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Abstrakt 

 

Ve své diplomové práce si kladu za cíl analyzovat reprezentace těla v českých odborných 

textech zabývajících se tělesnou výchovou, které byly publikovány na počátku 20. století 

v časopise Výchova tělesná. Vycházím z antropologického předpokladu, že chápání a 

interpretace těla se mění spolu s historickým, sociálním, kulturním a ideologickým 

kontextem. Existuje mnoho oblastí vědění, které určují správnost a přirozenost určitého 

tělesného vzhledu, chování a jednání a jednou z nich je teorie školní tělesné výchovy, která od 

2. poloviny 19. století stanovuje normy tělesné zdatnosti jako základního předpokladu pro 

úspěch v národním, hospodářském a společenském životě. Výklad začíná analýzou popisů 

cviků, což je nejpůvodnější součást tělovýchovného diskurzu, a textů, které tematizují tělo ve 

vztahu k duchu. Na této rovině vysvětluji, jaké významy se vztahují k předporozumění tělu. 

Ve druhé, hlavní části práce interpretuji proces konstrukce norem náležitého těla a ukazuji, 

jaké techniky jsou předepsané pro jejich realizaci a jaké jsou způsoby jejich legitimizace. 

Produkci normativních významů vztahuji ke třem velkým ideologiím: genderu, disciplíny a 

zdraví. Teoretickým rámcem práce je Foucaultova teorie biomoci. 

 

Klíčová slova: tělo, tělesná výchova, disciplína, zdraví, ideologie, školní vzdělávání, biomoc 
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Abstract 
 

In my thesis, I aim to analyze the representation of body in the Czech scholarly texts dealing 

with physical education published in the early 20th century in the journal Výchova tělesná. I 

work on the anthropological assumption that understanding and interpretation of body 

changes along with the historical, social, cultural and ideological contexts. There are many 

areas of knowledge that define the correctness and naturalness of a physical appearance, 

behavior and conduct. The theory of school physical education, which since the 2nd half of the 

19th century prescribes norms of physical fitness as a prerequisite for success in the national, 

economic and social life, is one of those areas. The interpretation starts with the analysis of 

descriptions of physical exercises, which is the most original part of discourse of the physical 

education, and analysis of texts that thematise the body in relation to mind. At this level, I 

explain what meanings are related to a pre-understanding of the body. In the second, principal 

part of the thesis, I interpret the process of construction of norms of appropriate body and 

show what techniques are required to implement them and how they are legitimized. 

Producing of normative meanings will be referred to the three major ideologies: gender, 

discipline and health. The theoretical framework of the thesis is made by Foucault’s theory of 

biopower. 

 

Keywords: body, physical education, discipline, health, ideology, schooling, biopower 
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1. Úvod 

 

Záměr práce se odvíjí od antropologického předpokladu, že způsoby běžného chápání těla i 

jeho promyšlených tematizací a z nich vyplývající techniky jeho praktického užívání jsou 

v nejvyšší možné míře efektem sdílených významů a norem, které jsou produkovány skrze 

různorodé praxe diskurzivní i sociální povahy, měnící se v závislosti na daném historickém, 

kulturním, sociálním a ideologickém kontextu.1 Přestože biologická matérie, která je obvykle 

chápána jako antropologicky konstantní tělesné „torzo“, na nějž se teprve kladou kulturně 

podmíněné významy, nepochybně fyzicky existuje, skutečnost, že tuto biologickou matérii 

(což samo o sobě zdaleka není významově neutrální označení) je nutné označovat jako tělo, 

vymezovat ji tak vůči něčemu jinému, co se rovněž bezprostředně váže k člověku, ale tělem 

není, a přisuzovat jí různé významy, není vůbec samozřejmá, a tělo je tedy spíše symbolický 

kulturní konstrukt než všeobecná hmotná substance lidství. 

Historicko-antropologický výzkum těla a tělesnosti má smysl zejména proto, že pomáhá 

ozřejmovat konstruovanou povahu norem náležitého lidského vzhledu, chování a jednání, jež 

bývají prezentovány jako přirozené.2 Produkce těchto „přirozených daností“ se objevuje 

v mnoha oblastech vědění. Zde se hodlám zaměřit na možná nepříliš nápadnou oblast (školní) 

tělesné výchovy, jež od svých počátků (2. polovina 19. století) postuluje přirozenost a z ní 

plynoucí nutnost určité míry tělesné zdatnosti. S tělovýchovným obrazem těla silného, 

zdravého a krásného se pojí velké množství významů, které jej různým způsobem zakládají, 

rozvíjejí a ospravedlňují. Co zde spatřuji jako vysoce problematické však není charakter 

tohoto obrazu vzhledem k tomu, co je tělo doopravdy, jak by mělo vypadat správně či jak by 

se s ním mělo zacházet jinak, což ostatně ani nikdy nebude možné definitivně vyřešit. Jako 

problematická se naproti tomu jeví zvláště ideologicky determinovaná povaha významových 

rámců, v nichž se tento obraz těla utvářel. Cílem práce je proto analyzovat reprezentace těla 

v raných tělovýchovných textech a zjistit, jaké významy, vlastnosti a charakteristiky se zde 

váží k tělu, čím jsou podmíněné a regulované, jak dochází k produkci norem náležité 

tělesnosti, jaké techniky jsou předepsané pro jejich uskutečňování a jakým způsobem je 

tělovýchovný obraz těla legitimizován. 

                                                 
1 Částečně podle Tinková, D.: Tělo – věda – historie. K otázce formování „moderního těla“ v historiografii a 
novověké vědě. In: Nodl, M.; Tinková, D. (eds.): Antropologické přístupy v historickém bádání, Praha: Argo, 
2007, zvl. s. 14. 
2 Viz např. Lorenz, M.: K čemu je antropologizace historie? Několik poznámek ke kontraproduktivní polarizaci 
poznávacích zájmů v humanitních vědách. In: Dějiny – teorie – kritika, 2/2005, s. 245: „Pouze historizace 
tělesnosti ve všech jejích odstínech může zviditelnit léčky při naturalizaci lidského chování.“ 

 - 7 - 



2. Metodologie 

 

Následující část dělím do čtyř oddílů, v nichž přiblížím zvolený postup při naplňování cíle 

práce formulovaného v úvodu. Nejdříve si v prvním oddílu stanovím výzkumné otázky, které 

umožní strukturovat a konkretizovat výzkumný problém. Ve druhém oddílu se budu věnovat 

problematice pramenů. Zde nejprve popíšu, proč považuji vybraný korpus za vhodný podklad 

pro zodpovězení výzkumných otázek, dále se zaměřím na charakteristiky pramenných textů a 

nakonec stručně vylíčím historický kontext jejich vzniku. Ve třetím oddílu představím některé 

ze sociálně-vědních konceptů českých i zahraničních badatelů, jež tematizují tělo ve vztahu 

k tělesné výchově, a vysvětlím, proč využití některých z těchto pojetí vidím (vzhledem ke 

stanoveným výzkumným otázkám) jako nosné a využití jiných jako méně nosné. V posledním 

oddílu stručně charakterizuji vlastní badatelský přistup k pramenům, metodu jejich analýzy a 

způsob a strukturu výkladu. 

 

2.1 Otázky 

 

Jaké významy, vlastnosti a charakteristiky jsou přisuzovány tělu v raných českých textech 

zabývajících se školní tělesnou výchovou? 

 

Uvedenou hlavní badatelskou otázku dělím do čtyř souborů podotázek, na něž však nelze 

odpovídat zcela separovaně, tudíž se jedná spíše o pracovní rozdělení, které umožní lépe 

strukturovat analýzu textu a posléze i samotný výklad.  

 

1.) Co je tělo? Jaké je tělo? Jaké je porozumění tělu ještě před tím, než se na něj začnou 

klást explicitní normy? 

2.) Jaké má být tělo? Jaký je jeho náležitý vzhled, funkčnost a pohyb? Jakým způsobem 

by se mělo předepsaných norem dosahovat? 

3.) Proč je nutné, aby tělo vypadalo, fungovalo a pohybovalo se předepsaným způsobem? 

4.) Jaké diskurzy, ideologie a jaké argumentační, narativní a rétorické postupy se podílejí 

na konstrukci výpovědí, jež spadají do výše uvedených otázek? 
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2.2 Prameny 

 

Z uvedené hlavní výzkumné otázky se jako problém jeví vhodné vymezení pramenného 

korpusu. Kategorie „rané české texty zabývající se školní tělesnou výchovou“ nikterak jasně 

neimplikuje, které konkrétní prameny do ní patří. Jak bylo naznačeno v úvodu, hodlám se 

zaměřit na počátky teorie tělesné výchovy, ne snad proto, že by zde bylo možné předpokládat 

nějakou původní produkci významů, nýbrž proto, že mám v úmyslu sledovat, jak se rozličné 

obrazy tělesnosti a formy tělesného výcviku, nesené množstvím různorodých diskurzů a 

sociálních praxí, spojily, transformovaly a artikulovaly v podobě soustavné tematizace školní 

tělesné výchovy. První soustavnou tematizací tělesné výchovy jsou v českém prostředí zajisté 

texty Miroslava Tyrše a jiných přívrženců Sokola, ovšem netýkají se školní tělesné výchovy, 

nýbrž tělesné výchovy označované jako „spolková“, nehledě na to, že se setkaly (a stále 

setkávají) s poměrně značným zájmem badatelů.3 Ve druhé polovině 19. století (především 

v 90. letech) vyšlo několik pojednání a příruček týkajících se školního tělocviku. Stále však 

nešlo, jak se domnívám, o souvislou a komplexní tematizaci školní tělesné výchovy. Tomuto 

požadavku odpovídá teprve první „odborný“ český časopis věnovaný přímo tělesné výchově 

mládeže, Výchova tělesná. 

 

Veškeré pramenné texty určené jako podklad pro analýzu a odpověď na výzkumné otázky 

tedy budou články různých českých autorů a autorek, které vyšly v časopise Výchova tělesná: 

list věnovaný tělesným cvičením mládeže.4 Časopis obvykle vycházel v deseti číslech ročně od 

roku 1902 do roku 1918 s přerušením v letech 1915–1917.5 Jednotlivá čísla neboli „sešity“ 

vycházela jednou měsíčně mimo srpen a září.6 Hlavním redaktorem a od roku 1905 také 

majitelem byl Jaroslav Karásek, učitel tělocviku v Brně a od roku 1912 i odborný inspektor 

tělocviku pro Moravu a Slezsko. Dalšími stálými redaktory byli po většinu let vydávání 

                                                 
3 Mezi nejpřínosnější výzkumy, jež si všímají konstrukce významů těla v sokolském tělocviku, patří z mého 
pohledu bakalářská práce Václava Smyčky: Smyčka, V.: Sokolské performace. Semioticko historická analýza 
Sokola (1862–1882). Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2011. 
4 V následujícím výkladu budu pro časopis nejčastěji používat zkratku VT. 
5 Ročníky VI. a VII. (1907 a 1908) vyšly pouze v šesti číslech ročně, ovšem ve stejném stránkovém rozsahu 
(jednotlivé sešity vycházely po třech arších místo po dvou). 
6 V práci nebudu odkazovat na čísla stran v rámci každého z jednotlivých „sešitů“, ale na čísla stran ze souborné 
edice každého ročníku VT, jež vycházela ročně s posledním číslem. Jelikož ročníky VT jsou totožné se školními 
roky a nikoli s kalendářními, správné označení ročníku zahrnuje vždy dva letopočty; u prvního ročníku je to tedy 
1902–1903. V bibliografických odkazech na články z VT však budu používat jen letopočet roku souborného 
vydání ročníku, tj. u prvního ročníku pouze letopočet 1903. Např. údaj 3/1912 tedy bude znamenat třetí sešit  
desátého ročníku, který vycházel v letech 1911–1912. 
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časopisu Václav Karas, učitel tělocviku na Smíchově, František Kraus, učitel tělocviku 

v Lounech, Božena Marešová, učitelka tělocviku v Brně a Václav Švácha, učitel tělocviku 

v Praze. K mnoha dalším přispěvatelům patřili např. také Josef Klenka, zemský školní 

inspektor pro tělesnou výchovu a autor mnoha publikací týkajících se školní i sokolské 

tělesné výchovy, nebo Karel Weigner, lékař a ředitel anatomického ústavu na pražské 

univerzitě. K externím přispěvatelům patřili kromě dalších učitelů tělocviku právě zejména 

lékaři. 

Přestože mezi jednotlivými autory článků lze hledat určité rozdíly v důrazu na různá témata 

i způsobu vypovídání o nich, časopis jako celek působí spíše názorově jednotně. Do jisté míry 

lze rovněž usuzovat, že se z hlediska názorů a postojů k tělesné výchově jednalo o dobový 

hlavní proud, byť jsou na stránkách časopisu občasně reflektovány i zásadnější rozpory 

s články v jiných publikacích. Zajímavé jsou v tomto ohledu často publikované „reportáže“ 

z rozličných sjezdů a schůzí českých (česky mluvících) učitelů tělocviku v rámci různých 

jejich sdružení a organizací, kde se projednávaly společné návrhy na změny ve výuce tělesné 

výchovy, hlasovalo se v anketách o současném stavu tělesné výchovy apod. V „reportážích“ 

jsou místy popisovány i neshody mezi učiteli např. ohledně role tělocvičných her, obecně pak 

vztahu „přirozeného“ a „umělého“ ve cvičební praxi tělesné výchovy, ovšem je třeba brát 

ohled na to, že vše je popisováno z pohledu nakonec „vítězné“ strany. K tomu je třeba dodat, 

že v samotné analýze pramenů se sice budu snažit postihnout i případnou disparátnost a 

mnohoznačnost, ale především budu usilovat o nalezení významových průsečíků a obecně 

sdílených způsobů vypovídání. Specifickým výrazům nebo výpovědím, které se v pramenech 

objevují pouze na jednom či dvou místech, nebudu věnovat velkou pozornost. 

Dojem jisté oficiálnosti a názorové legitimity časopisu vzbuzuje věta uváděná na titulních 

listech každého čísla VT: „Doporučena pro knihovny školní c. k. zem. školní radou v Praze a 

v Brně.“ Na druhou stranu tento poznatek částečně vzbuzuje pochybnost, do jaké míry autoři 

článků vyjadřovali přesně to, co vyjádřit chtěli. Necháme-li stranou čistě diskurzivní rovinu 

problému, tj. hranice vypovídatelnosti, domnívám se, že problém cenzury, ať už skutečné či 

potenciální, zde není příliš závažný, případně vystupuje jen na rovině rétorických prostředků. 

V časopise se např. objevují poměrně kritické úvahy ohledně systému soudobé školní výuky, 

a to se silně negativním rétorickým nábojem. Přestože se zde celkem často kritizuje i život 

v „moderní“ společnosti, negativní hodnocení některých konkrétních činitelů, jako jsou třeba 

orgány státní správy, by pravděpodobně přípustná nebyla. 

Jednotlivé články se ve VT dělí na dvě základní kategorie: „odborné“ a „povšechné“. Pro 

analýzu budu obě tyto kategorie využívat zdaleka nejčastěji. K odborným se řadí články 
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s poměrně přesně definovanými tématy jako „Tvary a způsoby skoku“ či „Studie o útoku 

v šermu“. Odborné články jsou psané spíše věcně a kladou si za úkol především poučit, 

ovšem způsobem spíše konstatujícím, poukazujícím na možnosti než přesvědčujícím o 

správnosti své věci. Články povšechné jsou psané spíše esejistickým stylem a týkají se 

obecnějších témat, o nichž se různými způsoby uvažuje, např. „Vedení ke slušnému chování 

tělocvikem“, „Směr vzdělání tělesného ve škole“ nebo  „Tělesná výchova dívčí“. Míra 

nárokované odbornosti, normativity či apelativnosti se článek od článku liší. Ve většině 

případů však jde o články explicitně normativní. Zde je pak potřeba rozlišovat, zda se 

představuje ideální norma či zda se popisuje již existující sociální praxe, která se čtenářům 

osvětluje, případně se nabádá k jejímu zavedení i jinde. Jak mezi odbornými, tak i 

povšechnými články se kromě teoretických pojednání a výchovných úvah objevují také jisté 

„úřednické“ texty zahrnující např. vysvětlení různých nařízení, vyhlášek a „právních 

poměrů“, jež se nějak dotýkají výuky tělesné výchovy či působení učitelů tělocviku (včetně 

tabulek jejich platů apod.). Když v roce 1911 vyšly nové učební osnovy tělocviku pro střední 

školy, jejich český překlad byl na stránkách VT otištěn v plném znění i s podrobným 

komentářem. Chci tím poukázat na skutečnost, že Výchova tělesná vskutku komplexně (byť 

zdaleka ne úplně) reprezentuje školní tělesnou výchovu v českých zemích na počátku 20. 

století. 

K dalším pravidelným součástem časopisu, které zabírají zhruba druhou polovinu tisku a 

které budu využívat jen sporadicky, patří rubriky Zprávy, Hovorna, Písemnictví (Literatura) a 

Z časopisů. Jejich společným rysem je obvyklá absence podpisu autora. Ve „Zprávách“ se 

objevují různé druhy témat, o nichž se sice jen krátce informuje, ale velmi často je v popisu 

zprávy jasně vyjádřeno hodnotící stanovisko. Přestože obsah zpráv více či méně nějak souvisí 

s tělesnou výchovou, jejich rozmanitost je opravdu značná: např. poučení o nebezpečí při 

nedostatečné péči o chrup (zprávy, jejichž obsahem jsou různé hygienické a zdravotnické 

předpisy doplněné o „varovné“ statistiky patří mezi vůbec nejčastější), informace o činnosti 

dobročinného spolku v Berlíně, který začal pořádat výlety pro chudé děti, pojednání o 

nebezpečí přehánění sportovních výkonů na jedné straně a na druhé straně oslavný článek o 

překonání nějakého světového rekordu a spousty dalších zpráv. V rubrice „Hovorna“ je vždy 

uveden anonymní dotaz, na nějž redakce anonymně odpovídá. Jedná se většinou o ryze 

praktické „dotazy“, např. jak správně sestavit požární řád. V „Písemnictví“ se recenzují knihy 

a články různých žánrů, především naučné. U knih nebo článků týkajících se přímo tělocviku 

bývá recenze delší, zvláště pokud se s autorem polemizuje. V takových případech pak nechybí 

ani podpis autora. V rubrice „Z časopisů“ se publikují články převzaté z jiných časopisů 
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doplněné někdy krátkým komentářem, případně jde o krátké shrnutí nějakého článku. Některé 

z těchto článků jsou překládané z německy psaných časopisů, nejčastěji z časopisu Körper 

und Geist. Mezi rubriky, které jsou součástí pouze některých čísel patří mj. Zdravotnictví, 

Hry, Dopisy, Ženský tělocvik, Tělocvik či sport?, Zprávy spolkové či sjezdové (jejichž 

součástí jsou zmiňované „reportáže“) a Příloha, kde jsou např. uváděny medailony 

historických osobností, které se nějak zasloužily o rozvoj tělesné výchovy. 

Co se týče okruhu čtenářstva, není až tolik podstatné, kdo časopis opravdu četl. Výpovědi 

jsou totiž ovlivněny spíše tím, komu byly texty určeny a ke komu se obracely. Jelikož je 

časopis psaný česky, na prvotní rovině se časopis obracel k česky mluvícím čtenářům, zvláště 

v českých zemích. Obecně vzato by se tedy dalo říci, že se implicitně obracel k českému 

národu, což by podporovaly i místy se objevující výpovědi apelující na uvědomělejší péči o 

budoucnost národa skrze tělesnou zdatnost, zdraví, sílu atp. Na prvních dvou stranách prvního 

čísla VT přibližuje Jaroslav Karásek záměr časopisu a jeho manifest začíná slovy: 

 

„Budoucnost každého národa závisí nejen od jeho síly mravní, ale i od zdatnosti tělesné. 

Obě na vzájem se podporují a doplňují. Nedostatek mravní síly záhy vede i k úpadku otužilosti 

tělesné, sváděje na cestu náruživosti a neřestí; ale i ochablost tělesná jest příčinou úpadku 

činnosti duchovní, neboť jen ve zdravém těle sídliti může zdravý duch. Proto jest povinností 

každého národa, aby rovnou měrou pečoval nejen o rozvoj duchovní, ale i o vývoj tělesný.“7 

 

Přestože četnost slova „národ“ není v článcích příliš vysoká (ovšem zdaleka ne nízká), na 

proklamaci cílů časopisu je vidět, že působení na „národní cítění“ potenciálního čtenáře hraje 

přece jen primární roli. Vypovídá se zde sice o budoucnosti či povinnosti každého národa, ale 

z tohoto obecného tvrzení implicitně vyplývá, že co platí pro každý národ, platí i pro národ 

český (a to někdy dokonce dvojnásob, viz kapitola 3.5.4). 

Komu však byla VT určena konkrétně? Na konci úvodního manifestu se uvádí: „Obracíme 

se tedy s důvěrou o podporu ke každému, komu tělesná výchova mládeže leží na srdci.“8 Na 

některých místech se pak objevuje oslovení „přátelům mládeže“. Lze tedy předpokládat, že 

časopis byl určen hlavně učitelům a vychovatelům, a to zejména učitelům tělocviku na 

                                                 
7 Karásek, J.: Náš úkol. VT, 1/1903, s. 1. 
8 Tamtéž, s. 2. 

 - 12 - 



středních školách, neboť většina článků se vztahuje ke středoškolské mládeži.9 Učitelům jsou 

články implicitně adresovány i tehdy, když se jejich název výslovně vztahuje pouze 

k mládeži, např. „Vážné slovo jinochu dospívajícímu“. Některé texty (a není jich málo) mají 

dvě kategorie adresátů; jedná se o texty, které jsou upraveným přepisem mluveného projevu 

nebo naopak písemnou předlohou ústního referátu, takže se obracejí jak ke čtenářům 

časopisu, tak k nějaké konkrétní skupině posluchačů. Posluchači jsou v některých případech 

přímo vyjmenováni, ale většinou je jejich přiblížení neurčité a název článku je doplněn např. 

podtitulem „Předneseno v okresní poradě učitelské v Tišnově“. 

 

Prameny vznikaly v době, kdy tělesná výchova byla na některých českojazyčných školách 

poměrně etablovaným školním předmětem, a na některých vůbec neexistovala.10 Přestože 

tělocvik měl být na počátku 20. století na základě různých říšských a zemských zákonů a 

císařského nařízení (podle toho, o který druh školy se jednalo) zaveden na všech školách (pro 

chlapce) jako povinný předmět, z důvodu hygienických podmínek, jež byly vyhodnoceny jako 

nedostatečné, absence školní tělocvičny či nedostatku kvalifikovaných učitelů nebyl tělocvik 

vyučován zdaleka všude. Pokud se tedy datuje státní zavedení povinného tělocviku do škol, 

datuje se především rokem, kdy vyšel příslušný zákon či nařízení. Od roku 1849 směl být 

tělocvik zaváděn na gymnázia a střední školy jako nepovinný vyučovací předmět. Na 

učitelských ústavech byl tělocvik zaváděn od roku 1868, na obecných a měšťanských školách 

byl tělocvik povinný od roku 1869, na reálkách ve stejném roce na Moravě a v roce 1874 také 

v Čechách. Na většině reálných škol byl však tělocvik skutečně zaveden až v letech 1900–

1910. Na gymnáziích v Čechách a na Moravě začalo zavádění povinného tělocviku v roce 

1893, ovšem na základě nařízení z roku 1849 se tělocvik již mohl vyučovat nepovinně. Příliš 

však nezáleží na tom, zda byl tělocvik povinný nebo ne, neboť „povinnost“ nemusela 

znamenat nutně jeho skutečné vyučování a u „nepovinnosti“ to platí zase obráceně. Podstatná 

je tedy zejména skutečnost, že v období, kdy vycházela Výchova tělesná byla školní výuka 

tělesné výchovy jevem poměrně obvyklým. 

Samozřejmost výuky tělesné výchovy však platila pouze pro školy chlapecké. Na dívčích 

školách byla původní povinnost ve škole cvičit z roku 1869 zrušena školskou novelou v roce 
                                                 
9 V zásadě lze říci, že se texty obracejí i k učitelkám a články popisující cvičení v ženském tělocviku dokonce 
hlavně k nim, ale jelikož drtivá většina vyučujících tělocviku byli muži, předpokládám, že autoři VT své články 
adresovali spíše mužům. Genderová příslušnost adresáta však ve VT podobu výpovědí příliš neovlivňuje. 
10 Následující výklad částečně podle kapitoly „Školní tělesná výchova v českých zemích (do roku 1918)“ z 
Kössl, J.; Štumbauer, J.; Waic, M.: Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha: Karolinum, 2004, s. 117–120 
a částečně podle pramenů z Výchovy tělesné, zvl. Karásek, J.: K vývoji právních poměrů učitelů v Rakousku. VT, 
1/1907, s. 17–19. 
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1883 a skutečnost, že na počátku „pokrokového“ 20. století je tělesná výchova dívek předmět 

pouze nepovinný, je ve VT předmětem silné kritiky. V době vydávání VT navíc docházelo 

v organizaci dívčích škol k častým změnám. Existovalo jich několik typů a jejich osnovy se 

lišily. Na dívčích lyceích byl tělocvik předmět povinný od roku 1913, na reálných gymnáziích 

od roku 1910. Komplikovanější pak byla situace privatistek, tj. dívek, jež se vzdělávaly na 

chlapeckých školách, kde byl tělocvik sice povinným předmětem, ale privatistky při něm 

měly obvykle zakázáno „hospitovat“ (čili účastnit se vyučovacích hodin), takže jim velmi 

často bývala „prominuta“ i závěrečná zkouška. Podstatná je opět hlavně skutečnost, že ve 

škole cvičící dívka tehdy naopak nebyla příliš častým jevem. 

Velký význam je v pramenech i v sekundární literatuře připisován výnosu ministra kultu a 

vyučování Paula Gautsche z roku 1890, kterým se doporučovalo zavádění „modernějších“ a 

„přirozenějších“ metod do výuky tělesné výchovy na státní střední školy všech typů. Měly se 

ve větší míře pěstovat pohybové hry, plavání a bruslení a obecně více cvičení „pod širým 

nebem“. Právě 90. léta jsou prizmatem začátku 20. století nahlížena jako počátek šíření 

„zdravého ducha“ tělesné výchovy (tj. „správné“ tělesné výchovy), a to po celé západní a 

střední Evropě (obdobné „výnosy“ podporující rozvoj tělesné výchovy totiž kolem roku 1890 

vycházely i v dalších státech).  Osnova pro vyučování tělocviku na středních školách z roku 

1897 tedy již zahrnovala i hry a zdůrazňovala zdravotnický a výchovný účinek cvičení. 

Začátkem 20. století se však podle autorů VT začala opět považovat za nedostatečnou, neboť 

měla stále předepisovat především „umělý“, „akrobatický“ tělocvik, jehož soustavu (zevrubný 

formální systém cviků, viz 3.1) zakládající se na hromadných prostných, pořadových a 

nářaďových cvičeních na povel a v taktu zavedl již v první polovině 19. století Adolf Spiess.11 

Zavedení nových středoškolských osnov v roce 1911 (v roce 1913 pro dívčí školy) bylo 

výsledkem větší nakloněnosti vůči tělesné výchově ze strany státu. Podoba nových osnov se 

totiž utvářela na základě velké ankety o tělesné výchově, což byla svého druhu konference 

organizovaná ministerstvem kultu a vyučování ve Vídni roku 1910. Diskutovali zde učitelé 

tělocviku, lékaři, univerzitní učitelé, ředitelé škol, zástupci některých ministerstev, zemští 

školní inspektoři, vojenští důstojníci, zástupci tělocvičných a sportovních spolků, poslanci a 

další osoby, které byly shledány jako dostatečně erudované k tomu jednat o tělesné výchově 

mládeže. Jelikož se ankety zúčastnil také Jaroslav Karásek, ve VT se objevila velmi podrobná 

reportáž shrnující mj. projev každého ze 72 účastníků (z toho 5 jich bylo „české 

                                                 
11 Např. Karásek, J.: Učebná osnova tělocviku. VT, 4/1909. 
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národnosti“).12 Konsenzus vzešlý z velké ankety se projevil v nových učebních osnovách 

hlavně v předepsané nutnosti mnohem důrazněji pečovat o zdraví žáků a žákyň, tj. zejména 

dbát na zdravotnický účinek cvičení (inspirovaný tzv. švédským tělocvikem) a začlenit do 

výuky více pohybových her (včetně „lidových her“, což byl ekvivalent dnešní lehké atletiky). 

Zdravotní ideologií se budu podrobněji zabývat v kapitole 3.5. 

 

Z pohledu letopočtů zavádění povinného tělocviku a vydávání „moderních“ osnov se může 

zdát, že tělesná výchova byla na počátku 20. století samozřejmou a všeobecně uznávanou 

součástí školního systému. Přestože je badatelsky obtížné rozhodnout, zda tomu tak spíše bylo 

nebo nebylo, lze přinejmenším poukázat na to, že v samotných textech ve VT je tělesná 

výchova prezentována (ve srovnání s ostatními školními předměty) jako přehlížená nebo 

dokonce opovrhovaná „popelka“. Co tedy považuji za jeden z nejdůležitějších aspektů 

problematiky práce s tímto pramenem, je sledování určité performativní funkce textu, tj. do 

jaké míry se na konstrukci různých výpovědí podílí snaha vybudovat sdílený obraz tělesné 

výchovy jako plnohodnotného a uznávaného školního předmětu a tím pádem i snaha zvýšit 

prestiž samotných učitelů tělocviku. 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Karásek, J.: Anketa o tělesné výchově mládeže školní. VT, 4/1910, s. 117–162. 
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2.3 Koncepty 

 

Přístup ke zkoumání dějin tělesné výchovy se v českém badatelském prostředí prozatím jen 

minimálně orientuje podle historiografických směrů, o něž se v této práci opírám a které lze 

nejobecněji charakterizovat „obratem“ ke kultuře a k jazyku, konkrétněji pak zaměřením se na 

antropologická témata a/nebo používáním post-strukturalistických metod. Dějiny tělesné 

výchovy jsou nejčastěji psané badateli z tělovýchovných fakult a jejich výklad je převážně 

faktografický, mapující především vznik, organizaci a ideovou náplň různých tělocvičných 

spolků; případně se jedná o dějiny sportu, tj. sportovních klubů, olympijských a jiných her, 

sportovců samotných atp. Přesto lze najít nemalé množství publikací (a kvalifikačních prací), 

které přistupují k pramenným textům z oblasti tělesné výchovy spíše analyticky, přičemž 

obsahem (nebo jeho součástí) analýzy je právě tělo. Vybrané z nich zde krátce představím a 

vysvětlím, jestli, jak a proč daný koncept (ne)využiji pro analýzu Výchovy tělesné. 

