výzkumu a má řadu výhod, jako je pruţnost, podrobný vhled do zkoumaného fenoménu, 

moţnost studia procesů, moţnost navrhování teorií apod. Hendl 2005: 49 - 52 . Přestoţe Hendl 

ve své příručce o kvalitativní metodologii povaţuje za její nevýhodu to, ţe jsou výsledky 

snadněji ovlivněny výzkumníkem a jeho osobními preferencemi tamtéţ: 52 , tak jisté 

předporozumění zkoumaného materiálu můţe být naopak výhodou nebo dokonce nutností při 

kódování dat. Například v této práci analyzuji „lifestylové“ časopisy pro ţeny, jejichţ texty 

bývají plné ironie a nadsázky. Pokud bych jí nerozuměla, mohla bych některá témata 

identifikovat zcela chybně a výsledky by neodpovídaly povaze textů. 

Vzhledem ke stanoveným výzkumným otázkám a cílům práce (významy cvičení)  jsem 

za vhodný přístup povaţovala právě kvalitativní analýzu, která umoţňuje problém prozkoumat 

detailněji a v celé síti vztahů, které mohou být teprve v průběhu bádání objeveny. Zvolená 

metoda kvalitativní obsahové analýzy pouţitá ke zkoumání textů v časopisech pro ţeny 

umoţňuje sledovat jak teoretické koncepty z literatury, tak i specifika českých článků o cvičení. 

Rámec vytvořený na základě literatury mi pomohl k orientaci, protoţe v českém prostředí není 

cvičení příliš rozpracovaným tématem, takţe bylo potřeba „něčeho se chytit“. Navíc mi pomohl 

k tomu, ţe jsem se stále drţela tématu a udrţovala tak konzistenci práce. 

2.2.2 Kvalitativní obsahová analýza 

Obsahová analýza je jedna z mála metod, kterou lze provádět kvalitativně i 

kvantitativně, a protoţe dokáţe oba tyto přístupy spojit, je některými výzkumníky povaţována 

za „hybridní„ techniku. Rozdíl mezi kvalitativní a kvantitativní obsahovou analýzou je 

v konstrukci výzkumu – zatímco kvantitativní je zaloţen ve větší míře na dedukci a postupuje se 

při něm lineárně v jednotlivých, po sobě následujících krocích, při kvalitativní obsahové 

analýze, ve které nejvíce uplatňujeme induktivní postupy, se neustále vracíme k datům, a proto 

se tento model designu výzkumu nazývá spirálovitý. V kvalitativním přístupu vznikají také 

kódy kategorií přímo z dat. Předmětem analýzy je „neţivý“ materiál, jako jsou texty a jiné 

artefakty, které mají tím, ţe existují nezávisle na výzkumu, unikátní úroveň autenticity. Nagy 

Hesse-Bieber a Leavy ji zařazují mezi tzv. nenápadné metody („unobtrusive methods“), které 

jsou zaloţené na předpokladu, ţe sociální ţivot lze zkoumat na základě studia předmětů 

produkovaných skupinami lidí, které jsou vţdy zapuštěné v širších představách těchto skupin, a 

reflektují tak makrosociální procesy a pohled na svět. Místo toho, abychom zkoumali zkušenosti 

jedinců, se v obsahové analýze zabýváme tím, jak daná společnost vytváří kulturní formy a 
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procesy, například prostřednictvím masmédií. Výhodou této analýzy je moţnost studia 

fenoménů holisticky, tedy hlubší perspektivou, ne jen na úrovni jedinců, ale i na úrovni vztahů 

k jiným fenoménům Nagy Hesse-Bieber, Leavy 2006: 279-291 . 

Z pohledu výše uvedeného dělení na kvantitativní a kvalitativní obsahovou analýzu 

plyne, ţe zde pouţívám právě „hybridní“ formu analýzy – sice pouţívám spirálovitý design 

výzkumu, ale kategorie nevznikaly jen z dat, ale byly do určité míry jiţ předdefinované rámci 

vytvořenými na základě literatury, a pouţívala jsem jak induktivní tak i deduktivní přístup. 

Konkrétní podoba těchto rámců, subkategorie a dimenze nicméně vycházejí přímo z textů. 

Podle Davida Silvermana je dichotomie na  kvantitativní/kvalitativní pochybná nebo dokonce 

nebezpečná, protoţe i v kvalitativním přístupu lze pouţít jednoduché metody kvantifikace a 

bylo by podle něj také zvláštní, kdyby kvalitativní výzkum po stoleté historii ţádné hypotézy, 

které by ověřoval (dedukce) Silverman 2005: 20-23 . Dle jeho způsobu uvaţování se tedy stále 

pohybuji v rovině kvalitativního výzkumu. 

2.2.3 Vzorek dat pro analýzu fenoménu cvičení a postup analýzy 

Za volbou tzv. „lifestylových“ časopisů jako materiálu k analýze stojí úvaha, podle 

které, pokud se chci dozvědět to, jaké sociální významy cvičení má, bych se z rozhovorů 

s účastníky této aktivity dozvěděla spíše jen motivy, které oni sami vědomě cvičení přisuzují, a 

hledání latentních struktur by bylo obtíţné. Jako snazší cesta se tedy jevil výběr textů, které se 

snaţí cvičení prodat, ať uţ obrazně nebo doslova. Výběr časopisů zaměřených na ţivotní styl 

byl pak uţ zřejmý, protoţe kde jinde by měla být taková aktivita představována, kdyţ se přímo 

specializují na oblast, jejíţ součástí cvičení nepochybně je. Tento typ časopisů je většinou 

zaměřený buď na čtenáře, nebo na čtenářky, a také bylo od začátku jasné, ţe budu zkoumat 

genderovou rovinu cvičení, a proto jsem se soustředila na časopisy určené ţenám a muţům. Od 

zaměření časopisů jsem očekávala, ţe mi pomůţe ve zřetelnějším rozeznávání genderových 

rozdílů v souvislosti se cvičením. Nejprve jsem si časopisy prohlédla, a teprve potom jsem 

vyhledávala konkrétní články do vzorku pomocí databáze. Uţ při prohlíţení časopisů pro muţe 

bylo jasné, ţe cvičení není častým předmětem jejich článků, coţ potvrdilo i hledání článků 

v databázi. Proto jsem od části časopisů směřovaných muţům zcela odstoupila, ale přesto jsem 

zachovala téma genderu, protoţe i bez srovnání jsem očekávala, ţe bude významný. 

Vzorek textů jsem vytvořila 23. října 2011 pomocí databáze Newton Media Search. 

Články do vzorku jsem vyhledávala pomocí klíčových slov „cvičení“ a „fitness“ v předem 

vytipovaných časopisech pro ţeny, a jako časové vymezení jsem zvolila jeden rok zpět, abych 

tak pokryla všechna roční období, protoţe ta mohou být relevantní vzhledem k různým druhům 

cvičení (např. cvičení venku/uvnitř). Konkrétně šlo o časopisy Blesk pro ţeny, Claudia, Elle, 
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Katka, Květy, LOOK Magazine, Marianne, PERFECT WOMAN, Praktická moderní ţena, Svět 

ţeny, Tina, Vlasta a Ţena a ţivot, jejichţ charakteristiky uvádím v příloze. Tyto časopisy se 

vyznačují tím, ţe nejsou zaměřené na nějaké konkrétní hobby, a jsou tím, co lze povaţovat za 

tzv. lifestylové časopisy a magazíny určené ţenám. Články pak bylo nutné selektovat s ohledem 

na to, ţe předmětem práce je cvičení – vyřazovala jsem tedy ty články, které byly zaměřeny 

převáţně na hubnutí nebo se v nich cvičení objevovalo jen velmi okrajově, dále jsem vyloučila 

články specifikované na cvičení těhotných ţen nebo dětí. Vybrala jsem zkrátka články, které 

byly svým obsahem skutečně o cvičení, které nějakým způsobem popisovaly, představovaly.  

Při analýze dat jsem pouţila všech tří typů kódování, které uvádí Anselm Strauss a 

Juliet Corbinová – otevřeného, axiálního i selektivního. V první výzkumné otázce mi byl velmi 

nápomocný jejich paradigmatický model, díky kterému bylo moţné u obou typů přístupu k tělu 

určit příčinné podmínky, kontext, intervenující podmínky, strategie jednání, následky jevu a 

jejich dimenze Strauss, Corbinová 1999: 72  a tím se v textech orientovat. Jevem je přístup 

k tělu – ukázněné tělo pro potřeby společnosti nebo restituované tělo z pohledu jedince a 

nejdůleţitějším rozdílem mezi oběma typy jsou příčinné podmínky.  

Analýzou časopisů samozřejmě nemůţu zjistit, jak se lidé ve skutečnosti chovají. Jejím 

předmětem je pouze jeden směr komunikace – od časopisů ke čtenářům. V následující části 

věnované zjištěním je proto potřeba mít neustále na paměti, ţe zkoumám prezentaci cvičení 

v časopisech věnovaných ţivotnímu stylu a nikoliv jednání aktérů v reálném ţivotě.  

2.3 Zjištění 

Tato část věnovaná zjištěním analýzy článků o cvičení je rozdělená do tří částí podle 

výzkumných otázek, čtvrtá část je pak shrnutím a propojením všech tří oblastí. Jednotlivá 

zjištění jsou doloţena příklady. Interpretace zjištění v návaznosti na literaturu je uvedena v další 

kapitole, která tak spojuje teoretickou a empirickou část. 

Jak jsem uvedla v části věnované metodologii, v otázce pojetí těla v článcích o cvičení 

byl velmi uţitečný paradigmatický model navrţený Straussem a Corbinovou Strauss, 

Corbinová 1999: 72-78 , díky kterému bylo moţné analyzovat příčiny, kontext, následky, 

intervenující proměnné atd. u obou typů přístupu k tělu. Cvičení je u obou pojetí strategií 

jednání v reakci na podmiňující vlivy v rámci ukázněného nebo restituovaného těla. Cvičení 

jako sociální pole a genderová rovina této praktiky jsou pak dle modelu oblastmi kontextu 

cvičení – jsou to podmínky jednání (sociální pole) nebo vlastnosti jevu (gender), protoţe mají 

vliv na konkrétní podobu cvičení jako strategie jednání, na jeho následky apod., ale nikoliv na 

princip toho, ţe cvičení je reakcí na určitý jev. 
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2.3.1 Tělo jako objekt a subjekt cvičení 

Tělo je moţné v článcích v časopisech pro ţeny vidět jako subjekt i objekt cvičení. 

Z teoretické části vyplývá, ţe na něj můţeme pohlíţet buď perspektivou Foucaulta, kdy se 

zajímáme pouze o tělo jako objekt slouţící společenským zájmům, anebo zvolíme perspektivu 

jedince, kdy dochází k restituci těla a v souvislosti s takovými praktikami, jako je cvičení, je pak 

významné tělo jako objekt i subjekt, protoţe nejsou důleţité jen efekty cvičení na tělo, ale i tělo 

jako jednající systém s vlastními touhami a proţitky. Tyto dvě perspektivy jsou základním 

rámcem pro analýzu přístupu k tělu v článcích o cvičení v časopisech určených ţenám. Základní 

otázkou je zde „proč, pro koho své tělo cvičíme“. Je třeba mít přitom na paměti to, ţe cvičení 

jako individuální praktika můţe uspokojit oba pohledy – můţe vytvořit tělo uţitečné pro 

společnost i tělo prezentující identitu jedince a je v obou případech zaloţena na předpokladu 

modifikovatelnosti těla, která se v textech projevuje tím, ţe efektem cvičení je vţdy nějaká 

tělesná změna (vizuální, v oblasti fyzického a psychického zdraví, získání tělesných 

schopností). Bez ní by tato praktika ztrácela význam jeden ze svých hlavních významů.  

Největší podíl výroků v analyzovaných textech týkající se tělesnosti ve vztahu ke 

cvičení nebylo moţné přiřadit k ani jednomu ze dvou přístupů (ukáznění, restituce), protoţe se 

v nich neobjevoval podmiňující vliv, který právě utváří hlavní rozdíl mezi oběma přístupy. Tyto 

výroky jsou zkrátka jen prezentací (pozitivních) následků cvičení a zařazení nebo umístění do 

rámce tělo-pro-společnost nebo tělo-pro-sebe je zřejmě očekáváno na straně čtenářů. Je třeba 

upozornit na to, ţe většina takto nezařaditelných výroků se týkala zdraví a efektem cvičení tak 

je v těchto případech pouhá konstrukce zdravého těla bez souvislosti k širšímu společenskému 

nebo osobnímu rámci. Příkladem můţe být následující ukázka, z níţ sice plyne, ţe pohyb je 

ceněn, ale nevíme kým a pro koho je pravidelný pohyb důleţitý: 

„Je jedno, kterému sportu se věnujete, důleţité je hýbat se kaţdý den. A pokud nestíháte 

nic neţ celodenní kolotoč, tedy práci, děti a domácnost, nezoufejte, vţdyť cvičit se dá i 

doma v obýváku.“  Katka, 1. 4. 2011, str. 20  

Bez ohledu na perspektivu pohledu na tělo nebylo cvičení vţdy jedinou prezentovanou 

strategií jednání k řešení problémů – v následující ukázce je například uvedeno více moţností 

jak zamezit bolesti: 

„Způsobů, jak ulevit bolavým zádům je celá řada. Můţete se protáhnout, zacvičit si, 

ponořit se na pár minut do vířivky, zajít na masáţ...“ Tina, 3. 8. 2011, str. 15   
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2.3.1.1 Perspektiva těla pro společnost 

Tato perspektiva se v článcích vyskytuje spíše zřídka. Cvičení v časopisech pro ţeny 

nemá povahu nějaké intervence nebo podobného předpisu, který by se snaţil tělo usměrnit 

podle společenských zájmů (např. sníţení zdravotních nákladů). Pro ilustraci toho, jak můţe být 

ukázněné tělo popisováno můţeme pouţít text o sokolském hnutí. Nejde sice o časopisecký text, 

ale názorně ukazuje disciplinační prosociální pojetí lidského těla. V knize Miroslava Jandáska 

„Čtení o Sokole“ nalezneme toto shrnutí sokolské myšlenky z roku 1862: 

„Zakladatel sokolské organizace PhDr. Miroslav Tyrš jí dal do vínku základní 

myšlenku: „povznést náš národ po stránce tělesné i mravní“. A stanovil i cestu, jak 

tohoto cíle u kaţdého člena spolku dosáhnout: „chodit pravidelně do cvičení“. K tomu 

účelu vypracoval vlastní, nikde neokopírovanou tělocvičnou soustavu, která nejen 

dokonale procvičovala celé tělo, kaţdou jeho část, ale současně mu dávala i všechny 

ušlechtilé vlastnosti duševní a mravní. 

Tělesnému cvičení dal čtverý úkol: zdravotní, výchovný, estetický a branný. Vzorem 

mu byl člověk antický, jak jej znal – starořeckých soch urostlých nahých muţů (tehdejší 

doba uznávala za krásné tělo muţské), kteří si pěstovali nejen své postavy, ale lačnili i 

po poţitcích uměleckých. V antických Olympijských hrách bojovali tito muţi nejen o 

vítězství v zápasech a sportech atletických, ale i v soutěţích uměleckých, výtvarných a 

přednesech básní. Cílem jim byla příprava na boj s nepřítelem a v něm buď zvítězit 

nebo hrdinně padnout. 

Od útlého dětství aţ do své smrti tak sokolové a později i sokolky chodili dvakrát týdně 

do svých tělocvičen, kde pod vedením svých cvičitelů, jimiţ se postupně stávali ti 

nejlepší a nejuvědomělejší cvičenci, procvičovali svá těla na nářadích (podpory, visy, 

přeskoky, cvičení obratnosti, síly, rovnováhy a odvahy na hrazdě, kruzích, bradlech, 

kozách, koních, ţebřích, lanech, tyčích i ţíněnkách), ale současně při nástupech, 

cvičeních pořadových v sevřených útvarech, pochodech se zpěvem, závodivých hrách, 

veřejných vystoupeních a zvláště při sokolských sletech získávali i základní sokolské 

vlastnosti: dobrovolnou kázeň, obětavost, nezištnost, vůli nezastavit se před žádnou 

překážkou, překonat vlastní pohodlnost a lenost, a také uvědomělé vlastenectví, 

spočívající v přípravě na boj za svobodu. Postupem času byl tělocvik doplňován 

sporty a tábořením.“ Jandásek 2010: 16-17; zvýraznila A.S.  

V textech o cvičení v časopisech pro ţeny se takový přístup k tělu vyskytuje zřídka a 

nejvíce se mu přibliţuje následující text, nicméně ani ten nemluví o kázni, obětavosti a 

nezištnosti. 
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„Fyzická i psychická kondice Čechů se podle většiny výzkumů dlouhodobě sniţuje a 

vzrůstá výskyt civilizačních onemocnění. Mohou za to nejen současný hektický ţivotní 

styl, stres, nevhodná strava, ale především úbytek pohybu. V zaměstnání většinou 

sedíme, na nákupy a pochůzky jezdíme a ani doma neuděláme mnoho kroků - na 

všechno máme dálkové ovladače. Zvyšuje se procento obézních lidí, rostou počty lidí s 

vysokým krevním tlakem, cukrovkou a dalšími civilizačními chorobami. I v Česku 

proto podobně jako například v Německu, Belgii či Španělsku vznikla nezávislá 

iniciativa Česko se hýbe, jejímţ cílem je vrátit běţný pohyb do kaţdodenního ţivota. 

Lidem všech věkových skupin (od dětí aţ po seniory) chce připomenout, jak je důleţitý 

pravidelný a přiměřený pohyb pro zdraví, duševní a fyzickou pohodu, jak pomáhá 

zvládat kaţdodenní zátěţ a stres. Na vlastní kůţi se o tom kaţdý můţe přesvědčit v 

sobotu 17. září, kdy iniciativa Česko se hýbe pořádá ve vybraných fitness centrech a 

dalších sportovních a tanečních studiích po celé České republice Den otevřených dveří. 

Kompletní seznam zapojených center najdete na www.ceskosehybe.cz.“ Květy, 25. 8. 

2011, str. 46  

I zde se text obrací k jedinci, ale nevěnuje se jeho vzhledu nebo proţitkům, ale pouze 

jeho (fyzickému a psychickému) zdraví. Individuální aktivita má napomoci sníţení počtu 

nemocných, takţe jde o společenskou perspektivu. Stejně tak lze posoudit i následující ukázky, 

které odkazují k celosvětovému problému, na jehoţ řešení se má člověk individuálně podílet.  

„Zdravá dieta a přiměřený pohyb jsou lékem na celosvětovou epidemii jménem obezita. 

Jenţe sportujte, kdyţ na svém těle taháte mnohakilogramové nadbytečné zásoby tuku! 

„Obezita má mnoho stupňů a určení vhodného pohybu je individuální,“ říká MUDr. 

Martin Matoulek, Ph. D., odborný garant Rekondičního centra VŠTJ Medicina Praha.“ 

Vlasta, 22. 6. 2011, str. 24  

„Celoroční nedostatek pohybu však není jen příčinou chabé letní výkonnosti. Různé 

studie ukazují, ţe se podstatnou měrou podílí i na stále sílící epidemii obezity, na 

potíţích s klouby, na kardiovaskulárních onemocněních, ale třeba i na výskytu mnohých 

druhů rakoviny. Na druhou stranu se ale nic nemá přehánět.“ Květy, 11. 8. 2011, str. 

48  

Prezentace cvičení jako nástroje, jak ukáznit tělo pro společnost, je zaloţena na 

předpokladu racionálně uvaţujícího jedince. Tato premisa je vytvářena především předkládáním 

pozitivních účinků spojených se cvičením a v malé míře i negativních účinků spojených 

s neaktivitou a dalšími špatnými návyky, jako v následujícím příkladu.  
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„Většina z nás si nejčastěji stěţuje na bolesti zad. To je celkem logické. Na jejich stavu 

se totiţ podepisuje nejen nedostatek pohybu, ale také špatné pohybové návyky, vyšší 

tělesná hmotnost i nevhodná ţivotospráva.“ Tina, 3. 8. 2011, str. 15  

Z pohledu ukázněného těla je tedy cvičení jednáním, které reaguje na problémy 

populace, jako je epidemie obezity, celková špatná fyzická a psychická kondice, hrozby 

civilizačních onemocnění apod., na které je lékem individuální pohyb. Problémy populace 

vyvolávají společenskou potřebu řešit je např. prostřednictvím individuálního cvičení. 

2.3.1.2 Perspektiva restituovaného těla 

Osobní perspektiva pohledu na tělo byla v článcích častější neţ perspektiva ukázněného 

těla. Jak uţ bylo řečeno, tělo se vyskytuje v souvislosti se cvičením ve dvou podobách – jednak 

je objektem cvičení, ale co je podstatné v perspektivě pohledu na tělo jako na restituované, je i 

jeho subjektem. Jako objekt cvičení je tělo cíl, materiál, na němţ pracujeme. Cvičením ho 

fyzicky přeměňujeme (velikost, tvar), měníme jeho vlastnosti (fyzické a psychické zdraví) a 

schopnosti (cvičením získává pevnost, pruţnost, sílu). Tělo jako subjekt cvičení je nejen 

nástrojem pro modifikaci těla ve výše uvedených bodech, ale je také nástrojem nebo 

prostředkem proţívání. Články o cvičení v časopisech pro ţeny proto propagují cvičení jako 

aktivitu, která nejenţe má pozitivní efekty na tělo jako objekt (fyzická modifikace, zdraví, 

schopnosti), ale nabízí navíc přidanou hodnotu v podobě hédonistických pocitů, uvolnění, a 

další příjemné pocity. K pozitivnímu proţívání těla dochází jak při aktivitě samotné, tak při 

dosaţení slibovaných efektů. Důleţité tak nejsou jen výsledky, jako u ukázněného těla, ale i 

samotný proces. Navíc u ukázněného těla nejsou podstatné všechny výsledky, ale jen ty, které 

dělají tělo uţitečnější – není proto důleţitý např. vzhled těla. Pojetí těla jako objektu (cíle) a 

subjektu (prostředku) cvičení reprezentují následující ukázky. V případě těla-subjektu uvádím 

jak příklad reprezentující pouţití těla jako nástroje, kterým se cvičí (princip stejný i u 

ukázněného těla), tak příklad proţívajícího subjektu (proţitky spojené s procesem i 

s výsledkem). 

„V létě máme ideální šanci dohnat resty vůči svému tělu, které se v předchozích 

měsících muselo, ač nerado, smířit s tvrdou kancelářskou ţidlí, těţkými nákupy a 

jednostranným pohybem. A tak se mnohdy přímo po hlavě vrháme do různých 

sportovních aktivit, na které však naše tělo není připraveno.“ Tina, 3. 8. 2011, str.15  

 „Cvičení je na první pohled jednoduché: v kleku, různých podporech nebo ve stoji 

klouţete deskami po podloţce rukama nebo nohama.“ Blesk pro ţeny, 17. 1. 2011, str. 

42  
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„Kaţdá lekce cvičení tai-či fit ve mně vyvolává super příjemné pocity, harmonii a 

pohodu, zároveň se vţdy cítím nesmírně občerstvená a nabitá energií. Po pár měsících 

cvičení jsem na sobě začala pozorovat výsledky. Uţ se nerozčiluji nad malichernostmi, 

všechno řeším s nově nabytým klidem a uklidňující atmosféru šířím i kolem sebe. 

Zatímco svalstvo se zpevňuje a napíná, já jsem čím dál více pozitivní a vyrovnaná,“ 

prozrazuje na sebe pětatřicetiletá fit tai-čistka Markéta.“ LOOK Magazine, 30. 9. 2011, 

str. 143  

Kromě toho, ţe na rozdíl od ukázněného těla je zde podstatná rovina těla jako subjektu, 

tvoří hlavní rozdíl mezi oběma přístupy především podmiňující vlivy. Pokud budeme pročítat 

články a pokoušet se nalézt v nich odpověď na otázku „proč cvičit“, výsledkem budou v první 

řadě následky cvičení, které jsou v článcích hodnoceny (při „správném“ cvičení) pozitivně, ale 

od nich je potřeba odlišit právě podmiňující vlivy. Zatímco u ukázněného těla jimi byly 

problémy populace, v případě restituovaného těla jsou to osobní problémy, které vyvolávají 

osobní potřebu je řešit. K této potřebě vede nespokojenost s vlastním tělem vyjádřená např. 

termínem „problematické partie“, ale mohou jí zapříčiňovat i zdravotní problémy, jako jsou 

bolesti, duševní nepohoda, stres, špatná nálada apod. Tato nespokojenost se objevuje v článcích 

samotných, protoţe ty staví čtenářku do role, ve které se odlišuje od norem, které se netýkají 

pouze vzhledu, ale i zdraví – současný stav těla čtenářky podle časopisů neodpovídá tomu, jak 

by to mělo být, a proto nabízejí cvičení, které dokáţe vyřešit všechny problémy. 

„V kaţdém případě vám tento pohyb pomůţe zhubnout, vytvarovat tělo, zlepší fyzičku 

a díky některým krokům si budete připadat sexy a o dvacet let mladší.“ Blesk pro ţeny, 

13. 6. 2011, str. 28  

Problém identity, který je jádrem pojetí těla jako restituovaného, je neustále 

naznačován, ale málokdy přímo vyřčen. Výjimkou je tato ukázka: 

„Být mladší, hezčí, zdravější – tato cvičení vám to umoţní.“ Tina, 24. 11. 2010, str. 16  

Cvičením se zde stáváme někým mladším, hezčím, zdravějším, ale ve většině článků je 

objektem cvičení pouze naše tělo, nikoliv naše identita, a od čtenáře je očekávána znalost toho, 

co to znamená, kdyţ měníme svůj zevnějšek. Cvičení jako odpověď na potřebu měnit své tělo je 

pak prezentováno jednak jako moţnost, taktika, jednak jako potřeba, ale také jako nutnost.  

„Chcete zpevnit svoje křivky? Postačí pouhých pět cviků, se kterými se to jistě povede.“ 

Tina, 1. 6. 2011, str. 9  



44 

 

„Potřebujete zpevnit zadek, stehna, lýtka? Zkuste po běhu nebo sportovní chůzi zařadit 

krátký trénink na schodech.“ Blesk pro ţeny, 21. 3. 2011, str. 47  

V textech je obsaţen morální tón, který se projevuje například v tom, ţe je cvičení 

prezentované jako racionální volba nebo ţe texty obsahují věty ve formě příkazů, a tím je 

vytvářen pocit nutnosti nebo dokonce povinnosti měnit své tělo. Pod tíhou tohoto tlaku má 

člověk volbu rozmanitého spektra prostředků, kterými má pracovat na dosaţení tělesného 

ideálu.  