Za nejpřínosnější po metodologické stránce považuji práci Václava Smyčky Sokolské 

performace,13 v níž nabízí vůči dosavadní tradici radikálně odlišný přístup k textům týkajícím 

se počátků sokolského tělocviku. Smyčka se zaměřuje především na proces vytváření nové, 

resp. první české soustavy cviků, jejíž hlavním autorem byl Miroslav Tyrš. Reprezentace těla 

v soustavě cviků pak sleduje jako výpovědi zcela nového druhu, jako (v českém prostředí) 

nový „diskurz čistě o těle“, který se mohl vynořit teprve po radikální změně v epistémé na 

konci 18. století, pro níž je podstatné, že „člověk byl objeven uprostřed svého těla, ne 

v jednotě s ním“.14 Přestože si Tyrš podle Smyčky klade nárok na absolutní zachycení všech 

možných pohybů, stavů a tvarů těla cvičence, soustava cviků tělo naopak pevně fixuje do 

konstruovaných sémiotických segmentů. Reprezentované pohyby, stavy a tvary těla Smyčka 

vykládá především jako znaky a soustavu cviků jako znakový systém, který podléhá určitým 

diskurzivním pravidlům přesně vymezujícím pole možných cvičebních kombinací. Smyčkův 

sémiotický a diskurzivní přístup k soustavě cviků a „koncept“, který by se dal nazvat „tělo 

sémiotizované“, považuji za nosné pro analýzu popisů cviků. 

Tělo chápané jako soubor znaků nebo dokonce jako „text“ využívá v návaznosti na koncept 

extraordinary body Filip Herza pro analýzu reprezentací „liliputánů“.15 Přestože jeho práce 

nemá nic společného s tělesnou výchovou, je vzhledem k výše stanoveným výzkumným 

                                                 
13 Smyčka, V.: Sokolské performace. Semioticko historická analýza Sokola (1862–1882). 
14 Tamtéž, s. 11. 
15 Herza, F.: Liliputáni: Reprezentace tělesné „odlišnosti“ v tradici pražských „přehlídek lidských kuriozit“ 
1820–1940. Diplomová práce. Praha: FHS UK, 2012. 
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otázkám velmi inspirativní v tom smyslu, že si všímá procesu konstrukce významů a norem, 

jež se kladou na tělo, a to ve vztahu k dobovým diskurzům a ideologiím. Pojetí těla jako 

„textu“16  sice pro analýzu tělovýchovných textech vhodné je, ale jen v omezené míře, neboť 

tělo, které tyto texty zdaleka nejčastěji reprezentují, je tělo neosobní, abstraktní, univerzální, 

tělo jako předmět teoretických úvah, tělo, které v podstatě neexistuje mimo text. 

V tělovýchovné reprezentaci tělo nepochybně je „textem“ v tom smyslu, že se mu připisují 

různé významy a definují se kategorie tělesných znaků, vypovídajících o určitých kvalitách či 

dispozicích (nejen tělesných), o nichž se předpokládá, že je lze na těle konkrétního člověka 

„číst“. Jestliže textové reprezentace „liliputánů“ umožňují analyzovat, jak nějaké konkrétní 

tělo skutečně bylo „čteno“, na tělovýchovných textech lze sledovat spíše to, jak bylo tělo jako 

takové (nekonkrétní) hlavně ze strany učitelů tělocviku nikoliv „čteno“, nýbrž již předběžně 

„přečteno“ (pochopeno), a zejména pak explicitní předpis toho, jak by tělo mělo být „čteno“. 

Samotný koncept odlišného či „jiného“ těla by ve vztahu k tělovýchovným textům příliš 

užitečný nebyl, neboť normy, jež se v nich kladou, mají do jisté míry povahu ideálů, takže 

reprezentované tělo, které nedisponuje náležitou silou, otužilostí atd., je v podstatě 

stále normální v tom smyslu, že přísluší velké části společnosti (ne-li její naprosté většině), 

tudíž není uchopeno jako radikálně „jiné“. Jako odlišné, byť v trochu jiném smyslu, v určitých 

kontextech vystupuje pouze tělo (ne)cvičící ženy/dívky a není bez zajímavosti, že v některých 

případech bývá přirovnáváno k tělu „cirkusovému“ (např. je-li žena „silnějšího těla“ a ještě 

k tomu cvičí v kalhotách, viz str. 54), čímž je poněkud přibližováno k hlavnímu dobovému 

působišti „jiných“ těl. 

Snad právě pro tuto zřetelně vystupující „jinakost“ patří ženské tělo a genderové rozdíly 

mezi časté předměty analýzy raných tělovýchovných textů. Hned několik těchto analýz vyšlo 

ve sborníku Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. Za nejnosnější z nich považuji 

příspěvek Jana Randáka a Denisy Nečasové Genderové aspekty konstrukce reálného a 

symbolického těla,17 jenž se týká sokolské nacionální/genderové ideologie. Přestože kategorie 

„reálné“ a „symbolické“ tělo v tomto textu vystupují jen implicitně, a není tedy hned zřejmé, 

k čemu se přesně vztahují, na elementární rovině lze říci, že se jedná o jistý protiklad těla 

individuálního, těla cvičence nebo cvičenky (ať už pouze reprezentovaného v textu nebo 

                                                 
16 Tamtéž, s. 19: „Odlišné tělo vzniká dle Garland-Thomson přikládáním nejrůznějších významů na fyzická těla 
a lze jej tedy chápat jako „text“, jako soubor znaků, který je vytvářen, čten a interpretován v nerovných 
sociálních vztazích. Stejně jako jiné „texty“, i odlišné tělo pak vzniká působením různých verbálních či 
vizuálních rétorik, které odlišné tělo vyznačují a umísťují jej do určitého vztahu se čtenářem (divákem).“ 
17 Randák, J.; Nečasová, D.: Genderové aspekty konstrukce reálného a symbolického těla. In Petrasová T.; 
Machalíková, P. (eds.): Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2010. 

 - 17 - 



„opravdového“) a těla kolektivního, těla sokolského Tělocvičného spolku, těla národa, což 

nemusí být jen metafora, ale také předepsaný způsob, kterým se individuální tělo má podílet 

na utváření ideální podoby těla kolektivního. Podle Randáka a Nečasové jsou sokolské 

tělocvičné aktivity spojené s produkcí silně genderovaných významů těla. Zatímco na vrcholu 

genderové hierarchie spočívala určitá „preferovaná podoba maskulinity“, tj. „muž pevných 

stehen a paží, sokol s tělem svalovitě rozčlánkovaným a jako z kovu ulitým“, který jediný 

může získat status „národně celistvého člověka“, na opačném konci hierarchie stála „opozitně 

chápaná, ,věčně nemocná‘ feminita, pečující v teple upraveného domova o potomstvo“. Tento 

národní úkol žen byl však vůči mužským „hrdinským činům“ podružný.18 Spíše než využití 

samotných kategorií „reálného“ a „symbolického“ těla mi připadá užitečné sokolské pojetí 

genderovaného obrazu obou kategorií těla porovnat s obrazem těla reprezentovaným v textech 

analyzovaných v této práci, jež se těm sokolským sice v mnoha aspektech velmi podobají, ale 

mírně odlišný historický a ideologický kontext jejich vzniku svědčí o některých výrazných 

významových posunech. 

Filip Bláha ve svém článku o počátcích ženského tělocviku, který je nahlížen jako součást 

širšího emancipačního hnutí,19 interpretuje utváření nového obrazu těla ve 2. polovině 19. 

století, těla, které svou všeobecnou zdatnost získává cvičením, jako „proměnu životního stylu 

měšťanské vrstvy“ a „posun v mentalitě společnosti“.20 Zatímco „ochablé, zvadlé držení těla“ 

začalo být „společensky neúnosné“, pravidelné tělesné cvičení získalo status „společenské 

normy“. Přístup, který sleduje reprezentace těla v kontextu sociálních dějin, proměn mentalit 

a obecně vzato určitého sociálního/historického vývoje, pro analýzu VT využívat nebudu, 

neboť pouze na základě tohoto pramene lze postihnout vývoj jen v rozmezí krátkého období a 

kromě toho je podle mě problematické poukazovat na proměnu celého sociálního pole, resp. i 

v rámci jedné vrstvy pouze prostřednictvím interpretace norem kladených v textu. Na druhou 

stranu budu ve vlastní analýze věnovat pozornost tomu, jak jsou významy a vlastnosti 

přisuzované tělu v textu ovlivněné reprezentací sociální vrstvy, do které člověk/tělo náleží, a 

jak proměny mentalit reflektují samotní aktéři, v tomto případě zejména učitelé tělocviku. 

Přestože tedy nebudu využívat Bláhův koncept, některé jeho interpretace stále vidím jako 

poměrně inspirativní po obsahové stránce. Stejně jako autor a autorka předchozího článku vidí 

Bláha apel na cvičení žen zejména v souvislosti s „adorací mateřství“: žena musí být tělesně a 
                                                 
18 Tamtéž, s. 144–147. 
19 Bláha, F.: Úloha ,Tělocvičného spolku paní a dívek pražských‘ v emancipačním hnutí českých žen před první 
světovou válkou. In Schůtová, J.; Waic, M. (eds.): Tělesná výchova a sport žen v českých a dalších 
středoevropských zemích. Praha: Národním muzeum, 2003. 
20 Tamtéž, s. 10. 
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morálně zdatná, jednak proto, že je zodpovědná za ranou socializaci dítěte, jemuž musí být 

náležitým vzorem, a jednak z eugenických důvodů. Naproti tomu Bláha sleduje některé 

ohlasy, jež se ke cvičení žen stavějí negativně. Analyzuje síť významů kolem ženy a ženského 

těla, která je tak spletitá, že jednotlivé výpovědi o ženách (ze strany mužů) nezachovávají 

žádnou logickou koherenci, ale argumenty jsou v nich přizpůsobené performativnímu účelu: 

aby žena necvičila, nestudovala apod. Ženy jsou popisovány jako všeobecně slabší než muži, 

jemnější jak po charakterové stránce, tak z hlediska křehkosti tělesné konstituce. Ženy jsou 

také nahlíženy jako „trvale nemocné“, což Bláha interpretuje jako „kulturní konstrukt“.21 

Konstrukcí obrazu ženy a formování „genderového řádu“ v pozdně osvícenské vědě se 

podrobně zabývala Daniela Tinková.22 Jedná se sice primárně o 2. polovinu 18. století, ale 

osvícensky založená genderová ideologie byla silně přítomná minimálně i po celé 19. století. 

V tomto ohledu bude zajímavé sledovat, do jaké míry či v jaké podobě se tato ideologie 

promítá i do tělovýchovných textů z počátku 20. století. Dominantní postavení měl v pozdně 

osvícenské vědě v otázce porozumění ženské bytosti (otázku, k čemu je vlastně muž si však 

podle Tinkové nikdo nekladl) medicínský diskurz, a téměř veškeré ženské charakteristiky, 

včetně duševních, se tedy odvíjely hlavně od významů těla. Žena a muž se však od sebe lišili 

jako celostní bytosti, jejichž tělesné a duševní vlastnosti nejsou karteziánsky oddělené, nýbrž 

spojité a vzájemně se ovlivňující. Podstatné je, že vědecký argument, stanovující všechny 

rysy a odlišnosti ženského těla jako přirozené, tj. v souladu s přírodou či přímo přírodním 

zákonem, získal podobu nezpochybnitelné pravdy. Konstrukce obrazu v porovnání s mužem 

slabé a neschopné ženy („věčného dítěte“) se podle Tinkové, zjednodušeně vzato, rozvíjela na 

dvou souborech diskurzivních praktik: „teleologizací“ ženy, která přisuzuje ženě prokreativní 

a mateřskou funkci, a „patologizací“ ženy, která činí z ženy bytost „přirozeně“ křehkou, 

jemnou a především „permanentně blízkou stavu nemoci“, tj. „věčně nemocnou“. 

Přestože se interpretace Daniely Tinkové nevztahují k tělesné výchově, lze tělesnou 

výchovu a „zrození“ zdatného těla vůbec sledovat jako jedno z konečných vyústění procesu 

                                                 
21 Tamtéž, s. 16 n. 
22 Tinková, D.: „Přirozený řád“ a ideologie oddělených sfér. Příspěvek k otázce konstruování „přirozené role 
ženy“ v pozdně osvícenské vědě. In: Kontext: časopis pro gender a vědu, 3–4/2003. Nebo též Tinková, D.: 
Věčně nemocná žena. Žena a mateřství v lékařském myšlení na prahu moderní doby. In: Dějiny a současnost, 
1/2004. V širším kontextu i rozsahu je problematika zpracovaná v Tinková, D.: Tělo, věda, stát: zrození 
porodnice v osvícenském kontextu. Praha: Argo, 2010, s. 52–91 a částečně též v Tinková, D.: Tělo – věda – 
historie. K otázce formování „moderního těla“ v historiografii a novověké vědě. In: Nodl, M.; Tinková, D. 
(eds.): Antropologické přístupy v historickém bádání, s. 38–43. 
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utváření „moderního“ těla probíhající již od raného novověku.23 Koncept „moderního“ těla 

formuluje Tinková na čtyřech rovinách: 1) Tělo „disciplinované“, které nejpodrobněji popsal 

Michel Foucault, je umístěno do mocenského aparátu dohledu a učiněno „poslušným“, ovšem 

jeho síly se neomezují, nýbrž produktivně a efektivně usměrňují prostřednictvím přesného 

předpisu i těch nejdetailnějších úkonů; spolu s tím přistupuje (podle teorie Norberta Eliase) 

„civilizační“ disciplinace spočívající zejména v regulaci tělesné pudovosti. 2) Tělo od 18. 

století začíná být zároveň nahlíženo jako degenerující, pozbývající dávnou sílu a zdraví, a 

proto o něj musí být náležitým způsobem pečováno: utváří se představa těla „hygienického“. 

3) Důraz na hygienu lze zasadit do širšího konceptu „medikalizace“ evropské společnosti; 

v medicínském diskurzu pak vznikl zejména obraz těla „anatomického“, které je jednak 

„parcelované“, tj. rozložitelné na nejmenší prvky, jež jsou však uspořádány do systému, a 

jednak uniká starší metaforice, která tělo stavělo do vztahu k neživému vesmíru; naproti tomu 

je tělo umístěno do hierarchie živých bytostí. 4) „Moderní“ tělo je pochopitelně také 

specificky genderované, přičemž normování genderových rozdílů připadá opět převážně 

lékařské vědě (viz výše). S konceptem utváření „moderního“ těla nebudu aktivně pracovat 

v samotné analýze, ale považuji jej za určitou možnost jak kontextualizovat celý výklad. 

 

V zahraniční literatuře24 se až na některé výjimky25 pochopitelně nesetkáváme s pracemi, 

jež by analyzovaly či jinak pracovaly s ranými českými texty z oblasti tělesné výchovy. 

Kromě toho je produkce prací o dějinách tělesné výchovy nebo sportu zakládající se na 

podrobné analýze textů s cílem odhalit diskurzivní podmínky produkce významů velmi 

nízká.26 Na druhé straně však existuje spousta historiografických prací, jejichž předmětem je 

tělo, ale bez větší souvislosti s tělesnou výchovou27 a nehistoriografických prací, které se 

zabývají konstrukcí tělesných norem a disciplinací těla v tělesné výchově hlavně s ohledem na 

koncepce Michela Foucaulta. Např. novozélandská badatelka Janice Wright si klade otázky, 

                                                 
23 Následující výklad postupuje podle Tinková, D.: Tělo – věda – historie. K otázce formování „moderního těla“ 
v historiografii a novověké vědě. In: Nodl, M.; Tinková, D. (eds.): Antropologické přístupy v historickém 
bádání. 
24 Zdaleka si zde nekladu nárok na „přehled dosavadního bádání“, pouze zmíním několik prací, které považuji za 
nějakým způsobem relevantní vůči stanoveným výzkumným otázkám. 
25 Např. Nolte, C. E.: The Sokol in the Czech lands to 1914: Training for the nation. New York: Palgrave 2002. 
26 Podle Phillips, G. M.: Deconstructing Sport History: Postmodern Challenge. In: Journal of Sport History, 
3/2001, s. 327 n. 
27 Rozsáhlý přehled prací k dějinám těla lze nalézt v práci Maren Lorenz, ze které jsem čerpal odkazy na mnohé 
z níže uvedených zdrojů. Viz Lorenz, M.: Leibhaftige Vergangenheit. Einführung in die Körpergeschichte. 
Tübingen: Edition diskord, 2000. 
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jak jsou těla v tělesné výchově konstituována, jaké diskurzivní i materiální praxe a mocenské 

relace se podílejí na této konstituci a jak do těla „vepsané“ normy ovlivňují individuální 

subjektivitu a sociální vztahy mezi studenty.28 Na položené otázky zodpovídá pomocí 

sémiotické analýzy řečových výpovědí učitelky při výuce tělocviku dívek, přičemž se 

zaměřuje na kategorie převzaté z Foucaultova díla Dohlížet a trestat (dohled, normalizace, 

exkluze, distribuce, klasifikace, individualizace, totalizace, regulace, čas a prostor). Podle 

Wright má tělocvik moc interiorizovat zejména dva diskurzy: první definuje tělesnou zdatnost 

jako zásadní podmínku pro zdraví a druhý klade představu žádoucí pohybové aktivity jako 

snahy po dosažení určitého výkonu nebo naučení se nějakého cviku. V jiných výzkumech, 

založených na rozhovorech a dotaznících se Wright soustředí na diskurzivní produkci 

významů zdravého životního stylu.29 Jelikož se zde chci zabývat pouze tím, jak je zdravé či 

zdatné tělo konstruováno v textu (nehledě na odlišný kulturní a historický kontext), studie 

Wright a další problémově a metodologicky podobné práce30 využívám jen jako inspiraci 

např. k tomu, jakých typů výpovědí a významů těla je užitečné si při analýze všímat. 

Lze však najít i nemálo zahraničních prací, které se zabývají (byť třeba jen částečně) tělem 

a tělesnou výchovou v historickém kontextu. Mezi ně patří studie, které se zabývají utvářením 

tělesně dokonalého člověka – vysoce maskulinního muže, „supermana“ – v militaristických a 

eugenických ideologiích první poloviny 20. století.31 Tyto výzkumy často čerpají (více či 

méně analyticky) z nejrůznějších tělovýchovných pojednání, jež se však více přibližují české 

sokolské produkci než časopisu pro školní tělesnou výchovu mládeže. Další kategorie prací, 
                                                 
28 Wright, J.: Disciplining the body: power, knowledge and subjectivity in a physical education lesson. In Lee, 
A.; Ponton, C. (eds.): Culture and Text. Sydney: Allen & Undin, 1/2000, s. 3. Obdobný výzkum viz též Wright, 
J.: Bodies, Meanings and Movement: A Comparison of the Language of a Physical Education Lesson and 
Feldekrais Movement Class. In: Sport, Education and Society, 1/2000. 
29 Např. Wright, J.; Burrows, L.: „Being Healthy“: The discursive construction of health in New Zealand 
children’s responses to the National Education Monitoring System. In: Discourse: studies in the cultural politics 
of education, 2/2004. Nebo též Wright, J.; Burrows, L.: Prescribing practices: healthy children in schools. In: 
International Journal of Children’s Rights, 1/2007. 
30 Pouze zde upozorním na několik sborníků, které se dotýkají této problematiky a jsou dostupné i v Čechách: 
Evans, J.; Davies, B.; Wright, J. (eds.): Body knowledge and control: studies in the sociology of physical 
education and health. London: Routledge, 2004. Kirk, D.; Tinning, R. (eds.): Physical education, curriculum, 
and culture: Critical issues in the contemporary crisis. London: Falmer Press, 1990. Fernandez-Balboa, J.-M. 
(ed.): Critical Postmodernism in Human Movement, Physical Education, & Sport. Albany: State University of 
New York Press, 1997. O různých přístupech v rámci výzkumu konstrukce těla a mocenských vztahů v tělesné 
výchově: Wright, J.: Physical education research from postmodern, poststructural and postcolonial perspectives. 
In Kirk, D.; Macdonald, D.; O'Sullivan, M. (eds.): The Handbook of Physical Education. London: Sage, 2006. 
31 Např. Nielsen, N. K.: The Cult of the Nordic Superman – Between the Pre-modern and the Modern. In: The 
Sports Historian, 1/1999. Zweiniger-Bargielowska, I.: Building a British Superman: Physical Culture in Interwar 
Britain. In: Journal of Contemporary History, 4/2006. Mangan, J. A. (ed.): Shaping the Superman, Fascist Body 
as Political Icon – Aryan Fascism. London: Frank Cass, 1999. O’Hanlon, T. P.: School Sports as Social 
Training: The Case of Athletics and the Crisis of World War I. In: Journal of Sport History, 1/1982. 
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které vycházely zejména v Journal of Sport History, se týká utváření „moderního“ zdravého a 

zdatného těla, na němž se kromě diskurzů medicíny, fyziologie a anatomie podílela i tělesná 

výchova jako jedna z hlavních praxí, v níž se normy měly realizovat na skutečných tělech, a 

to nejen prostřednictvím tělesných cvičení, ale i zdravotních prohlídek a antropometrie. 

Ačkoliv tyto studie nenabízejí žádný jasně formulovaný koncept pro analýzu reprezentací těla 

(jedná se spíše faktografické kulturní dějiny), lze z nich aplikovat poznatek, že většina 

výpovědí v tělovýchovných textech vychází z mnohem starších (obecně vzato biologických) 

diskurzů.32 

Kanadská badatelka Mona Gleeson si klade za cíl popsat, jak jsou „vpisovány“ do těla 

rasové, třídní a genderové identity prostřednictvím školních disciplinačních technik.33 Takový 

výzkum je poměrně obvyklý, ale tento se vztahuje k minulosti. Gleeson postupuje na základě 

analýzy několika psaných autobiografií lidí, kteří ve zkoumaném období chodili do školy, což 

je přístup, jenž v podstatě převrací pozici aktéra, kterou využívám v této práci. Zatímco zde 

popisuji, jak byly normy kladeny ze strany učitelů (resp. jejich prostřednictvím, neboť učitelé 

si je takříkajíc nevymysleli), Gleeson si všímá toho, jak byly tyto normy osvojovány studenty 

a studentkami. Pokud bych si v této práci kladl nárok na popis určité sociální praxe, volil bych 

nejspíš kombinaci obou přístupů, ale mým záměrem je zkoumat produkci významů pouze 

(nebo zcela převážně) na rovině textu.  

Patrně nejbližší prací ve vztahu ke stanoveným výzkumným otázkám je Schooling Bodies: 

School Practise and Public Discourse, 1880–1950 australského badatele Davida Kirka,34 jenž 

v ní zkoumá sociální regulaci a normalizaci těla prostřednictvím diskurzivní i sociální praxe 

školní tělesné výchovy a sportu, školních zdravotnických inspekcí a tělesných měření, a to 

jednak v historickém vývoji, a jednak v kontextu Foucaultovy teorie biomoci; jako prameny 

využívá převážně australské tělovýchovné příručky. Kromě toho Kirka zajímá způsob, jakým 

různé „veřejné diskurzy“ a jejich historické proměny podmiňovaly cíle a praktiky školního 

                                                 
32 V tomto ohledu využívám zejména studie americké badatelky Roberty Park a kanadské badatelky Patricie 
Vertinsky. Přehledovou prací je: Park, R.: A Decade of the Body: Researching and Writing About The History 
of Health, Fitness, Exercise and Sport, 1983–1993. In: Journal of Sport History, 1/1994. Konkrétní studie: Park, 
R.: Physiologists, Physicians, and Physical Educators: Nineteenth Century Biology and Exercise, Hygienic and 
Educative. In: Journal of Sport History, 1/1987. Park, R.: Physiology and Anatomy are Destiny!?: Brains, 
Bodies and Exercise in Nineteenth Century American Thought. In: Journal of Sport History, 1/1991. Vertinsky, 
P.: Embodying Normalcy: Anthropometry and the Long Arm of William H. Sheldon's Somatotyping Project. In: 
Journal of Sport History, 1/2002.  
33 Gleeson, M.: Disciplining the Student Body: Construction of Canadian’s Children‘s Bodies 1930–1960. In: 
History of Education Quarterly, 2/2001, s. 191 n. 
34 Kirk, D.: Schooling Bodies: School Practice and Public Discourse, 1880–1950. London: Leicester University 
Press, 1998. 
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tělesného výcviku. Mezi stěžejní „veřejné diskurzy“ patří nacionalismus (australská národní 

identita hlavně ve vztahu k britské) a eugenika vedená snahou o vytvoření určitého 

„normálního“ australského „rasového typu“. „Veřejný diskurz“ však Kirk používá i ve smyslu 

jistého veřejného mínění, např. když argumentuje, že po první světové válce byly 

militaristické formy tělesné výchovy veřejností stále více odmítány z morálních důvodů, 

ačkoliv zdravotní prohlídky byly stále považovány za důležité.35 Kirk svou knihu strukturuje 

podle historického vývoje normalizujících tendencí a proměn forem výcviku a regulace těl, 

což legitimizuje pomocí krátké Foucaultovy zmínky v jednom rozhovoru.36 Podle Kirka od 

konce 19. století až zhruba do 30. let 20. století zcela dominovala přísně disciplinační forma 

tělesného výcviku, která byla charakteristická masovým pseudo-militaristickým výcvikem, 

vynucováním zcela přesně prováděných výkonů podle předepsaných tělocvičných osnov 

regulujících tělesné pohyby v čase i prostoru a rovněž prostřednictvím striktní aplikace 

nepsaných, ale všudypřítomných pravidel náležitého mravního chování. Od 30. let se naopak 

začal prosazovat „liberálnější“ model výcviku zakládající se na hrách a rozvoji individuálního 

talentu. V jiném článku Kirk oba přístupy definuje dokonce jako určité „režimy“ těla.37 

Koncept dvou „režimů“ budu v analýze VT místy využívat v tom smyslu, že se budu ptát, do 

jaké míry je lze v kontextu české tělovýchovy sledovat vedle sebe. Více však se Schooling 

Bodies pracovat nebudu, neboť některé aspekty Kirkovy práce vidím jako poměrně 

problematické. Při interpretaci tělovýchovných příruček vypovídajících o silně disciplinující 

tělocvičné praxi, jež se v nich předepisuje, Kirk automaticky předpokládá, že skutečná praxe 

tělesné výchovy vypadala přesně tak, jak ji určuje předpis. Dále zavádí do svého výkladu jisté 

hodnotící hledisko, když v závěru konstatuje, že disciplinační tělovýchovné praktiky miliony 

mladých lidí vůči jejich tělům spíše odcizovaly místo toho, aby je vychovávaly „v“ jejich 

tělech, zatímco pozdější herní/sportovní aktivity zase mohly být zdrojem chronických zranění, 

negativních sociálních návyků či neuróz.38 Nehledě na to, že otázka, jak aktéři chápou, 

vnímají a prožívají „své tělo“ je zcela jiného řádu a odpověď na ni může být velmi různá.

                                                 
35 Tamtéž, s. 83. 
36 Foucault, M.: Body/Power. In Gordon, C. (ed.): Power/knowledge. Selected interviews and other writings, 
1972–1977. New York: Pantheon Books, 1980, s. 58: „I think it was believed that the investment of the body by 
power had to be heavy, ponderous, meticulous and constant. Hence the formidable disciplinary regimes in the 
schools, hospitals, barracks, factories, cities, lodgings, families. And then, starting in the 1960s, it began to be 
realised that such a cumbersome form of power was no longer as indispensable as had been thought and that 
industrial societies could content themselves with a much looser form of power over the body.“ 
37 Kirk, D.: Physical Education and Regimes of Body. In: Journal of Sociology, 2/1994. 
38 Kirk, D.: Schooling Bodies, s. 145. 
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2.4 Metody 

 

Metodicky se bude hlavní výkladová část práce opírat o analýzu převážně textových 

reprezentací, jejíž postup bude směřovat k zodpovězení stanovených výzkumných otázek na 

základě vymezeného okruhu pramenných textů a s přihlédnutím k dosavadním badatelským 

konceptům. Částečně budu používat obsahovou analýzu, tj. zkoumat, o čem text explicitně 

vypovídá, ale především se budu soustředit na implicitní významy, které jsou (nebo mohou 

být) spíše nezamýšleným obsahem daného tvrzení. Z tohoto hlediska půjde o sémioticky a 

sémanticky orientovanou analýzu: zaměřím se na význam, způsob použití a četnost stěžejních 

výrazů, postavení a vztahy slov ve větě i v delším textovém útvaru, na použitou argumentační 

logiku a tropiku. Jednotlivá slovní spojení a věty však nebudu nahlížet pouze jako produkt 

gramatiky, nýbrž hlavně jako specifické výpovědi, které bezpodmínečně odkazují k nějakému 

diskurzu, jehož jsou funkcí. Diskurz zde chápu jako určitý ustálený způsob vypovídání, jako 

mechanismus fungování výpovědi, jenž předurčuje horizont vypovídatelnosti a stanovuje 

obecné podmínky, za kterých může určité slovní spojení nebo věta vystoupit jako výpověď, tj. 

jako smysluplné tvrzení, ovšem smysluplné vždy jen vůči systému vypovídání, z něhož 

vychází; diskurz se tedy vyznačuje auto-referenční povahou. Přestože popsané pojetí diskurzu 

je blízké tomu, jež charakterizoval Foucault v Archeologii vědění,39 nepovažuji diskurz za 

určitý zákon, který přesně determinuje možnost a nemožnost vypovídání, ale spíše za již 

zmíněný ustálený způsob, jenž by se dal nazvat také kulturou vypovídání.40 

Následující výklad však nepokládám přímo za analýzu diskurzu nebo za jeho soustavný 

popis. Budu pouze ukazovat, jak se výpovědi k různým diskurzům vztahují a jak jsou jimi 

regulovány. Jestliže diskurz určuje fungování výpovědí, ideologie, jak ji zde chápu, určuje 

fungování jednotlivých diskurzů, a to vždy za nějakým cílem. Ideologie zde nahlížím jako 

rozmanitě uspořádané soubory předpokladů, idejí, hodnot a přesvědčení, spíše vědomých než 

nevědomých, které využívají diskurzivních i sociálních praktik k dosažení jistých záměrů a 

ideálů, jež mohou (ale nutně nemusejí) mít mocenské implikace. Při analýze reprezentací těla 

budu brát v úvahu, jak jsou výpovědi ideologicky motivované, a podle třech nejvýraznějších 

ideologií objevujících se ve VT – genderu, disciplíny a zdraví – také strukturuji větší část 

                                                 
39 Foucault, M.: Archeologie vědění. Praha: Herrmann & synové, 2002, zvl. s. 193–201. 
40 V podobném smyslu hovoří Jan Horský o „kultuře oboru“, která je podmíněná diskurzivními pravidelnostmi, 
nikoli však zákonitostmi. Viz Horský, J.: Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy o povaze, postupech a 
mezích historické vědy. Praha: Argo, 2009, zvl. s. 34. 
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výkladu. Jak přesně budu strukturovat hlavní část práce a jaké výkladové prostředky při tom 

využiji, ukážu ve zbývající části tohoto metodologického oddílu. 