„Uklidní mysl, zpevní tělo a pomůţe od bolesti. Tak proč ji nevyzkoušet? Nemusí se z 

vás stát vegetariánka ani zádumčivý myslitel, a přesto to bude fungovat.“ Marianne, 

17. 12. 2010, str. 52   

„Neseďte doma, cvičte!“ Ţena a ţivot, 24. 11. 2010, str. 100   

Následky cvičení v rovině tělesných změn – jeho vzhledu, zdraví a schopností, i 

v rovině proţitků jsou pod neustálým tlakem norem tělesného vzhledu: 

 „Zpevněné břišní svaly  

Zatáhněte bříško a ani při domácích pracích nezapomínejte na správné drţení těla. 

Snaţte se trup drţet rovně, podsaďte pánev, lopatky stlačte k sobě, ramena svěste dolů a 

uvolněte se. Zataţené břicho a rovná záda vám uberou několik let.“ Katka, 1. 4. 2011, 

str. 20  

Je patrné, ţe jde pouze o mladistvý vzhled a nikoliv o to, ţe bychom se rázem stali o 

několik let mladší. Právě snaha o to, aby tělo odpovídalo normám tělesného vzhledu je klíčem, 

podle kterého lze rozpoznat restituci těla. Pokud například texty uvádějí, ţe efektem cvičení je 

zpevnění břišních svalů, pak ještě nemusí jít o tento typ těla, ale pakliţe je efektem zisk 

krásných břišních svalů, pak uţ jde o určité hodnocení, tedy o srovnávání s normami, a tím je 

potvrzen předpoklad restituovaného těla, ţe tělo měníme pro sebe, pro svoji prezentaci a 

snaţíme se získat sociálně ceněné tělo. Naopak zdraví se jako následek cvičení z pozice 

restituovaného těla téměř neobjevovalo – pokud se nedalo zařadit pod potřebu ukáznění těla 

(zdravé tělo pro společnost), pak nebylo spojeno s ţádným kontextem a články zkrátka 

popisovaly cvičení jako praktiku přispívající zdraví bez souvislosti se společenskými nebo 

osobními potřebami.  

Na rozdíl od ukázněného těla, u kterého je zdraví populační charakteristikou, je 

v případě restituovaného těla důleţité to, jak se cítíme a dokonce se někdy zdá, ţe to je 

důleţitější neţ skutečný stav. 
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 „Nakonec i já se po cvičení cítila nejen protaţenější, ale celkově víc v pohodě.“ Ţena a 

ţivot, 2. 3. 2011, str. 108   

„Pohyb znamená lépe se cítit i vypadat. Zkuste to!“ Vlasta, 9. 3. 2011, str. 28  

Na začátku jsem uváděla příklad těla jako proţívajícího subjektu. Na hédonistické 

pocity se při prezentaci cvičení klade velký důraz a je otázkou, zda jde jen o komerční nástroj 

nebo o snahu konstruovat cvičení jako aktivitu volného času, při které je vytváření určitého těla 

je výhodou, přidanou hodnotou, ale její podstata spočívá v tom, ţe je to aktivní alternativa 

trávení volného času. 

„Spoustu zákaznic překvapí, ţe i kdyţ se nehopsá a netančí, tak tělo intenzivně pracuje 

a ony se i zpotí. Nemůţu jednoznačně říct, zda je čchi-toning na bolesti zad, uklidnění 

mysli, nebo na něco jiného. Myslím, ţe základem je vychutnat si příjemné cvičení.“ 

Blesk pro ţeny, 6. 12. 2010, str. 34  

Tomu odpovídá i následující ukázka, v níţ se objevuje snaha zakrýt podstatu cvičení – 

to, ţe se vzhled těla modifikuje pod tíhou společenských norem. Je moţné vidět v tom pouze 

komerční snahu „vyzrát“ na čtenářky, které jsou pod neustálým tlakem sociálních norem, a 

proto je potřeba přilákat je na něco jiného, ale také snahu konstruovat cvičení jako 

volnočasovou aktivitu, na kterou máme různé nároky, které nejsou vţdy jen utilitární: 

 „Cvičení by mělo pat ř t ke zdravému ţivotnímu stylu a nejde mi ani tak o to, abych 

měla postavu osmnáctileté modeky, ale abych si udrţela kondici, dobrou náladu a 

setkala se s lidmi ve fifi tku.“ Katka, 5. 11. 2010, str. 16  

Třetím příkladem, ve kterém je moţné shledávat buď marketingovou strategii, anebo 

prezentaci cvičení jako legitimního volného času, který není jen instrumentální, ale má i jiné, 

nezištné kvality, je často uváděná zábavná stránka cvičení.  

„Proč se zumba stala v poslední době celosvětově tak populární? Odpověď je jednoduchá. 

Zumba vás totiţ pobaví, zpevní vám tělo, báječně se při ní hubne a v neposlední řadě 

prospívá také srdci! Jednoduše řečeno, při zumbě pořádně namáháte všechny svaly a přitom 

se bavíte.“ Tina, 23. 2. 2011, str. 24  

2.3.2 Cvičení jako sociální pole 

V teoretické části jsem popsala sociální pole dle Bourdieho konceptu. V této části se 

tedy budu věnovat tomu, zda články o cvičení vykazují určité prvky nebo alespoň náznaky, 

které by identifikovali cvičení jako specifické sociální pole.  
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Protoţe jsem v předchozí části pouţívala model Strausse a Corbinové, bylo by vhodné nastínit, 

co znamená cvičení jako sociální pole v tomto modelu. Jelikoţ definují kontext jako soubor 

podmínek, „za nichţ jsou uplatňovány strategie jednání nebo interakce určené ke zvládání, 

ovládání, vykonávání nebo reagování na určitý jev“ Strauss, Corbinová 1999: 74 , a za jev 

povaţuji ukáznění nebo restituci těla a strategií jednaní je právě cvičení, pak lze jeho případnou 

povahu jako sociálního pole nebo alespoň rysy, které by jej naznačovaly, povaţovat za kontext, 

v němţ je tělo buď usměrňováno nebo modifikováno pro účely jedince cvičením. 

2.3.2.1 Struktura pole 

Struktura pole ovlivňuje ty, kdo do něj vstupují – aktéry v poli. Následující ukázka je 

příkladem, ţe cvičení není v článcích jen nástrojem, pomocí něhoţ se snaţíme dosáhnout 

stanovených cílů, ale vystupuje právě i v roli aktéra.  

„Bikram jóga vás dostane.“ Katka, 29. 4. 2011, str. 20  

„TRX pomáhá rozvíjet sílu, rovnováhu a flexibilitu.“ Tina, 13. 7. 2011, str. 26  

Aby bylo moţné identifikovat cvičení jako sociální pole, je nutné nalézt specifický 

symbolický kapitál. Lze si ho představit jako míru modifikace těla cvičením nebo jako míru 

zisku ceněného těla. Měřítkem hodnocení tohoto kapitálu by pak mohla být míra uznání, ovšem 

to v časopisech není. Objevuje se sice propagace cvičení jako praktiky, díky níţ dochází k 

modifikaci těla dle měřítek tělesných norem (tělesný ideál), který je ceněn, ale není zde nějaká 

jeho míra, která by odlišovala aktéry dle úrovně dosaţení ideálního těla. Stejně tak i přeměna 

kapitálu v jiný kapitál se objevovala jen minimálně, výjimkou jsou následující ukázky: 

„Při zumbě, (tak jako při všech aerobních sportech) se do těla vyplavují hormony štěstí. 

Po cvičení se proto cítíte sice moţná unavení, ale je vám báječně a mnohdy zapomínáte 

na všechny problémy, které se na vás během dne v práci nahromadily. Domů přicházíte 

s úsměvem na tváři, coţ vaše rodina jistě ocení.“ Tina, 23. 2. 2011, str. 24  

„Výrazné zlepšení práce s dechem, kterou lze vyuţít i v běţném ţivotě.“ Blesk pro 

ţeny, 6. 12. 2010, str. 34  

Cvičení je ale na druhou stranu prezentované jako investice do sebe – za čas a námahu 

získáme zdravé, krásné a pruţné tělo. 

„Pokaţdé kdyţ si v tělocvičně dám trošku víc do těla, hned vidím, jak se cvičení hezky 

podepisuje na mé postavě.“ Katka, 5. 11. 2010, str. 16  
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„Den po první lekci fit kickbox aerobiku jsem se skoro nemohla pohnout, aby mě 

nezabolely všechny části těla,” naříká třicetiletá Klára.,,Ale s kaţdým dalším tréninkem 

se moje kondice zlepšovala a dnes, po třičtvrtě roce pravidelných návštěv fit kickboxu, 

mám mnohem hezčí postavu, lépe se cítím a pyšním se dokonalou fyzičkou,” opěvuje 

fit kickbox aerobik Klára.“ LOOK Magazine, 30. 9. 2011, str. 143  

Jedním ze základních znaků pole je to, ţe jde o pole silové a bojové. Je otázkou, zda jde 

v poli cvičení o něco jiného neţ jen o komerční boj, který zde nepochybně je. Projevuje se 

v předhánění se jednotlivých cvičení v efektivitě, záţitcích a zábavě. V efektivitě pak nacházím 

pět dimenzí – čas (efekty se dostaví co nejrychleji), jednoduchost (pro konzumenta musí být 

cvičení co nejjednodušší – dostupné, levné, zaloţené na jednoduchém principu), šíře efektů 

(pokud moţno pozitivně ovlivnit fyzické, psychické i sociální bytí spotřebitele), bezpečnost 

(kontrast s jinými druhy pohybu) a lze tak chápat i míru vědecké podloţenosti efektů (rozsah 

vědeckých poznatků o principu fungování cvičení).  

„Potřebujete zhubnout, vyrýsovat postavu a zklidnit mysl? Dejte nám dvacet jedna dní, 

a my vás přesvědčíme, ţe CVIČENÍ JÓGY JE ZÁZRAK.“ Elle, 12. 11. 2010, str. 156  

„Zumbu zvládne kaţdý.“ LOOK Magazine, 25. 11. 2010, str. 152  

Cvičení, která nevyţadují ţádnou spotřebu, jsou vţdy prezentována v kontrastu s těmi, 

které ji vyţadují a to lze právě pokládat za formu soupeření o dominanci v poli, protoţe jde o 

princip fungování celého pole. 

„Nemusíte chodit do posilovny. Dobrou kondici si můţete udrţovat klidně i sama doma 

v obýváku.“ Katka, 5. 11. str. 16  

Je třeba upozornit na to, ţe se předkládání cvičení odehrávajícího se v domácím 

prostředí ještě neznamená, ţe jde o nekomerční sdělení. V následujícím příkladu se objevuje i 

propagace spotřebního zboţí. Jde tedy spíše o komerční sdělení a to, ţe se má odehrávat doma 

je projevem snahy o co největší jednoduchost a přístupnost ke cvičení (dimenze efektivity). 

Není zde ani kontrast s jinými druhy pohybu. 

„Pokud rádi sportujete, běháte, jezdíte na kole či kolečkových bruslích apod. a zima a 

nepřízeň počasí vám vaše tréninkové plány pokaţdé překazí, můţete vyrazit do 

sportovních center. Ale také se můţete pokusit podmínky pro své aerobní aktivity 

vytvořit i doma pomocí různých sportovních trenaţérů.“ Svět ţeny, 22. 12. 2010, str. 

36  
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Při popisu efektů se často objevuje medicínský diskurs, proto člověk, který vstupuje do 

tohoto specifického pole, musí být srozuměn s výrazy tohoto jazyka pouţívanými v souvislosti 

se cvičením. Vytváří se ale i diskurs jedinečný pro pole cvičení – typickým příkladem je výraz 

„problematické partie“, „křivky“ nebo počet spálených kalorií jako měřítko efektivity cvičení. 

V následující ukázce  je uţito tohoto měřítka, aniţ by byl vysvětlen jeho princip, takţe čtenář uţ 

musí mít určité vědění specifické pro pole cvičení:  

„Při hodině zumby spálíte cca 500 aţ 1000 kalorií, záleţí na míře snaţení a vašem metabolismu. 

Spálíte víc neţ při cvičení aerobiku nebo společenském tanci.“ Praktická moderní ţena, 15. 3. 

2011, str. 52   

Články v časopisech pro ţeny někdy uvádějí kromě cvičení i další praktiky péče o tělo, 

jako jsou kosmetické sluţby nebo rady v oblasti stravování a ţivotosprávy. Je to tedy jen jedna 

z moţných aktivit, jimiţ lze tělo modifikovat, jen jedna z moţných strategií. Tím je opět 

narušena představa cvičení jako pole, protoţe to musí mít určitý stupeň autonomie. 

„Základem úspěchu jak dosáhnout vysněné postavy je samozřejmě také zdravá a 

pravidelná strava, ale především pohyb! A to pravidelný! Pokud chcete, aby se váš 

metabolismus pěkně nastartoval a začal spalovat tuky, bez aerobního pohybu to 

nepůjde!“ Tina, 13. 4. 2011, str. 26  

2.3.2.2 Přístup do pole 

Cvičení je v časopisech pro ţeny konstruováno tak, ţe není nikomu uzavřené – cvičit 

můţe kaţdý bez ohledu na věk, pohlaví a zdravotní stav. Kaţdý druh cvičení sice není pro 

kaţdého, ale pokud jedinec zná svůj stav (zdravotní, ekonomický apod.), můţe si vybrat takový 

druh pohybu, který bude tomuto stavu odpovídat. 

„Na rozdíl od mnoha jiných cvičení, zumba nepřináší ţádná rizika. Cvičit ji mohou 

dokonce i starší nebo nemocní lidé. Ţe je vám šedesát? Ţádný problém, jděte do toho! A 

milí pánové, nebojte se ani vy. Zumba totiţ rozhodně není jen čistě ţenská záleţitost! 

Uvidíte, ţe tyto rytmy lehce strhnou kaţdého.“ Tina, 23. 2. 2011, str. 24  

Lze si představit, ţe omezením vstupu do pole by mohly být některé aspekty ţivotního 

stylu jedince, které by se vylučovaly s tímto aktivním způsobem trávení volného času. Ale 

cvičení je v časopisech čtenářům předkládáno tak, ţe se dokáţe přenést přes všechny překáţky – 

nedostatek volného času, nechuť ke cvičení, apod. a naopak dokáţe člověka naučit zdravému 

chování. 



49 

 

„Jakmile vám začnou mateřské povinnosti, volný čas hledáte pod lupou. Máme pro vás 

proto dobrou zprávu – nedávno přišla do Česka z Ameriky novinka, která povinnou 

procházku s potomkem v kočárku proměňuje v lekce aerobiku, sportovní chůzi, běh 

nebo jízdu na bruslích.“ Ţena a ţivot, 8. 6. 2011, str. 134  

 „Proč byste měla chtít od cvičení jen spálené kalorie? Nechoďte se zkrátka hýbat jen 

proto, ţe „musíte“. Chtějte od pohybu, aby vám vylepšil zdraví a dodal dobrou náladu. 

To všechno totiţ umí! A pokud je správně vybraný a dávkovaný jako luxusní aperitiv, 

získáte od něj ještě mnohem víc. Vy si to zaslouţíte!“ Ţena a ţivot, 2. 2. 2011, str. 78  

Volby v oblasti cvičení nejsou prezentovány jako způsob odlišení se od ostatních, ale 

tím, ţe je cvičení konstruováno jako potencionálně přístupné všem, je zde naopak tendence 

opačná – neexistuje zde elitářství, ale spíše snaha o egalitarismus.  

2.3.3 Gender 

Gender lze v článcích o cvičení sledovat ze dvou úhlů – jednak jak je cvičení 

genderováno, tzn. kdy nabývá ve vztahu ke cvičení ţenství nebo muţství důleţitosti, jednak zda 

a jak cvičení přispívá k obrazu (a jakému obrazu) ţenství nebo muţství a zda je tedy aktivitou 

přispívající k genderové identitě. Protoţe studuji časopisy pro ţeny, je pravděpodobné, ţe se 

budou více věnovat ţenám a ţenskému tělu. Absence srovnání s časopisy určenými muţům 

někdy neumoţňuje s jistotou tvrdit, ţe je určitý aspekt tělesnosti nebo cvičení spjat výlučně 

s ţenstvím, přestoţe se články obracejí ke čtenářce.  

2.3.3.1 Genderování cvičení 

Ideál ţenského těla, kterého se má dosahovat cvičením, není nikterak překvapivý. 

Takové tělo je mladé, krásné, štíhlé a sexy a je to cíl, po kterém po přečtení článků touţíme 

nebo spíše po kterém by ţena měla touţit. Významn je především štíhlost těla, protoţe téměř 

všechny texty prezentovaly za významný efekt cvičení hubnutí. 

„Léto se pomalu, ale nezadrţitelně blíţí. Která z ţen by nechtěla na pláţi vypadat v 

plavkách dobře?“ Tina, 13. 4. 2011  

„Krásně pevné bříško je snem mnoha ţen.“ Svět ţeny, 28. 4. 2011, str. 48  

Pracovat na svém těle a měnit ho, kdyţ máme tu moţnost, je podle některých textů 

potřeba nebo dokonce povinnost ţen. Zároveň je ale cvičení často prezentováno jako něco víc 

neţ jen hon za ideální postavou. Zde ale právě nemám moţnost zjistit, zda potřeba měnit své 

tělo specificky ţenskou záleţitostí, anebo zda se projevuje pouze zaměření časopisu. 
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„Přijď na zumbu, my se na ní strašně nasmějeme,“ lákala mě před půl rokem kamarádka 

Aneta, abych si šla zatancovat. Vzhledem k tomu, ţe jsem potřebovala nutně shodit asi 

dvacet kilo a miluju tanec, oblékla jsem tepláky, kecky a vyrazila.“ Blesk pro ţeny, 30. 

6. 2011, str. 28  

„Cvičení by mělo patřit ke zdravému ţivotnímu stylu a nejde mi ani tak o to, abych 

měla postavu osmnáctileté modelky, ale abych si udrţela kondici, dobrou náladu a 

setkala se s lidmi ve fitku.“ Katka, 5.11. 2010, str. 16  

Cvičení je aktivita určená „běţným“ ţenám, které mají na svůj volný čas určité nároky – 

nejde jim jen o instrumentální praktiky k dosahování stanovených cílů (cvičení pro získání 

ideální postavy), ale i o proţitky, záţitky a odpočinek při těchto aktivitách (cvičení pro příjemné 

pocity, setkání apod.). Časopisy si uvědomují, ţe čas na cvičení můţe být pro ţenu problém, ale 

na druhou stranu se orientují především na efekty, kterých můţe být dosaţeno, jen pokud je 

cvičení vykonáváno správně – pečlivě, beze spěchu. Cvičení je investice do sebe, kvalitně 

strávený čas. 

„Máte sedavé zaměstnání a na cvičení v posilovně vám příliš času nezbývá? Zkuste 

alespoň pravidelnou rozcvičku na pracovišti a k pohybu vyzvěte i kolegyně.“ Katka, 4. 

3. 2011, str. 18  

 „Kdo udrţuje svou tělesnou schránku pruţnou a ohebnou, cítí se při sexu uvolněně a 

připadá si přitom navíc atraktivně.“ Katka, 1. 4. 2011, str. 54  

Cílem ţen je především hubnutí a tvarování postavy. V textech se objevuje posilování, 

ale nejde při něm o zvětšování svalů, ale o jejich tvarování nebo o zdravotní dopady (např. u 

posilování zádových svalů nebo svalů pánevního dna). Jde sice o vzhled svalů, ale nenajdeme 

zde nic o tom, ţe by byla oceňována jejich velikost. Posilovny a síla jsou v některých případech 

spojovány s muţstvím. Jiné texty ale naopak prezentují „pořádnou práci na sobě“ jako pozitivní, 

a mezi řádky lze pak vyčíst, ţe podle nich jen náročnější cvičení můţe vést ke změnám 

tělesného vzhledu a psychického rozpoloţení, a není přitom narušen obraz ţenství. Nakonec 

mnohá cvičení se dle časopisů odehrávají v posilovnách a síla bývá prezentována jako efekt 

cvičení ve velkém mnoţství článků určených ţenám, takţe nejde o výhradně muţskou 

záleţitost. 

„Zumba vás totiţ pobaví, zpevní vám tělo, báječně se při ní hubne a v neposlední řadě 

prospívá také srdci! Jednoduše řečeno, při zumbě pořádně namáháte všechny svaly a 

přitom se bavíte.“ Tina, 23. 2. 2011, str. 24  
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Přestoţe studuji články v časopisech určených ţenám, ne všechny jsou jim výhradně 

směřovány. V některých textech se autor vyhýbá slovům, která by specifikovala pohlaví 

čtenáře, čímţ je sdělení článku otevřené pro všechny. Čtenářka či čtenář jsou ovšem jen jedni 

z aktérů, kteří se v článcích vyskytují. Dále rozeznávám roli vypravěče, autority, vzoru a 

průvodce. Vypravěč neboli autor článku vystupuje jako důleţitá osoba jen v některých 

případech, snaţí se čtenářovi článek co nejvíce přiblíţit, vnáší ţenský pohled a někdy humor a 

odlehčení. Autoritou bývá zpravidla nějaký odborník (lékař, fyzioterapeut, lektor, trenér), který 

přináší odborné vědění, osvětluje moţná rizika, vysvětluje, poučuje, a někdy utuţuje platnost 

tvrzení autora. Články někdy představují čtenářkám (příp. čtenářům) pozitivní vzory, nejčastěji 

v podobě celebrit, ale mohou jimi být i ti, kteří hrají roli průvodců. Za průvodce označuji ty, 

kteří popisují své záţitky a proţitky ze cvičení. Jsou to celebrity, ale i „běţné“ ţeny a někdy 

lektoři nebo trenéři. Texty citují jejich výpovědi o cvičení, jejich záţitky a proţitky. Průvodcem 

se můţe stát kterákoliv z ostatních rolí. Ne vţdy bývají tyto výpovědi na první pohled zcela 

pozitivní, ale nakonec se vţdy negativa převrátí v pozitiva. U jednotlivých rolí jsem sledovala, 

jak jsou generově zastoupeny, a zda je gender v těchto rolích významný, abych tak prozkoumala 

otázku genderové (ne)rovnosti. Jednotliví lidé, kteří se v textech objevovali, museli jako role 

vystupovat, ne se jen objevovat. V tom případě jsem je nezapočítávala.  

Podle toho, jak článek oslovuje čtenářku či čtenáře jsem rozdělila články na ty, které 

jsou určené pouze ţenám, a ty, které jsou čitelné pro kohokoliv, bez ohledu na rod. Je otázkou, 

zda to bylo záměrem autorů článků či nikoliv. Pokud nebyly vyloţeně určené ţenám, 

oslovovaly čtenáře v mnoţném čísle (my, vy) nebo popisovaly cvičení z pohledu tělesných částí 

apod. Pro objasnění uvedu příklad: 

„Nejlepší relaxační hodiny 

Nemáte ráda, kdyţ se během lekce moc zapotíte? Hlasitá hudba a křik cvičitelky vám 

nedělají dobře? Zkuste vybrat si hodinu, na níţ se naučíte relaxovat a posílíte zdraví.“ 

Blesk pro ţeny, 6. 12. 2010, str. 34  

„Domácí posilovna 

Kaţdodenní kolotoč povinností není ţádnou výmluvou - pravidelně cvičit můţete 

snadno i doma.  

Není to vţdy jednoduché, ale zvládnout se to určitě dá. Důvodů, proč nelenošit a proč 

do svého programu zařadit i pravidelný pohyb, je nespočet. Důleţitá jsou hlavně 

zdravotní hlediska, ale můţe to být také snaha zhubnout, získat lepší kondici, zformovat 

a zpevnit tělo a celkově lépe vypadat.“ Svět ţeny, 28. 4. 2011, str. 48  
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Z celkového počtu 79 analyzovaných článků bylo podle výše uvedeného dělení pouze 

29 určených výhradně ţenám a zbylých 50 nespecifikovalo čtenáře jako osobu ţenského rodu. 

Jedním z důvodů, proč tomu tak je, můţe být v některých případech délka článku. Pokud jde 

totiţ pouze o jeden odstavec o několika větách, nebyl prostor pro to, aby autor pouţil 

skloňování pro ţenský rod.  

Role vypravěče, vzoru a průvodce byla zastoupena ve všech případech ţenou. Není to 

nijak překvapivé a dalo se to očekávat vzhledem k tomu, ţe jde o časopisy pro ţeny. Ne všichni 

autoři článků jsou sice ţeny, ale jakmile se objevuje v roli vypravěče, vţdy jde o autorku. Tyto 

role přinášejí ţenský pohled na cvičení (zaměřují se na estetiku, rozebírají dámské spodní 

prádlo, cvičení těhotných apod.). Vyskytovaly se i v článcích, které dle výše uvedeného dělení 

nebyly orientované pouze na ţeny, a je tedy otázkou, zda je ţenský pohled, který se v nich 

objevuje, nepřesouvá do kategorie „jen pro ţeny“. Pokud bych podle toho přepočítala počty 

článků, které jsou určené ţenám a které genderově nespecifikovanému čtenáři, rázem by se 

poměr zcela změnil – ţenám by bylo směřováno 45 článků a všem 34.  

Roli autority jsem nalezla ve 32 textech, z toho v 16 případech šlo o autoritu–ţenu, v 11 

se v nich vyskytla autorita ţenská i muţská a v 5 článcích se vyskytovala pouze autorita-muţ. 

Muţi se v textech vyskytovali častěji v roli lékařů neţ ţeny, ale jinak šlo u obou pohlaví 

především o lektory, trenéry a instruktory. Jde tedy o genderovou nerovnost ve prospěch ţen, 

která není nicméně nijak zvýznamňována. 

2.3.3.2 Obraz femininity  

Nejprve je nutné zodpovědět otázku, zda je vůbec cvičení praktika, která přispívá 

k naplnění obrazu ţenskosti. Časopisy pro ţeny vytvářejí obraz určitého ţenství pro roli 

čtenářky, který lze označit „běţnou“ ţenou. Cvičení má ale přispívat k jinému ţenství – má 

přispívá k tomu, aby byla ţena moderní, tedy aktivní, krásná, zdravá, spokojená a vyrovnaná, 

zkrátka cvičení je praktika dosahování ideální femininity, která je v kontrastu s identitou 

čtenářky. Tato ideální femininita obsahuje i ideál ţenského těla.  

Explicitně vyjádřený vztah ţenskosti a cvičení se vyskytoval spíše ojediněle. 