 

Cílem následující kapitoly bude rekonstrukce tělovýchovného obrazu těla v jeho různých 

významových vrstvách. Rekonstrukce zahrnuje dvojí operaci: analýzu převážně textových 

reprezentací a jejich interpretaci. Metafora obrazu má pak účel explikativní, ale bez nároku na 

přímou referenci. Nemá totiž odkazovat k intencionálně vytvořenému a celistvému obrazu 

těla, jenž by se v textech či „za“ nimi skutečně nacházel, nýbrž má poukazovat na to, že 

v heterogenní mnohosti textových reprezentací těla lze badatelsky, tj. na základě stanovených 

výzkumných otázek, konstruovat různé významové celky, metaforicky vrstvy, na jejichž 

základě lze v závislosti na dané konfiguraci recepce tohoto textu porozumět abstraktnímu 

integrujícímu hledisku, které jsem nazval tělovýchovný obraz těla. Snaha o jeho rekonstrukci 

je tedy rámcem, podle nějž se bude výklad odvíjet.41 Obraz těla je tvořen především jeho 

složitě se prostupujícími vrstvami, na nichž se s tělem spojují různé významy. Množství, 

hranice a struktura těchto vrstev vyvstává odlišně podle toho, jaké se textu kladou otázky ve 

vztahu k tomu, jaký má text potenciál na ně odpovídat. 

V tomto smyslu se jako nosné ukazují zejména tři významové vrstvy. V základní vrstvě se 

jedná nejobecněji o výpovědi přímo či nepřímo charakterizující, co či jaké je tělo. Jednak jsou 

to takové významy těla, které vyplývají z modu výpovědi pro tělesnou výchovu 

nejpříznačnějšího, a to z popisu cviků či obecně pohybových schémat (3.1). Dále v této vrstvě 

nabývá tělo rozličné významy prostřednictvím poněkud ambivalentního vztahu k duchu (3.2). 

Do první vrstvy svou povahou částečně spadají rovněž diferencované sémantizace lidského 

těla podle genderu (3.3), které se však řadí hlavně do vrstvy druhé. Ta odráží explicitní 

normativní nároky na vzhled a pohyb lidského těla včetně jejich prosazování v (texty 

popisované) vysoce disciplinující výchovné praxi. Zde se tedy jedná primárně o výpovědi 

předepisující, jaké by tělo mělo být a jak by se normy mělo dosahovat (3.4). Třetí vrstva pak 

především zahrnuje výpovědi, které charakteristiky těla a nároky na něj kladené 

ospravedlňují: proč je zapotřebí zacházet s tělem určitým způsobem, a to zejména vzhledem 

k modelu lidského zdraví, ať už individuálního nebo kolektivního (3.5). 

                                                 
41 Pochopitelně se jedná pouze o jeden z možných výkladových rámců. Bylo by možné uvažovat např. o příběhu 
těla (přesněji příběhu o příběhu těla, neboť obraz těla by nakonec bylo možné chápat jako příběh o obraze těla), 
jenž by mimo jiné umožnil „heterogenní mnohost textových reprezentací těla“ nahlížet více z diachronní 
perspektivy. Na druhou stranu volba výkladového rámce není svévolná, neboť částečně vyplývá z heuristické 
činnosti, a proto je zde zvolená perspektiva spíše synchronní. V mezích této perspektivy pak metafora obrazu 
také samozřejmě není jediným možným výkladem, který umožňuje zakládat porozumění. 
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Jak jsem již podotknul, kritéria pro rozlišení těchto vrstev jsou konstruovaná vzhledem 

k explikativnímu nároku práce a na základě vytyčených výzkumných otázek. Z tohoto 

hlediska je podstatné mít na paměti vzájemné prostupování významových vrstev: ve 

výpovědích o tom, co je tělo, se zajisté silně projevují určité implicitní normy, stejně jako se 

v textech upravujících konkrétní praxi zacházení s tělem vychází z jistého „předporozumění“ 

tomu, co je tělo. A stejně tak zdravotní ideologie nemá zdaleka pouze legitimizační funkci, i 

když ta je velmi markantní, ale zároveň vytváří nové významové vzorce tělesnosti, stanovuje 

normy a zakládá určité sociální praxe; na druhé straně se pak v textech objevují i mnohé další 

legitimizační strategie, které se nemusejí týkat ospravedlnění tělesné výchovy jako takové, ale 

dílčích argumentů – zde pak přicházejí ke slovu např. přirozenost, racionalita, empiričnost či 

vědeckost. Uvedená hlediska jsou tedy formálním rámcem výkladu, ale konkrétní obsah 

jednotlivých kapitol bude do jisté míry zahrnovat prvky z různých vrstev. Na začátku nebo na 

konci každé z následujících kapitol pak popíšu, v jakém vztahu jsou tyto části vůči ostatním 

kapitolám a vůči jednotlivým vrstvám v rámci celkového tělovýchovného obrazu. 
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3. Tělovýchovný obraz těla 

 

3.1 Tělo a cvik 

 

Do velké míry původním a zajisté specifickým druhem výpovědi, jenž můžeme chápat jako 

základ tělovýchovného diskurzu vůbec, je formalizovaný popis cviků.42 Cvik je především 

tělo-cvik. Popisy cviků se vztahují jedině k tělu a jejich účelem je zachytit a označit tělesný 

pohyb. Tato sémiotizace pohybů těla vyplývá ze specifického tělocvičného názvosloví, které 

zaznamenává soustava cviků. Ve Výchově tělesné názvosloví není tematizováno; názvy cviků 

a jejich významy jsou považovány za samozřejmé vzhledem k tomu, že formalizované popisy 

cviků jsou v časopise určeny primárně učitelům tělocviku. Články nabízející tyto popisy také 

nezaznamenávají celou soustavu, nýbrž osnovu, což je výběr cviků ze soustavy či z různých 

soustav s příslušným názvoslovím pro konkrétní účel cvičení.43 

V popisech cviků je tělesný pohyb artikulován několika způsoby. Často se jedná výslovně o 

změnu jedné polohy těla v jinou. Tělocvičné názvosloví tak kromě pohybu označuje i určitý 

stav či tvar těla nebo části těla, např.:  

 

„Způsob, jak nářadí uchopíme a tohoto se držíme, nazýváme hmatem (Tyrš: chmatem). [...] 

Nářadí můžeme uchopiti neb se ho držeti tak, že všechny prsty, tedy i palec, jsou u sebe, t. j. 

hmat plný; neb prsty jsou na jedné a palec na druhé straně (nebo části) nářadí (jako kleště), t. 

j. hmat vidlicovitý. [...] Jmenujeme pak polohy paží dle částí rukou, které k očím žákovým 

směřují: [...] 3. polohou dlaňovou – hmatem dlaňovým (podhmatem) (o 90° vně), směřuje-li 

dlaň v připažení vpřed, [...] 5. polohou hřbetní – hmatem hřbetním (nadhmatem) (o 90° vnitř), 

směřuje-li hřbet ruky v připažení v před.“44  

 

V konkrétní osnově se pak nepopisuje pohyb, ale výchozí a konečná poloha: „Výskok do 

vzporu na první dobu, změna hmatu levoruč z hmatu hřbetního do dlaňového na druhou, 

změna hmatu levoruč nazpět na tři, ve 2 dobách následujících změna hmatu a návrat 

                                                 
42 Jisté výpovědi týkající se cviků se místy vyskytují i v obecněji laděných textech, které se od formalizovaných 
popisů odlišují souvislým textem a především jiným záměrem a s ním spojenými jazykovými prostředky. Těmito 
texty se budu z velké části zabývat až v dalších kapitolách.  
43 O rozlišení soustavy, osnovy, způsobu a metody tělocviku viz např. Karásek, J.: Ukázky z vyučování tělocviku 
švédskému. VT, 6/1904, s. 161–163.  
44 Zoubek, D.: Polohy paží a hmaty rukou. VT, 4/1909, s. 166. 
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pravoruč, seskok na šestou dobu.“45 Kromě změny polohy se v uvedeném cviku objevuje 

„výskok do vzporu“ a „seskok“, kde se u prvního neuvádí výchozí poloha (ovšem implicitně 

je to „stoj“), pouze cílová, a u druhého není uvedena žádná (nakonec ale jde o změnu polohy 

ze „vzporu“ do „stoje“). Znaky „výskok“ a „seskok“ tak sice zachycují jistý průběh pohybu, 

ale v zásadě je to stále změna jedné polohy těla v druhou. Na druhou stranu může být 

implicitní přechod z jedné polohy do druhé více či méně strukturován dalšími způsobovými 

pokyny; seskok může být proveden třeba „roznožmo s mírným zášvihem na před“. Zachycení 

pohybu se tím zpřesňuje a přímá změna polohy se poněkud rozplývá. Prostá následnost poloh 

tělocvičný zápis pohybu tedy nevystihuje, nehledě na to, že přísně vzato by jakýkoliv pokus o 

důsledné článkování pohybu nutně upadl do aporií. Lépe se to ukazuje u cviků, jež jsou 

v podstatě kombinacemi jiných cviků. Např. „roznožka na koze“ je označení pro vysoce 

strukturovanou sérii tělesných pohybů, jež nelze redukovat čistě na přechody mezi polohami:  

 

„Krátký, nehlučný doskok sounožmo na můstek, hned za ním lehký dotek rukama na zadní 

stranu kozy, odraz, a už letí tělo pevně vzpřímené, s nohama roznoženýma a nataženýma, se 

špičkami k zemi směřujícími přes kozu. Za ní rázné vypjetí prsou, předpažení, pružný a jistý 

doskok do mírného podřepu, – a už stojí cvičenec v přesném postoji spatném tak ,jako hřebík 

v zemi‘.“46  

 

Popis roznožky usiluje o zpřesněné zachycení pohybu či polohy „těla“ či „cvičence“ jednak 

na základě slov, jež jsou minimálně diseminující, typu „rukama“, „sounožmo“, „se špičkami 

k zemi směřujícími“, „v postoji spatném“, jednak na základě méně určitých slov, která jsou 

většinou přívlastková spíše než způsobová: „nehlučný“, „lehký“, „rázné“, „pružný“. Někdy je 

zachycen pohyb jedním znakem („doskok“, „předpažení“) a průběh pohybu pak vyjadřuje 

časová a prostorová následnost („hned za [doskokem]“, „a už stojí cvičenec“, „na můstek“ „za 

[kozou]“), případně je následnost zachycena pouze čárkami (v jiných popisech se používá 

také pomlčka). Ovšem někdy se ukazuje, že tělocvičné názvosloví (zde možná autor) není 

některé pohyby s to označit jako cviky a teprve tehdy je z čistě jazykového hlediska zachycen 

průběh pohybu („letí tělo“). 

Uvedené diference v popisech cviků, jež se týkají zejména větší či menší strukturovanosti 

konkrétního zápisu pohybu, lze rozebírat pouze na rovině textu. Otázka, jak se diskurzivní 

                                                 
45 Janele, J. V.: Ukázky z vyučování tělocviku. Druhá třída. VT, 7/1904, s. 215. 
46 Karásek, J.: Vývoj roznožky na koze. VT, 9/1903, s. 281. 
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praxe popisu cviku materializuje na člověku, který pak cvik reálně vykonává, je otázkou 

zvolené aktérské optiky. Hypoteticky by bylo možné soudit, že zatímco učitel může spatřovat 

konkrétně prováděný sled cviků jako určitou kombinatorní hru s pohyby a polohami jakožto 

diferencovanými znaky, náhodný pozorovatel může pozorovat spíše jednolitý (ve smyslu 

nerozčlánkovaný) pohyb těla. Žák, který cvik provádí, může pohyb sebe (nebo svého těla) 

vnímat, prožívat či chápat různě. Právě proto, přejdu-li nyní od spíše jen informativního 

výkladu o popisech cviků k rovině významů, které tyto popisy (re)produkují, zůstanu pouze 

na rovině výpovědí o těle, jež chápu jako auto-referenční reprezentace určitého diskurzu spíše 

než jako reprezentace konkrétních sociálních praxí. 

 

V následujícím výkladu se budu zaobírat otázkou, co nebo jaké je tělo v popisech cviků. 

V naprosté většině formalizovaných popisů cviků se slovo „tělo“ vyskytuje pouze výjimečně. 

Většinou se jedná o prostorové určení („za tělem“, „k tělu“, „před tělem“): „Na 1 výsed 

roznožmo (bez zášvihu), na 2 levou nohu nataženou položit na koně před tělo, na 3 seskok na 

pravo stranou.“47 Méně často se „tělo“ v popisech cviků vyskytuje jako podmět, který se 

např. „zvedne“ nebo „letí“, jak jsme viděli výše, či předmět („tělu se dodává odrazu“). Ve 

všech případech asi nelze přesně rozhodnout, jestli se významově jedná o tělo chápané jako 

nějaký celek, nebo o neurčitě vyjádřenou část těla, jež je však také jistým souborem částí. 

Obvykle všechno to, co se má nacházet „u samého těla“ či co se má „spustit k tělu“, jsou 

končetiny nebo jejich části, takže „tělo“ by zde mohlo mít význam souboru všeho, co nejsou 

končetiny, o kterých je řeč. Mohli bychom uvažovat, že „celek těla“ je v některých popisech 

vyjádřen implicitně zvratným zájmenem, např. „Poskočiti na místě a obrátiti se při tom 

čtvrtkruhem, [...]“.48 Dříve uvedenou citaci bychom tak mohli přeformulovat na „položit na 

koně před sebe“, aniž by se zásadně změnil význam. Jenže zvratné „se“ mnohem spíše než 

tělo jako celek vyjadřuje cvičence nebo cvičenku49 a „cvičenci“ v žádném případě nejsou 

(jazykově) zaměnitelní s „těly“. V popisech cviků se někdy objevují spojení jako „cvičenec 

vzpaží“, „uchopí ruku“ jiného cvičence, nejčastěji „cvičenec stojí“. „Tělo“ samo stát nemůže, 

může pouze být zvednuto nebo pasivně letět následkem odrazu. Zvláště v další části práce se 

                                                 
47 Janele, J. V.: Ukázky z vyučování tělocviku. Pátá třída. VT, 10/1904, s. 307. 
48 Radotínský, V.: Tvary a způsoby skoku. VT, 2/1908, s. 71. 
49 Cviky pro ženy (žákyně) jsou v časopise popisované odděleně zpravidla v rubrice „Ženský tělocvik“. Na 
rozdíl od popisů cviků pro muže (žáky), které ovšem nemají vlastní analogicky nazvanou rubriku, se v popisu 
cviků pro ženy používá kromě označení cvičenky rovněž označení dívky; o chlapcích se analogicky nehovoří. 
Kromě těchto rozdílů je tělo v popisech cviků reprezentováno genderově neutrálně, a to jednoduše proto, že se 
jedná o popisy formalizované čili používající jednotné tělocvičné názvosloví. 
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dostaneme k tomu, jak tento poznatek souvisí s tématem vůle a ovládnutí těla duchem. Pro 

současný výklad se na tom částečně odkrývá podstatná významová rovina v tom smyslu, že 

tělo není něco, čím cvičenec je, ale mnohem spíše něco, co cvičenec má, s čím disponuje a co 

nějakým způsobem ovládá.50 

V popisech cviků se tedy do jisté míry ukazuje vztah k tělu jako poněkud neživotnému 

předmětu na úrovni diference mezi „tělem“ a „cvičencem“. Na další úrovni vystupuje tělo 

jako předmět v podstatě ve všech popisech cviků prostřednictvím strohé rétoriky, jež k tělu 

reprezentovanému v jeho různých částech, polohách a pohybech přistupuje z jistého odstupu, 

odněkud zvnějšku: „Z chodu odrazem sounož, dohmatem pravoruč výsed roznožmo na před – 

sesed roznožmo na zad souruč – dohmatem levoruč výsed roznožmo na před – sesed 

roznožmo prostě na před – meziskok – výsed pravoruč na před – sesed prostě na zad – výsed 

levoruč na před – sesed pravoruč na před s ½ obr. v pravo.“51 Nejde však jen o odtažitou 

formu popisu. O těle jako předmětu vypovídá i to, že je vůbec možné jej na ony části, dílčí 

polohy a pohyby rozdělit. Naprostá většina slov použitých v popisech cviků reprezentuje tělo, 

ale jen prostřednictvím jeho součástí. Tělo anatomicky fragmentované se odvozuje z vědění 

zajisté mnohem starších, než jsou popisy cviků, které se pochopitelně soustředí na základní 

strukturu těla (paže, nohy, trup, boky, hruď atd.). V článcích popisujících např. vliv cvičení na 

různé tělesné orgány je pohled na tělo výrazně strukturovanější. Co je však radikálně nové, je 

míra a preciznost, s jakou jsou do nejmenších detailů rozkládány tělesné polohy a pohyby. 

Forma popisu těchto detailů je natolik technicistní, že se v nich tělo může jevit jako určitý 

mechanismus. 

Popisy cviků nelze úplně oddělit od textů, které jim dodávají váhu a formulují (část) 

vědění, na jehož základě jsou utvářeny. O těle jako předmětu pojednává nejexplicitněji článek 

„Soustava osová“ Františka Krause. Kraus v něm apeluje na zavedení soustavy, v níž by 

dělení cviků do skupin probíhalo na základě jednotného principu, který vyplývá z povahy 

lidského těla.52 Domnívám se, že tělo je základem všech tehdejších tělocvičných soustav už 

proto, že jejich cílem je tělo-cvik. Podstatné pro tehdejší diskuzi ohledně soustav však je, na 
                                                 
50 Filosof Jakub Čapek si všímá zajímavé skutečnosti, že rozdíl mezi „disponováním tělem“ a „bytím tělem“ se 
v běžné řeči projevuje v identifikujícím a posesivním způsobu mluvení o těle. Identifikující slovník je mnohem 
běžnější: řekneme spíše „jdu se obléci“ než „jdu obléci své tělo“ a na fotografii zase hledáme spíše sebe a nikoliv 
„své tělo“. Jakmile se naproti tomu vztahujeme k tělu posesivně, vzniká tím jistý rozestup mezi „mnou“ a 
„tělem“ a implicitně se nastoluje vztah „těla“ a „sebe“ jako vztah „části“ vůči „celku“. Je velmi zajímavé, že 
posesivní slovník se nejčastěji využívá právě v souvislosti s tělesným cvičením nebo obecně vzato s pohybem. 
Sportovec si např. může stěžovat, že mu „jeho tělo“ nedovolilo běžet rychleji. Viz Čapek, J.: Mít tělo a být 
tělem. In: Urban, P. (ed.): Fenomenologie tělesnosti. Praha: FILOSOFIA, 2011. 
51 Šnepp, F.: Spojitá nářadí. VT, 3/1904, s. 80. 
52 Kraus, F.: Soustava osová. VT, 1/1904, s. 6–9. 
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základě čeho se v soustavě dělí jednotlivé skupiny cviků. Sokolská (Tyršova) a německé 

soustavy (Jahnova a Spiessova), jež jsou Jaroslavem Karáskem označovány jako „naše“, 

postupují při dělení cviků podle tělocvičného nářadí, kdežto švédská soustava (Lingova) se 

podle Karáska více stará o „tělo cvičencovo“, neboť třídí cviky podle účinků na jednotlivé 

svalové skupiny a ne podle estetické formy cviku.53 Z toho by plynulo, že švédský tělocvik 

přistupuje k tělu zásadně jinak, ovšem v konkrétních popisech cviků ani v článcích, které 

ospravedlňují smysl tělesné výchovy a potažmo tedy i tělocvičných soustav, se rozdíl příliš 

neprojevuje. Soustavy se tedy v zásadě orientují podle toho, která charakteristika lidského těla 

je v nich považována za dominantní. U Tyrše by to patrně byla estetika, u Linga anatomie a 

fyziologie, v Krausově „soustavě osové“ pak analogicky geometrie: „Tělo lidské jest vlastně 

hmota, těleso, a jako při každém tělese, tak i při lidském těle rozeznáváme 3 rozměry, jež 

možno myšlenými přímkami vyznačiti.“54 Tyto přímky jsou „tělesné osy“, které „procházejí 

tělem cvičence“. Tělesné osy nevyjadřují nic jiného než karteziánskou rozlehlost do délky, 

šířky a hloubky. Tři osy jsou základní, ale ve výsledku je každá část těla redukována na 

přímku, přičemž pohyb podle Krause vzniká změnou poměru těchto přímek. Tělo je zde 

zpředmětněno radikálně, neboť tělesný pohyb lze vykonávat buď se zřetelem k samotnému 

tělu cvičence, nebo „k předmětům jiným“, tj. „k osobám a k nářadí“.55 Geometrizace těla se 

pak projevuje v konkrétních aplikacích osové soustavy, kde je kupříkladu v článku „Pohyby 

paží“ tělo graficky zobrazeno opravdu jen pomocí přímek, mezi nimiž jsou vyznačeny úhly a 

jejich stupně podle toho, zda se jedná o předpažení, zapažení apod. Grafické schéma ohnutí 

paže připomíná spíše technický náčrt nějakého nástroje (viz obr. 1).56 V popisech cviků se 

geometrie aplikovaná na tělesné pohyby projevuje nejčastěji právě v určení stupňů, v nichž je 

možné otáčet rukou při hmatu na nářadí, nebo v tom, kolik stupňů musí svírat úhel při 

předklonu (ovšem není to pravidlo, ohnout paži či se předklonit lze také např. „mírně“). 

Nejčastěji je však rozprostraněnost těla vyjadřována přesným určením směru pohybu těla jako 

např. „upažit šikmo vzhůru (ruce spojit), předkrok v levo a ½ obrat v pravo do stoje únožmo 

v pravo“.57 Geometrizace těla se také může objevovat v popisech pohybu, které se netýkají 

konkrétních cviků: „[...] muselo by tělo při každém skoku běhovém vzpěrným pohybem 

odrážející se nohy takovým způsobem být vrženo do výšky a vpřed, že nejvyšší bod těla, hlava, 

                                                 
53 Karásek, J.: Ukázky z vyučování tělocviku švédskému. VT, 6/1904, zvl. s. 162–167. 
54 Kraus, F.: Soustava osová. VT, 1/1904, s. 6–7. 
55 Tamtéž, s. 7. 
56 Kraus, F.: Pohyby paží. VT, 2/1903, zvl. s. 44–47. 
57 Cvičební večery pro žákyně a ženy. Ze sbírky Miroslava Jiráska. VT, 5/1903, s. 147. 
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opisovala by plochou, parabolickou křivku, jejíž vrchol by odpovídal prostředku volného 

vznášení se ve vzduchu“.58 Je příznačné, že uvedený text je nadepsaný „mechanismus pohybu 

za běhu“. 

Shrňme si, jaké jsou základní významy těla projevující se v popisech cviků či případně 

v textech, které soustavu cviků tematizují. Tělo především vystupuje jako neživotný předmět, 

který je možné technicky rozkládat na různorodé části, polohy a pohyby. Jedná se o předmět 

hmotný a rozložený v prostoru stejně jako třeba tělocvičné nářadí; rozprostraněnost těla pak 

zakládá jeho geometrickou povahu. Tělo je něco pasivního, co cvičenec nebo cvičenka vlastní 

a prostřednictvím čeho cvičí. V tomto smyslu by bylo možné označit tělo jako mechanismus 

či nástroj pohybu. 

 

Nakonec přejdeme k poslednímu souboru významů týkajících se otázky, co je tělo, který se 

nachází snad ještě hlouběji „za“ konkrétními popisy cviků. Tento soubor významů by bylo 

možné nazvat v souladu s tezemi Michela Foucaulta jako tělo disciplinované.59 Foucault 

popisuje disciplínu jako komplexní mocenskou technologii, „politickou anatomii“ („anatomo-

politiku“), která pomocí rozmanitých technik produkuje „poslušná těla“.60 Disciplína funguje 

tak, že „rozkládá“ tělo na části a znovu je „spojuje“ za účelem dosažení efektivity podle toho, 

na kterém institucionálním poli operuje (továrny, nemocnice, školy atp.). Disciplinované tělo 

je tělo nahlížené ve svých detailech „maličkostech“ a „na samé rovině mechaniky“. „Detailní“ 

tělo, což je charakteristika plně odpovídající reprezentacím těla v popisech cviků, vystupuje 

jako racionální a pragmatické, neboť ony detaily, v nichž je tělo zachycováno, jsou 

formulovány a zároveň legitimizovány vědeckým diskurzem a slouží cílům praktické 

užitečnosti. Na popisech cviků se ukazuje, že se nemusí jednat přímo o užitečnost 

ekonomickou. Podle Foucaulta se s disciplinovaným tělem zachází zejména vzhledem k jeho 

silám a nikoliv znakům. Tělocvičné názvosloví však není ničím jiným než právě „jazykem 

těla“, jehož smyslem je zejména usnadnit a racionalizovat sémiotizaci tělesného pohybu. Na 

druhou stranu je třeba dodat, že tato sémiotizace není (přinejmenším pouze) sama sobě cílem, 

nýbrž na rovině konkrétní realizace cviků je také prostředkem určité efektivní organizace 

tělesných sil. 

                                                 
58 Karásek, J.: O běhu. VT, 4/1907, s. 91. 
59 Významová vrstva týkající se norem a disciplíny bude pojednávána z větší části až v příslušné kapitole (3.4),  
nicméně se domnívám, že popisy cviků disciplinované tělo sice do značné míry vytvářejí, ale zároveň s ním do 
jisté míry předběžně pracují stejně jako s tělem coby pasivním předmětem. 
60 Zde a v následujícím výkladu vycházím z Foucault, M.: Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení. Praha: 
Dauphin, 2000, zvl. s. 200–206, 220–223. 
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Racionalizace detailu je tedy výchozím bodem, z nějž disciplína podle Foucaulta vplétá tělo 

do sítě mocenských vztahů pomocí rozmanitého souboru technik, z nichž některé odpovídají 

tomu, s jakým „předobrazem“ těla pracují popisy cviků. Disciplinační techniky rovněž pracují 

s tělem rozuměným jako předmět ve smyslu detailně strukturovaného, extenzivního a 

geometrizovaného mechanismu. Tělo, jak je reprezentované v popisech cviků, však můžeme 

uvažovat nejen z hlediska prostorových, nýbrž i časových charakteristik. Na této rovině 

odpovídá popisům cviků zvláště jedna Foucaultem popisovaná technika: „časové vypracování 

úkonu“ čili program předepisující „anatomicko-chronologické schéma chování“. Domnívám 

se, že popis cviku je jeho výsostným případem. Časový aspekt je zde zachycen už tím, že 

jednotlivé cviky následují v textu za sebou, ovšem často bývají explicitně odpočítávány 

„doby“ (jak jsme viděli již v několika výše uvedených citacích) a určuje se takt. „Příprava: 

Skrčit paže – teď! 1. Na 1 výpad levonož stranou, na 2 návrat do stoje spatného, 3krát. 2. Týž 

cvik pravou nohou. 3. Týž cvik střídavě v taktu, ruchem volným.“61 Tento krátký popis cviků 

přesně odpovídá Foucaultově definici těla, jímž „proniká čas a spolu s ním všechny podrobné 

způsoby mocenské kontroly“:62 úkon, v tomto případě jednoduchá sestava (kombinace) 

cviků, je rozložen na jednotlivé prvky, u nichž je dané pořadí, v němž mají následovat; jsou 

určené pozice celého těla („stoj spatný“) i končetin („skrčit paže“); každému pohybu je 

předepsán směr („levonož stranou“), rozpětí („výpad“), doba trvání (1. a 2. doba), rytmus 

(„střídavě v taktu“) a tempo („ruch volný“). 

                                                

Ve formalizovaných popisech cviků se časem proniknuté tělo projevuje nejen na rovině 

preskripce temporální organizace pohybu v podobě taktu apod., nýbrž na hlubší úrovni je 

temporálně organizovaná a omezená samotná (reprezentovaná) existence těla. Tělo může 

vystupovat pouze v přesně a předem definovaných časových segmentech, jejichž stěžejním 

rysem je to, že jsou striktně oddělené – v textovém časoprostoru mezi nimi tělo prostě 

„neexistuje“. Tím se dostáváme k poslednímu a dost možná zásadnímu významu těla na 

rovině popisu cviků. Tělo, které je zde reprezentováno, je totiž důsledně omezené. Na rozdíl 

od textů představujících určité explicitní normy, např. co se týče držení těla apod., funguje 

zde omezenost již na úrovni jistého „předobrazu“ těla, s nímž se v popisech cviků pracuje; 

nevystupuje zde „nespoutané“ tělo, které je teprve třeba „zkrotit“, cvičené tělo je v určitém 

smyslu „zkrocené“ již předem. Vyplývá to z povahy tělovýchovné soustavy cviků, která 

pomocí svého názvosloví vytváří tělo fixně sémiotizované; tělo je demonstrováno pouze 

 
61 Janele, J. V.: Ukázky z vyučování tělocviku. Pátá třída. VT, 10/1904, s. 307. 
62 Foucault, M.: Dohlížet a trestat, s. 221. 
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v mezích tohoto uzavřeného znakového systému a každý pohyb těla, který by nebyl 

rozpoznatelný jako jeden ze znaků, nemá v tělocviku nárok na plnohodnotnou existenci. Tělo 

se jeví jako „zkrocené“, neboť původně potenciálně nekonečné možnosti tělesných poloh, 

stavů, tvarů a pohybů, se vytrácejí ve prospěch sémiotického řádu redukované tělesnosti.63  

Na druhou stranu nelze uvedené závěry chápat jako absolutní, byť odpovídají většině 

formalizovaných popisů cviků. Za prvé se stále pohybujeme na rovině diskurzivní praxe, o níž 

nepředpokládám, že by reálně produkovala „zkrocená těla“, byť si zároveň nemyslím, že by 

byla uzavřená výhradně sama do sebe; domnívám se jen, že její případné implikace v minulé 

sociální praxi lze jen velmi obtížně posoudit. Za druhé to, že je tělocvičný systém znaků 

uzavřený, ještě neznamená, že se jeho obsah nemůže měnit a jeho hranice rozšiřovat. Výše 

jsem již uvedl, že popisy cviků ve Výchově tělesné vycházejí z různých soustav s různým 

názvoslovím, přičemž nelze úplně opomenout osobní vklad autora dané cvičební osnovy; 

někteří autoři mají tendenci cviky upřesňovat jazykovými prostředky překračujícími zavedený 

systém, a to třeba i za použití poněkud diseminujících přívlastků typu „mírný předklon“ či 

„lehký dotek“. A konečně za třetí je třeba připomenout, že na tomto místě operujeme pouze 

ve výchozím rámci první vrstvy tělovýchovného obrazu těla. Tělo nahlížené jako gramatický i 

hmotný předmět, tělo, jež je pasivní, strukturované, rozprostraněné, geometrické, mechanické, 

disciplinované, detailní, temporalizované, sémiotizované a redukované, což jsou všechno 

charakteristiky spíše provázané než vedle sebe stojící, je pouze „základovou barvou“ první 

vrstvy obrazu, která však skrze ostatní vrstvy více či méně zřetelně prosvítá. 