„Máte-li sebevědomí na bodu mrazu, tanec z vás udělá silnou a hrdou ţenu. Probudí ve 

vás rytmus a vrátí vám pocit ţenskosti. Pomohou vám v tom ostatní tanečnice, protoţe 

právě společná ţenská síla vystihuje podstatu stylu orientálního tance nazývaného 

American Tribal Style (ATS).“ Ţena a ţivot, 2. 2. 2011, str. 78   

Texty konstruují čtenářku jako „běţnou“ ţenu – ţenu, která se sebou není příliš 

spokojená, ţije ve stresu, má zdravotní problémy, sedavé zaměstnání, nezbývá jí příliš mnoho 
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volného času. Moderní ţena musí být aktivní, atraktivní a cítit se dobře. Texty také často 

naráţejí na věk – ten marginalizují, popisují, ţe cvičení je vhodné v kaţdém věku, ale tím 

vlastně upozorňují na to, ţe věk bývá v určitých diskurzech podstatný a u cvičení na něj 

můţeme zapomenout. 

„Pokud ţijete v domnění, ţe osobní trenér je v posilovně k mání pouze pro dlouhovlasé 

blondýny narozené po roce 1980, s konfekční velikostí 36 a BMI 18, mýlíte se. To bych 

si ho totiţ najmout nemohla. Jenţe já to udělala. A kdyţ můţu já, ročník 1950, můţete i 

vy.“ Marianne, 26. 10. 2010, str. 110  

To, ţe se ţeny nezaměřují na zvětšování svalové hmoty, ještě neznamená, ţe se 

nevěnují intenzivnímu tréninku, resp. ţe intenzivní trénink se vylučuje s ţenstvím. Naopak texty 

v ţenských časopisech jsou v oblasti náročnosti jednotlivých cvičení velmi rozmanité, a proto si 

můţe kaţdá ţena vybrat, co jí vyhovuje, aniţ by tím ohroţovala svůj obraz ţenství. 

„Den po první lekci fit kickbox aerobiku jsem se skoro nemohla pohnout, aby mě 

nezabolely všechny části těla,” naříká třicetiletá Klára. ,,Ale s kaţdým dalším tréninkem 

se moje kondice zlepšovala a dnes, po třičtvrtě roce pravidelných návštěv fit kickboxu, 

mám mnohem hezčí postavu, lépe se cítím a pyšním se dokonalou fyzičkou,” opěvuje 

fit kickbox aerobik Klára.“ LOOK Magazine, 30. 9. 2011, str. 143  

Posilovna a sport nejsou označovány za výhradně muţské a příčinou, proč se jim 

čtenářky dle časopisů vyhýbají, je spíše nuda nebo nedostatek času, neţ obava 

z potencionálního narušení ţenské identity. 

„Nuda v posilovně?  

Tohle vás bude bavit!“ Tina, 13. 7. 2011, str. 26  

„Máte sedavé zaměstnání a na cvičení v posilovně vám příliš času nezbývá? Zkuste 

alespoň pravidelnou rozcvičku na pracovišti a k pohybu vyzvěte i kolegyně.“ Katka, 4. 

3. 2011, str. 18  

V části věnované cvičení jako specifickému sociálnímu poli jsem uvedla, ţe se v něm 

vytváří diskurz, jehoţ typickým příkladem je výraz „problematické partie“. Přestoţe 

nesrovnávám časopisy pro ţeny a pro muţe, bývá tento pojem v článcích spojen s ţenstvím, ale 

jak jsem naznačila v úvodu, bez srovnání ho jako ryze ţenský nemůţu označit. Přímo z článků 

nevyplývá, proč jsou tyto partie problematické - je to termín, jehoţ znalost je od čtenářky 
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očekávána (zda jde o vzhled či fungování těla). Je to problém nespokojenosti s vlastním tělem, 

problém, který se má řešit cvičením. 

„Protoţe tohle cvičení patří do skupiny tzv. Body and Mind programů, můţete se 

spolehnout, ţe vás pohladí po duši, uvede do harmonie, příjemně naladí. Lekce Port de 

Bras jsou přesně takové. Za ničím vás nehoní, k ničemu nenutí, vyuţívají přirozených 

pohybů svalů při chůzi, sezení, tanci, a pro nás ţeny umí jednu neocenitelnou věc - 

zpevnit střed těla, naše problematické partie, chcete-li.“ PERFECT WOMAN, 8. 12. 

2010, str. 148   

2.3.4 Shrnutí výsledků a průsečíky  

Zatímco v případě ukázněného těla je dle prezentace časopisů pro ţeny cvičení 

instrumentální praktikou společnosti k disciplinaci a ukáznění těla dle jejích poţadavků,  pro 

restituované tělo je cvičení sice také instrumentální praktika pro tělesné změny dle osobních 

potřeb, ale zároveň je i nástrojem k dosahování určitých proţitků, záţitků, potěšení nebo 

nezištné zábavy, tedy způsobem trávení volného času. V obou případech je cvičení strategií 

vytváření určitého těla a provádění tělesných změn dle podmiňujících vlivů, jimiţ jsou 

problémy těl buď ze společenské nebo osobní perspektivy. Hlavním zjištěním části věnované 

tělesnosti ve vztahu ke cvičení je pak to, ţe většina výroků v článcích o cvičení v časopisech pro 

ţeny neposkytovala klíč k tomu, který pohled na tělo (společenský, osobní) má čtenář mít, tedy 

jaký výkladový rámec má adoptovat – zda má cvičení vytvářet tělo ukázněné pro společnost 

nebo restituované a slouţící pro potřeby jedince. Oba pohledy jsou v těchto případech moţné. 

Ve větší míře se pak vyskytovala osobní perspektiva na tělo povaţované za restituované. Obě 

perspektivy do jisté míry předpokládaly od čtenářů racionální úvahu o cvičení. Zatímco u 

pohledu na tělo z pohledu společnosti bylo stěţejní vylepšování zdraví těla prostřednictvím 

cvičení, u druhého pohledu šlo především o změny vzhledu a o moţnost získávání 

hédonistických pocitů. Tělo jako subjekt cvičení má proto význam jako prostředek příjemně 

stráveného volného času, který nemusí být jen utilitární (zisk společensky ceněného těla), ale 

můţe mít význam sám o sobě. Tlak na změny tělesného vzhledu je tlakem všudypřítomných 

společenských norem fyzické krásy, ale články o cvičení nijak nespecifikovaly, jaké důsledky 

pro náš sociální ţivot bude mít změna v zhledu. Cvičení sice umoţňuje získat ceněné tělo (ideál 

těla), ale texty jen velmi málo odkazují k tomu, ţe vzhled má souvislost s identitou. 

Cvičení v textech v časopisech pro ţeny sice vykazuje jisté rysy odpovídající definici 

sociálního pole, ale chybí i zcela zásadní faktory, díky kterým by bylo moţné ho jednoznačně za 

pole označit. Za symbolický kapitál pole cvičení lze povaţovat míru zisku ideálního těla, ale 

v časopisech nenajdeme měřítko, kterým by byla hodnocena různá míra jeho zisku. Na druhou 
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stranu je ale cvičení předkládáno jako praktika investice do sebe. O jedince bojují jednotlivé 

druhy cvičení, které vystupují samy jako aktéři, mezi kterými probíhá mocenský boj. Jde jednak 

o komerční boj, jednak o boj o změnu směřování pole, ve kterém se cvičení, která nevyţadují 

spotřebu, staví proti těm, které jsou s ní spojená. Komerční boj se odehrává na úrovni 

předhánění se jednotlivých druhů cvičení v efektivitě (v oblasti času, jednoduchosti, šíři efektů, 

bezpečnosti a expertní podloţenosti efektů), ale i v záţitcích a zábavě. Přístup do pole celkově 

omezen není, ale existují cvičení, která nejsou vhodná pro všechny. Protoţe cvičení můţe 

potencionálně vykonávat kdokoliv, je to oblast egalitářská a nevytváří tedy síť pozic, které by 

měly různé postavení závisející na vzájemných vztazích nadřazenosti a podřazenosti. Protoţe 

články představují i jiné strategie, díky kterým lze dosáhnout shodného cíle, narušuje se tím 

rovněţ představa cvičení jako autonomního pole. 

Gender hraje v článcích o cvičení dvě navzájem spjaté  role  – jednak ovlivňuje podobu 

cvičení a jeho prezentace, jednak články vytvářejí určitý obraz ţenství. V prvním případě má 

vliv především na podobu ideálu, jehoţ se má cvičením dosahovat (mladé, štíhlé, sexy ţenské 

tělo). Genderování cvičení je ale v některých případech těţké odhalit, kdyţ chybí srovnání 

s časopisy určenými muţům. Prezentace cvičení jako potřeby nebo dokonce povinnosti ve 

zkoumaných časopisech můţe být sice projevem genderování, ale bez srovnání si nemůţeme 

být jisti, zda je skutečně povinnost své tělo měnit spojeno pouze s ţenstvím. Objevila se tvrzení, 

která explicitně říkají, ţe přílišná námaha a silové sporty nejsou vhodné pro ţeny a ţe posilovna 

je doménou muţů. Přesto většina textů vypovídá spíše o opaku – s ţenstvím se nevylučuje síla, 

námaha ani posilovna. Ţeny sice neusilují o zvětšování svalové hmoty, ale snaţí se také změnit 

své tělo a svaly  - vytvarovat, zmenšit podíl tuků apod.  

Všechny články nesměřovaly výhradně ţenským čtenářkám a poměrně velký podíl 

textů nespecifikoval rod toho, komu jsou určeny, přestoţe jde časopisy pro ţeny. Objevují se 

v nich role, které přinášejí ţenský pohled (zaměřují se na estetiku, rozebírají dámské spodní 

prádlo, cvičení těhotných apod.) a osobní zkušenost, humor, nadsázku nebo odlehčení. Jako 

autority se ve větší míře v textech objevují ţeny, často jsou ale v jednom textu zastoupeny 

v pozici autorit obě pohlaví. Je zde tedy mírná genderová nerovnost ve prospěch ţen.  

Články oslovují čtenářky jako „běţné“ ţeny s běţnými problémy. Cvičení je pak lékem 

a pomocníkem v řešení některých problémů, jako je nespokojenost s vlastním vzhledem, špatné 

zdraví a bolesti, stres apod. a je tedy praktikou dosahování ideálního ţenství, který je spjat 

s ideálem ţenského těla. Ţena má zapomenout na svůj věk, protoţe ten není pro cvičení 

podstatný. S jejím ţenstvím se nevylučuje ani intenzivní trénink, ale kaţdý si můţe vybrat, co 

mu vyhovuje. Články očekávají, ţe jejich čtenářka zná výraz „problematické partie“. Je to výraz 
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pro problém specifický pro ţeny, které jsou nespokojené se svým tělem, a tento problém se dá 

podle článků řešit právě cvičením.  

Přestoţe takto shrnuté poznatky analýzy se mohou zdát jako tři navzájem nepropojené 

oblasti, opak je pravdou. Nyní se budu postupně věnovat jejich průsečíkům. Kapitálem 

v potencionálním poli cvičení (které se mi nedokázalo potvrdit ani vyvrátit, protoţe existují 

známky pro i proti) můţe být míra zisku ideálního těla, o které se zde „hraje“. Ideální tělo 

podléhá hodnocení společenských norem ohledně tělesného vzhledu, které, jak jsem ukázala, 

jsou spjaté s pojetím těla jako restituovaného, protoţe vzhled není společenským, ale osobním 

problémem. Ideální tělo, jehoţ se má dosahovat cvičením, nemusí být jen ideálem krásy pod 

tlakem norem tělesného vzhledu, ale jeho součástí můţe být i zdraví, které je prezentovaným 

následkem cvičení. V textech se objevovalo buď bez souvislosti s jedním nebo druhým 

přístupem k tělu, nebo v rámci těla ukázněného, a v menší míře jako určité pocity u těla 

restituovaného. V tomto bodě by se tedy do pole dostávaly i společenské potřeby, které 

pouţívají ke svému naplnění stejných prostředků, jako ty osobní (individuální cvičení), ale jde 

jim pouze o ty vlastnosti těla, které ho činí uţitečným, a které se nijak nevylučují s tělesnými 

změnami pod tíhou osobních potřeb. 

Ideál těla, o které se případně hraje v poli cvičení, je genderovaný – odlišný pro ţeny a 

pro muţe. Je to ideál, kterého dle časopisů chceme dosahovat cvičením, protoţe své tělo 

vnímáme jako problematické – jeho vzhled, vlastnosti i schopnosti, které chceme a máme 

cvičením zlepšit nebo napravit. Jasným průsečíkem oblasti pole a genderu je otázka přístupu – 

cvičení, které je konstruováno jako otevřené pro všechny, nevylučuje nikoho ani na základě 

rodu. To dokazuje například oslovování čtenářů v časopisech určených ţenám, jejichţ články o 

cvičení jsou z poměrně velké části určené generově nespecifikovanému čtenáři. 
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3. Závěry 

3.1 Interpretace výsledků analýzy v návaznosti na literaturu 

Následující část propojuje výsledky mé analýzy s literaturou s cílem vytvořit ucelený 

obraz fenoménu cvičení. Jednoduše lze „příběh“ o cvičení popsat následovně: 

Cvičení je aktivita, která reaguje na potřeby společnosti i jedince. Je to praktika 

podporující vytváření těla, které zde nazývám ukázněné, a které je cvičením proměňováno 

k větší uţitečnosti a poslušnosti pro potřeby společnosti. Je to ale také praktika podporující 

vytváření těla restituovaného, které je v rukou jedince a slouţí jeho potřebám, kterými je 

například prezentace nebo proţívání volného času skrz tělo. Zatímco se časopisy ve vytváření 

ukázněného tělo soustředily na jeho zdravotní stav, v případě restituovaného těla bylo cílem 

vytvořit tělo krásné a takové, jímţ můţeme zaţít příjemný volný čas. Nejde o dvě stádia 

přístupu k tělu, ale o dva úhly pohledu na jednu a tu samou praktiku. V analyzovaných textech 

sice existují náznaky, ţe cvičení je strukturou, kterou lze nazvat sociální pole, ale zároveň chybí 

některé základní rysy, coţ můţe souviset se zvoleným způsobem výzkumu, kdy se zaměřuji na 

prezentaci cvičení. Existuje zde sice mocenský boj, který je ale převáţně komerční s cílem 

přilákat co nejvíce spotřebitelů, ale objevuje se i boj ohledně principu celého fungování pole – 

boj těch cvičení, která nepotřebují ke svému výkonu ţádnou spotřebu, proti těm, která ji 

potřebují. Chybí zde ale měřítko pro hodnocení sociální kapitálu, které by rozmisťovalo aktéry 

v poli. Je zde sice moţné uvaţovat o míře dosaţení ideálního těla jako specifického 

symbolického kapitálu, který je nepochybně ceněn, ale jakým klíčem by bylo moţné ho měřit 

nebo nějakým způsobem odstupňovat? Cvičení je navíc konstruováno jako oblast, do které má 

přístup kaţdý bez ohledu na věk, rod, rasu, třídu, zdravotní stav apod., ale tím je oblastí, která 

má tendenci rovnostářského přístupu k aktérům a nikoliv jejich distinkci, která je základním 

principem pro pochopení rozdílů mezi aktéry v poli. Pochybovat lze rovněţ o autonomii tohoto 

pole, protoţe texty prezentují i jiné strategie dosahování ceněného těla (např. v oblasti 

stravování). Časopisy pro ţeny také propagují cvičení jako způsob dosahování ideální 

genderové identity ţeny, ale zároveň se v nich objevuje identita „běţné“ ţeny zastupující 

čtenářku. Rozdíl mezi nimi vytváří tlak na čtenářku, který lze uspokojit předkládaným 

postupem – cvičením, případně dalšími praktikami péče o tělo. Přestoţe se v jednotlivých rolích 

vystupujících v článcích objevila mírná genderová nerovnost ve prospěch ţen, lze to přičítat 

zřejmě pouze zaměření časopisů, protoţe nebyla zvýznamňována jako relevantní součást 

cvičení. Tři zkoumané rámce (svičení a tělo, sociální pole a gender) mají i společné průsečíky. 

Nejvýrazněji se setkává gender a restituované v tělo v otázce sociálních norem ohledně tělesné 

krásy, které jsou závislé na genderu, a nebo otevřenost pole cvičení všem bez ohledu na 
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charakteristiky, jakými je například právě rod (jak ukazuji na příkladu směřování článků o 

cvičení nejen ţenám-čtenářkám). 

Jednotlivým oblastem se nyní budu věnovat zvlášť: 

1. Cvičení a tělo 

Mezi hlavní zjištění analýzy patří to, ţe se v českých časopisech pro ţeny největší podíl 

výroků, které vypovídají o vztahu cvičení a těla, dá zařadit do perspektivy obou přístupů 

zároveň – jak rámce společenského, ve kterém je cvičení poháněno potřebou tělo usměrnit a 

ukáznit pro společenské cíle, tak i rámce osobního, ve kterém je cvičení způsob přeměny nebo 

dokonce vytváření těla do podoby, jakou mu chceme dát, a ve kterém je tělo prostředkem 

příjemných záţitků. Čtenář si tak můţe vybrat, jak si sdělení článků vyloţí. Je otázkou, zda to 

lze chápat jako záměr nebo aspekt cvičení, které by tak mohlo být jedinečnou praktikou, jenţ by 

spojovala oba pohledy (ve srovnání s jinými praktikami modifikace těla, které mění pouze 

vzhled těla, ale nepřispívají k uţitečnost, např. tetování). Jak jsem ukázala, důvodem je to, ţe 

tvrzení v časopisech neuvádějí příčiny nebo příčinné podmínky Strauss, Corbinová 1999: 72-

74 , které stojí za strategií jednání, jakou je cvičení. Uvádějí pouze následky, které ale mohou 

být ku prospěchu společnosti i jedince. To, ţe není ani jeden z přístupů k tělu v článcích zcela 

vyloučen je ale také podstatné. Znamená to, ţe oba pohledy jsou stále legitimní a nedochází 

k nahrazování jednoho typu druhým, jak by se mohlo zdát na základě tvrzení některých autorů, 

kteří spojují aspekty restituovaného těla s pozdní modernitou či postmodernou jako vývojového 

stádia společnosti (např. Giddens 1991, Glassner 1989). To, ţe se oba přístupy nevylučují, 

zapadá do typologie Arthura Franka (1991), kterou jsem popsala v teoretické části, a v níţ jsou 

oba přístupy k tělu, které on nazývá disciplinované a zrcadlící tělo, kontinuem, na kterém lze 

umísťovat studie o tělu a tělesnosti. Oba jeho typy pouţití těla se také podobají dvěma typům, 

které pouţívám ve své studii, v tom, ţe podle Franka nemá disciplinované tělo oproti 

zrcadlícímu vlastní touhy, a je tedy pouze objektem usměrňování, ale také ţe u zrcadlícího těla 

na rozdíl od disciplinovaného existuje vazba mezi „já“ (self) a tělem. Je to vazba mezi tělem a 

identitou, které se budu věnovat později. 

V teoretické části jsem se také věnovala průsečíkům nebo spolčeným bodům obou 

pohledů na tělo. Prvním z nich je zdraví, jenţ ovšem u kaţdého z nich znamená něco jiného – 

zatímco pro společenskou perspektivu je součástí nároku na uţitečnost jedince, při restituci těla 

má význam především jako součást prezentace - abychom měli dobrý pocit z toho, jak se naše 

tělo jeví nám i druhým Shilling 2003: 5 . Ve stejném duchu je zdraví prezentováno v českých 

článcích o cvičení, které ke zdraví i zdravému vzhledu přispívá, ale navíc se v nich objevuje 

odlišné měřítko zdraví u obou pohledů – v rámci ukázněného těla je cvičení lékem na 
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celosvětové zdravotní problémy (epidemie obezity, špatná kondice obyvatel apod.), zatímco 

z pozice restituovaného těla je důleţité to, jak je zdraví proţíváno a pociťováno. Dalším 

průsečíkem byl společný předpoklad, ţe tělo je moţné měnit, modifikovat, který se projevuje 

v textech tím, ţe v obou pohledech je efektem cvičení tělesná změna. Třetím společným bodem 

je pracovní trh, ale ten nebyl v českých textech vůbec zmiňován.  Jak ukáţu v souvislosti 

s problémem identity a v části věnované cvičení jako sociálnímu poli, články o cvičení sice 

prezentovaly bezpočet přímých následků cvičení, ale chyběla v nich další rovina – člověk má 

sice cvičením získávat určité (společensky ceněné) tělo, ale texty uţ dále nerozvádějí, co nám to 

dále přinese, zda je to např. kapitál, který lze směnit za jiný druh kapitálu. V souvislosti 

s pracovním trhem lze právě proto, ţe jde o společný bod, uvaţovat o hypotéze, která by mohla 

být předmětem dalšího výzkumu. Tato hypotéza nebo spíše úvaha, která se zde nabízí, spočívá 

v tom, ţe mohlo dojít nebo dochází k proměně toho, co to znamená uţitečnost pro společnost, 

resp. zda člověk, který má význam jako pracovní síla („integrac e  do systémů administrativní a 

ekonomické kontroly“ Foucault 1999: 162  

uţitečnější, čím lépe se cítí a čím lépe vypadá (např. právě z hlediska pracovního trhu). Taková 

změna by znamenala syntézu obou přístupů k tělu. Podle mých zjištění existují oba přístupy 

zvlášť a nedochází k jejich syntéze, protoţe vzhled těla a příjemné pocity doprovázející průběh i 

efekty cvičení jsou v časopisech popisovány pouze z hlediska jedince – jde jen o jeho potřeby 

ohledně vzhledu a volného času. Na druhou stranu ale některé náznaky, ţe taková syntézy není 

vyloučena, v literatuře existují. Například Parusniková zmiňuje, ţe do zdraví lze počítat i 

pozitivní postoj k ţivotu Parusniková 2000: 132 . Hédonismus, který znamená snahu dosahovat 

příjemných pocitů, a který provází restituované tělo, se k takto široké představě zdraví v tom 

případě také přibliţuje. Výše zmíněnou hypotézu lze částečně podpořit i Bourdieuho zjištěními 

o nových středních třídách, pro které je důleţitý vzhled pro postavení na trhu práce, protoţe se 

uplatňují v reprezentativních profesích  Bourdieu (1979) 2010: 201-205 .  

Nyní bych se ale ráda věnovala oběma přístupům nebo nárokům na tělo zvlášť. Pojetí 

těla jako něčeho, co potřebuje společnost usměrnit, ukáznit a podřídit svým zájmům se v 

časopisech pro ţeny objevovalo spíše zřídka. Otázkou je, jak v současných textech toto pojetí 

identifikovat, kdyţ mizí takové praktiky, jako jsou branná cvičení, a rovněţ sokolské hnutí 

ztrácí na popularitě i původním významu, a obrana státu je pouze v rukou profesionálů. Nelze 

předpokládat, ţe cvičení dnes bude prezentováno ze společenského pohledu stejně, jako 

v ukázce z roku 1862, kterou jsem uvedla v části věnované zjištění. Foucault, který vytváří 

koncept biomoci, povaţuje tělo jednak za předmět disciplín, které činí tělo uţitečným a 

poslušným, a proto ho přirovnává ke stroji, jednak za součást populace a předmět regulativních 

kontrol, zejména jeho biologických procesů Foucault 1999: 162 . V současných článcích o 
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cvičení z českého prostředí se tato perspektiva projevuje jako prezentace cvičení jako léku na 

civilizační nemoci a celosvětové epidemie (např. obezita). Cvičení je tak sebe-disciplína, která 

vytváří zdravá těla populace, která mohou být uţitečná z hlediska bio- i anatomo-politiky. 

Pojetí těla jako restituovaného, jako vlastnictví v rukou jedince, který ho modifikuje 

především proto, aby změnil svůj vzhled, a který jeho prostřednictvím získává pozitivní záţitky 

(při praktice modifikace), bylo v českých časopisech pro ţeny mnohem častější neţ ukáznění 

těla pro společnost. Cvičení je v tomto pohledu reakcí na osobní potřebu modifikace těla, která 

vzniká na základě norem tělesného vzhledu. Tělo není povaţováno za jednou provţdy dané 

Turner 1996: 61; Giddens 1991: 7 , ale je vytvářeno, konstruováno. V tomto úhlu pohledu je 

tělo důleţité jako objekt, ale i jako subjekt cvičení, protoţe díky tomu, ţe tím, čím cvičíme, 

jsme my sami, máme moţnost zaţít hédonistické pocity v průběhu cvičení, ale i v souvislosti 

s jeho efekty. Tato rovina těla jako subjektu není u ukázněného těla podstatná a články se o ní 

v souvislosti s ním nezmiňují, stejně tak jako o otázce vzhledu. Společnost nepotřebuje krásné 

jedince, kteří si cvičení uţijí, ale především výsledky cvičení v podobě uţitečného a poslušného 

těla. Jádrem restituovaného těla je propojení těla a identity, zaloţené na tom, ţe změna vzhledu 

těla je i změnou identity, resp. ţe  modifikace těla je významným prvkem vytváření vlastní 

identity Giddens 1991, Featherstone 1982, Turner 1996, Shilling 2003 . Časopisy ale 

neuváděly jako efekt cvičení změnu identity (nebo jen výjimečně), ale pouze změnu těla. Čtenář 

tak musí mít jisté předporozumění, díky kterému má propojený vzhled a identitu, ale časopisy 

tento vztah explicitně neprezentují. Bourdieu nazývá takové spojení objektivací, kdy se lidé 

neustále sledují skrz pohled druhých, a podle jeho zjištění se týká především ţen Bourdieu 

(1979) 2010: 359 . Giddens se v tvrzení o vazbě tělo-identita opírá o to, ţe vzhled je 

v současnosti podstatný ve srovnání s minulostí, protoţe dříve nebylo moţné tělo modifikovat 

v té míře jako dnes, takţe bylo nositelem sociální a nikoliv osobní identity Giddens 1991: 99 . 

V návaznosti na zjištění v českých časopisech pro ţeny je tak potřeba mírně pozměnit 

Giddensovu úvahu o těle – to, ţe je v současnosti významné je nezpochybnitelné, ale vzhled se 

nestává ani tak centrálním elementem identity tamtéţ: 100 , ale vzhled (těla) se stává 

centrálním elementem prezentace identity, protoţe časopisy kladou důraz pouze na změny těla 

ve světle prezentace, nikoliv identity. Odpovídá to kritice Giddense ze strany Shelley Budgeon, 

podle níţ není vzhled redukovatelný na identitu a naopak, protoţe je důleţitější to, co tělo umí, 

co dělá, neţ jak vypadá (je například mnohem důleţitější to, jak můţe vzhled těla přispět k větší 

spokojenosti, neţ to, jak vypadá) Budgeon 2003: 48-50 .  

Tělo je objektem cvičení, ale je i subjektem, nástrojem, kterým tuto práci na sobě 

vykonáváme, coţ nám umoţňuje zaţít určité proţitky. Podle časopisů pro ţeny nemáme 
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nacházet potěšení jen z výsledků cvičení (z toho, ţe vypadáme a cítíme se lépe), ale i z jeho 

průběhu. Podle zjištění Jennifer Smith Maguire, která zkoumala americké texty o cvičení, je tato 

aktivita spojena pouze s potěšením z poctivé sebedisciplíny a těla-pro-ostatní, a tělo je vţdy 

spojováno s něčím vzdáleným – uznáním ostatních, omezení zdravotních rizik apod. 