 

                                                 
63 Částečně podle Smyčka, V.: Sokolské performace. Semioticko historická analýza Sokola (1862–1882), zvl. s. 
32, 35. 
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3.2 Tělo a duch 

 

Jestliže otázka, jaké je tělo, jehož pohyb je zachycen a označen v textu, směřovala téměř 

výhradně k popisům cviků, otázka, jaké je tělo ve vztahu k duchu či duši,64 se týká textů spíše 

esejistického charakteru a odlišných intencí. Jsou to za prvé články, kde je vztah těla a ducha 

hlavním motivem a rozebírá se explicitně, a za druhé články, které pojednávají o vztahu 

tělesné a duševní výchovy (aniž by to byl nutně hlavní motiv) a pracuje se v nich s více 

implicitní představou o tom, co je tělo a duch. Za oběma typy textů stojí podobný primární 

záměr, a to legitimizovat tělocvik jako nezbytnou součást výchovy, ať už ve smyslu školního 

vzdělání či výchovy zdravotní, mravní nebo národní. Konkrétní legitimizační strategie jsou 

však rozdílné stejně jako míra normativity; těmto aspektům se v následujícím výkladu budu 

věnovat jen okrajově, neboť o nich pojednávají další kapitoly. Zde se omezím pouze na 

analýzu významů těla uváděného do souvislosti s duchem. 

V explicitních výpovědích se tělo a duch kladou zpravidla na jednu rovinu, kde získávají 

stejnou ontologickou hodnotu: „[...] co je vlastně tělo a duch? Podstata života, bytí našeho – 

[...]“,65 podstata života znamená, že tyto „zjevy“ jsou jeho „počátkem a koncem“. Podobná 

formulace může znít např. takto: „Tělo a duše jsou sloučeny v bytosti lidské, sloučením obou 

nastává život, odloučením smrt. Podmínkou správného vývoje celé bytosti lidské jest 

rovnoměrný, harmonický vývoj duše i těla. Vyvíjí-li se jedna část na úkor druhé, nastává 

zakrnělý vývoj buď tělesný neb duševní.“66 Tělo zde vystupuje jako jedna ze dvou částí, jež 

stojí jakoby vedle sebe, neboť se mohou vyvíjet každá zvlášť, ale zároveň jsou neurčitě 

sloučeny v celku živé lidské bytosti.67 Uvedená formulace je spíše okrajová v tom smyslu, že 

nepředpokládá větší provázanost mezi tělem a duší: pěstovat obojí je zapotřebí prostě z toho 

důvodu, aby člověk nebyl z poloviny, jíž se nevěnuje, „zakrnělý“. Dále v textu již František 

Kraus rozlišuje mezi „cvičením tělesným“, které se týká pouze jedné části – těla, a 

„vzděláním tělesným“, které prostřednictvím tělocviku působí na obě části zároveň; jedná se 

o harmonickou součinnost tělesné a duševní výchovy, charakterizovanou jako „nejhlavnější 

                                                 
64 Oba pojmy, „duch“ a „duše“, jsou v pramenech pojímány jako synonyma. Adjektivum je ve všech případech  
„duševní“ a nikdy ne „duchovní“. Volba jednoho či druhého se tedy netýká významu; záleží jen na tom, čemu 
každý autor dává přednost. 
65 Šnepp, F. K.: Duch a tělo. VT, 8/1914, s. 229. 
66 Kraus, F.: Směr vzdělání tělesného ve škole. VT, 4/1903, s. 97. 
67 Tezi o počátku života jako sloučení duše s tělem a smrti jako jejich rozpojení lze nahlížet v návaznosti na 
různé filosofické či náboženské tradice. Jelikož lze jen obtížně identifikovat, které z nich se na citované 
výpovědi podílejí (pokud vůbec), nebudu se jimi blíže zaobírat.  

 - 35 - 



princip moderní školy“. V jiném článku u jiného autora čteme: „Bytost dítěte složena ze dvou 

různých živlů, těla a duše. Obě tyto součástky jsou vzájemně na sobě závislé a dokonalost 

jedné jest podmínkou řádného vývoje a ucelenosti druhé.“68 V tom je vyjádřen jistý posun, 

neboť ke správnému vývoji jedné části je nutný vývoj té druhé. Tento fenomén vzájemné 

provázanosti dále tematizuje Ferdinand Šnepp,69 přičemž usiluje o vytyčení „rozdílu“ a 

„mezipoměru“ mezi duchem a tělem. Dochází k závěru, že pod povrchem subjekt-objektové 

diference se nalézá „skutečná příroda lidského organismu“,70 což je „soudržnost přirozenosti 

tělesné a duševní“ vystupující jako „jedinstvo ducha a těla“. Argumentačně se Šnepp opírá o 

popis důsledků psychických jevů na oběhovou soustavu a různé orgány, což bychom dnes 

nazvali psychosomatikou. 

Anti-dualistický postoj je vyjádřen také v článcích dvou lékařů. Richard Adamík uvádí, že 

„Moderní názor o souvislosti těla a duševního života je monistický. Duše a tělo nejsou dva 

odlišné světy na sobě nezávislé, naopak souvisí co nejúžeji. Vidím, jak všude je duševní na 

tělesném, to jest na mozku, závislým.“71 Označení mozku jako tělesné podmínky duševního 

života můžeme chápat jako jistý „úvodní důkaz“ psychofyzické podmíněnosti, který se staví 

do (jen zdánlivého) rozporu s typickou výpovědí „dopřáti mozku odpočinku po namáhavé 

duševní práci“ (prostřednictvím tělocviku), která se objevuje dále v Adamíkově článku i 

u dalších autorů. Pokud bychom obě výpovědi mysleli společně, tělem (tělocvikem) by se 

nedopřávalo odpočinku duši, nýbrž jedné „části“ těla: mozku. Na tom se ukazuje jeden ze 

základních rysů tělovýchovného obrazu těla: přestože mozek a nervová soustava jsou chápány 

jako tělesné, nejsou totožné s nejčastější reprezentací těla, kterou je tělo cvičence; a cvičené 

tělo, to je především muskulatura. Tento rys se projevuje i v narativních postupech učitelů 

tělocviku, již často hovoří o jednostranně (pouze duševně) vzdělaném člověku jako o „hlavě 

plné učenosti“ či „přeplněné hlavě“ posazené na „nemotorném těle“.72 Hlava a mozek jsou 

tak spíše než tělo „obtělesněná duše“, což je označení, které volím záměrně v protikladu 

k „oduševnělému tělu“, jímž se budeme zaobírat níže. Průnik fyziologického diskurzu do 

                                                 
68 Večeřa, K.: Tělocvik ve službách zdravotní výchovy mládeže. VT, 4/1905, s. 98. Neobvyklou rétoriku lze 
přičíst tomu, že se jedná o popis malého dítěte. Použití slova „živly“ by mohlo odkazovat k (živelné) pudovosti, 
která je často dětem přičítána a ačkoliv se zdá, že slovo „součástky“ svědčí o mechanickém obrazu člověka, 
jedná se spíše o zdrobnělinu slova součásti, tj. prostě části. Je to patrné z dalších zdrobnělin v tomto článku 
(„malounké dětské duše“, „svalová vlákénka“). 
69 Šnepp, F. K.: Duch a tělo. VT, 8/1914. Šnepp ve svém výkladu do značné míry čerpá z nespecifikovaných děl 
ruského fyziologa Ivana Tarchanova. 
70 Pojem „příroda“ je v citované výpovědi synonymem k pojmu „přirozenost“ ve významu „pravá podstata“. 
71 Adamík, R.: Hygiena duševní práce. VT, 3/1914, s. 67. 
72 Např. Karásek, J.: Tělocvik a výchova. VT, 1/1903. 
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tělovýchovných textů má za následek, že duševní se upozaďuje, neboť je plně zahrnuto 

v tělesném a zprostředkováváno výhradně skrze něj, ačkoliv toto „tělesné“ není významově 

totožné s tělem cvičence. 

Za „monistický“ názor se staví rovněž Karel Weigner: „Nelze vychovávati odděleně těla a 

ducha, nýbrž celého člověka, jenž nedá se ve své složky rozděliti.“73 Spojitost tělesného a 

duševního, jež je podle něj „základní ideou“ klasické antiky oproti křesťanskému dualismu, 

vystupuje opět jako závislost, neboť (Weigner cituje Johna Ruskina) „,v nedokonalém těle 

nemůže býti dokonalé duše a není těla dokonalého bez duše dokonalé.‘“74 Jedná se v podstatě 

o variaci na notoricky známý bonmot „ve zdravém těle, zdravý duch“, který se ve VT často 

opakuje s tím rozdílem, že se v něm nereflektovaně postuluje pouze možnost působení těla na 

ducha. Jinak řečeno, bez zapojení tělesného vzdělání do výchovy bude nedokonalé tělo a 

zároveň duch, kdežto obráceně, tj. skrze zdravého ducha ke zdravému tělu, to neplatí. Učitelé 

tělocviku zřejmě příliš nepočítali s možností, že by se někdo vzdělával pouze tělesně a zcela 

rezignoval na duševní vzdělání, čímž by v důsledku teze o vzájemné závislosti trpělo i tělo. 

Ať už se jedná o podmíněnost duševního života zdravím mozku a nervové soustavy či 

zdravím cvičeného těla,75 vždy jde o závislost jednostrannou, tj. duše na těle. Ze všeho 

nejlépe je to vidět na výpovědi z textu Karla Večeři, jež následuje takřka vzápětí po jeho výše 

citované tezi o „součástkách“, jež jsou „vzájemně na sobě závislé“: „Jen ve zdravém těle 

sídliti může krásný duch a krásný duch může býti jedině výplodem zdravého těla.“76 

Domnívám se, že opačná formulace druhé hlavní věty, jež by logicky odpovídala více, a sice 

že zdravé tělo může být výplodem jedině krásného ducha, je v rámci zkoumaného diskurzu 

nepřípustná. V uvedené citaci se však objevuje pouze dvojí, byť provázaná, funkce duševní 

podmíněnosti: tělo jako zdravé „sídlo“, případně „schránka“, ducha, jež mu umožňuje spíše 

přetrvávat krásným, a tělo, jehož činnost (cvičení) ducha přetváří tak, že se krásným teprve 

stává. 

 

                                                 
73 Weigner, K.: Hygienický význam her. VT, 7/1912, s. 198. 
74 Tamtéž. 
75 Obě uvedené „varianty“ je sice možné nahlížet jako varianty, přičemž ta druhá by patrně byla dominantnější, 
ale ve fyziologickém diskurzu a v kontextu tělesné výchovy by se spíše jednalo o variantu jedinou, kdy zdravé 
cvičené tělo (svaly) podmiňuje zdravou hlavu (mozek), která podmiňuje zdravého ducha. 
76 Večeřa, K.: Tělocvik ve službách zdravotní výchovy mládeže. VT, 4/1905, s. 98. 
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3.2.1 Tělo ovládané 

V tělovýchovných textech se často objevují výpovědi, které tematizují a akcentují závislost 

opačnou, tj. těla na duchu. Dosud jsme totiž operovali s pramenným pojmem ducha/duše 

převážně jen ve významu jedné z částí lidské bytosti, vůči tělu ontologicky v zásadě 

rovnocenné složky, jež je centrem subjektivního života, přestože je fyziologicky podmíněná. 

Podívejme se nyní, jak pokračuje Večeřův výklad: „Dítě jsouc přirozeným pudem vedeno, 

uvádí celé své tělo v činnost během, skokem, házením a zvedáním předmětů.“77 Zde dochází 

k posunu ve významu, neboť „dítě“ zde již nevystupuje jako bytost složená ze dvou 

rovnocenných „součástek“, nýbrž jako něco jiného, totiž jako jistý „ještě-ne-cvičenec“, jenž 

tělem není, nýbrž tělo vlastní a jeho prostřednictvím se pohybuje a cvičí (viz předchozí 

kapitola). Vztah cvičenec – tělo se jeví poměrně jasně, kdežto duch je u této výpovědi 

poněkud neurčitě zanechán v pozadí. Je to dáno tím, že pohyb vedený přirozeným pudem je 

prozatím neuvědomělý; duch ještě nedisponuje dostatečně silnou vůlí, aby pud po pohybu 

dokázal usměrňovat. Tělo explicitně zcela podřízené duchu/vůli se objevuje např. ve výkladu 

Josefa Klenky o prospěšnosti dětských pohybových her:  

 

„Hrou učí se malé děti užívati svých údů – [...] z neuvědomělých prvých pokusů stávají se 

znenáhla vůlí ovládané pohyby [...]. Způsobem tímto znenáhla tělo stává se poslušným 

nástrojem ducha a dítě dostává vládu na svým tělem [...]. Toto ovládání těla stupňuje se při 

hrách [...].“78  

 

Tělo jako „poslušný nástroj ducha“ znamená něco odlišného než foucaultovské „poslušné 

tělo“; sociální norma poslušnosti sice v obou případech přichází ve formě vnější preskripce 

týkající se obecně toho, jak se má s tělem správně zacházet, ovšem zatímco „poslušné tělo“ 

podléhající mechanismům foucaultovské disciplíny má zajišťovat především efektivitu nějaké 

konkrétní (sou)činnosti, dosažení poslušnosti těla vůči duchu (teoreticky) figuruje jako nutný, 

byť implicitní, předpoklad úspěšné disciplinace každého jednotlivého těla. Na tomto místě 

však není podstatné věnovat se poslušnosti jako takové – jejímu ideologickému zdůvodnění a 

prostředkům jejího prosazování, spíše se zaměříme na to, co zkoumaný motiv vypovídá o 

„předporozumění“ tělu.  

                                                 
77 Tamtéž. 
78 Klenka, J.: Působení her na nervy. VT, 1/1907, s. 2. 
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Tělo, nad nímž je třeba „dostat vládu“, je již formálně vzato tělem cvičence a samotný 

cvičenec vystupuje především jako duch.79 Svalová masa je tím, co cvičenec/duch musí 

ovládnout, či dokonce přemoci (ve VT nejsou neobvyklé ani formulace typu „vítězství ducha 

nad tělem“, „zvítězila idea nad hmotou“). Na druhou stranu se tím fyziologický diskurz zcela 

neruší, nýbrž slouží jako jeden z explanačních nástrojů (a v neposlední řadě může mít i funkci 

legitimizační). Ovládání těla se totiž podle Klenky děje pomocí působení nervů na svaly: 

„Dospělá mládež provozuje při mnohých hrách míčových pravé divy zručnosti a obratnosti. 

Vše to jest následkem výcviku nervů v součinnosti (v koordinaci) působících na svalstvo, jimiž 

provádí se všechny tyto složité cviky.“80 Nervy se zde stávají prostředkujícím činitelem mezi 

duchem (vůlí) a tělem (muskulaturou) do té míry, že se nehovoří o výcviku těla, ale nervů, 

které mají spíše status „obtělesněné duše“. Výraznější oddělenost ducha od cvičeného těla 

dokládá i skutečnost, že k veškerému pokroku v ovládnutí těla dochází v citované výpovědi 

„znenáhla“. Tělo, jak je reprezentováno, vykonává pohyby nejprve jakoby samo, nezávisle na 

vůli,

 Na druhou stranu nelze problematiku příliš zjednodušovat, 

protože „přirozená“ „divokost“, „živelnost“ a „pudovost“ „nezkroceného“, tj. nevycvičeného 

těla, jakož i schopnost „znenáhla“, tedy v podstatě opět „přirozeně“, tělo ovládnout, se ve VT 

vztahuje téměř výlučně k dětem předškolního věku. Ke školní mládeži, na níž se časopis 

zaměřuje, se již váže jiná rétorika a tělo získává opět mírně odlišné významy. 

 takříkajíc „jsouc přirozeným pudem vedeno“, když je „znenáhla“ ovládnuto. Jednoduše 

by se celá věc mohla vyjádřit metaforou zkrocení divokého koně: duch je jezdec, jeho otěže 

jsou nervy a samotný kůň je tělo. Tělo stejně jako koně je třeba nejprve zkrotit a pak je teprve 

možné jej vycvičit. K metafoře jezdce na koni či koňského spřežení se řečnicky do jisté míry 

přibližují i některé formulace objevující se v pramenech; např. Jaroslav Karásek popisuje 

sportovce usilujícího o vítězství i za cenu krajního vypětí sil, kterak „nejvyšším náponem vůle 

pobádá unavená ústrojí.“81

Pokud se tělo nepodřídí vlivu ducha/vůle, nedochází k prohloubení jeho „nespoutanosti“, 

k nějaké nekontrolované tělesné hyperaktivitě, nýbrž naopak nastává jeho úpadek, který je ve 

většině případů nazýván přímo degenerací. Otázka, proč vůbec k degeneraci dochází (kromě 

nedostatečné síly vůle), je ve VT velkým tématem, jemuž budeme věnovat pozornost v dalších 

                                                 
79 Cvičence a ducha však nelze chápat jako významově shodné a zaměnitelné pojmy. Ve výpovědích týkajících 
se „ovládnutí“ těla se jen duch staví do poněkud dominantního postavení, že s cvičencem téměř splývá. Dokládá 
to i diskurzivní skutečnost, že výpověď „cvičencovo tělo“ je smysluplná, kdežto výpověď „cvičencův duch“ již 
nikoliv. Spíše než aby své tělo ovládal cvičenec svým duchem, své tělo ovládá cvičenec/duch. 
80 Tamtéž. 
81 Karásek, J.: Sport. VT, 5/1909, s. 196. 
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kapitolách; zde se budeme soustředit jen na její výsledný obraz, a to na základě delšího citátu 

z textu Františka Krause. 

 

„V těžkém boji o životní existenci bývá taková necvičená, chatrná schránka tělesná vydána 

v šanc zhoubným vlivům, nástrahám a přívalům bouřlivého života, jimž někdy nedovede 

odolati. Nemohouc proplouti všemi úskalími a příbojem vln a nejsouc pevně vůlí řízena a 

ovládána, bývá taková zmítaná lodička života předčasně ztroskotána, s povrchu smetena neb 

vyvržena v bláto a kal. Začasté různé těžké i příšerné choroby hlodají na takovém 

necvičeném, nevzdělaném, nápadně tichém těle mladíka nevyvinutého a nepevného 

charakteru, podlamujíce poslední zbytky jeho sil a ničíce začasté geniálního ducha, velká díla 

i naděje ku škodě veřejného blaha národa, státu i lidstva.“82 

 

Použití hyperbolizovaných figur poukazuje na závažnost, která je tématu degenerace 

zpravidla připisována; silný rétorický náboj naštěstí pomáhá významy kladené na tělo spíše 

odhalovat než zastírat. „Schránka tělesná“ je označení odpovídající Krausově charakteristice 

těla jako rozprostraněné „hmoty“ či „tělesa“, o němž pojednávala předcházející kapitola, 

ovšem zároveň je to označení běžné (tělo jako „sídlo“ ducha jsme viděli výše) a používá se i 

v článcích propagujících monismus. Ferdinand Šnepp např. hovoří o „zdravém duchu“, jenž 

„pro sebe“ potřebuje „zdravou schránku“,83 Kraus pak na jiném místě zmiňuje tělo ve smyslu 

schránky ducha, která musí být „pevná a bezpečná.“84 Podstatnou rovinou je z hlediska 

„předporozumění“ tělu jeho nesvébytnost. Přestože je tělo mnohokrát popisováno jako 

„základ lidské bytosti“, „podstata života“ atp., vystupuje zde jako pasivní hmota, jež je 

neustále „zmítaná“ prostřednictvím vnějších vlivů a zcela odkázaná na aktivitu ducha a jeho 

vůle. Na druhou stranu však nelze opomenout, že pokud vůle selže, „ztroskotaná“ tělesnost ji 

takříkajíc stáhne sebou k bahnitému dnu. Oxymóron „tiché tělo“ pak vyjadřuje utlumení a 

vystupňovanou pasivitu těla, jež neprošlo náležitým výcvikem, s tím, že „tichost“ se váže 

spíše k duševnímu, neboť je protikladem tělovýchovnou osnovou předepsaného docílení 

duševní „bystrosti“, „svěžesti“ a „jarosti“.85 Závažnost, kterou „ztroskotané“ tělo přináší, se 

                                                 
82 Kraus, F.: Směr vzdělání tělesného ve škole (dokončení). VT, 5/1903, s. 129. 
83 Šnepp, F. K.: Nové myšlenky z názorů o různostranném významu tělocviku. VT, 5/1914, s. 135. 
84 Kraus, F.: Vyučování hygieně na školách středních. VT, 5/1907, s. 213. 
85 Také motiv ovládnutí těla pomocí vůle se objevuje v úvodní části „Učebné osnovy tělocviku pro školy střední“ 
z roku 1897 („výchova k uvědomělému a vůlí ovládanému pohybu“) i z roku 1911 („výchova k uvědomělému 
pohybu ovládanému vůlí“). Viz Karásek, J.: Nová osnova učebná. VT, 1/1912, s. 10. 
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ukazuje také v závěru citátu: „tělo mladíka“ totiž zdaleka není bezpříznakové, ale nabývá 

plného významu teprve jako sociální majetek „národa, státu i lidstva“; bezpříznakovost zde 

vystupuje pouze na rovině genderu – to, že se hovoří o mladíkovi a nikoliv o dívce, je ve 

zkoumaném diskurzu samozřejmé (viz další kapitola). 

Z uvedeného úryvku nevyplývá dost jasně, v čem vlastně spočívá tak řečené ztroskotání, co 

jsou ony „nástrahy bouřlivého života“. V mnoha článcích se objevuje výčet těchto „nástrah“ a 

mezi nejčastěji zmiňované patří „předrážděný život pohlavní“, jehož nejhorším projevem je 

masturbace. Znovu zde vystupuje tělo pasivně „zmítané“, tentokrát pohlavním pudem, který, 

když převládne, způsobí „nemoc“ masturbaci. Na popisu účinků masturbace se silně projevuje 

význam „ztroskotání“, které zasáhne nejprve (nevycvičené) tělo a poté i ducha: „Z bujarých 

jinochů, jímž mládí zářilo z očí, stávají se lidé kleslí, nepřirozeně dráždiví, s pohledem 

nejistým, prozrazujícím je celému okolí. Nápadnou je u takových lidí veliká ochablost mysli a 

vůle, [...].86 Ovšem jediným spolehlivým „lékem“ je opět jen „pevná, neoblomná vůle“. 

Přestože je „choroba“ masturbace popisována výslovně jako „zlo“, „zhoubná neřest“, která je 

„nejhorší skvrnou na lidské důstojnosti“, tělo její negativní charakteristiku neadoptuje. Tělo 

je, jak jsme již viděli, naprosto pasivní, „zmítané“, a tudíž nemůže být samo o sobě zlé, ani se 

nemůže samostatně duchu vnucovat a inklinovat k „mravní pokleslosti“. Vina je přičítána 

vždy jedině „moderní“ společnosti, která nutí mládež dlouhé hodiny sedět ve škole, čímž 

dochází k překrvení spodní části těla. Modernita dále produkuje dekadentní umění a celkově 

vede „volnější život“, což má za následek odchýlení se od prapůvodního „přirozeného stavu“: 

„moderní“ doba je schopná transformovat pudovou výbavu člověka tak, že pohlavně dospívá 

„nepřirozeně“ a zejména „nebezpečně“ brzy.87 Tělo na tomto místě nevystupuje jako nějaký 

aktér: samotné nedělá nic negativního, ale zároveň není s to negativnímu zabránit – alespoň 

dokud neprojde náležitou tělesnou výchovou.88 

 

                                                 
86 Karásek, J.: Vážné slovo jinochu dospívajícímu. VT, 6/1907, zvl. s. 150; Karásek, J.: Tělocvik a výchova. VT, 
1/1903, s. 12 n. 
87 Tamtéž. Podle Michela Foucaulta je „pedagogizace dětské sexuality“ jedním z „velkých strategických celků“ 
spojujících různé praxe moci a vědění ve vztahu k sexualizovaným normám. Tato pedagogizace se projevuje 
zejména „válkou proti onanismu“, neboť dítě je nahlíženo jako jen neúplně pre-sexuální bytost, která je tedy 
„v nebezpečném ohrožení“ a „nebezpečná“ zároveň. Viz Foucault, M.: Dějiny sexuality I. Vůle k vědění. Praha: 
Herrmann & synové, 1999, s. 122. 
88 Viz např. Kraus, F.: Tělesná výchova na školách obchodních. VT, 3/1911, s. 90. 
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3.2.2 Tělo jednající 

V některých výpovědích se objevují reprezentace těla, které nějakým způsobem „jedná“.89 

Výše jsem zmiňoval tělo „nespoutané“, které vykonává zatím jen neuvědomělý pohyb, „jsouc 

přirozeným pudem vedeno“. Ačkoliv tělo „zmítané“ je také vedeno pudově, zejména „pudem 

pohlavním“, klíčová je skutečnost, že na rozdíl od prvního je tento považován za pud 

nepřirozený (myšleno u školní mládeže). Pokud tedy tělo vede přirozený pud, tělo jedná a je 

třeba jej učinit „poslušným nástrojem ducha“, usměrnit jej správným směrem, ale pokud jej 

vede nepřirozený pud, tělo je v trpném vztahu a jeho negativní pudy je zapotřebí silnou vůlí 

zcela potlačit.90 Otázce používání diferenčního pojmu (ne)přirozenosti, zejména jako nástroje 

argumentace, se budeme věnovat později. Existuje totiž ještě jedna rovina těla jakožto 

„aktéra“. Podle Jana Svozila je známo, „že po cvičení míváme hlad a žízeň; tělo totiž nám 

připomíná, abychom dodali, co jsme mu ubrali.“91 Nehledě na to, že zde opět vystupují „my“ 

jako někdo, kdo tělem není, nýbrž tělo vlastní, setkáváme se s neobvyklou výpovědí o těle, 

které se samo od sebe připomíná. Moment, kdy tělo o sobě něco sděluje, je nejčastěji uváděn 

v článcích, jež se představují jako psychologické a jichž je podstatně méně než těch primárně 

fyziologických. Vladimír Švácha92 např. popisuje, jak „nám“ tělo „podává zprávu“ o nějakém 

popudu prostřednictvím „nervů tělocvičných“ řízených „svalosmyslem“, který má stejnou 

hodnotu jako ostatních pět smyslů (zrak, čich apod.), a na jeho základě dochází k ovládnutí 

těla (ve významu cvičeného těla – muskulatury) duchem. Popud totiž vyvolává určitý pocit, 

který je „pouze v duši“ a má vždy nějaký „přízvuk“. Ten vyvolává buď „libý“ nebo „nelibý“ 

stav těla a je nazýván „strážcem“, neboť skrze něj tělo „oznamuje“ změny v organismu. 

 

 „Vystupují-li pak dva pocity různého přízvuku, vždy vyniká přízvuk nelibý, poněvadž ten 

ohlašuje nebezpečí organismu, i ovládne mysl, poněvadž ochrana organismu je vždy hlavním 

a nejdůležitějším činitelem. Při takovémto převládání nelibého přízvuku ustupují někdy i 

funkce duševní, vnímání, představování, rozumování i vůle, a v tělocviku jeví se to dosti často: 

říkáme, že ,ztratil člověk hlavu‘.“93  

                                                 
89 Pokud na tomto místě či jinde používám spojení „tělo jednající“, slouží mi pouze jako explikativní nástroj a 
mám tím na mysli tělo, které je (či se zdá být) ve vztahu činném spíše než ve vztahu trpném. 
90 Vůle, která musí být dostatečné pevná, aby ovládla tělo ve smyslu „potlačila pudy“, je u Karáska označena 
jako „mravní síla“. Karásek, J.: Tělocvik a výchova. VT, 1/1903, s. 8. 
91 Svozil, J.: Význam a účel tělocviku. VT, 6/1905, s. 161. 
92 Švácha, Vladimír.: Přízvuk pocitů a tělocvik. VT, 3/1905, s. 74–77. Švácha vychází z děl psychologů Josefa 
Durdíka a Františka Krejčího. 
93 Tamtéž, s. 76. 
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Dostáváme se k zajímavé, byť spíše okrajové, rovině významu. Tělo, které nějakým 

způsobem působí na ducha, se v dříve uvedených úryvcích objevilo již několikrát, ovšem 

vždy se jednalo buď o nepříliš určitý vliv („ve zdravém těle, zdravý duch“), nebo o vliv 

pasivní („tiché tělo“). Zde však vystupuje tělo samo jednající, jež v případě nebezpečí má 

dokonce možnost úplně „ovládnout mysl“. Přestože tělo, které jedná, je tělo cvičené, není 

ještě vy-cvičené, je ovládané duchem, ale ještě ne zcela „oduševnělé“. Švácha demonstruje 

tělo ovládající ducha na příkladu cvičence, jenž chce pomocí vůle vykonat nějaký pohyb, ale 

při představě úrazu ho tělo neposlechne, neboť se ještě nestalo jeho poslušným nástrojem. 

Neposlušné tělo jedná proti vůli, poněvadž je vedeno strachem, dnes bychom řekli „pudem 

sebezáchovy“. Učinění těla poslušným proto souvisí s vývojem odvahy:  

 

„Co jiného znamená vyvíjeti odvahu, zmužilost cvičeními odvážnými, jež skrývají v sobě i 

jistou část nebezpečenství, než že se znenáhla utužuje uzda, kterou vůle cvičencova řídí celé 

tělo, aby v případu skutečného nebezpečenství složitá soustava tělesného spřežení 

nevypověděla vůli poslušnost?“94  

 

Nehledě na patrně nejživější metaforu zkrocení těla jakožto koňského spřežení, již lze ve 

VT najít, se zde ukazuje, jak se pomocí vůle z těla, jež v případě nebezpečí ještě má tendenci 

vystupovat jako „aktér“, činí tělo poslušné, nejednající. Je však otázka, do jaké míry je vůbec 

možné tvrdit, že tělo může jednat, je-li cvičené tělo „pouhá“ svalová hmota. Celou záležitost 

s tělem jako aktérem lze totiž chápat rovněž jako diferenci mezi tím, zda tělo ovládají pudy, 

nebo zda jej ovládá duch pomocí vůle. „Vypovědět vůli poslušnost“ však tělo nemusí jen tím, 

že vládu nad ním (opět) získají pudy, nemá-li cvičenec/duch dostatečně silnou vůli. Tělo 

může být neposlušné jednoduše z toho důvodu, že ještě není dokonale vycvičené, 

„oduševnělé“, není dostatečně vycvičené „nervové fluidum“ (řečeno dobovou fyziologií), 

které zajišťuje správnou součinnost svalů s mozkem a míchou. Pokud je tedy tělo neposlušné 

v tom smyslu, že nevykonává přesně takové pohyby či úkony, jaké po něm vůle vyžaduje, 

v nejobvyklejší reprezentaci těla, kterou je tělo cvičené ve školním tělocviku, to v naprosté 

většině případů neznamená, že by vládu nad ním v tom momentě přebíraly pudy. 