V manuálech, které zkoumala, je preferované potěšení nad bezprostřední zábavou Smith 

Maguire 2008: 70-71 . V českých textech prezentujících cvičení se objevuje proţívání jako 

důleţitá součást cvičení, takţe není jen nástrojem k dosaţení cílů, ale je také příjemně 

stráveným volným časem, který má svůj význam sám o sobě. Pojem zábavy se v textech sice 

objevuje, ale není nikdy jediným cílem cvičení, spíše přidanou hodnotou, a je moţné vidět ji 

pouze jako způsob marketingové prezentace. Vypovídá to o tom, ţe cvičení v českém kontextu 

není tak, jako v americkém, pouze instrumentální praktika, ale také volný čas trávený nezištným 

potěšením a zábavou, jejíţ význam v článcích o cvičení ale můţe být čistě komerční. Cvičení ve 

volném čase přesto není nikdy jen a pouze nezištné, takţe odpovídá tomu co Featherstone 

nazývá kalkulovaný hédonismus Featherstone 1987: 59  – volný čas vykazuje jak známky 

instrumentality a racionální kalkulace výsledků, tak zdůrazňuje i potřebu uţívat si. 

Simone Fullgar (2002), která se zabývala státními kampaněmi ke zlepšení zdraví 

obyvatel Austrálie, zjistila, ţe problémem tvůrců intervencí (vlád) je povaha svobody ve volném 

čase, která můţe být předmětem dvou typů moci – biopolitického důrazu na regulaci blahobytu 

populace a snahy maximalizovat individuální svobodu v oblasti řízení vlastní odpovědnosti 

Fullgar 2002: 75 . Zuzana Parusniková se ve své stati zabývá právě touto charakteristikou 

rizikové společnosti - ta se zříká odpovědnosti za ţivoty lidí pod tíhou neoliberálních doktrín, 

které odmítají moc státu, jenţ se lidské ţivoty snaţí svázat svoji kontrolující a dohlíţecí rolí 

Parusniková 2000: 136 . Oba typy moci se v australských kampaních objevují zároveň – ty se 

totiţ zaměřují na volný čas jedinců, které se snaţí mobilizovat ve jménu jejich svobody a volby 

Fullgar 2002:71 . Pokud se podíváme na články v českých časopisech a na zjištění, která jsem 

uvedla, konkrétně ţe se v nich pohled na tělo jako na něco, co je potřeba usměrňovat, téměř 

nevyskytoval, je moţné vidět, ţe tendence neoliberálních doktrín ponechat volby o svém těle na 

člověku samotném se zde plně uplatňuje. Člověk si má cvičením pomoci sám a je motivován 

k tomu, aby se o sebe staral, ale zda se má o sebe starat v zájmu svém, v zájmu spolčenosti nebo 

obojí, k tomu se jiţ články ve většině výroků nevyjadřují. Také Giddens (1991) naráţí na tento 

problém, ale v jiném úhlu pohledu  - v oblasti ţivotních stylů podle něj existuje určitá svoboda 

voleb, ale tato „svoboda“ je pod tlakem nutnosti si vybrat. Zkrátka nelze nemít nějaký ţivotní 

styl Giddens 1991: 81 . Tlak je zde vytvářen tím, ţe tělo neustále zobrazuje identitu a jsme 

odpovědni za „design“ svých těl tamtéţ: 102 . Princip nátlaku se tak objevuje v obou 
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přístupech k tělu, ale zatímco u ukázněného těla je nátlakem disciplinární moci společnosti 

k ukáznění těla, u restituovaného těla je nátlakem sociálních norem ohledně tělesnosti. 

Články obsahují také morální sdělení, které je zaloţené na předpokladu racionální volby 

jedince (měl by cvičit, protoţe je to dobré). Člověk tak není v článcích o cvičení pouze strojem, 

ale je, nebo lépe řečeno má být, racionálně uvaţujícím strojem, strojem s interním expertním 

systémem a stroj zpracovávající informace Glassner 1989: 184  nebo, jak to nazývá Giddens, 

má být reflexivní, tzn. mít sklon své jednání neustále revidovat ve světle nového poznání 

Giddens 1991: 20 . Tělo není strojem v tom smyslu, jak o něm uvaţuje Foucault (uţitečná 

schránka), je navíc i subjektem, aktérem cvičení. Tělo, které zpracovává informace a je tím 

pádem autonomní a přebírá odpovědnost za sebe. Výše zmíněná Fullgar, která se zabývá 

otázkou svobody v oblasti rozhodování o ţivotním stylu, rovněţ shledává, ţe v případě 

australských intervenčních kampaní v oblasti zdraví je pouţito logiky, která opomíjí iracionální, 

citovou a symbolickou stránku, a předpokládají, ţe lidé změní své chování a budou aktivnější na 

základě informací o rizicích a přínosech Fullgar 2002: 73-74 . V českých článcích o cvičení se 

sice rizika spojená s neaktivitou vyskytovala minimálně, ale to ještě nenabourává předpoklad 

textů o racionálním čtenáři, který lze sledovat u obou přístupů k tělesnosti. 

2. Cvičení jako sociální pole  

Zdá se, ţe na základě zde provedené analýzy nelze určit, zda lze cvičení povaţovat za 

sociální pole, protoţe existují náznaky které jsou pro i proti definici pole. Sociální pole musí 

obsahovat nějaké napětí, mocenský boj. Je otázkou, zda jde v poli cvičení o něco jiného neţ jen 

o komerční boj. Existuje zde souboj nebo spíše předhánění se jednotlivých cvičení v efektivitě, 

záţitcích a zábavě s cílem přilákat k jednotlivým cvičením co nejvíce příznivců, kteří budou 

vyuţívat sluţby a nakupovat produkty. Některé články se ale věnovaly i cvičení doma, 

v kanceláři nebo venku bez nutnosti něco kupovat nebo vyuţívat nějakých sluţeb, takţe nejde 

vţdy jen o trh. Cvičení, která nevyţadují ţádnou spotřebu, se prezentují v opozici k těm, které ji 

vyţadují, takţe můţe jít o mocenský boj ve snaze odkomercionalizovat cvičení jako aktivitu 

volného času a změnit tím směřování pole, které je nepochybně silně komerční, vzhledem 

k tomu, ţe nekomerčních alternativ se ve vzorku textů objevilo jen velmi málo. Podle Jennifer 

Smith Maguire tak pole fitness jako silně komerční oblast podporuje spíše spotřební neţ zdravé 

chování Smith Maguire 2006 .  

Specifickým kapitálem můţe být  změna těla ve směru norem ideálu tělesného vzhledu, 

jejichţ podoba je závislá na genderu, jak ukáţu v následující části. Jedinci investují čas, úsilí a 

často i peníze k získávání kapitálu, který by mohl být proměněn v jiné formy kapitálu. 

Z literatury vyplývá, ţe zisk ceněného těla je moţné proměnit např. na výhodu na trhu práce 
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Featherstone 1982; Lewis 2008 , v českých časopisech ale nic takového nenajdeme. Moţnost 

jeho přeměny v jiný kapitál se v textech objevoval jen zcela minimálně, ale můţe jít předpoklad, 

jenţ mají čtenáři znát. V tom ale spočívá problém identifikace cvičení jako sociálního pole. 

V textech se neobjevuje ţádné měřítko, jímţ lze kapitál ve formě míry dosaţení ideálu hodnotit, 

měřit tak, aby se dala odlišovat jeho míra u různých jedinců. Zkrátka z analýzy článků o cvičení 

v časopisech pro ţeny se zdá, ţe pole cvičení nemá potenciál distinkce jednotlivců nebo skupin 

na základě jejich voleb v tomto poli. Podporuje to také fakt, ţe cvičení je v textech 

konstruováno jako přístupné všem. V teoretické části jsem se poměrně hodně zabývala otázkou 

tříd a voleb v oblasti ţivotního stylu a volného času, a ukázala jsem, ţe názory autorů na toto 

téma jsou v současnosti různé – podle některých mezi nimi není přímý vztah Feathersone 

1987 , ale podle jiných jsou ve volbách ohledně ţivotního stylu omezovány především spodní 

třídy Giddens 1991 . Články o cvičení v časopisech pro ţeny konstruují cvičení tak, ţe ho 

můţe provádět kaţdý, kdekoliv a kdykoliv a přístup do něj není tedy nijak omezen. Samozřejmě 

ţe některá konkrétní cvičení jistá omezení mají, ale pokud se podíváme na fenomén cvičení jako 

na celek, kaţdý má moţnost ho zařadit do svého ţivotního stylu. Články neprezentují cvičení 

výlučně jako součást nějakého ţivotního stylu, ale zvolit si ho jako součást ţivotního stylu můţe 

kaţdý a naopak tím jenom získá. Tato otevřenost cvičení je v rozporu s Bourdieuho pojetím 

sociálního pole a s tím, co je pro něj podstatné – v oblasti sportu volí různé třídy různé sporty 

dle svého vztahu k tělu, čímţ vytváří distinkce. Vyšší třídy se odlišují svými sporty od tříd 

niţších, proto jsou „jejich“ sporty často zaloţené na principu elitních klubů Bourdieu 1978, 

(1979) 2010 . U cvičení je naopak tento distinktivní potenciál narušen, cvičení nemá aktéry 

rozdělovat dle postavení, ale je naopak prezentována jako egalitářská oblast. Určitý vliv zde ale 

můţe mít komerční povaha prezentace cvičení, která by elitářstvím mohla odrazovat 

potencionální zákazníky. 

3.Gender a cvičení 

Jak ukazují studie, které se zabývají teorií sebeobjektivace Johansson 1996, Strelan, 

Hargreaves 2005, Monro, Huon 2005 , problém, který vzniká v souvislosti s ideály a normami 

ohledně těla je ten, ţe se s nimi lidé srovnávají, coţ v nich následně vzbuzuje nespokojenost 

s vlastním zevnějškem, a proto se obrací k praktikám na jeho změnu, jakou cvičení bezpochyby 

je. Tento princip je stejný bez ohledu na pohlaví, ale časopisy pro ţeny pochopitelně vykreslují 

pouze ţenský ideál, jímţ je mladé, štíhlé a sexuálně přitaţlivé ţenské tělo. Na druhou stranu se 

obracejí ke čtenářce jako k „běţné“ ţeně, tím ale vlastně zdůrazňují rozdíl, který je mezi touto 

ţenou a předkládaným ideálem a vzniká tak tlak, který nejlépe vystihuje tremín „problematické 

partie“. Přispívá k tomu i prezentace modifikace těla jako potřeby, která bývá spojována 
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s ţenstvím (např. skrz výpověď autorky článku), ale nemusí být nutně spojována jen s ním. To 

by ukázalo jedině srovnání s články, které prezentují cvičení muţům, jak bylo mým původním 

záměrem. Nakonec ale absence textů o cvičení v časopisech pro muţe zapadá do zjištění 

v převáţně anglo-americké literatuře Hargreaves, Tigemann 2006, Grogan, Richards 2002, 

Gill, Henwood, McLean 2005 , protoţe podle ní jsou muţi svázáni stereotypy a hovořit o 

praktikách, jimiţ dochází ke změně (resp. „zlepšení“) vzhledu je pro ně neadekvátní, ţenské a 

mohlo by to ohrozit jejich muţství. 

Přestoţe explicitně některé články tvrdily, ţe posilování a síla jsou muţské, intenzivní 

cvičení se nijak nevylučovalo s ţenstvím a naopak se objevovalo poměrně často. Také 

posilování bylo principem mnoha cvičení, ale v jeho (ani jiné) souvislosti se neobjevovalo 

pozitivní hodnocení zvětšování svalové hmoty, jak je běţné u muţů Salvatore, Marecek 2010 . 

Posilovna nebyla odmítána ve spojitosti s muţstvím, ale především s nudou, nedostatkem času 

apod.  

V teoretické části jsem uvedla, ţe Roberta Sassatelli (1999) se liší od ostatních 

uvedených studií v tom, ţe zatímco ony povaţují posilovny za prostory, ve kterých se 

reprodukuje genderová nerovnost, její studie naopak rozeznává tendenci při cvičení 

neutralizovat gender tím, ţe se část trenérů i cvičenců snaţí povaţovat ţenská a muţská těla za 

stejná, a ţe v nich člověk ztrácí vnější identitu Sassatelli 1999: 231-232 . Články o cvičení 

z českého prostředí sice anulují význam genderu v otázce vstupu do praktik cvičení jako celku, 

ale zůstává významný v podobě ideálu těla. 