Výrazem „oduševnělého“ těla je především schopnost dokonalé koordinace pohybů a jejich 

uvědomělosti. Jestliže „oduševnělé“ tělo vykonává pohyb neustále pod kontrolou ducha a je 

                                                 
94 Karásek, J.: Tělocvik a výchova. VT, 1/1903, s. 8. 
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plně poslušné vůči jeho vůli, stává se „podřízeným“ „nástrojem“ a rozhodně o něm nelze říci, 

že samostatně jedná. Takové je primární „předporozumění“ (vy)cvičenému tělu. V některých 

výpovědích však můžeme identifikovat význam opačný, a to „tělo“, jež začne samostatně 

jednat teprve tehdy, je-li ovládnuté „duchem“. Pojmy „tělo“ a „duch“ uvádím v uvozovkách 

záměrně, neboť jejich kulturně a historicky podmíněný význam dvou složek jedné bytosti 

(jakkoliv se může poukazovat na jejich provázanost) podle mě znesnadňuje porozumění 

zmiňovanému významu. Podívejme se nyní na příklad, který uvádí František Kraus, aby na 

něm ukázal správné chování „vůlí náležitě ovládaného“ těla: 

 

 „Vidíme letěti proti sobě kámen. Neuhneme-li se, kámen nás udeří a poraní. Nerv zrakový 

jsa podrážděn oznámí centru soustavy nervové mozku nebezpečí, odtud upozorní se veškeré 

nervstvo, by svalstvo vykonalo pohyby takové, jimiž lze se rychle uhnouti letícímu kameni. 

Všecko svalstvo těla rychle přizpůsobuje a soustřeďuje pohyby za jedním účelem. Této 

způsobilosti, jež má sídlo v koře malého mozečku, říkáme soustřednost čili koordinace 

pohybů.“95  

 

Nejde jen o fyziologický diskurz, který upozaďuje veškeré duševní, a vytváří tak 

„obtělesněnou duši“. Podstatné je, že tělo, či dokonce „svalstvo“, začne automaticky jednat – 

koordinovaně vykonávat určitý pohyb tak, aby jej nezasáhl kámen. Rychlost a koordinovanost 

tělesné reakce je však podmíněna předešlým vycvičením těla, jeho ovládnutím vůlí. Dochází 

tím k jistému (nereflektovanému) paradoxu: duch ovládá tělo, které se ovládá samo. Jenže 

paradox vzniká pouze na rovině diskurzu; kdyby výpovědi o pohybu nebyly regulovány 

postulátem vztahu mezi tělem a duchem, na člověku, který uhne letícímu kameni, by patrně 

nebylo vůbec nic zvláštního. 

 

*** 

 

Co je tedy tělo ve vztahu k duši? Z předešlého výkladu je patrné, že reprezentace těla, 

v nichž je rozmanitým způsobem uváděno do souvislosti s duchem, nejsou plně významově 

homogenní. Na rozdíl od popisů cviků se v textech pojednávajících o tělocviku v kontextu 

hygieny a mravní výchovy objevují odlišné předpoklady, záměry a argumenty, což na druhou 

stranu neznamená, že by si texty nějak významně protiřečily; výpovědi jsou naopak velice 

                                                 
95 Kraus, F.: Směr vzdělání tělesného ve škole (dokončení). VT, 5/1903, s. 133. 
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podobné a repetitivní, a to i mezi různými autory. Tělo tedy nemusí mít ve všech případech 

stejný význam, avšak v rámci jednoho stejného kontextu se skutečně téměř vždy vyskytuje 

konsenzus ve smyslu sdíleného diskurzivního „předporozumění“ tomu, jaké je (zde) tělo. 

Tělo je na základní rovině (v explicitních charakteristikách vztahu těla a ducha) jedna ze 

dvou částí, složek či součástek živé lidské bytosti, kterou tvoří ve spojení s duchem. Pokud je 

toto spojení dále tematizováno, obvykle se dochází k závěru o těsné propojenosti těla a ducha, 

jejíž důsledkem je vzájemná závislost obou složek. Přestože výsledkem argumentace má být 

prokázání „monismu“, stále se operuje s tělem a duchem, nikoliv s jednotou, nýbrž s velmi 

těsnou spojitostí. Tělo ve významu jednoho z článků vzájemné závislosti zaujímá vůči duchu 

dominantní postavení, neboť mimo výpovědi, jež vzájemnou závislost pouze konstatují, je 

diskurzivně nemožný vznik smysluplné výpovědi o závislosti těla na duši. Nejpříznačnějším 

vyjádřením dominance tělesné složky je heslo „ve zdravém těle, zdravý duch“. 

Významově odlišným vyjádřením dominance těla je užívání biologického a fyziologického 

diskurzu, který „mezi“ tělo a ducha staví nervový systém a ducha činí závislým na mozku. 

Mozek, případně hlava, jsou sice biologicky součástí těla, ale významově se liší od zdaleka 

nejobvyklejší reprezentace těla cvičeného v tělocviku, a jelikož především zprostředkovávají 

duševní funkce, jsou spíše než tělem „obtělesněnou duší“. Americká badatelka Roberta Park 

popisuje, že to byly právě fyziologové, kdo začal od první poloviny 19. století (vztaženo ke 

Spojeným státům americkým a Velké Británii) klást vědecky založený důraz na tělesná 

cvičení. V centru jejich zájmu stál nervový systém. Elementárně vzato, působí-li nervy od 

svalových kontrakcí až po mozek, jehož stav podmiňuje duševní funkce, je možné 

prostřednictvím cvičení svalů přispět k vývoji mozku, a tím pádem i k sílení mysli a vůle. 

Tento argument pak sloužil jako základní podklad všech legitimizací většího zapojení 

tělocviku do výchovy.96 

Na stěžejní významové rovině, u výpovědí, jež reprezentují (ještě ne / právě / již) cvičené 

tělo, se naopak staví do dominantní role duch, který tělo pomocí vůle ovládá či teprve musí 

získat vládu a nad svým tělem zvítězit. Vítězství se však nedosahuje nad tělem, jež je de facto 

pouhou hmotou, nýbrž zejména nad pudy, kterými je vedeno buď pozitivně (přirozený pud po 

pohybu) a vystupuje jako aktivní a jednající, metaforicky jako divoký kůň, jehož pohyby je 

třeba zkrotit, nebo negativně, přičemž je tělo spíše zmítáno (nepřirozený pohlavní pud), je 

zcela pasivní a metaforicky již není třeba jej zkrotit, nýbrž zachránit před ztroskotáním. 

Základní význam, tělo jako jedna ze dvou provázaných částí, se zde projevuje tak, že vůlí 
                                                 
96 Park, R.: Physiologists, Physicians, and Physical Educators: Nineteenth Century Biology and Exercise, 
Hygienic and Educative. In Journal of Sport History, 1/1987, zvl. s. 9–13. 
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ovládnutý tělesný pohyb vede k jeho správné koordinací, která je prvotním výrazem 

oduševnělého těla, jež se stává nositelem pozitivních charakteristik jako odvaha, duševní 

svěžest atp. Vzájemná závislost těla a ducha se projevuje také v souvislosti s ovládnutím 

nepřirozených pudů, a to pochopitelně obráceně čili pokud tělo ovládnuté není (a není snadné 

jej ovládnout, jestliže se tělo ještě nestalo poslušným nástrojem na rovině pohybů), nastává 

úpadek duševních charakteristik; výsledkem je „tiché“ tělo. 

Význam duchem ovládaného těla (vztaženo k problematice školní výchovy) zakládající se 

na subjekt-objektové dualistické představě považuje britská badatelka Carrie Paechter 

především za karteziánský odkaz vzhledem k tomu, že René Descartes umístil lidskou identitu 

plně do oblasti mysli.97 Přestože je vliv Descartova díla na celou tradici uvažování o vztahu 

těla a ducha určitě nezanedbatelný,98 lze se domnívat, že k podrobnějšímu vymezení 

diskurzivních předpokladů tohoto vztahu by bylo vhodné provést důsledný „genealogický“ 

výzkum. Celou záležitost zde pak zmiňuji právě proto, že na takový výzkum zde není prostor. 

Pokud bych se přesto měl pokusit o velmi stručný nástin toho, jak se postupně utvářel diskurz, 

v němž nabývají smysl výpovědi o dokonalém souladu (ve smyslu harmonie i ve smyslu 

ovládnutí jednoho druhým) vůle (ducha) a formy (těla), za stěžejní bych patrně považoval vliv 

novohumanistické intelektuální tradice 19. století, Hegelovy filosofie a platonismu. 

 

Tělo, přestože obvykle vystupuje jen jako pasivní materiál určený k ovládnutí, disponuje 

širokou škálou možností působení na ducha, a proto musí být cvičené. V této kapitole jsme se 

ovšem pohybovali na dosti obecné rovině; k otázkám, jaké by mělo cvičené tělo být, jakým 

způsobem by se mělo cvičit a jaké jsou pro to konkrétní důvody, tj. k významům, které se na 

tělo teprve kladou, spíše než aby byly součástí jakéhosi předběžného porozumění, se proto 

dostaneme v následujících kapitolách. 

 

                                                 
97 Paechter, C. F.: „Mens sana in corpore sano“: Cartesian Dualism and the Marginalisation of Sex Education. In 
Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 3/2004, zvl. s. 309–311.  
98 Myšlence ovládání těla jako nástroje by se velmi přibližovala Descartova výpověď o duchu, který je jako 
kormidelník usazen ve svém těle, jež řídí (srv. výše uvedenou výpověď o těle jako „zmítané lodičce“), kdyby 
ovšem Descartes ve svém výkladu vzápětí nevysvětlil, že právě takto o vztahu těla a ducha uvažovat nelze: obojí 
je spíše těsně propojené. Viz Descartes, R.: Rozprava o metodě. Praha: Svoboda, 1992, s. 42. 
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3.3 Tělo a gender 

 

Jak v případě těla reprezentovaného v popisech cviků, tak v případě těla různým způsobem 

vztahovaného k duchu, jsme se pohybovali zpravidla na genderově neutrální rovině v tom 

smyslu, že jsme nevěnovali větší pozornost tomu, zda se nějak významově liší základní 

porozumění mužskému a ženskému tělu. Takto formulovaná otázka genderovaného těla sice 

logicky náleží do první významové vrstvy tělovýchovného obrazu těla, neboť se jedná o 

otázku, co či jaké je v tomto případě mužské a ženské tělo, ale na druhou stranu se 

genderované tělo objevuje nejčastěji ve výpovědích, jež si kladou silný normativní nárok, a 

v takových případech lze obtížněji odlišit, co lze řadit do kategorie „předporozumění“ tělu 

(ženskému či mužskému) a co už je víceméně vědomě kladená norma, která je navíc velmi 

často zdůvodňována pomocí nějaké ideologie. V následující části proto budu všechna tato 

hlediska genderově strukturované reprezentace těla sledovat společně.99 

Dalo by se říci, že naprostá většina výpovědí o těle ve Výchově tělesné je v jistém smyslu 

spojena s genderovými významy, ačkoliv ne vždy musejí tyto významy mít prestrukturující 

funkci: jestliže se určitá výpověď vztahuje např. k ženskému tělu, automaticky to neznamená, 

že její struktura, ale i obsah a významy, které zprostředkovává, jsou determinované právě tím, 

že se jedná o tělo ženy. V případě, že se v textu explicitně neuvádí, zda se jedná o mužské či 

ženské tělo (hovoří se např. o těle člověka, cvičícím a silném člověku, žactvu, dítěti apod.), 

není z toho ihned možné vyvozovat genderovou neutralitu (tělo prosté všech genderových 

významů), ani nelze okamžitě počítat s tím, že daná argumentace platí pro dva gendery 

současně, tj. že třeba mládeží jsou myšleny chlapci a dívky. Větší či menší přítomnost 

genderových významů se pochopitelně odvíjí od toho, jaké problematice se text věnuje, do 

jaké míry je zobecňující, jestli je spíše popisný či apelativní apod. 

 

3.3.1 Ženské jako cizí 

Jedním z cílů časopisu je „Rovnou měrou pečovati [...] o tělesná cvičení obou pohlaví.“100, 

a to ve vztahu především ke školní mládeži. Když se však v různých článcích vypovídá o 

mládeži, význam tohoto slova odkazuje ve většině případů k chlapcům, mladíkům či žákům. 

Je to dané hlavně tím, že tělocvik byl na dívčích středních školách převážně nepovinným 

předmětem a většinu článků psali učitelé, kteří se v teorii i praxi věnovali pouze či zcela 

                                                 
99 Problematika genderové ideologie v tělovýchovných textech by sama o sobě stačila na velmi podrobný 
výklad, a proto se zde budu z převážné části zabývat jen jednou její částí: genderem ve vztahu k tělu a pohybu. 
100 Karásek, J.: Náš úkol. VT, 1/1903, s. 2. 
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převážně tělesné výchově chlapců. I když je z textů dosti patrná snaha zobecnit argumentaci 

na oba zmiňované gendery, ve výsledku se text téměř vždy zaobírá výhradně genderem 

„chlapec“. Např. v úvodní části článku „Držení těla“ se objevuje výpověď: „Až příliš často 

vidíme mládež s hlavou vpřed pokleslou a zády vyboulenými a to u obou pohlaví, ač více ještě 

u silnějších chlapců než u dívek.“101 Zde se opravdu objevuje mládež ve významu chlapců a 

dívek dohromady, přičemž ani tělo se u těchto genderů významově neliší, neboť obojí má 

sklon k jistým „vadám“. Ačkoliv se v uvedené části textu jeví, že se výklad bude i dále odvíjet 

od popisu různých „vad“ a případných odlišností mezi „pohlavími“, argumentace stále 

intenzivněji cílí pouze k „chlapeckému“ genderu. Plurál „mládež“ je postupně nahrazován 

plurálem „děti“ a ve druhé polovině článku již převažuje plurál „žáci“. Podstatné však je, že 

se hovoří o dětech, jejichž „vada“ se vyskytuje „teprve v době jinošství“, o hezkých dětech, 

z nichž později vyrostou „jinoši neotesaní“ či „mužové velké postavy“.102 „Dívčí“ gender se 

tak z textu vytrácí stejně náhle, jako se v něm objevuje. Naproti tomu „chlapecký“ gender je 

sice v textu přítomný více, ale převážně implicitně: „tělo mladíka“ je nejčastěji vyjádřeno 

jako „tělo dítěte“ či „tělo žactva“ (např. „žactvo“, které dostatečně nepečuje o „držení těla 

svého“); nebo je gender vyjádřen neurčitě (např. ten, „kdo“ správně ovládá své tělo; lidé soudí 

„ostatní“ podle jejich držení těla; velmi často se pochopitelně hovoří pouze o „těle“ bez 

bližšího přivlastňovacího určení); nebo se v textu objevují genderově přesnější výrazy typu 

„tělo žáka“ a „tělo cvičence“, jež však význam ženského rodu, formálně vzato, ani striktně 

nevylučují – úplně stejně jako v dnešní češtině „žák“ může znamenat žáka i žákyni (ačkoliv 

generické maskulinum z pohledu genderové teorie bezpříznakové není). 

Tělo mladíka, ať už je vyjádřeno přímo či implicitně pomocí zobecnění, vystupuje ve všech 

textech jako bezpříznakové, což je zároveň důvod, proč jej vůbec lze vyjadřovat i jinak než 

explicitně. Výpověď o těle cvičícím v tělesné výchově je tak v naprosté většině případů 

výpovědí o chlapeckém či mužském těle. Bezpříznakovost však zároveň přispívá k tomu, že 

z hlediska explicitních genderových významů je tematizováno v zásadě jen tělo dívčí či 

ženské, které je ve většině textů, jak lze vyvodit, příznakové. Výpovědi o dívčím či ženském 

těle v (obvykle nevyjádřeně) mužsky genderovaných textech působí poněkud implantovaně, 

případně se omezují pouze na drobné zmínky, kdy je součástí širší výpovědi zpravidla také 

vysvětlení (jež však nemusí být jakožto vysvětlení prezentováno), proč se na daném místě 

hovoří o ženě. Ženské tělo takto v textech vystupuje jako jistý v rámci dané problematiky 

                                                 
101 Karásek, J.: Držení těla. VT, 2/1909, s. 54. 
102 Tamtéž, s. 55. 
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zvláštní případ, jenž je třeba probrat odděleně. Např. Karel Černý popisuje různé účinky jízdy 

na kole nejprve u „mládeže“ (ovšem jednotlivec je označován jako „mladík“) a poté se 

v rozmezí jednoho odstavce začne zabývat jízdou na kole u „mládeže dívčí“. Fyziologický, 

vysoce odborný diskurz předchozí části zde střídá úvaha o předsudcích ohledně „dívky na 

kole“, zejména co se týče „pohlavního dráždění“, a stěžejní závěr, že „sesílení dolní části těla“ 

má velký význam pro dívky jakožto „matky budoucího pokolení“.103 Tělo dívky tak nejenže 

je příznakové, ale váží se k němu významy, které náleží do jiných diskurzů než do těch, které 

prestrukturují dominantní část textu. Právě proto, že ženské tělo je diskurzivně „cizím“ 

prvkem, jsou mu, potažmo celému ženskému tělocviku, ve VT věnovány samostatné články, 

z čehož pak vychází zdánlivě paradoxní jev, že z hlediska genderových významů se ženské 

tělo jeví jako mnohem svébytnější fenomén. V časopise lze najít hned několik článků, jež se 

zabývají přímo ženským tělem a tělocvikem (většinou ve srovnání s mužským tělem a 

tělocvikem), kdežto žádný článek se zde nenazývá např. „Tělocvik chlapecký“ – takový 

článek by ve VT nesl název prostě jen „Tělocvik“.104 Významy, vlastnosti a charakteristiky 

kladené na mužské tělo totiž mohou být přeneseny na tělo ženské, kdežto obráceně je to 

diskurzivně nepřípustné. Jakým způsobem je tedy popisováno ženské/dívčí tělo?105 

 

V roce 1911 vyšla nová „Učebná osnova tělocviku pro školy střední“, o dva roky později, 

po stanovení tělocviku povinným předmětem pro všechny „střední ústavy ženské“, pak vyšla 

také „Učebná osnova tělocviku pro dívčí školy střední“. Jakým způsobem se liší jejich „Účel“ 

(krátký úvodní text) a „Návod“ na jejich aplikaci (závěrečný text)? „Účel“106 se liší použitím 

různých slov, která jsou však synonymická (všeobecnost a vzájemnost, pěkný a krásný, 

výcvik a vývoj apod.), a jinou větnou skladbou, což jsou všechno rozdíly, které lze pozorovat 

již mezi novou a starší „chlapeckou“ osnovou. Zásadnější odlišnosti textu „dívčího“ účelu 

                                                 
103 Černý, K.: Jízda na kole. VT, 2/1903, s. 42 n. 
104 Snad jedinou výjimkou je Karáskův článek citovaný v předchozí části, který se nazývá „Vážné slovo jinochu 
dospívajícímu“. 
105 Na otázku, zda lze v případě žen/dívek či mužů/chlapců uvažovat o reprezentacích vždy dvou významově se 
lišících genderů, není snadné dát jednoznačnou odpověď; záleží např. na tom, které genderové teorii bychom dali 
přednost. Domnívám se, že pro účel následujícího výkladu postačí konstatovat, že dívky se významově zásadně 
neliší od žen stejně jako se chlapci příliš neliší od mužů; jen ne každou výpověď lze vztáhnout k „mládeži“ a k 
„dospělým“ zároveň. Co se týče reprezentací těla, tam se rozdíly týkají hlavně „sexuality“: jedním z důležitých 
témat je totiž období pohlavního dospívání. Výpovědi spadající k tomuto tématu lze vztáhnout pouze k dívkám 
či chlapcům, zatímco např. výpovědi o pracujících tělech lze vztáhnout jen k ženám či mužům. Striktní rozlišení 
jsou spíše výjimečná. Velmi často se v textech vypovídá o „ženách“ ve smyslu „mládeže ženské“, případně se 
jedná o dívky a ženy dohromady.  
106 Učebná osnova tělocviku pro školy střední. VT, 9/1911, s. 259; Učebná osnova tělocviku pro dívčí školy 
střední. VT, 3/1914, s. 52. 
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jsou dva doplňky, které patrně nejsou jen formulačního rázu: zvyšování síly a obratnosti je 

u dívek doplněno o „vývoj ladnosti v držení těla a pohybu“ a tělesná cvičení, o něž se má 

rozvíjet zájem, jsou v „dívčím“ účelu charakterizována jako „krasná a zdravotnická“. Ladnost 

je jedním ze stěžejních atributů, které jsou připisovány výhradně ženskému tělu, a zaměření 

na krásu a zdraví v tělocviku odpovídá snaze poněkud „ušetřit“ „přirozeně slabší“ dívky od 

„výkonově“ orientovaného tělocviku, který je bezpříznakový a připadá hlavně mužům. 

„Návod“107 je výrazně delší text než „Účel“ a formulace jsou zde ještě podobnější. Většina 

jeho textu zůstala v „dívčí“ osnově zachována s tím rozdílem, že slovo „žáci“ bylo ve všech 

svých výskytech nahrazeno slovem „žačky“. Z toho by bylo možné usoudit, že požadavky na 

provádění chlapeckého a dívčího tělocviku se příliš nelišily stejně jako představy o jejich 

tělesných předpokladech a možnostech tělesného rozvoje. Na druhou stranu je třeba 

přihlédnout k poměrně formální či „úřední“ povaze textu, která výrazné změny zřejmě ani 

neumožňovala. Osnovou předepsaná cvičení se totiž liší již o něco více (u dívek scházejí 

některé silově náročnější cviky, naproti tomu jsou zařazeny „reje“ a tance) a ve zcela jiném 

duchu jsou ve VT psány esejistické články zabývající se dívčím tělocvikem. Návod „dívčí“ 

osnovy je ukázkovým příkladem implantace ženských genderových významů do „ne-

ženského“ diskurzu. Ve výčtu cílů, které má tělocvik naplňovat (podobně jako v „Účelu“), je 

v obou návodech kromě „utužování zdraví“ a jiného uveden i „vývoj zmužilosti“. Je 

pozoruhodné, že u dívek navíc „zmužilost“ ve výčtu následuje téměř bezprostředně po 

„vývoji půvabu“, který jediný chybí ve výčtu „chlapeckého“ návodu. V něm se dále uvádí: 

„Tělocvikem získaný přírůstek síly, duchapřítomnosti a sebeovládání vytvoří mimo to cenné 

vlastnosti mužné povahy, které zpravidla závisejí od silného, vůlí ovládaného těla.“108 V 

„dívčí“ verzi je text úplně stejný pouze s tím rozdílem, že slovo „mužné“ je nahrazeno slovem 

„ženské“. Formální povaha textu, který je orientovaný primárně podle „ne-ženského“ 

diskurzu, zde způsobuje, že spojení „vlastnosti ženské povahy“ v daném kontextu nenese 

vůbec žádný specifický význam, nevystupuje jako plnohodnotná výpověď. 

Jiná situace nastává v textech, kde je ženský tělocvik tematizován sám o sobě. Žena a 

ženské tělo jsou zde sice popisovány prostřednictvím tělovýchovného diskurzu (zejména co se 

týče „technologie“ cviků a cvičeného těla; viz předchozí kapitoly), ale k tomu, aby mohly 

výpovědi o cvičící ženě vystoupit jako smysluplné, musejí být zasazeny do jiných systémů, tj. 

kladou se zde odlišné normy, jež jsou zdůvodňovány pomocí odlišných diskurzů. Jaroslav 

                                                 
107 Učebná osnova tělocviku pro školy střední. VT, 9/1911, s. 275 nn.; Učebná osnova tělocviku pro dívčí školy 
střední. VT, 3/1914, s. 64 nn. 
108 Učebná osnova tělocviku pro školy střední. VT, 9/1911, s. 276. 
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Karásek v úvodu článku „Tělesná výchova dívčí“ zčásti reflektuje „cizost“ ženského genderu 

v tělovýchovném obrazu těla: 

 

„Mluví-li se dnes o tělesné výchově mládeže, vždy máme na paměti jen pohlaví mužské. 

Mimovolně objeví se vždy v mysli naší obrazy křepkých těl jinochů, [...] ale obraz dívky 

cvičící, či vůbec tělo jakkoliv tužící nevyskytne se tam nikdy. [...] Otužení a sesílení těla 

dívčího jest heslem takřka úplně neznámým, ba heslem, na něž ještě hledí se z veliké většiny 

téměř s jakýmsi odporem a to především ženami samými. Žena jest tedy odsouzena ku 

slabosti, měkkosti a chabosti; vždyť již slovem ženskost označujeme soubor těchto vlastností, 

a výraz zženštilý znamená pravý opak mužnosti a zdatnosti vůbec.“109 

 

„Cizost“ ženského genderu v tělocviku zde vystupuje ve dvou podobách, a to v absolutní, 

která je podle Karáska součástí většinové mentality („mimovolně objeví se vždy v mysli naší 

obrazy“), u níž jako samozřejmost platí, že cvičící dívčí tělo je cosi téměř nepředstavitelného, 

a v částečně reflektované, s níž se ztotožňují především učitelé a učitelky tělocviku, resp. 

autoři a autorky časopisu. V této druhé podobě je „cizost“ sice reflektovaná, ale zároveň stále 

zůstává „cizostí“. Na jedné straně se totiž v analyzovaných textech projevuje pečlivě 

argumentovaná snaha veškeré genderové rozdíly setřít a vytvořit obraz jediného, „genderově 

univerzálního“ těla, na druhé straně se i ve „zrovnoprávňující“ argumentaci projevují jisté 

významové struktury, jež výkladovou koherenci poněkud limitují. Karásek např. argumentuje 

tím, že „v dobách prvních“ „žena silou se vyrovnala muži“, ale teprve „život pospolitý“ 

přiřknul ženám roli matek, jež se musejí zdržovat v obydlí, zatímco muži venku loví, čímž 

bylo ženské tělo oslabeno a uvrženo do mužova „otroctví“, neboť v přírodě vždy vítězí ti 

silnější.110 Slabé ženské tělo se tak stává hlavní příčinou „podřízenějšího postavení“ ženy a 

jedině jeho opětné zesílení (prostřednictvím tělocviku) může ženám dobýt „úplné 

rovnocennosti s mužem a postavení, jež jim právem náleží!“111 Když však Karásek shrnuje 

zásadní význam tělocviku pro ženy, mimo „vymanění ženy z područí mužova“ předkládá také 

další argument: „Tělesné otužení dívek předně vede k sesílení lidstva vůbec, neboť žena jest 

matkou budoucího pokolení, [...]“.112 Kromě typické výpovědi opírající se o eugenický 

diskurz (u žen je využíván častěji než u mužů) se zde stále předpokládá, že žena bude nadále 
                                                 
109 Karásek, J.: Tělesná výchova dívčí. VT, 2/1903, s. 33. 
110 Tamtéž, s. 34 n. 
111 Karásek, J.: Tělesná výchova dívčí (dokončení). VT, 3/1903, s. 69. 
112 Karásek, J.: Tělesná výchova dívčí. VT, 2/1903, s. 34. 
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zastávat úlohu „matky“, jež však původně vedla k jejímu zeslabení. Argumentační 

diskrepance zde pramení také z dvojího (nereflektovaného) pojetí mateřství: mohli bychom je 

nazvat např. „biologické“, které je bezpříznakové, a „sociální“, jež vede k oslabení ženského 

těla a váží se k němu i další charakteristiky, jež ženě přisuzují především duševní práci a práci 

v domácnosti. Cvičení těla má tak ženě pomoci lépe zvládat rozličné domácí práce:  

 

„Vždyť ve třídách tak pracujících [...] žena jest nucena obstarávati celou domácnost, kdež 

jest za potřebí často nejen obratnosti ruky, ale celého těla pro rozmanitost práce a případy 

nepředvídané. [...] Vždyť k řízení domácnosti, nehledě k práci duševní, jest zajisté více 

zapotřebí než jen přiložiti do plotny nebo zamíchati vařečkou. [...] A jak zcela jinak chápe se 

práce ruka, jež v tělocvičně otužila se různými chmaty na nářadí a cvičeními, při nichž musela 

ovládati celé tělo!“113  

 

Snahou o genderovou rovnoprávnost pomocí „sesílení“ ženského těla je nadále rozvíjen 

ideál tělesné zdatnosti (a od ní se odvíjecí zdatnosti občanské, intelektuální atd.), kterou 

představuje silný, cvičící, maskulinní muž, kterému se žena může vyrovnat pouze tehdy, když 

se mu stane co nejpodobnější. Genderová neutralita se tak implicitně stává spíše jednotnou 

genderovou maskulinitou.  

 

3.3.2 Přirozená ženskost 

Zvyšování zdatnosti ženského těla je podle Karáska většinou lidí, zvláště pak „ženami 

samými“, nahlíženo jako něco „neznámého“ a „odporného“ (viz úryvek z předchozí strany). 

K reprezentované „přirozené“ ženskosti, nejen, ale především ve vztahu k tělu, se totiž váže 

obecně vzato slabost. Motiv slabosti je nejčastější součástí výpovědí o ženském těle ve VT, 

ačkoliv mezi jednotlivými texty panují určité rozdíly. Slabost v obecném pojetí se dále 

významově větví jednak do negativní roviny: tělesná slabost, „chorobnost“, slabost vůle a 

„fintivost“; a jednak do pozitivní či neutrální roviny: „ženskost“, „jemnost“, „ladnost“ 

tělesného pohybu a vyšší mravnost (zejména ve vztahu k sexualizované náležitosti). Všechny 

tyto vlastnosti či omezení reprezentují ženy, zvláště co se tělesnosti týče, jako všeobecně 

slabé, ovšem vždy pouze v kontrastu s mužským genderem. Jaké konkrétní výpovědi 

zakládají jednotlivé roviny slabosti, se pokusím ukázat v následujícím výkladu. 

 

                                                 
113 Tamtéž, s. 38. 
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Tělesná slabost je zpravidla popisována jako vrozená vlastnost: [...] dívka, jež již na svět 

přichází slabší než chlapec a celým způsobem života svého již od malička, [...] přímo 

odkázána jest ku zchoulostivění.“114 Jak jsme však viděli výše, oslabení ženského těla je 

podle Karáska výsledkem od pradávna trvajícího „otroctví“, jež udržuje ženu v podřízeném 

stavu, který jí neumožňuje rozvinout svou sílu tělesným pohybem. Žena se nejenže slabší 

rodí, ale její roli slabšího ještě umocňuje předepsaný způsob výchovy. 

 

„Celé dnešní tělesné vychování ženino jest z veliké většiny nesprávné a převrácené. Kdežto 

chlapci přisuzuje se jakási ,přirozená‘ touha po pohybu a proto přece se mu dovolí, aby tu a 

tam mohl se trochu venku proskočiti, ,prozíravá a pečlivá‘ matinka, hlavně taková, která ráda 

opičí se po kruzích vyšších, domnívá se, že tím dává dívce nejlepší vychování, vštěpuje-li jí od 

malička, že každé proskočení, každé proběhnutí jí se nesluší a odkazuje ji do koutku 

k sedavému zaměstnání s klouckem, pannou nebo kuchyňským náčiním. 