Z analýzy rolí vyplývá, ţe v časopisech pro ţeny, resp. v článcích o cvičení 

v časopisech pro ţeny, existuje mírná genderová nerovnost ve prospěch ţen, která můţe být 

následkem zaměření časopisů, ale můţe být i zcela náhodná. Pokud v rozdělení článků na ty, jeţ 

směřují pouze ţenám, a na ty, které nejsou směřovány konkrétnímu rodu, zohledníme kromě 

oslovení čtenáře i role, které přibliţují články výhradně ţenám a jsou psány z jejich pohledu, 

bude zhruba 57 % ze vzorku směřováno výhradně čtenářkám. Zbylých 43 % určených 

genderově nespecifikovaným čtenářům je ale poměrně vysoké číslo na to, ţe jde o časopisy pro 

ţeny, z čehoţ lze usuzovat, ţe cvičení má tendenci neutralizovat rod svých příjemců, ovšem tuto 

hypotézu by bylo nutné prověřit jiným typem výzkumu. Genderová nerovnost by se nejvíce 

projevila u role autority, u které neexistuje důvod, proč by měla být zastoupena výhradně ţenou 

a plnit funkci, která by přibliţovala text čtenářkám, jako v případě role vypravěče, vzoru a 

průvodce. Největší podíl autorit představovaly ţeny, ale ve vzorku se vyskytoval poměrně velký 

počet článků, které uváděli jak autoritu muţskou, tak i ţenskou, takţe je zde opět nerovnost ve 
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prospěch ţen, jejíţ důvody lze jen těţko vysvětlit. Větší podíl muţů-lékařů v textech můţe být 

při tak malém vzorku zcela náhodný.  

Přestoţe nesrovnávám články určené ţenám a muţům, tak se potvrdilo, ţe ţeny cvičí 

z důvodů, které odborná literatura přisuzuje ţenám, především spalování tuku Salvatore, 

Marecek 2010 . Je ale otázkou, zda lze cvičení ţen označit za genderový projekt tak, jako 

označuje Tristan S. Bridges posilování u muţů za projekt dosahování hegemonní maskulinity 

Bridges 2009 . Jak jsem jiţ naznačila, v časopisech se objevují dva typy ţenství – jeden vytváří 

časopisy pro roli čtenářky, která je „běţnou“ ţenou, a cvičením se pak má dosahovat ideální 

ţenské identity, kterou je aktivní moderní ţena. Je tedy patrné, ţe cvičení je konstruováno jako 

genderový projekt a má při něm být dosahováno genderového kapitálu tak, jak to Bridges 

představuje v případě muţů – je moţné mluvit o cvičení jako o praktice, která je genderovým 

projektem u obou pohlaví, a princip je u obou pohlaví stejný. Na druhou stranu jsem ale zmínila 

i fakt, ţe články v časopisech pro ţeny nejsou vţdy určené pouze ţenám a otevírá se tím otázka 

moţného potencionálu cvičení jako fenoménu, který neutralizuje rod v otázce přístupu. 

V principu tedy vidíme spíše tendenci odgenderovávání cvičení (obě pohlaví se snaţí cvičením 

dosahovat ideálu femininity/maskulinity), ale podoba cíle cvičení  je závislá na rodu. Celkově 

lze tedy říci, ţe gender má ve vztahu ke cvičení význam jen jako faktor ovlivňující podobu 

tělesného ideálu, jehoţ se má cvičením dosahovat, ale pro praktiku samotnou významný není – 

bez ohledu na rod jde o aktivitu, kterou je dosahováno tělesného. 

3.2 Závěr 

Na základě prostudované literatury vyplynuly tři relevantní rámce, které byly základem 

pro analýzu článků v časopisech pro ţeny a jimi prezentovaných významů cvičení. První rámec 

se týká těla – v literatuře se objevují dva přístupy, z nichţ první pohlíţí na tělo jako na předmět, 

který je potřeba ukáznit pro potřeby společnosti, pro druhý je tělo v rukou jedince 

(restituované), který tělo mění ve směru svých potřeb. Pro první je tělo pouhým objektem, 

zatímco pro druhý je stejně tak důleţité i tělo jako subjekt. Cvičení je v článcích v časopisech 

pro ţeny praktikou, která přispívá k oběma perspektivám – umoţňuje tělo ukáznit pro 

společnost i měnit pro jedince. Největší podíl výroků v textech odkazujících právě k určitému 

tělu se nedal zařadit ani k jednomu přístupu, protoţe ho bylo moţné vykládat z pohledu obou 

dvou. Obě perspektivy se tak nevylučují, nejde ani o vývojová stádia nebo jejich syntézu, 

existují zkrátka vedle sebe. Kaţdý z přístupů má svá specifika, ale protínají se v oblasti zdraví a 

předpokladu modifikovatelnosti těla, bez kterého by ztrácely význam. Ukázněné tělo, jak 

nazývám perspektivu společenských poţadavků, se samostatně v českých textech vyskytovalo 

spíše zřídka a cvičení mělo v jeho souvislosti význam léku na světové zdravotní hrozby (např. 
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epidemii obezity). Restituované tělo, jak nazývám perspektivu osobních nároků, se vyskytovalo 

častěji neţ ukázněné, a cvičení mělo v souvislosti s ním především dva významy – jako 

prostředek změny vzhledu pod tlakem společenských norem krásy a jako prostředek příjemně 

stráveného volného času. Spojitost změny podoby těla s identitou člověka ale nebyla v textech 

častá, ale přesto je jasné, vzhledem k důleţité roli norem ohledně fyzického vzhledu, ţe lidé 

povaţují vzhled za důleţitou součást své prezentace. Cvičení není jen instrumentální praktika 

dosahování stanovených cílů, ale jak uţ jsem zmínila, je také konstruováno jako příjemná 

volnočasová aktivita, takţe má i neutilitární stránku. U obou výše zmíněných přístupů k tělu 

můţeme nalézt určitý nátlak na volbu cvičení, který je zaloţen mimo jiné na předpokladu 

racionálně uvaţujícího čtenáře. V případě ukázněného těla jde o tlak disciplinární moci 

společnosti, v případě restituovaného těla jde o tlak norem ohledně tělesného vzhledu. 

Druhým zkoumaným rámcem byla otázka, zda cvičení vytváří specifické sociální pole. 

Analýzou časopisů jsem na tuto otázku nenašla odpověď, coţ mohl do jisté míry způsobit fakt, 

ţe jde o analýzu prezentace cvičení a nikoliv reality, interakcí v rámci cvičení apod. Objevily se 

sice indicie, které napovídají, ţe by polem dle definice Pierra Bourdieu mohlo být, jako náznaky 

určitého mocenského boje, specifický diskurs, objevil se i ceněný kapitál, a cvičení bylo 

prezentováno jako investice do sebe, svého těla (potencionálního kapitálu), ale na druhou stranu 

se v textech vyskytovaly zásadní aspekty cvičení, které představu autonomního pole narušují. 

Cvičení nebylo například jediným prezentovaným prostředkem dosahování ceněného těla 

(kapitálu), chybělo také měřítko pro zjišťování úrovně kapitálu jednotlivých aktérů a navíc je 

cvičení v časopisech konstruované jako oblast, do které můţe vstupovat kaţdý, bez ohledu na 

věk, pohlaví, ekonomické zařazení, zdravotní stav apod. Je to tedy oblast spíše rovnostářská, a 

to neodpovídá definici sociální pole jako struktury pozic. 

Třetím rámcem analýzy byl gender. Cvičení je prezentováno jako způsob dosahování 

ideální ţenské identity, která v textech zahrnuje i ideál ţenského těla. Výchozím bodem je 

identita čtenářky jako „běţné“ ţeny, která je v kontrastu s ideálem. Odchýlení od původního 

záměru porovnávat časopisy určené ţenám s časopisy určenými muţům omezoval mé výsledky 

v tom smyslu, ţe některé aspekty cvičení, přestoţe byly časopisy spojovány s ţenstvím, 

nemusejí být ve skutečnosti spojovány pouze s ním a pouze oslovují čtenářku, protoţe jsou jí 

články směřovány. Přestoţe v porovnání se zahraniční literaturou sledují ţeny při cvičení 

typicky „ţenské“ cíle (především hubnutí), v českých článcích o cvičení bylo prezentováno i 

velmi intenzivní cvičení nebo posilování, aniţ by to narušovalo představu ţenství. Jak uţ jsem 

uvedla v souvislosti se cvičením jako moţným sociálním polem, je to oblast potencionálně 

otevřená všem. Potvrzuje to i analýza článků v českých časopisech pro ţeny v tom smyslu, ţe 

tyto články nebyly vţdy určené ţenám, ale z poměrně velké části směřovaly generově 
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nespecifikovanému čtenáři. Gender má v souvislosti se cvičením sice vliv na podobu tělesného 

ideálu, ale v principu cvičení není zásadním faktorem, alespoň bez srovnání s časopisy 

určenými muţům se tak zdá. 

Všechny tři rámce mají také společné průsečíky – gender ovlivňuje podobu ideálu těla, 

jehoţ se má cvičením dosahovat, jiţ jsem zmínila otevřenost cvičení všem, bez ohledu na 

gender, jak dokazuje i směřování poměrně velké části článků nespecifikovanému čtenáři dle 

rodu. Mocenský boj vedený na úrovni efektů cvičení na tělo je předháněním se v dosahování 

určitých aspektů restituovaného a ukázněného těla. Zkrátka nejde o oddělené oblasti, které 

nemají ţádnou spojitost, ale detailní rozbor vztahů těchto tří oblastí by mohl být předmětem 

další práce. Cílem práce jsou významy cvičení prezentované českými časopisy pro ţeny. 

Představila jsem významy spjaté s uvedenými třemi oblastmi, jenţ vyplynuly z literatury jako 

nejvíce relevantní. Neznamená to, ţe jsem tím vyčerpala moţnosti zkoumání cvičení, ale 

vzhledem k tomu, ţe je cvičení téma v českém kontextu nepříliš prozkoumané, vytvořila jsem 

jakýsi vhled do problematiky, na který je moţné navázat. 

3.3 Summary 

On the base of literature resulted free frames , which were the basis for the analysis of 

the articles and their presented meanings od exercise in woman´s magazines. The first frame is 

about body – we can see two approaches in literature, first of them sees the body as a subject 

that must be disciplined for the needs of the society, for the second is  the individual´s body 

(restituated), who may change the body as he needs. For the first one is the body only an object, 

while for the other one is the body important as a subjekt. The exercise is an activity, described 

in articles in woman´s magazines as contributing to both perspectives – anables to discipline the 

body for the society and chase it for the individual. The largest portion of statements in the 

texts, referring to a particular body, could not be accessed to any one, because it could be 

interpreted from the perspective of both. Both perspectives don´t exclude each other, they are 

neither developmental stages or synthesis, they exist next to each other. Each approach has its 

own specifics, but they intersect in health isme and in assumption of modifiability of the body, 

without which they will loose its significance. Disciplined body, how I call the perspective of 

the social requirements, occured separately in the Czech texts rather infrequently and the 

exercise was important as a medicine on the worlds health threats (eg. obesity). Restituted body, 

how I call a personal perspective claims, occured more often than disciplined, and exercise in 

content with the above had two meanigs – as the mean of changing the appearens under the 

pressure of social norms of beauty and as a means to spent pleasently free time. Continuity of 

the body changes with the identity of a person was not frequent in the texts, but it is clear, given 

by the important role of standards regarding physical appearence, that people concider look to 
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be an important part of selfpresentation. The exercise is not only instrrumental practise to 

achieve set goals, but as I mentioned, it is also an enjoyable leisure activity, so it has also no-

utilitary page. In both above mentioned approaches to the body, we can find certain constraint 

on the choice of exercises, which is based on the assumption , by the way, rationally minded 

reader. In case of disciplined body it is the pressure of the disciplinary power of society, in the 

case restituated body it is the pressure of the standards regarding physical appearance. 

Thought there were indications, that suggest exercise as a social field, defined by Pierre 

Bourdieu, like a specific discourse, hint of power struggle, well priced capital, and the exercise 

was presented as an investment into yourself, your body (potential capital), but on the other 

hand, in texts occured essentials aspects of exercise, which distort the idea of autonomus field. 

Exercise was not only presented example of such means achieving a reputable body (capital), 

lacked a scale for determining the level of capital of individual actors and it is an exercise in 

magazines designed as an area in which everyone can enter, regardless of age, gender, economic 

status, health etc. It is therefore an area rather egalitarian, and it does not meet the definition of 

social structures such as field positions.  

The third framework of analysis was gender.Exercise is presented as a way to achieve 

the ideal female identity, which include the female body ideal in texts. The starting point is 

identity of reader as a „common“ woman, which is in contrast to the ideal. Diversion from the 

previous intent to compare magazines for woman with magazines for man limited my results in 

the sense that some aspects od exercise, although the journals were associated with femininity, 

must not be in fact associated only with it, and only appeal to the reader, because they are 

dedicated to her. Although in comparison with foreign literature, women folow during exercise 

typically fimale targets (loss of weight), the Czech articles about exercise was presented wery 

intense activity or strength training, without distorting image of femininity. As I said in 

connection with the exercise as potential social field, the area is potentionally open to all. This 

is confirmed by anylysis of articles in the Czech magazines for women in the sence that these 

articles were nor always dedicated to women, but ether were directed to gender unspecified 

reader in large part. Although gender has in relation to exercise the impact on the ideal physical 

form, in principle of exercise it is not a major factor, at least how it seems not compared to men 

designated magazines. 

All the free frameworks have intersections – gender influences the form of body ideal 

which has to achieve by exercise, exercise is open to everyone, as I mentioned, regardless of 

gender as demonstrated by the course of relatively large portion of articles of unspecified 

readers according to gender.  Power struggle led at the level of effects of exercise on the body is 
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a vie in achieving certain aspects restitued and disciplined body. In short, these are not a 

separate areas, which have no link, but detailed analysis of the relationship of these three areas 

could be subject to further work. Aim of this study is the meaning of exercises presented in the 

Czech women's magazines. I presented the meanings associated with these three areas, which 

emerged from the literature as the most relevant. It does not mean that I have exhausted all the 

possibilities of exploration of exercises, but since the topic is in the Czech context not very 

explored, I developed some insight into the issues on which to build. 
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