A když takto nejkrásnější věk dětský ztrávila v koutku nebo pod ,rozumným‘ vedením chůvy, 

jest dívka nejméně po osm let nucena denně opět několik hodin proseděti nehybně ve škole, 

v téže škole, jejíž význačnou známkou jest, že na konci osvíceného století devatenáctého 

prohlásila tělocvik na školách dívčích předmětem nepovinným!“115 

 

V tomto úryvku se objevuje ironizující rétorika („přirozená touha“, „prozíravá a pečlivá 

matinka“, „pod rozumným vedením“, „osvíceného století“), která je pro výpovědi o ženách 

příznačná; v žádných jiných textech nelze nalézt takovou koncentraci ironických figur. Je 

rovněž pozoruhodné, že v konkrétních formulacích neudržuje ženu ve slabosti muž „otrokář“, 

nýbrž „matinka“ a „chůva“. Ženy tak jsou reprezentovány jako oběti, jež si však svou slabost 

ve skutečnosti budují samy, a to i tím, že samotná představa „sesílení“ těla v tělocviku je 

zejména pro ně odporná: „S hrůzou snad představí si leckterá dáma, vychovaná v rozkoši 

velkého světa, tvrdé, mozolovité ruce cvičenek, pevné záloktí i lýtko a červenou tvář; [...]“116 

Pro systém vypovídání o ženách jsou typické právě obdobné kontrastující výpovědi. Zatímco 

některé výpovědi tradiční genderové stereotypy spíše zachovávají, na druhé straně se objevují 

takové výpovědi, které staví ženu do historicky a kulturně podmíněné trpné role. Slabost ženy 

např. u Karáska nevystupuje vždy jen jako vrozená vlastnost podpořená výchovou k „řádné 

                                                 
114 Karásek, J.: Úkol tělocviku ve škole. VT, 3/1910, s. 67. 
115 Karásek, J.: Tělesná výchova dívčí. VT, 2/1903, s. 34. 
116 Karásek, J.: Zásady tělocviku ženského. VT, 5/1906, s. 128. 
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ženskosti“, ale také jako historicky vzniklý předsudek: „Dosud sice hledělo se na ženu jako 

na tvora slabého, jíž musí býti oporou muž. Avšak jest na čase, aby nová doba zbavila se 

těchto středověkých předsudků.“117 Nebo též: „Doba naše nenavykla však dosud patřiti beze 

všeho údivu na ženu v kalhotách, zvláště je-li trochu silnějšího těla a dosud vždy pojí se 

k pohledu tomu něco jako cirkusového.“118 Mohutná a silná žena, která svou zvýšenou 

maskulinitu ještě podporuje nošením „mužského“ oblečení, je zde reprezentována dokonce 

jako cirkusová kuriozita. Maskulinita vybudovaná v tělocvičně tak řadí ženu do kategorie, jež 

v tomto směru nemá daleko od „monstrózní“ maskulinity projevující se u fenoménu „vousaté 

ženy“.119 Jedná se však opět jen o reprezentaci kolektivních představ, proti kterým se učitelé 

tělocviku snaží jasně vymezit a fenomén silné, „mužné“ ženy, hodnotí veskrze kladně. 

Karásek se několikrát zmiňuje o potřebě „zmohutnění“ ženského těla, neboť podle něj nikoliv 

„titěrnost“, nýbrž „velikost, mohutnost a síla“ je tím, co „na každého člověka působí“ a vede 

k získání „trvalé vážnosti“ v očích ostatních.120 Kromě argumentu „získání vážnosti“, která 

má vést k rovnocennosti s mužem, je „sesílení“ ženského těla, resp. eliminace jeho slabosti, 

legitimizováno i pomocí mnoha dalších strategií.  

„I to je na uvážení, že privatistka bude v budoucnu zastávati různá povolání, k nimž ji 

zájem státu zavolá, a tu čím silnější, mužnější a zdravější bude, tím zároveň také se stane 

užitečnější.“121 V uvedené výpovědi je tělo ženy reprezentováno jako stroj, který je třeba 

vylepšit – učinit silnějším, výkonnějším, aby se zvýšila jeho pracovní efektivita vstříc situaci, 

kdy jej „zájem státu zavolá“; výpověď o „mužnosti“ ženy tak zde získává smysl v kontextu 

sociální disciplinace. „Mužnost“ však zdaleka neznamená ztrátu veškerých tradičně feminních 

atributů. Karásek se několikrát vyjadřuje, že „skutečnou ozdobou těla ženina“ je především 

„jemnost“.122 V jeho textech se často objevuje také motiv antických Sparťanek, jejichž hlavní 

ozdobou byla síla, jež šla ruku v ruce s „pravou, ušlechtilou krásou“. Kladně hodnocená je i 

snaha spartských zákonodárců upravit dívčí cvičení s ohledem na „jemnější povahu dívek“.123 

Poukazování na „mužnou“, leč jemnou, krásu spartských žen jako na ideální vzor hodný 

                                                 
117 Tamtéž. 
118 Tamtéž, s. 130. 
119 Viz např. Stern, R.: Our Bear Women, Ourselves, Affiliating with Julia Pastrana. In Tromp, M. (ed.): 
Victorian Freaks. The Social Context of Freakery in Britain. Columbus: The Ohio State University, 2008. 
V explicitních souvislostech s ženskou maskulinitou zvl. s. 210, 216. 
120 Karásek, J.: Tělesná výchova dívčí. VT, 2/1903, s. 37. 
121 Zoubek, E.: Privatistky na školách středních. VT, 4/1909, s. 181. 
122 Např. Karásek, J.: Tělesná výchova dívčí. VT, 2/1903, s. 37. 
123 Tamtéž, s. 36. 
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následování sice do jisté míry plyne z dobově typického modu vypovídání – fascinace 

antikou, která je obzvlášť příznačná pro tělovýchovné texty, ale projevují se v něm i jiné 

diskurzy: „Dnes nikdo rozumný neupře, že toto otužení dívek spartanských mělo rozhodně i 

vliv na sesílení mládeže mužské a tím na skvělý vývoj celého národa, ale bohužel že příklad 

ten tak skrovného dochází následování a to především u žen samých.“124 Eliminace slabosti je 

v uvedeném textu nahlížena primárně z eugenického hlediska v úzké souvislosti s národem, 

jedním z hlavních cílů eugenických snah. Jestliže zlepšení ženských kvalit pomocí „sesílení“ 

těla takříkajíc „pro ženy samé“ („získání vážnosti“ atd.) získává plný význam ve vztahu k tělu 

ženy usilující o emancipaci, „otužení“ dívek, které má za hlavní cíl „sesílení“ chlapců, lze 

chápat jedině ve vztahu k tělu ženy jakožto matky: jde o jednu ze základních významových 

diferencí reprezentovaného ženského těla. Eugenická důležitost silných (a zdravých) žen 

jakožto matek je v tělovýchovných textech často demonstrována skrze komparaci s chovem 

zvířat: „Každý sebe prostší rolník ví, že od zdatnosti matky především závisí, jaké bude mládě 

a při koupi bedlivě ji proto prohlíží a posuzuje, ale sám při volbě budoucí matky dětí svých 

k tělesným vlastnostem jejím, kromě snad krásy obličeje, nebo vnějších vnad nehledí na nic, 

dávaje se říditi pouze srdcem, mnohem častěji však ještě velikostí přínosu jejího.“125 Rolník si 

zde nevolí „ženu“ či manželku, nýbrž „budoucí matku dětí svých“. Je na něj (nepřímo) 

apelováno, aby se ze všech ženiných vlastností soustředil především na její potenci zplodit 

zdatná „mláďata“. Od výpovědí, které představovaly muže, jenž se ženě má stát rovnocenným 

partnerem v osobním i občanském životě, zde tedy dochází ke značnému posunu: muž se má 

vůči své ženě stát spíše rozumným chovatelem, který bude mít stále na paměti eugenické 

zásady. 

K postupné eliminaci slabosti ženského těla nemá vést pouze zavedení nebo častější 

praktikování dívčího tělocviku; důraz se klade především na změnu v provádění toho 

stávajícího. S typickou ironií kritizuje Jaroslav Karásek praxi dívčího tělocviku na českých 

školách, kde je to jen „samý ,ladný‘ pohyb paží ohnutou“, „všecky možné i nemožné postoje, 

ohromné množství druhů kroků a ještě větší množství všelijakých rejů“, avšak „i dívka 

potřebuje silné paže a pevné nohy“.126 Přestože je jeho argumentace vedena snahou odstranit 

„nesmyslné“ rozdíly v provádění tělocviku, které vznikly na základě „středověkých 

předsudků“ ohledně ženské slabosti, nadále vytyčuje poměrně širokou škálu „přirozených“ a 

                                                 
124 Tamtéž. 
125 Tamtéž. 
126 Karásek, J.: Zásady tělocviku ženského. VT, 5/1906, s. 131. 
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„neodstranitelných“ rozdílů mezi mužským a ženským tělem, od nichž by se měly odvíjet 

tělocvičné prostředky. S obdobnou ironií tak kritizuje směšování tělocvičných prvků: „Někde 

nedělá se takřka rozdílu mezi [tělocvikem] dívčím a chlapeckým, snad proto, že má dívka také 

dvě nohy a dvě ruce jako chlapec.“127 I když je dívka zprvu popisována jako stejně obratná 

jako chlapec, dokonce obratnější, což se změní teprve její „nerozumnou“ výchovou, v rámci 

genderové ideologie se rozumí samo sebou, že skutečnost, že dívky a chlapci mají „dvě nohy 

a dvě ruce“ ještě neznamená, že jsou stejní. Dříve jsem ukázal, jak tělovýchovný diskurz 

v popisech cviků rozkládá tělo do jednotlivých časoprostorových segmentů, které sémioticky 

jasně určují meze (reprezentované) existence těla. Obdobně je tomu také zde: rozdíly mezi 

mužským a ženským tělem je možné smysluplně artikulovat zejména prostřednictvím jejich 

anatomického a fyziologického rozčlenění. Syntetizující přístup, tj. všichni lidé jsou stejní, 

protože mají dvě nohy, dvě ruce, trup a hlavu, je zamítnut ve prospěch analytického přístupu, 

tj. mužské nohy jsou „přece“ delší, ženské ruce jsou „přece“ slabší, mužský trup kratší atd. 

(hlava tematizována není, neboť je to jediná část těla, která se přímo téměř nezapojuje do 

cvičení). Jaké jsou tedy konkrétní rozdíly dané „podmínkami neodstranitelnými“?  

 

„Muž má z pravidla poměrně delší nohy než žena a kratčí trup; v kyčlích jest žena mnohem 

širší a objem kolem kyčle poměrně mnohem větší než u muže, pročež právě vypadá za stejných 

poměrů, stáří a tloušťky tělesně muž vždy štíhlejší než žena. Jest obecně známo, že oblékne-li 

žena oděv mužský, poznáme ji na první pohled, byť bychom třebas viděli jen její spodní část 

těla. Má-li žena spodní část těla poměrně těžší a těžkopádnější než mužova, má ještě mimo to 

mnohem slabší paže.“128 

 

Z úryvku vyplývá výrazná homogenizace příslušníků jednotlivých genderů; rozložení těla 

je u nich nejen fixně vrozené, ale v zásadě i přetrvávající a neměnné, a to pro všechny nebo 

naprostou většinu lidí obou genderů. Genderově podmíněné tělesné rysy jsou dokonce natolik 

výrazné, že je není možné ani zamaskovat např. genderově odlišným oblečením. Na místo 

snahy o setření všech rozdílů mezi mužskými a ženskými těly (jež se má realizovat, jak jsme 

viděli výše, ženskou maskulinizací) se zde kladou významy vytvářející silně genderovaná těla 

a mezi gendery se staví neprostupné hranice. 

                                                 
127 Karásek, J.: Cvičení žactva v jednotách. VT, 1/1911, s. 33. 
128 Karásek, J.: Zásady tělocviku ženského. VT, 5/1906, s. 129. 
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V citovaném textu jsou popsány „rozdíly vnější“, které vylučují z ženského tělocviku 

většinu silových cviků, zvláště takových, kde se zapojují pouze paže, a kde je třeba zvedat do 

výše „těžkopádné“ nohy. Kromě těchto rozdílů však Karásek uvádí ještě několik „rozdílů 

základních“: „Jestiť tělo ženino slabší soustavy, kostra i svalstvo jest jemnější [...]“.129 Kvůli 

tomu pak mají být z tělocviku vyloučena „násilná cvičení“ vyžadující prudké pohyby a 

způsobující tělesné „otřesy“. Problém prudkých dopadů, nárazů a otřesů je pak tematizován 

zvlášť ve vztahu k „choulostivému ústrojí mateřskému“, jež je pro reprezentovanou ženu – 

matku zásadní, a tudíž mají být z tělocviku odstraněna všechna cvičení způsobující nárazy na 

prsa a břicho a vůbec všechny cviky, které způsobují jejich „prudké otřásání“. Karásek 

uzavírá tím, že „Mnoho, velmi mnoho cviků odpadne na základě uvedených zásad; na nářadí 

zbyla by jich sotva čtvrtina.“130 Na jednu stranu se tak na ženu apeluje nutností „sesílit tělo“ a 

„zvýšit hmotnou sílu“, což má zásadní význam „co do jakosti budoucího pokolení“ a zároveň 

to vede k „usamostatnění, vymanění z područí a odvislosti od muže“,131 ale na druhou stranu 

jsou tělocvičné prostředky, jež mají „slabé“ ženě „sesílení“ umožnit, omezovány na základě 

stejných genderových stereotypů, které mají narušit. 

 

Reprezentovaná slabost ženského těla se dále projevuje jako „chorobnost“. Jestliže pouze 

silné, vycvičené, mužné tělo může být zároveň zdravé, slabé ženské tělo je více vystaveno 

chorobnosti: „[...] privatistka, která nyní pracuje duševně právě tak jako hoch studující, který 

je tělesně silnější, průměrně větší a vyspělejší než dívka, která mimo to je postižena 

chorobami souvisejícími se slabou konstrukcí tělesnou, nemá toho dobrodinní – kterého má 

hoch – by nahradila pohybem, co dlouhým seděním školním a domácím při studiu na těle 

utrpěla.“132 Chorobnost má tedy několik příčin; jednak je to vrozená tělesná slabost žen, a 

jednak jejich „trpný“ úděl („nemá toho dobrodinní“) související s výchovou, která je do jisté 

míry předepsaná státem (privatistky zpravidla nesměly navštěvovat vyučovací hodiny), ale 

podmíněna je především kulturně. Jako konkrétní příčina chorobnosti vycházející ze špatné 

výchovy je obvykle uváděn zvýšený „sedavý život“ dívek, jenž je důsledkem „zakazování“ 

namáhavého tělesného pohybu, viz úryvek výše („každé proskočení, každé proběhnutí jí se 

                                                 
129 Karásek, J.: Tělesná výchova dívčí (dokončení). VT, 3/1903, s. 67. 
130 Karásek, J.: Zásady tělocviku ženského. VT, 5/1906, s. 131. 
131 Tamtéž, s. 128. 
132 Zoubek, E.: Privatistky na školách středních. VT, 4/1909, s. 181. 
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nesluší“). Přímo na ženském těle se chorobnost projevuje zejména jako „všeobecná slabost“, 

„nedokrevnost“ a „vybočení“ či „zkřivení“ páteře.133  

Poněkud specifickou, byť velmi často akcentovanou, příčinou chorobnosti ženského těla je 

šněrovačka. V rubrice „Zprávy“ uvádějí redaktoři VT názor německého lékaře (pro tuto 

rubriku je to typické), že dívky sice trpí chorobami více než chlapci, ale „chorobnost není 

nutným přívlastkem pohlaví ženského“, nýbrž je výsledkem škodlivosti šněrovačky. Mezi 

„chorobami“, které jsou způsobeny jejím nošením, jsou pak jmenovány „blednička, hysterie a 

všeobecná slabost“.134 Šněrovačka je stavěna na stejnou rovinu s alkoholem a sexuální 

uvolněností coby „odvěkým a zákeřným nepřátelům zdraví lidského“.135 V Karáskově článku 

věnovanému výhradně šněrovačce jsou popsány její negativní účinky věcným, anatomicko-

fyziologickým diskurzem a výklad je doprovázen obrázky (obr. 2 a 3). Jedná se o poměrně 

neobvyklý způsob vypovídání o ženském těle, který lze přirovnat k popisu cviků, neboť 

medicínsky nahlížené tělo s sebou nenese téměř žádné genderové významy: „zmrzačené tělo 

sešněrované“ by bylo popsáno pomocí stejného systému i tehdy, pokud by se jednalo o tělo 

mužské. Karáskův výklad o negativních účincích šněrovačky postupuje od plic „dolů“ až 

k pohlavnímu ústrojí. Zde však věcný výklad končí a výpovědi se náhle formují podle jiných 

diskurzivních podmínek: „Nemusí-li rozumný člověk vzplanouti hněvem, že ústrojí tato 

z pouhé ješitnosti a trestuhodného nerozumu již od mládí se mrzačí? Kolik jest dívek, které 

než úplně dospívají, trpí již různými chorobami ústrojí těch, vědí lékaři. Jak jest možno, aby 

později vyvinul se zdravý, statný a silný plod?“136 Žena zde již nevystupuje jako oběť útlaku 

ze strany muže „otrokáře“ ani jako oběť výchovy, kterou předepisuje sociální disciplína, ale 

jako sám zdroj „mrzačení se“, tj. svého těla, který vychází z nerozumu, ze slabosti ducha/vůle 

(o níž bude pojednáno níže). Dívčí tělo je zachyceno v modu těla budoucí matky a jako 

takové nese významy, jejichž vážnost si v rámci implicitního nacionálně-eugenického 

diskurzu žádá také mnohem přísnější rétoriku, jakkoliv může být kontrastující vůči té, po níž 

ve výkladu následuje. 

Šněrovačka podle Karáska ukazuje ženské tělo „v celé jeho slabosti“ a brání mu získat 

vzhled odpovídající jeho věku: tělo dospělé ženy je snadno zaměnitelné za tělo dítěte, kromě 

hlavy, která, jak jsme již viděli v předchozích kapitolách, nese často odlišný význam než 

                                                 
133 Viz např.  Janele, J.: Novější směry vyučování tělocviku. VT, 4/1911, s. 135. Tělesná výchova dívek. VT, 
5/1907, s. 138. 
134 Šněrovačky u školních dívek. VT, 5/1905, s. 155. 
135 Karásek, J.: Šněrovačka. VT, 6/1909, s. 255. 
136 Tamtéž, s. 258. 
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„tělo“. Ženy a dospívající dívky se pak svým dětským vzhledem podobají „spíše útlobokým 

loutkám než nastávajícím matkám“.137 V kontextu šněrovačky tedy diference silného a 

slabého těla nabývá primárně podoby diference zdravého a chorobného těla dívky jako 

budoucí matky, která se může dále sémanticky rozvíjet např. v diferenci přirozeného a 

moderního těla; podle Karáska je „úplně převrácen“ pojem krásy, neboť na místo „přirozeně 

vyvinutého, zdravého a silného“ těla „antické ženy“ je upřednostňováno tělo „dámy 

moderní“, které je „tvaru vosího, s ošklivými pruhy a zkrabatělou koží v bocích od 

šněrování.“138 Na obrázku reprezentujícím odlišnou stavbu kostry ženy „nesešněrované“ a 

„sešněrované“ (obr. 2) lze jako protiklad přirozeného a moderního uvažovat i použití prvku 

ženské hlavy, nalevo s volně, „přirozeně“ rozpuštěnými vlasy, a napravo s moderním, 

módním, „umělým“ účesem. Přitom pro účel výkladu není zobrazení hlavy nijak nutné, jak je 

vidět na druhém obrázku v článku (obr. 3).139 

 

Významy kladené na ženské tělo v souvislosti se slabostí se v některých souvislostech 

přenášejí do roviny ducha a naopak. „Není-li to vysvědčením největší slabosti, skutečného 

neuvědomělého otroctví, považuje-li žena za vážnou povinnost, aby dnes navlékala na sebe 

oděv často nejnesmyslnější, výstřední a zítra na pokyn žurnálů zase pravý opak jeho a přece 

vždy v nezvratném přesvědčení, že oba oděvy sluší jí nejlépe?“140 Ženská „fintivost“ se dívce 

od mládí „vlévá do duše“ a redukuje její tělo na „věšák“ či „výkladní skříň“. Problém spočívá 

především ve slabosti vůle, neschopnosti odolat „citovému“ pokušení. Proto je „fintivost“ 

u žen přirovnávána k alkoholismu a „kartám“ u mužů, což jsou „sestry, jež stejně silny, 

svorně pracují ke zničení života rodinného!“141 Ženy jsou reprezentovány jako neschopné vůlí 

zabránit destrukci svého těla prostřednictvím šněrovačky či podpatků stejně jako muži nejsou 

s to přestat s pitím. Slabá vůle je považována za hlavní překážku k získání rovnocennosti ženy 

s mužem, neboť bez „nezištné obětavosti a odstrčení vlastního já“ žena není schopna chápat 

„nejvyšší idealy“ jako např. vlastenectví.142 Slabost ženské vůle však nesouvisí výhradně jen 

s duševními kvalitami. Jak jsme viděli v předchozí kapitole, tělocvik je chápán jako výcvik 

                                                 
137 Karásek, J.: Tělesná výchova dívčí, VT, 2/1903, s. 35. 
138 Karásek, J.: Šněrovačka. VT, 6/1909, s. 255–256. 
139 Jaroslav Karásek uvádí, že použité obrázky byly zhotoveny podle vzoru nástěnných obrazů, které vydala jistá 
firma z Lipska. Viz tamtéž, s. 259. 
140 Karásek, J.: Tělesná výchova dívčí (dokončení). VT, 3/1903, s. 66. 
141 Tamtéž, s. 66 n. 
142 Tamtéž, s. 65 n. 
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vůle, jako postupné zvyšování schopnosti ducha ovládat tělo pomocí vůle. Tělocvik proto 

může být popisován i jako vhodný prostředek eliminace ženské slabosti v jejích významových 

projekcích „fintivosti“ a „marnivosti“: „V tělocvičně naučí se dívka vážiti si uznání práce své, 

práce idealní, bez nároku na odměnu. Z poznání toho a z prosté jednoduchosti, ovládání těla 

vůlí, vítězství ducha nad tělem vzniká povznesení a prohloubení citu a opravdové pochopení 

úkolu životního, jenž pak dovede ženu k úplné rovnocennosti s mužem.“143 Když se tedy žena 

naučí ovládat vůlí své tělo, snadněji poté ovládne také svá „citová“ pokušení jako právě 

„fintivost“ atd. Zatímco v souvislosti s tělesnou slabostí jsou ženy reprezentovány jakožto 

usilující o svou emancipaci, jíž se mohou přiblížit cvičením těla, v souvislosti se slabostí vůle 

ženy vystupují jen jako chodící „věšáky“, kterým na ničem jiném než na „strojení“ nezáleží. 

Tělesná výchova jim v tomto kontextu tedy nemá pomoci vymanit se ze slabosti a mužského 

„područí“, ale teprve je „naučit“, že by o nějaké vymanění vůbec měly stát. 

 

Motiv slabosti se projevuje konečně i ve významech, které vůči ženám nejsou výhradně 

negativní, naopak mohou podpírat pozitivní atributy, v jejichž středu se nachází již dříve 

zmíněná „jemnost“. V tom případě již není úplně přesné vyjadřovat se o slabosti – spíše se 

jedná o významy, které jsou více či méně ovlivněny základním předpokladem, že tělo ženy je 

celkově slabší než tělo muže. 

V učitelském kroužku v Praze se hovořilo o dívčím tělocviku a redakce VT o tom podala 

krátkou zprávu. Řešila se zejména otázka, jaké cviky jsou pro dívky vhodné a jaké by se měly 

z tělocviku vyloučit. Názory učitelů i lékařů se podle zprávy různí, ale konsenzus je takový, 

že je třeba být „raději úzkostlivým než smělým“ a cvičit s dívkami spíše méně než více: „Kde 

však musí učitel samostatně rozhodovati, tam ať volí jen ty výkony, při nichž se nejeví na 

děvčatech námaha a kterými se nehřeší proti pravé ženskosti.“144 „Pravá ženskost“ zde již 

nevystupuje jako spojení „slabosti, měkkosti a chabosti“, nýbrž jako pozitivní ženský atribut, 

který v žádném případě nesmí být cvičením narušen. V jiné zprávě o další schůzce kroužku, 

která se odehrávala o měsíc dříve, se uvádí: 

 

„Mnohá cvičení nejsou děvčatům přiměřena. Buď nestačí jejich síla, buď se výkony ty příčí 

přirozenosti povahy ženské, buď mají nedobrý vliv na vývoj těla anebo tomu odporují platná 

pravidla slušnosti. [...] Ženy jsou celkem jemnější než muži. Přirozenému tomu stavu příčí se 

                                                 
143 Tamtéž, s. 67. 
144 O dívčím tělocviku školním. VT, 9/1905, s. 283. 
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cvičení zápasnická [...], cvičení vojenská, kopaná a pod., jakož i pohyby ostře (po vojensku) 

prováděné. Vždyť mužatky považovány bývají za zjevy abnormní právě tak jako zženštilci. 

Také přirozenou okrouhlost i poměry jednotlivých částí těla ženy je radno zachovati, neboť 

obojí patří ku kráse její.“145 

 

„Pravá ženskost“, jak z uvedeného textu vyplývá, je přirozenou kvalitou, která se týká těla 

a zároveň povahy. Nevystupuje zde již žena usilující o emancipaci ani „slaboduchá“ žena 

podléhající „fintivosti“, dokonce ani žena jakožto (budoucí) matka, nýbrž žena jakožto 

„dáma“, jejíž stěžejními rysy jsou jemnost v pohybu a chování, dále půvab, který je vyjádřen 

určitými tělesnými proporcemi a přísnější norma slušnosti.146 Pozitivní feminita je v případě 

„dámy“ přísně střežená vyloučením několika „mužských“ tělocvičných kategorií, neboť 

případná maskulinizace ženského těla je hodnocena jako nepřípustná či nenormální. Oproti 

argumentaci, s níž jsme se setkali výše a která apelovala na ženu, aby se stala silnější a do 

jisté míry přímo mužnější, se jeví výrazný posun. Avšak i v Karáskových textech se objevují 

výpovědi, které přisuzují ženě jemnost jakožto její „skutečnou ozdobu“,147 případně označují 

ženu jako „stvoření jemnější a něžnější“.148 Jelikož je škála významů týkajících se ženského 

genderu jako takového velmi široká a rozmanitá, patrně ani není možné, aby ve vztahu k tělu 

a tělocviku byly tyto významy méně disparátní. V případě významu jemnosti se tedy opět 

setkáváme s fenoménem zachovávání jistých genderových stereotypů i přes jasně 

deklarovanou snahu o radikální změnu kolektivních představ o ženách a ženském těle. 

 

Na pohyb ženského těla se kladou odlišné normy než na pohyb mužského těla, a jemnost 

jakožto základní prvek „ženskosti“ se tak v tělocvičném pohybu nejčastěji popisuje jako 

„ladnost“. V mužském tělocviku, jak jej vykreslují prameny, se jedná především o přechod 

od jedné polohy těla ke druhé, který je charakterizován rychlým, prudkým pohybem; záleží 

pak na povaze daného cvičení, jak dalece z hlediska času jsou od sebe stavy klidu a pohybu 

odděleny. V ženském tělocviku je upřednostňován pomalejší a výrazně plynulejší pohyb 

s daleko menším důrazem na propnutí jednotlivých končetin – takto lze v jednoduchosti 

                                                 
145 O dívčím tělocviku školním. VT, 7/1905, s. 217–218. 
146 S uvedenými charakteristikami se slovo „dáma“ sice v pramenných textech nikdy neobjevuje (pokud se vůbec 
objevuje, pak v opačném, pejorativním významu), ale jeho použití považuji za užitečné pro lepší srozumitelnost 
výkladu. 
147 Karásek, J.: Tělesná výchova dívčí. VT, 2/1903, s. 37. 
148 Karásek, J.: Tělesná výchova dívčí (dokončení). VT, 3/1903, s. 67. 
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definovat, co je reprezentováno jako ladnost pohybu. Nejvýraznějším projevem ladného 

pohybu jsou tance a „reje“, které v počátcích dívčího školního tělocviku zaujímají mezi 

prostředky tělesné výchovy dominantní postavení. Božena Marešová např. uvádí, jak se 

prostřednictvím lidových tanců dívky „odnaučují hranatým pohybům“ a jak je tanec účinný 

na „jemnější a určitější pohyb dívčího těla“.149 Ačkoliv je jemnost často připisována ženské 

přirozenosti, neznamená to, že se dívky pohybují ladně takříkajíc od přírody. Z uvedeného 

textu vyplývá, že dívky „přirozeně“ vykonávají „hranaté“ (ve smyslu příliš rovné a nepříliš 

uvolněné) pohyby, ale na rozdíl od chlapců je třeba u nich „probudit“ ladnost, která odpovídá 

„ženské přirozenosti“ jakožto kulturní normě. U chlapců se sice „hranatost“ nikdy nevyžaduje 

přímo, velmi často se naopak argumentuje tím, že tělocvikem je třeba docílit „zjemnění“ 

pohybu, ale toto „mužské zjemnění“ nikdy není označováno jako „ladnost“, nýbrž spíše jako 

potlačení jisté „neohrabanosti“. 

Na základě čeho se tento genderově normativní stereotyp žádoucího tělocvičného pohybu 

rozvinul, je poměrně nelehká otázka, kterou zde nechci příliš rozvádět. Domnívám se jen, že 

jednu z hlavních rolí sehrála právě výrazná role tance v dějinách ženského tělesného pohybu 

od antiky (v textu i v praxi), a naproti tomu „mužská“ prudkost, „ráznost“, zvýšená 

článkovitost a „hranatost“ pohybu je v ženském tělocviku takřka zapovězena zvláště z toho 

důvodu, že je velmi často spojována s vojenstvím, tj. dle norem typicky mužskou doménou. 

Je však téměř nemožné učinit v této věcí závěr obecně platný pro „západní“ kulturní dějiny, 

neboť např. v německém „spolkovém“ a švédském tělocviku byly normy přisuzující ženě 

ladnost a muži prudkost pravděpodobně volnější než ve školním tělocviku českém: podle 

Karáska se při turnerských sletech začala objevovat cvičení žen, při nichž „ladná i neladná 

těla dívčí vesele metala na koni překoty“.150 Při popisu své cesty po Švédsku se pak 

vyjadřuje, že švédský ženský tělocvik se nijak neliší od mužského a tím se naopak velmi liší 

od českého nebo německého ženského (školního) tělocviku: „Již za pochodu bylo nápadným 

pevné vykračování celým chodidlem jako u nás při tělocviku mužském ač bylo jinak velmi 

pružné, jakož i krásné, téměř vojenské držení těla. [...] Vůbec veškeré pohyby byly rázné, až 

ostré, nelišíce se nijak prováděním od tělocviku mužského.“151 

                                                

„Přirozená“ ženská jemnost si podle genderových norem žádá nejen ladnost pohybu při 

tělocviku, ale zároveň celkovou „uhlazenost“ či „slušnost“ v pohybu a chování, na níž se 

 
149 Marešová, B.: Lidové tance v dívčím tělocviku. VT, 2/1903, s. 48. 
150 Karásek, J.: Zásady tělocviku ženského. VT, 5/1906, s. 127. 
151 Karásek, J.: Ukázky z vyučování tělocviku švédskému. VT 3/1904, s. 65. 
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u žen kladou mnohem přísnější požadavky než u mužů. Karásek např. podotýká, že „Je-li 

však trapno viděti jinocha, an klátí se po ulici, tím trapnější jest to u dívky.“152 V některých 

textech sice jsou kladně hodnoceny „jemnější způsoby“ (slušnost, takt) a „jemnější pohyby“ i 

u mužů, ale v těchto případech se za prvé nejedná o jemnost jako přirozeně či „přirozenou“ 

výchovou získanou vlastnost a za druhé jemnost, resp. slušnost zde nabývá spíše významu 

absence hrubosti a neohrabanosti „bodrých venkovanů“.153 

Ženské tělo je také podrobeno větší disciplíně z hlediska sexuality ve smyslu sexualizované 

náležitosti, jak ji konstruují dané kulturní normy. V mužském tělocviku je velkým tématem 

„předrážděný život pohlavní“ spojený hlavně s problémem „masturbace“, avšak kromě 

zákazu jistých druhů šplhu tím mužské tělo a pohyb výrazněji regulovány nejsou. Za to 

ženská sexualita je v tělocviku silně omezována a každý její projev, který náhodou pronikne 

„ochrannými“ disciplinačními mechanismy (především v podobě předepsaného cvičebního 

oděvu), je hodnocen negativně. Cvičení žactva v sokolských jednotách je popisováno 

následujícím způsobem: „Obecenstvo sice tu a tam tomu zatleská, hlavně přátelé a známí 

cvičícího Karlíka nebo Aninky, ale i ta maminka v duchu se s tím nesrovnává, že dceruška její 

válí se po žerdích s roztaženýma nohama jako v cirkuse, a hází nohama, až se objevují nejen 

kraječky kalhotek jejích, ale celé nohavice, třebas že horlivě tleská, aby přispěla k její 

slávě.“154 Výpověď, která by negativně hodnotila nikoliv „dcerušku“, nýbrž „synáčka“ 

roztahujícího nohy, by nedávala příliš smysl. Je rovněž pozoruhodné, že v případě citovaného 

úryvku se Karásek vůči kolektivním postojům již nevymezuje, ale do jisté míry je sdílí. Text 

totiž pokračuje tím, že po „reji z motivů národních tanců“ zaslouženě následuje mnohem 

upřímnější potlesk. I pro učitele tělocviku, který apeluje na dívky, aby „sesílily“ těla, je zcela 

nepřípustné, aby dívka roztahovala nohy a byly jí vidět kalhotky. Takové projevy sexuality 

jsou proto přirovnávány k cirkusovému představení, kde se i přičiněním jasně deklarované 

„jinakosti“ performerů kladou na zobrazování sexuality výrazně volnější normy.155 Zvedání a 

roztahování nohou je v dívčím tělocviku regulováno nejen kvůli přímé sexuální konotaci, ale 

rovněž v souvislosti s ženským cvičebním oděvem, jehož „nejproblematičtější“ součástí je 

sukně. Karásek navrhuje sukně zrušit, neboť je třeba kvůli ní odstranit z dívčího tělocviku 

všechny cviky, kdy se cvičenky dostávají do polohy hlavou dolů: „[...] pohled na ženu 

                                                 
152 Karásek, J.: Tělesná výchova dívčí. VT, 2/1903, s. 39. 
153 Např. Svozil, J.: Cvičení ve slušnosti. VT, 6/1904, s. 171. 
154 Karásek, J.: Cvičení žactva v jednotách. VT, 1/1911, s. 31. 
155 Herza, F.: Liliputáni: Reprezentace tělesné „odlišnosti“ v tradici pražských „přehlídek lidských kuriozit“ 
1820–1940, s. 21. 
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v takovéto poloze, se sukní přepadlou, byť i byly spodky jinak úplně bezvadné, poskytuje málo 

ladnosti, a z tělocviku vůbec mají být přece vyloučeny všecky cviky, porušující ladnost, 

[...]“156 Ladnost zde tedy získává trochu odlišný význam; nejedná se již o ladnost pohybu, 

nýbrž o ladnost tělesného vzezření, které je (v ženském tělocviku) nutné za všech okolností 

zachovávat – i pokud by dívky měly cvičit v kalhotách. Kromě přepadávání sukně přes hlavu 

je jako „neslušné“ hodnoceno také odhalování dívčích kolen následkem zvedání nohou. 

Ladnost zde tedy úzce souvisí s mravností a sexualizovanou náležitostí.157 Naproti tomu jisté 

polohy těla („velký stoj rozkročný“, „podpor ležmo“, „hluboký předklon a záklon“, „hluboký 

dřep“) sice samy o sobě nejsou nahlíženy jako přímo nemravné, ale přesto mají být z tělesné 

výchovy dívek vylučovány kvůli možným asociacím, které již nemravné jsou, a mohly by se 

tak stát zdrojem „nemístných poznámek“ či „hrubého porušení kázně“.158 V obdobně 

laděných textech upravujících způsob provádění mužského tělocviku, se podobné výčty 

potenciálně neslušných poloh neobjevují. Sexualizované náležitosti chlapců je sice také 

věnována určitá pozornost (zvláště v otázce „onanie“), ale přesto lze uzavřít, že u dívek je tato 

náležitost podřízena regulaci výrazně rozsáhlejší. 

 

*** 

 

Shrňme si: genderově specifikované významy kladené na tělo se v tělovýchovných textech 

objevují hlavně v souvislosti se ženami. Naprostá většina textů se sice nedeklarovaně vztahuje 

k mužům a mužským tělům, ale jednak je velmi často možné danou argumentaci vztáhnout i 

k ženám, zatímco obráceně to neplatí, a jednak je bezpříznakovost mužského či chlapeckého 

genderu příčinou menší potřeby cvičící tělo muže ideologicky legitimizovat. Rozhodně se ve 

Výchově tělesné neobjevují tak explicitní konstrukce maskulinity jako např. v sokolské 

významové produkci.159 Vyplývá to z odbornějšího a poněkud formálnějšího rázu většiny 

textů ve VT, dále ze zaměření časopisu na výchovu školní (zejména středoškolské) mládeže, 

kde nároky na „čistou mužnost“ či „tělo svalovitě rozčlánkované a jako z kovu ulité“160 

                                                 
156 Karásek, J.: Zásady tělocviku ženského. VT, 5/1906, s. 131. 
157 O dívčím tělocviku školním. VT, 7/1905, s. 218. 
158 Tamtéž. 
159 Srv. Randák, J.; Nečasová, D.: Genderové aspekty konstrukce reálného a symbolického těla. In Petrasová T.; 
Machalíková, P. (eds.), s. 144: Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století: „Mnoha sokolským obrazům či 
plakátům vévodil svalnatý, poodhalený, někdy i skoro nahý muž se sokolským praporem, ozbrojený mečem, 
v doprovodu sokola či lva.“ 
160 Tamtéž, s. 144 n. 
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nehrají téměř žádnou roli, a nakonec z daleko slabší přítomnosti nacionálně-militantního 

diskurzu. 

Reprezentace ženského těla se odvíjejí od toho, zda je ženské tělo v textu „cizím“ prvkem a 

buď přebírá mužské významy, či musí být jeho přítomnost „vysvětlována“ pomocí zasazení 

do odlišných diskurzů, nebo zda je tematizováno samo o sobě (v rámci ženského tělocviku) a 

pak získává poměrně rozličné významy hlavně na základě toho, jaký celkový „obraz“ ženy je 

v dané výpovědi dominantní. V případě ženy usilující o emancipaci je ženské tělo nahlíženo 

jako potenciálně schopné zesílit na úroveň mužského těla: genderové rovnosti v občanském i 

společenském životě se má dosáhnout maskulinizací ženy. Slabost se ženě nepřipisuje jako 

něco, co si sama zvolila, ale jako vlastnost částečně vrozená, částečně získaná socializací a 

částečně iluzorní jakožto historicky podmíněný stereotyp. V případě ženy jakožto „budoucí 

matky“ je tělesná slabost vnímána především jako zdroj chorobnosti, jejíž negativní důsledky 

jsou sledovány z nacionálně-eugenických pozic.161 Chorobnost ženy – matky sice také 

vystupuje jako sociálně vnucená, zvláště prostřednictvím šněrovačky, ale ženy se na 

„mrzačení“ svých těl tentokrát již aktivně podílejí, dokonce spolu s muži, kteří často při 

výběru manželky nedostatečně věnují pozornost eugenickým faktorům a tím, že dávají 

přednost „titěrným“ ženám, se ukazují jako „nerozumní chovatelé“. A konečně u ženy jako 

„dámy“ je slabost sémanticky převedena do neutrálních či pozitivních konotací, nejčastěji pod 

názvem „jemnost“. I přesto, že je od ženy požadováno, aby cvičila a v tělocvičně „tužila“ 

svalstvo, stále musí dbát na to (resp. musí na to dbát učitel nebo učitelka), aby nebyla 

narušena její přirozená ženskost: jemnější tělesné ústrojí, ladnost v držení těla a v pohybu, 

slušnost v chování a ve volbě cvičebního oděvu a mravnost v provádění jednotlivých cvičení. 

Jelikož se výpovědi konstruované na základě uvedených významových struktur objevují 

v textu velmi často vedle sebe, argumentace ve výsledku působí nepříliš logicky, což není nic 

zvláštního, jak jsme mohli vidět už v předchozí kapitole. Kromě „obrazu“ ženy jsou však 

struktura i obsah výpovědí podmíněny také tím, co je hlavním performativním a normativním 

účelem dané výpovědi. Většina článků o dívčím tělocviku je totiž vedena snahou skutečně 

způsobit, aby ženy začaly cvičit, a ne vytvořit koherentní diskurzivní pole, v němž by 

výpovědi o ženském těle získaly jasně daný řád. Argumentace je tedy na jedné straně 

podřízena performativnímu cíli – přimět ženy cvičit – a na druhé straně je „limitovaná“ 

                                                 
161 Důraz na „přirozenou“ mateřskou a prokreativní ženskou funkci, která zde z eugenických důvodů souvisí 
přímo s dalším atributem „přirozené ženskosti“, sice s „věčnou“ chorobností, lze sledovat na základě pozdně 
osvícenských procesů „teleologizace“ a „patologizace“ ženy, které popisuje Daniela Tinková, viz např. Tinková, 
D.: „Přirozený řád“ a ideologie oddělených sfér. Příspěvek k otázce konstruování „přirozené role ženy“ v pozdně 
osvícenské vědě. In: Kontext: časopis pro gender a vědu, 3–4/2003, s. 8. 
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různorodými normativními stereotypy, které v rámci zvoleného „obrazu“ ženy nějaké chování 

či vlastnosti zakazují jako nenáležité či podporují jako žádoucí. 

Jako poměrně důležitá by se mohla jevit skutečnost, že autory téměř všech textů, které jsem 

výše analyzoval, jsou muži. Členkou užší redakce sice byla také jedna učitelka tělocviku, 

Božena Marešová, která je však autorkou spíše věcných článků týkajících se popisu dívčích 

cvičení. Je tedy třeba upozornit, že jsme sledovali pouze mužské reprezentace ženského těla. 

Na druhou stranu to hned neznamená, že konkrétní významy by se diametrálně odlišovaly, 

kdyby články psaly ženy. 

Podle Filipa Bláhy162 se proti mužským předsudkům ohledně ženského těla týkajících se 

jeho „přirozené“ slabosti, křehkosti a chorobnosti stavěla hlavní cvičitelka „Tělocvičného 

spolku paní a dívek“, Kleméňa Hanušová, která zdůrazňovala hlavně „princip ženského 

souznění“, tj., že pouze ženy mohou pochopit potřeby žen a předepisovat si tak náležitá 

tělesná cvičení. Širší diskuzi však podle Bláhy vyvolal teprve o třicet let později (v roce 1902) 

přednesený referát o působení tělocviku na ženský organismus od lékařky Anny Honzákové, 

jež si všímá mnohovýznamovosti atributů připisovaných ženskému tělu, z níž pak plynou 

argumentační nelogičnosti. Např. „jemnost“ je podle ní v mužských tematizacích ženského 

tělocviku chápána někdy jako křehkost svalů, kostí a orgánů, pak jako nedostatek fyzické síly, 

jako poddajnost nebo jako přecitlivělost. Honzáková však netvrdí, že přirozená ženská 

jemnost je čistě mužská konstrukce, nýbrž že ji muži nesprávně pochopily. Podle ní je totiž 

velkou předností ženy „jemnost ducha i srdce“, kterou si žena může zachovat i tehdy, bude-li 

mít statnou, vycvičenou postavu. Genderové stereotypy tak sice částečně narušuje, ale v jejich 

podstatě je stále zachovává. Ještě lépe je to vidět na její výpovědi, že žena je „zodpovědna“ za 

„zdatnost generace“, které „dává život“, a proto mají ženy – matky „povinnost“ budovat svou 

tělesnou sílu a vést ke cvičení i své dcery.163 

Spíše než skutečnost, že ženy jsou v tělovýchovných textech popisovány obvykle z pohledu 

mužů, ovlivňuje významy konkrétních reprezentací sociální postavení žen, o nichž se 

vypovídá. Slabost v nejvyšší možné míře a tudíž i větší potřeba „sesílení těla“ prostřednictvím 

tělesné výchovy je připisována „městským“ ženám z „nepracujících tříd“, na něž jsou kladeny 

také přísnější normy „slušnosti“ a „jemnosti“, jež jim od dětství brání získat dostatečnou sílu 

                                                 
162 Bláha, F.: Úloha ,Tělocvičného spolku paní a dívek pražských‘ v emancipačním hnutí českých žen před první 
světovou válkou. In Schůtová, J.; Waic, M. (eds.): Tělesná výchova a sport žen v českých a dalších 
středoevropských zemích, zvl. s. 16–23. 
163 Tamtéž, s. 23. 
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a „otužilost“ pomocí „přirozeného“ tělesného pohybu.164 V jednom z dříve citovaných úryvků 

vystupovala „prozíravá a pečlivá matinka“, která se „ráda opičí po kruzích vyšších“ tím, že 

omezuje svou dceru v tělesném pohybu, a vychovává ji tak ke „slabosti“. Ženská výchova ke 

slabosti je tedy na tomto místě vnímána jako distinktivní rys vyšších tříd, kterému se ženy tříd 

nižších chtějí připodobnit. Současně jsou tedy implicitně kritizovány ženy z vyšších tříd kvůli 

produkci určitého vkusu, k němuž patří i „fintivost“ a „marnivost“ kořenící ve „slabosti vůle“, 

ale zároveň ženy z nižších tříd kvůli tomu, že se „nerozumnému“ způsobu výchovy i chování 

chtějí připodobnit. 

Naprostá většina reprezentací „žen“ se implicitně týká „městských“ žen ze střední sociální 

vrstvy. Učitelům a učitelkám, kteří cvičí „děvčata městská“, jež „obyčejně bývají slabší 

konstrukce tělesné a neotužilá“, je rovněž doporučováno, aby byli opatrnější při výběru 

obtížnosti cviků.165 Naproti tomu ženy z „nižších tříd“, které tělesně pracují, jsou na jedné 

straně kladně hodnoceny právě pro svou větší „otužilost“ a schopnost vyrovnat se tak „ve 

skutečném životě“ mužům. Genderové rozdíly u reprezentací nižších sociálních vrstev tedy 

nejsou tolik výrazné. Dobrá tělesná zdatnost se však připisuje spíše ženám „venkovankám“, 

které od dětství musejí vykonávat tělesné činnosti na „čerstvém vzduchu“, což je z hlediska 

dobové konstrukce přirozenosti tělesného cvičení zásadní. U žen z „nižších tříd“, jež jsou 

označovány jako „dělnické“, je naproti tomu velmi negativně hodnocena „jednostranná“ práce 

v továrnách, kterou je třeba kompenzovat „souměrným“ cvičením těla v tělocvičně. Tělesná 

práce dělnic se pak negativně odráží i na tělech „dělnických děvčat“, které kvůli 

nepřítomnosti matky v domácnosti musejí od dětského věku „vykonávati práce, které jsou nad 

její sílu“, a na rozdíl od „dělnických chlapců“ jsou tak „zdržovány ve vývinu tělesném“.166 U 

mužů dělníků je práce v továrnách sice hodnocena také negativně, ale z úplně jiného důvodu: 

podle Karáska tovární stroje práci a námahu ulehčují až příliš, což se pak projevuje 

v celkovém „zchoulostivění“ „civilisovaného člověka“.167 Reprezentace příslušnosti 

k sociálně vrstvě však ve VT nejsou příliš časté a nejvíce se objevují právě v souvislosti 

s tématem ženského tělocviku. 

 

                                                 
164 Karásek, J.: Tělesná výchova dívčí (dokončení). VT, 3/1903, s. 68. 
165 O dívčím tělocviku školním. VT, 9/1905, s. 284. 
166 Několik slov o potřebě tělocviku ženského. VT, 6/1907, s. 151 n. 
167 Karásek, J.: Návrat k přírodě. VT, 1/1910, zvl. s. 1, 5. 
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3.4 Tělo a disciplína 

 

V prvních dvou kapitolách věnovaných tělovýchovnému obrazu těla jsem rozebíral texty 

vzhledem k otázce, co je tělo, tj. jakým způsobem se o těle uvažuje ještě před tím, než se na 

něj kladou konkrétní normy. V předchozí kapitole byly původně genderově nespecifikované 

vrstvy obrazu překryty novými významy, které se váží k tělu hlavně na základě toho, zda se 

jedná o tělo ženské, či mužské. V případě ženského těla jsem se však nevěnoval pouze jeho 

„předporozumění“, pro které je charakteristická např. výpověď (ideálně-typicky) „ženské tělo 

je přirozeně slabé“, ale zároveň jsem pojednal o normách a jejich předepsané realizaci („je 

nutné, aby se ženské tělo stalo silnějším, a k tomu nejlépe poslouží tělocvik upravený 

s ohledem na ženskou přirozenost“) a o zdůvodnění těchto norem („jedině silná žena je zdravá 

žena a jedině zdravá žena se může stát matkou zdravého budoucího pokolení“). Cílem této 

kapitoly je interpretovat právě takové reprezentace těla, jež vypovídají o určitých normách, 

které se na tělo teprve kladou: nikoliv jaké tělo je, nýbrž jaké tělo má být a jak je žádoucí toho 

dosáhnout. Disciplínu tedy chápu na jedné straně jako diskurzivní normotvornou praxi, která 

předepisuje např., jak se má správně chodit nebo jak má vypadat ideální postava, a tyto normy 

legitimizuje pomocí různých strategií, a na druhé straně jako praxi stanovující správné formy 

a způsoby organizace výcviku, jakož i reálnou sociální praxi školní tělesné výchovy, kde se 

disciplinační předpisy nějakým způsobem uplatňují (zde však nebudu zkoumat jakým). 

Jakou roli hraje v popsaném disciplinačním procesu gender? Je rozdíl mezi tím, když se 

určité normy tělesnosti kladou kvůli tomu, že se jedná o tělo ženské či mužské, a tím, když se 

dané výpovědi k tělu mužskému či ženskému pouze vztahují. Významy v případě této druhé 

skupiny výpovědí totiž obvykle vycházejí z jiných ideologií, než je ta genderová, jakkoliv 

konkrétní „proporce podmíněnosti“ nelze nijak přesně vymezit. Jestliže tedy budu 

v následujícím výkladu psát o „těle“, bude se jednat o tělo nikoli vysloveně genderově 

„neutrální“ či „univerzální“, nýbrž o tělo, u nějž genderově specifikované významy nehrají 

zásadní roli. V souladu s poznatky z předchozí kapitoly sice lze říci, že ve většině případů se 

články ve Výchově tělesné zpravidla implicitně vztahují k tělu mužskému či chlapeckému 

(ovšem někdy zároveň k ženskému a někdy je o tom nesnadné přesně rozhodnout), ale 

mnohem spíše než o konstrukci maskulinity je na místě hovořit prostě o konstrukci tělesné 

náležitosti. 
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3.4.1 Správná chůze 

Jakým způsobem jsou v textu produkovány normy, pomocí jakých prostředků zde určité 

tělesné projevy získávají status odchylek od těchto norem a zároveň jaké disciplinační 

techniky jsou předepsány pro jejich nápravu, se dobře ukazuje např. v článku Václava Karase, 

„Zušlechtění chůze přirozené pochodem tělocvičným“, který začíná výčtem druhů chůze 

„nesprávné“: 

 

„Kdo všimne si zvláště menších dětí ubírajících se ze školy, pochopí, jakou námahu stojí 

učitele, by naučil je správně choditi. Ten šoupá nohama a proto co chvíli zakopne, onen 

našlapuje ze široka, nepěkně se kolébá, jiný má krok nepřiměřeně dlouhý, těžkopádný, aneb 

zase krátký, trhavý. Velká část drobných školáků obrací jedno neb obě chodidla při chůzi 

špičkami dovnitř a mnozí dělají i nestejně dlouhé kroky pravou a levou nohou; vedle toho 

vídáme ovšem mnoho chyb, týkajících se držení těla. To vše musí učitel pozorovati a 

odstraňovati, pokud není příčinou nějaká vada tělesná, a úkol tento je jistě nemalý.“168 

 

Uvedené případy „nesprávné“ chůze jsou dále v článku označeny jako „chyby“ či „vady“, 

které je třeba napravit, pokud ovšem není jejich příčinou „nějaká vada tělesná“. Z toho by 

vyplývalo, že některé druhy „vad“ je zapotřebí odstraňovat a jiné ne – což jsou nejspíš takové, 

které mají charakter „vrozené choroby“. Naproti tomu ostatní „vady“ typu „šoupání nohama“ 

či „těžkopádný krok“ v analyzovaných textech vystupují jakožto získané chybnou výchovou; 

k jejich odstranění pak musí pomoci tělocvik. Pozoruhodné je, jakým způsobem určité styly 

chůze získají status „vadných“ či „nesprávných“. V některých textech, k nimž se dostaneme 

později, se sice místy objevují stručné legitimizace stanovených norem tělesné náležitosti, 

zejména prostřednictvím medicínského diskurzu, ale v textu o „zušlechtění chůze“ se 

s kategoriemi „správného“ a „nesprávného“ zachází jako s něčím zcela neproblematicky 

daným. Na implicitní rovině se určité zdůvodnění „nesprávné chůze“ přece jen vyskytuje: 

nesprávnost chůze toho, kdo „šoupá nohama“, plně vyvstane teprve tehdy, když se dodá, že 

dotyčný „co chvíli zakopne“, stejně tak ten, kdo „našlapuje ze široka“, plně projeví svou 

„vadu“ až tím, že se „kolébá“, a to dokonce „nepěkně“. Rovněž „dlouhý krok“ není jen 

dlouhý, ale především je „těžkopádný“, a „krátký krok“ je zase „trhavý“. Co se odsuzuje jako 

„vadné“, je tedy spíše „zakopávání“, „nepěkné kolébání“, „těžkopádnost“ a „trhavost“. Jedná 

se o obvyklou rétorickou strategii, jež se zakládá na tom, že určité tělesné projevy získávají 
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status nenáležitosti pouze prostřednictvím doplňkových, negativně konotovaných přívlastků. 

Na tom by nebylo nic zvláštního až na to, že se často jedná o jediné „vysvětlení“, proč je 

vlastně daný tělesný pohyb „nevhodný“. Závažnost „vad“ projevujících se při chůzi je v textu 

dále podpořena zdůrazňováním role učitele, na nějž se tím pádem také kladou jisté normativní 

nároky. „Správný“ učitel musí sledovat „to vše“ („vady“ jsou totiž různorodé a časté), 

odstraňování „nesprávné“ chůze jej „stojí námahu“ (neboť „vady“ jsou vážné) a tento učitelův 

„úkol“ je „jistě nemalý“, čímž se opět nepřímo poukazuje na závažnost „vadné“ chůze a 

zároveň je tím akcentována důležitost učitele tělocviku ve výchově obecně. 

Přestože pohyb dětí bývá často označován za „přirozený“ či vedený „přirozeným pudem“, 

je zajímavé, že „nesprávná“ chůze je ve výše citovaném úryvku přisuzována právě zejména 

„menším dětem“ a „drobným školákům“. „Chůze přirozená“, jejíž „zušlechtění“ je hlavním 

cílem Karasova článku, se tak nevztahuje k tomu, jak lidé/děti chodí takříkajíc od přírody 

včetně různorodých individuálních rozdílů (jež však mohou být nahlíženy jako „vady“), nýbrž 

k tomu, jak by se mělo správně chodit za běžných, každodenních okolností: „chůze přirozená“ 

je významově totožná s „chůzí obyčejnou“. „Přirozenost“ tedy jak na tomto místě, tak 

v zásadě i ve všech ostatních analyzovaných textech, nevystupuje jako nějaký počáteční, 

před-normativní stav, který by byl opakem silně preskriptivní disciplinace, ale jako jedna 

z mnoha ideologických konstrukcí, jejíž normotvorná síla je o to účinnější, o co je skrytější a 

subtilnější.169 Než je možné u „dítek malých“ začít s nácvikem „pochodu tělocvičného“, je 

třeba nejprve odstranit různé „vady“ a naučit je „přirozené chůzi“. „Přirozenost“ se zde jeví 

jako něco, k čemu se musí teprve dospět určitým výcvikem (stejně, jako se v předchozí 

kapitole „přirozená ženskost“ musela teprve „probudit“ prostřednictvím „ladných“ tanečních 

pohybů). Kromě toho, že malé děti často ještě neovládají „přirozenou chůzi“, je jim 

tělocvičný pochod, což je obdoba vojenského pochodu, při kterém se kolena zdvihají vysoko 

do výšky, pak se nohy „rázně“ propínají a dopadají na zem celými chodidly, nedoporučován 

také z toho důvodu, že se při něm příliš přepínají kolenní klouby, jež jsou v dětském věku 

ještě nevyvinuté; „přepjetí kloubu“ u dětí je označeno jako „nepěkné ba zohavující, činíc 

z odměřeného držení těla karikaturu“.170 Kromě dětí je tělocvičný pochod odepřen dívkám, 

                                                 
169 Srv. Tinková, D.: „Tělo – věda – historie. K otázce formování „moderního těla“ v historiografii a novověké 
vědě. In Nodl, M., Tinková, D. (eds.): Antropologické přístupy v historickém bádání, s. 23: „Pozdější 
liberalizace těla ve jménu přírody a přirozenosti [...] je ale relativizována nuceným osvojováním, interiorizací 
jiného druhu disciplíny, která vede k nárokům na jiné dovolené podoby pohybu, postoje apod.: ,Příroda skrývá 
dozor a nároky.‘“ 
170 Karas, V.: Zušlechtění chůze přirozené pochodem tělocvičným. VT, 1/1906, s. 5. 
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neboť jeho „ráznost“ je „povaze pohlaví jejich neodpovídající“.171 Přestože je tělocvičný 

pochod u dětí nahlížen velmi negativně, v případě „hochů dospělejších“ (od 13 let) jsou 

naopak vyzdvihovány jeho klady – vývoj „správného držení těla“, „výborné cvičení 

rovnováhy“ či „zachování nabyté přesnosti“. Normy jsou tedy diferencované podle genderu a 

podle věku. 

Podle Karase se tělocvičný pochod „od chůze liší podstatně kladením chodidla“,172 neboť 

při běžné chůzi dopadá chodidlo nejprve patou. To je ovšem poměrně vážná výtka, s níž se 

Karas musí záhy vyrovnat, neboť tím de facto vypovídá, že tělocvičný pochod je nepřirozený 

či dokonce umělý, ačkoliv u malých dětí se jistý druh umělosti týkající se pochodu již 

explicitně odsoudil („odměřené držení těla“, jež se jeví jako „karikatura“). Bylo by 

nepřípustné nazvat článek např. „Nahrazení chůze přirozené…“, proto je také (potenciální) 

slovo „nahrazení“ zjemněno slovem „zušlechtění“: v konkrétní argumentaci se to projevuje 

tak, že Karas vyjmenovává, za jakých okolností (při rychlejším tempu a na otevřeném 

prostranství) se tělocvičný pochod stejně nakonec změní v „nejpřirozenější správnou chůzi 

obyčejnou“.173 „Přirozenost“ tedy sice je účinným normotvorným nástrojem, ale zároveň má 

na rovině diskurzu tak silnou regulativní funkci, že výklad mnohdy spíše komplikuje. 

Na analyzovaném Karasově článku se dokonce ukazuje, že „přirozenost“ každého pohybu a 

postoje těla je třeba (na textové úrovni) stále připomínat i za předpokladu, že nárok na 

zachování „přirozenosti“ v zásadě neguje veškerou ostatní argumentaci. „[...] musíme stále 

míti na mysli, že ve stoji spatném nesmí býti nic nuceného, strojeného, nýbrž že při veškeré 

přesnosti má držení těla zůstati přirozeným.“174 Než přejdu k tomu, jak text pokračuje, 

načrtnu zde krátkou teoretickou poznámku. Domnívám se totiž, že nejen tento, ale většina 

textů ve Výchově tělesné se pohybuje (zjednodušeně vzato) na rozhraní mezi „disciplinačním“ 

a „liberálním“ pojetím těla, jak je charakterizuje David Kirk.175 Pro první z těchto „režimů“ 

těla je charakteristický masový výcvik, který nepřipouští žádné individuální odchylky a 

zakládá se na poslušnosti a precizní kontrole. Konkrétní disciplinační mechanismy zhruba 

odpovídají těm, které popisuje Michel Foucault ve vztahu k „politické anatomii těla“:176 jedná 

                                                 
171 Tamtéž. 
172 Tamtéž. 
173 Tamtéž. 
174 Tamtéž. 
175 Kirk, D.: Physical Education and Regimes of Body. In: Journal of Sociology, 2/1994. V širší podobě Kirk, D.: 
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se zejména o distribuci těl v prostoru a přesný časový rozvrh jednotlivých činností, jenž 

zahrnuje nejen kontrolu aktivity, ale i přesnou časoprostorovou organizaci veškerých úkonů, a 

to na úrovni nejmenších detailů. V „liberálním“ „režimu“ těla jsou formy moci „jemnější“, 

rozptýlenější a zdaleka ne tak systematizované (např. prostřednictvím rigidních cvičebních 

osnov); výcvik těla se více odvíjí od individuálních potřeb cvičenců; normy tělesné náležitosti 

nejsou do těla bezprostředně „vpisovány“, nýbrž spíše internalizovány prostřednictvím 

(zpravidla mediální) produkce žádoucí touhy; důraz se již tolik neklade na unifikovaný 

tělocvik, nýbrž spíše na „přirozený“ pohyb – hlavně hry a sport, a podporuje se rozvoj 

individuálních schopností a talentu. 

Karasova připomínka, že na výchozím postoji před započetím tělocvičného pochodu nemá 

být nic „nuceného, strojeného“ a držení těla má „zůstati přirozeným“, přestože má v zásadě 

také preskriptivní charakter (předepisuje se „přirozenost“, což je také jistý druh normy), více 

odpovídá „liberálnímu“ pojetí tělesného výcviku. O to zvláštněji působí, když text pokračuje 

detailním disciplinujícím rozvrhem: 

 

„Na povel ,Pozor!‘ zaujmou žáci postoj, [...]: Chodidla svírají spolu pravý úhel, ježto paty 

jsou při sobě, špičky pak vzdáleny od sebe as na délku chodidla. Kolena jsou napjata, ramena 

spuštěna a stažena zpět, tak že prsa se volně vypnou a břicho mírně vtáhne, jako při 

vdechnutí. Paže, volně svislé, přiloženy jsou dlaněmi ke stehnům, a to spíše trochu vzad než 

příliš v předu. Hlava drží se vzpříma, aby asi spodní hrana dolní čelisti byla v poloze 

vodorovné, zrak jest obrácen ku předu.“177 

 

Přitom se jedná pouze o popis základního postoje, na nějž navazuje ještě podrobnější popis 

přípravy k pochodu (na povel „Pochodem“) a samotného pochodu (na povel „Pochod“). Na 

druhou stranu se rozpolcenost mezi dvěma „režimy“ těla jeví jako zvláštní pouze zdánlivě. 

Jedná se prostě o dva odlišné diskurzy, které mohou zcela neproblematicky fungovat vedle 

sebe nebo se různě protínat, ačkoliv čistě z hlediska argumentační logiky se může zdát, že se 

navzájem negují. Co je naopak spojuje, v čem se shodují, je vysoká míra normativity. 

„Přirozenost“ se v textu o „zušlechtění chůze“ objevuje i v jiných významech než jako 

norma poměrně vágně předepisující určité držení těla. Další význam, který jsem již krátce 

zmiňoval výše, se týká stylu chůze. „Taneční krok“, který se podle Karase používá v dívčím 

tělocviku a kde „prý z důvodu esthetiky“ dopadá chodidlo k zemi nejprve špičkou, je označen 
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jako „nepřirozenější“ než v článku prosazovaný tělocvičný pochod, kde chodidlo dopadá 

k zemi celé najednou.178 „Nepřirozenější“ zde znamená větší odchýlení od „obyčejné“, tj. 

„normální“, „přirozené“ chůze, u níž chodidlo dopadá k zemi nejprve patou. Na rozdíl od 

„přirozeného držení těla“ je zde „přirozenost“ ve vztahu k chůzi vcelku jasně definovaná. 

Většinu z toho, co jsem výše nazval „detailním disciplinujícím rozvrhem“, přebírá Karas od 

jistého německého kolegy, který stanovuje i „správnou“ délku kroku v centimetrech podle 

věku žáků. V této otázce se však Karas přiklání k českému kolegovi, podle nějž je „správnější 

žádati, aby i délka kroků byla přirozenou“.179 „Přirozeně“ je na tomto místě uchopeno ve 

smyslu „podle libosti“. V konkrétní praxi však podle libosti mohl pochodovat zřejmě jen 

první žák v zástupu, neboť Karas doporučuje, aby se do čela postavil žák menšího vzrůstu, 

jehož krok vyhodnotí učitel jako „nejsprávnější“ (a jehož „přirozená“ chůze bude tedy nejvíce 

odpovídat učitelově představě ideální chůze), a podle něj, „jsouce pak nuceni zachovávati 

stejný krok a rozstup“, se řadí žáci ostatní.180 Zdůraznění „přirozenosti“ v textu opět poněkud 

zjemňuje disciplinující unifikaci pohybu. 

Poslední význam „přirozenosti“ se objevuje v popisu „správného“ pohybu paží při pochodu. 

Střídavý „kmih“ paží před a za tělo je označen jako „přirozený“ pohyb, jehož provádění však 

činí žákům potíže, neboť „bezděčně“ přidržují paže u těla. „Přirozeně“ zde již neznamená 

podle libosti, nýbrž samovolně, mechanicky. „Jest tedy chůze pohyb přirozený, mechanický, 

jehož strojenosti předejdeme nejlépe živým tempem.“181 Podle Karase se „přirozeného kyvu 

paží“ nejlépe docílí zrychlováním tempa chůze, při němž se paže mechanicky rozpohybují. 

Žáci si „přirozenost“ tohoto pohybu musejí teprve uvědomit, aby pak mohli přejít 

k nacvičování „správného“ „komíhání“. „Přirozenost“ se totiž netýká mechaničnosti pohybu 

jako takové, ale jen jejího konkrétního druhu. Karas podotýká, že žáci poté, co zrychlí chůzi a 

jejich paže se začnou samovolně pohybovat dopředu a dozadu, „zcela nepřirozeně zvedají 

vpřed najednou okončiny stejnostranné“, kdežto „přirozené“ je zvedat vpřed levou nohu 

s pravou paží a naopak.182 „Přirozenost“ je opět něco, k čemu je třeba žáky přivést, k čemu je 

třeba je vycvičit, ale co je v textu zároveň uchopeno jako „bezděčně“ osvojitelné. Konkrétní 

podoba „přirozenosti“, která je legitimizována právě „bezděčností“ na úrovni mechaniky a 

která je naučitelná pouze při zrychleném tempu chůze, se projektuje zpět i na pomalejší chůzi, 
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přestože zde „bezděčnost“, jak jsme viděli výše, funguje zcela opačně (žáci přidržují paže u 

těla). Jakkoliv se tedy „přirozenost“ zdůvodňuje mechaničností či bezděčností a v konkrétních 

výpovědích přebírá tyto významy, nakonec u ní vždy převládne význam normativní, za nímž 

se skrývá více či méně konkrétní představa ideálně „přirozeného“ tělesného pohybu či tvaru. 

 

3.4.2 Držení těla 

Patrně nejčastěji a nejdůrazněji prosazované normy se ve Výchově tělesné týkají „držení 

těla“. Jakým způsobem je tělo „drženo“, vypovídá především o těle ve významovém modu 

„postavy“. Postava se zde netýká tělesných proporcí, nehodnotí se množství tělesné „hmoty“ 

a jejího rozložení mezi různými částmi těla. Postava je definovaná zejména tvarem, v němž se 

tělo nachází v klidu i v pohybu. Tělo i postava vystupují jako jistý druh majetku; dalo by se 

říci, že tělo i postavu „má“ každý člověk nebo cvičenec/duch, ačkoli „vlastníkem“183 správné 

postavy či správného držení těla (výrazy „postava“ a „držení těla“ jsou v analyzovaných 

textech takřka zastupitelné) zdaleka není každý. Podle Jana Janeleho je postava (na rozdíl od 

těla, jež je pouze „tělesem“ a „hmotou“) tím, co odlišuje člověka „tak nápadně od tvorů méně 

dokonalých“,184 ovšem jedině tehdy, jedná-li se o postavu „pěknou“, tj. především „přímou“. 

Správné držení těla je popisováno jako „přímé“ či „vzpřímené“, dále „pevné“, ale zároveň 

„pružné“, a teprve tehdy může být označeno jako „vhodné“, „krásné“ či „bezvadné“. Kladné 

hodnocení přímé postavy v textu vystupuje jako samozřejmé, a jeho zdůvodnění se tak 

objevuje pouze sporadicky. V Janeleho textu je vzpřímenost kladena do souvislosti se 

schopností člověka „hleděti vpřed a vzhůru“, kterou člověk jakožto „pán přírody“ disponuje 

na rozdíl od zvířat.185 Přímá postava je na tomto místě metaforickým vyjádřením nadřazenosti 

a progresivity člověka  (ve smyslu schopnosti vývoje „vpřed a vzhůru“). Správnost držení těla 

je však mnohem častěji zdůvodňována pomocí estetického vkusu, jenž je reprezentován jako 

všeobecně sdílený. Podle Janeleho „[...] pěkná, přímá a pružná postava již zdaleka upoutává 

pozornost okolí, [...] bývá tak často po zásluze oceňována a chválena, ba dokonce i nadšeně 

velebena a básníky opěvována, [...]“.186 Tento druh vkusu není, jak bychom si mohli myslet, 

připisován lidem s vyšším sociálním statusem, ale naopak je spojován s dávnou lidovou 

                                                 
183 Karásek, J.: Držení těla. VT, 2/1909, s. 54. 
184 Janele, J.: Pečujme o přímou postavu žáků! VT, 5/1909, s. 201. 
185 Tamtéž. 
186 Tamtéž. 

 - 74 - 



moudrostí, jež je patrná z různých příslovích, např. „je rostlý jako jedle“.187 Jaroslav Karásek 

pak zmiňuje nejen „příjemný dojem“ a „již předem příznivější mínění“ o člověku, jehož 

držení těla je přímé, ale i „znamení“ pro tělesnou a duševní „energii“, jelikož k dokonalému 

držení těla je zapotřebí „více životní energie a sebeovládání“.188 Přímá postava je tak pro 

učitele tělocviku základním distinktivním znakem, který podle nich umožňuje takříkajíc na 

první pohled posoudit míru tělesné zdatnosti a síly vůle člověka. Podle Janeleho „není 

možné“, aby neustálé pěstování „správného držení těla“ v tělocviku, „nezanechalo trvalých 

následků v každém svalu a každé kosti všech žáků“. Tito žáci se pak „nápadně liší“ od žáků, 

„kteří tělocviku nepoznali“.189 

Valná většina výpovědí spadajících do problematiky držení těla se zaměřuje na popis příčin, 

následků a způsobů nápravy postavy „vadné“, a to zejména prizmatem zdravotní ideologie. 

Ústřední postavení mezi „škodlivými účinky“ „chybného“ držení těla, které je definované 

především „shrbeností“, „sehnutostí“ a „kulatými zády“, zaujímá „tísnění“ hrudníku, jenž je 

kvůli „vypouklým“ zádům poněkud „zapadlý“, a brání tak „volnému a hlubokému dýchání“, 

což podporuje „zahnízdění plicních chorob“.190 U Karáska se objevuje také argument 

„tísnění“ „krčních žil“ vyvolané sklopením hlavy, čímž se brání „volnému odtoku krve 

z hlavy“ a „stavění krve v mozku se všemi vážnými následky jeho“.191 Tím však „zdravotní“ 

důvody končí, což svědčí o tom, že „vadnost“ a nenáležitost „chybného“ držení těla je 

konstruována především jinými prostředky než argumentativními. Ke konstrukci „vadné“ 

postavy tak v textu dochází opět hlavně prostřednictvím silně negativní rétoriky: výpovědi 

zahrnují výrazy typu „znešvařené“ držení těla, „znetvoření“ postavy, „kořeny zla“ (ve vztahu 

k příčinám „chybné“ postavy), „chabost“ či „chabá skleslost“. Jestliže přímá postava byla 

znakem síly, krásy a pevné vůle, „nesprávné“ držení těla „činí dojem matné slabosti“,192 

„znešvařená“ postava vypadá „smutně a nepěkně“ a jakoby „bez vlády“ (ducha nad tělem).193 

Kritika se tedy zdaleka nevztahuje pouze na tělo jako takové: 

 

                                                 
187 Tamtéž. 
188 Karásek, J.: Držení těla. VT, 2/1909, s. 54. 
189 Janele, J.: Novější směry vyučování tělocviku (dokončení). VT, 5/1911, s. 160. 
190 Některé tvary držení těla (dokončení). VT, 2/1907, s. 54. Článek je převzatý z časopisu „Ratibor“. 
191 Karásek, J.: Držení těla. VT, 2/1909, s. 55. 
192 Některé tvary držení těla. VT, 1/1907, s. 27. Článek je převzatý z časopisu „Ratibor“. 
193 Karásek, J.: Držení těla. VT, 7/1903, s. 198 n.; Karásek, J.: Držení těla. VT, 2/1909, s. 54. 
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„Pěkná postava bývá v životě často doporučením člověka na první pohled, snad proto, že 

naopak velmi často nedbalé držení těla a klátivý chod svědčí o loudavé povaze, ne-li o lenosti 

a nedbalosti vůbec. [...] Schýlená hlava, vyboulená záda a neovládané paže dodávají vždy 

rázu skrovné energie a neohrabanosti.“194 

 

Držení těla je zde uváděno do sémiotické souvislosti s osobností člověka a celkovou životní 

„energií“, ale s tím, že se jedná o spíše symbolický než ikonický druh znaku: zmíněná 

souvislost je totiž uchopena tak, že v mnohých případech může být pouze zdánlivá („dodávat 

rázu“). Legitimita normy přímé postavy (případně legitimita možnosti odsuzovat postavu 

„nepřímou“) tedy čerpá svou přesvědčivost zejména z poukazování na určitou sociálně 

ustavenou symbolickou praxi, která však není nahlížena jako konstrukt, nýbrž jako něco 

daného a hlavně i správného, čemu je třeba se přizpůsobit. 

Kromě čistě textové roviny jsou negativní atributy produkovány i skrze obrazový materiál. 

Obličej člověka na obrázku demonstrujícím „nedbalé“ držení těla se jasně liší od obličeje 

člověka s přímým držením těla tím, že vypadá smutnější a ošklivější (viz obr. 4 a 5). 

Souvislost způsobu držení těla a vzhledu v obličeji odpovídá i Karáskově tezi: „Často děti 

postav velmi úhledných i obličeje příjemného začnou nabývati tvarů obhroublých, tak že 

v nedlouhé době z dětí velmi hezkých, svižných a čiperných vyvíjejí se jinoši leckdy i v pravém 

slova smyslu neotesaní.“195 Vytváří se tak poměrně strukturovaná podoba tělesného stigmatu, 

zakládající možnost „na první pohled“ identifikovat tělesně i duševně méně zdatného jedince: 

„Působí zajisté velmi trapně u tak mnohého člověka jeho neohrabanost, kterou prozrazuje 

každým krokem a každým pohybem vůbec.“196 

„Chybné“ držení těla se nevyznačuje pouze „shrbeností“ či „sehnutostí“, důležitou roli hrají 

„zkřiveniny páteře“ čili „úchylky od formy přirozeného zakřivení páteře“, jejichž nejčastější 

formy jsou „plochá“, „vypouklá“ a „kulatá“ záda.197 Za vůbec nejzávažnější jsou ve všech 

analyzovaných textech považována právě záda „kulatá“, neboť přímo podmiňují „shrbenost“ 

a jsou jim připisovány nejzávažnější zdravotní implikace. Velký prostor je v textech věnován 

rozboru jednotlivých příčin „vadného“ držení těla, které jsou velmi rozmanité od dědičnosti 

přes „pouhou lenost“ a „pohodlnost“, „slabou soustavu tělesnou“ a slabou vůli, „nesprávně“ 

prováděná cvičení, dále jiné, zdravotní příčiny, jako je např. krátkozrakost, až k vnějším 
                                                 
194 Karásek, J.: Vedení k pořádku. VT, 6/1903, s. 173–174. 
195 Karásek, J.: Držení těla. VT, 2/1909, s. 55. 
196 Janele, J.: Novější směry vyučování tělocviku (dokončení). VT, 5/1911, s. 160. 
197 Některé tvary držení těla. VT, 1/1907, s. 27; Karásek, J.: Držení těla. VT, 7/1903, s. 198. 
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příčinám, jako jsou mimo jiné špatný tvar školních lavic nebo slabé osvětlení. U většiny 

příčin je celkem detailně popsáno, jakým způsobem daná příčina způsobuje „kulatá“ záda a 

„shrbené“ držení těla, u některých však tato argumentace zcela chybí. Janele např. pojednává 

o „zlozvyku naší mládeže zakládati paže v předu a v zadu“.198 U popisu škodlivých následků 

založení paží na hrudníku sice předkládá typickou výpověď o „tísnění“ hrudníku a 

„omezeném dýchání“, přičemž ramena „stažena poněkud ku předu“ způsobují „přirozené“ (tj. 

samovolné) zakulacení zad, avšak pro založení paží za zády použije výpověď plynoucí 

z jiného než lékařského diskurzu: „Zvyk zakládati paže za tělem je pěkné postavě přímo 

nebezpečný. [...] Je to rozhodně nepřirozená poloha lopatek a je tudíž nepřirozená a 

nesprávná také ona poloha paží. A proto pryč s ní!“ Jakmile nejčastěji používaný diskurz 

neumožňuje utvořit výpověď, jež by byla základem smysluplné argumentace, nebo pokud 

autor tento diskurz dostatečně neovládá, obvykle se v textu objeví „zástupná“ výpověď 

hodnotící tělo či tělesný pohyb z hlediska jejich „přirozenosti“, což je argument, který v textu 

zpravidla nepotřebuje další vysvětlení: jakmile je něco označeno jako „nepřirozené“, 

automaticky se tím produkuje status „nesprávné“. 

Kromě příčin „špatného“ držení těla je v textech věnována velká pozornost způsobům jeho 

prevence a nápravy, tj. v zásadě „ryzím“ projevům disciplíny. V centru nápravy pochopitelně 

stojí tělocvik, kterým „bojuje se proti vadě té přímo“,199 a to hlavně pomocí různorodých 

detailně popsaných cvičení, mezi něž patří např. cviky „trupu a svalů šíjových a zádových“, 

cviky na prohloubení dýchání, které by podle Karáska měly být zařazeny do každé hodiny 

tělocviku,200 ale rovněž i „cviky rovnováhy“ spočívající v nošení předmětů na čele, což žáky 

nutí zaklonit se a prohnout záda.201 Ve všech textech zabývajících se touto problematikou je 

zdůrazňována nutnost neustále „přesvědčivým způsobem“ vysvětlovat, co „mladému tělu 

vůbec a pěkné postavě zvláště škodí“,202 a to tím způsobem, aby u cvičenců „vzbuzen byl 

zájem a pozornost v držení těla“.203 Nejde tedy jen o to pomocí tělesné výchovy přímým 

způsobem napravovat, snažit se „zkrotit“ „neposlušné“ tělo, ale především o to, aby normy 

týkající se „správného“ držení těla byly plně internalizovány: 

 

                                                 
198 Janele, J.: Pečujme o přímou postavu žáků! VT, 5/1909, s. 202. 
199 Karásek, J.: Držení těla. VT, 7/1903, s. 199. 
200 Karásek, J.: Držení těla. VT, 2/1909, s. 58. 
201 Některé tvary držení těla (dokončení). VT, 2/1907, s. 54. 
202 Janele, J.: Pečujme o přímou postavu žáků! VT, 5/1909, s. 204. 
203 Karásek, J.: Držení těla. VT, 2/1909, s. 59. 
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„Především jest třeba morálního působení tělesných cvičení: Dítěti musí býti vštípeno 

vědomí síly a radosti z přímé postavy, musí býti naprosto přesvědčeno, že pouze přímé držení 

těla jest pěkné a vhodné; musí se naučiti v tomto směru stále na sebe dbáti, musí se stále míti 

na pozoru před chabou skleslostí.“204 

 

Cílem této snahy je, aby disciplína nefungovala jen prostřednictvím mechanismů, které 

působí na tělo formou vnějšího „nátlaku“, ale aby zároveň každý člověk měl bytostný zájem 

na tom co nejvíce se přiblížit „ideálnímu“ držení těla, a neustále se tak „disciplinoval“ sám, 

pouze na základě své motivace, jež vychází především ze sociálně produkovaného estetického 

vkusu a zdravotního vědění. Nejedná se však přímo o „jemnější“ formy moci spadající do 

„liberálního režimu“ těla, neboť mocenské mechanismy produkující touhy po určitém ideálu 

tělesnosti zde nejsou zprostředkovány (např. skrze masmédia), nýbrž jsou vnucovány pomocí 

rozkazů a napomínání. Podle Karáska je třeba, aby každý „svědomitý“ učitel, nejen učitel 

tělocviku, stále „pobízel“ žáky „ku správnému sedění a vadné snažil se napraviti“, testoval 

jejich „ostrozrakost“ a delší sezení vždy přerušil a dal pokyn ke cvičení „k narovnání zad a 

šíření hrudníku“.205 Janele v tomto směru zase připomíná, že je zapotřebí „Velmi častým a 

trpělivým napomínáním zvykati mládež všech škol držeti stále tělo zpříma a hlavu vzhůru.“206 

Škola má dokonce „plné právo zakročiti rozkazem“ i v takových případech, kdy ke špatnému 

držení těla vedou příliš dlouhé vlasy.207 Vedle snahy směřující k tomu, aby se žáci a žákyně 

s kladenými normami vnitřně ztotožnili a k tomu si ještě zachovali svou individualitu, se tedy 

stále silně projevuje tendence přímého vymáhání poslušnosti. 

 

3.4.3 Slušný pohyb 

Kontext, v němž se nejčastěji vyskytují disciplinující výrazy jako „poroučení“ a „velení“  

(žactvu) nebo „řízení“, „poučování“, „navádění“, „pobízení“ a „upozorňování“ (žactva), se 

týká zvláště poslušnosti v jejím specifickém modu „slušnosti“. Přestože se ve Výchově tělesné 

poměrně často objevují výpovědi odkazující k normám, jež se týkají společenské etikety či 

obecně společenských „mravů“, zdaleka nejvíce je problematizována „slušnost“ různých 

tělesných pohybů. Článek Františka Kincla začíná slovy: „Ne posledním úkolem cvičení 

pořadových je naváděti žáky k sebeovládání, ke slušnému chování a také skutečně učiti je 
                                                 
204 Některé tvary držení těla (dokončení). VT, 2/1907, s. 54. 
205 Karásek, J.: Držení těla. VT, 2/1909, s. 58. 
206 Janele, J.: Pečujme o přímou postavu žáků! VT, 5/1909, s. 204. 
207 Dlouhé vlasy. VT, 6/1905, s. 188. Z rubriky „Zprávy“. 
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slušným pohybům.“208 Mezi „slušné pohyby“, které je třeba pěstovat v tělocviku zejména při 

pořadových cvičeních (vytváření a přetváření různých řad a formací), patří např. Kinclem 

popisované „správné“ vycházení ze dveří, jež je definováno jako jeden ze společensky „velmi 

důležitých výkonů“. Mezi „neslušné“ pohyby při vycházení ze dveří je řazeno obracení se 

zády k „vyprovázejícímu“, chybné držení těla a způsob poklony. Podle Kincla navíc někteří 

„žáci, ale i dospělí nedovedou projíti dveřmi, aby do nich nevrazili“, což patrně souvisí 

s požadavkem neobracet se při odchodu zády.209  

Nácvik „slušného pohybu“ je strukturován podle nejrůznějších eventualit, s nimiž se lze 

setkat „v praktickém životě“. Modelové dveře jsou vytvořené ze dvou kusů tělocvičného 

nářadí; nejprve jimi žáci musejí procházet jako by byly dveře dokořán, později se umělé dveře 

zúží a simuluje se odcházení ze dveří pootevřených nebo blokovaných nějakou osobou. 

Kromě toho se mezi kusy nářadí pokládá žíněnka nebo skokanský můstek kvůli tomu, aby 

žáci dovedli procházet dveřmi s různou výškou prahu a aby se (zejména v případě můstku) 

uměli pohybovat i „na půdě nerovné“. Dále se nacvičují poklony, a to přes levou či přes 

pravou nohu podle toho, kde se zrovna nachází „vyprovázející“, jehož představuje učitel 

stojící u provizorních dveří. Nácvik počítá dokonce i se situací, kdy je „vyprovázejících“ více, 

a v takovém případě se na druhou stranu od učitele postaví „snad třeba i některý spolehlivý 

žák“, jenž simuluje další osobu, které je třeba se poklonit. Nejprve má tento žák stát daleko od 

učitele, „aby přecházející žáci měli dosti času na rozmyšlení mezi první a druhou poklonou“, 

a po chvíli cvičení musejí žáci nacvičit dvě poklony bezprostředně za sebou. Nejtěžší verze 

cvičení je postavit hned několik „spolehlivých žáků“ na obě strany, přičemž každému z nich 

se musejí žáci směřující ke „dveřím“ poklonit přes příslušnou nohu. U samotného procházení 

„dveřmi“ se pak stanovují další obtížné varianty, jako je „v praktickém životě“ rovněž 

„běžné“ odcházení ve spěchu a ve větším počtu osob.210 „Výkony“, jež předepisuje tělesná 

výchova, se sice týkají hlavně zvládnutí určitých cviků (např. roznožky přes kozu), zároveň se 

však jedná o nacvičení takových druhů pohybu, které člověk častěji využívá „v praktickém 

životě“. Norma upravující konkrétní podobu „výkonu“ směrem k náležité slušnosti zde není 

stanovena tělovýchovnou soustavou cviků, ale společenskou konvencí (hovoří se např. 

o „zvyku“ či o „požadavku společnosti lidské“). Ideální tělo, které má vzejít z náležitě 

prováděné tělesné výchovy tak není pouze tělo vycvičené, nýbrž i tělo slušné. 

                                                 
208 Kincl, F.: Vycházení ze dveří. VT, 2/1908, s. 69. 
209 Tamtéž. 
210 Tamtéž, s. 69–71. 
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Slušné tělo je především tělo vykonávající „slušný pohyb“ a slušné vycházení ze dveří je 

pouze jedním z jeho případů. Na obecné rovině se slušnost projevuje zvláště v „uhlazenosti“ a 

„jemnosti“ pohybu i chování. Již v předchozí kapitole jsem naznačil, že tato „jemnost“ se 

významově poněkud liší od „přirozené ženské jemnosti“. Mnohem častěji než „jemnost“ se 

totiž v textu vyskytuje výraz „zjemňování“ (mravů či pohybů). Nevyžaduje se tedy, aby 

pohyby žáků (chlapců) byly jemné a tato jemnost byla jejich podstatou, nýbrž aby byly o něco 

jemnější než dříve, tj. předtím, než se tělo podrobilo „řádnému“ výcviku. 

 

„Jest opravdu mnohdy hrozno, jak chovají se žáci, mají-li se pohybovati na veřejnosti, [...] 

Přešlapují z nohy na nohu, klátí sebou, nevědí kam s rukama, zkrátka jsou plni rozpaků. Jest 

to ovšem přirozeno. Povážíme-li, jakou část svého života ztráví ve školní lavici, jež je jim jako 

želvě krunýř, nepodivíme se pak této neotesanosti. [...] Na tělocviku jest tedy, aby obrušoval, 

co se obrousiti dá. Tu zvykají si žáci státi nekryti a to ve stoji úhledném, beze všech 

zbytečných pohybů. [...] Ve Švédsku, kde tělocvik školní dodělal se pěkných výsledků, jest 

pěkná chůze a úhledné držení těla nápadno i u lidu prostého.“211 

 

V citovaném úryvku vystupuje slušné tělo jako tělo odkryté, které s sebou nese možnost být 

zdrojem „rozpaků“, neboť se předpokládá, že každý žák si je své tělesné odkrytosti plně 

vědom. Slušnost ve vztahu k tělu tedy vyžaduje nejen teoretické zvládnutí určitých sociálně 

předepsaných pohybů, jako je např. způsob úklony, ale i náležitou jistotu v chování, jež se 

projevuje zejména kontrolou nežádoucích efektů odkrytosti. Tělocvik pak „neotesaný“ tělesný 

materiál „obrušuje“ pomocí působení různých cvičení přímo na tělo a zároveň má pěstovat 

absenci studu, jelikož každé cvičení probíhá „před zraky žáků ostatních“.212 Protiklad 

slušnosti v pohybu a chování je vyjádřen výrazem „neotesanost“, která je hodnocena jako 

„přirozená“ vlastnost školní mládeže. „Přirozené“ zde však neznamená „od přírody“, nýbrž 

„samo sebou“: pro Karáska je zcela samozřejmé, že za „rozpačité“ sebeovládání žáků nese 

vinu systém školní výuky, který jednak pomocí různých disciplinačních mechanismů ukrývá 

těla žáků do „želvího krunýře“ tak, že se z nich stávají „nesmělí a neohrabaní tichošlápci“,213 

a jednak se v něm celkově zanedbává „výchova do společnosti“, místo níž dochází 

                                                 
211 Karásek, J.: Úkol učitele tělocviku. VT, 5/1907, s. 125. 
212 Tamtéž. 
213 Tamtéž, s. 126. 
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k „přeplnění hlavy spoustou učeností“.214 Příčinou nedostatku „slušného pohybu“ může být 

podle Karáska i nedostatečná průprava ze strany rodiny ve vztahu k sociální vrstvě, do níž 

náleží.215 Proto se v jeho výše uvedeném textu objevuje zmínka o švédském tělocviku, který 

je na tak vysoké úrovni, protože se mu daří „obrušovat“ dokonce žáky pocházející „z lidu 

prostého“. Jan Svozil obdobně hovoří o „venkovských ústavech“, kde nejnadanější žáci mají 

často „neotesané a hranaté“ způsoby: „Hoši tito většinou jsou bodří venkované, kteří nemají 

příležitosti seznámiti se doma s taktem a jemnějším způsobem.“216 Na druhou stranu se patrně 

nejedná přímo o třídní distribuci významů, neboť „jemnost“ se v textu neváže pouze k vyšší 

sociální vrstvě jako její distinktivní rys, stejně jako se „neotesanost“ zdaleka netýká jen 

„venkovanů“. 

Kromě „jemnosti“ spočívá tělesná „slušnost“ spíše v úspornosti pohybů než ve složitých 

pohybových figurách. Jak jsme viděli výše, Karásek popisuje „neotesané“ žáky jako ty, již 

„přešlapují z nohy na nohu, klátí sebou, nevědí kam s rukama“ a naopak v tělocviku se žáci 

mají učit nedělat „zbytečné pohyby“. Podle Svozila se „sejmutí klobouku“ při pozdravu musí 

„díti slušně bez všelikých nápadných pohybů“, přestože se zároveň nemá usilovat o „nějakou 

theatrální škrobenost“.217 Je pozoruhodné, že konkrétní nácvik pozdravu je popisován pomocí 

velmi podobných prostředků jako obvyklejší tělovýchovné cviky: „Na prvou dobu uchopiti 

klobouk, na druhou sejmouti, na třetí dáti klobouk na hlavu, na čtvrtou připažiti. Po 

částečném nacvičení velíme-li: Pozdravte, teď!“218 Slušné tělo se tak přibližuje tělu 

cvičenému a nejedná se o úplně náhodnou souvislost. Zakotvení nácviku „slušného“ pohybu a 

mravu v nejvlastnější oblasti tělovýchovného diskurzu, v popisu cviků, je performativním 

aktem, kterým se podporuje nárok tělocviku na „výuku slušnosti“ v rámci školní výchovy, a 

tímto nárokem se zároveň legitimizuje prestiž tělocviku mezi ostatními školními předměty. 

 

3.4.4 Formy výcviku 

Dosud jsme se zabývali normami a nároky na (po)slušnost spíše v obecné rovině. Nyní se 

zaměříme na texty předepisující „správné“ formy disciplinační praxe ve vyučování tělocviku, 

které na jednu stranu kladou různá omezení týkající se organizace samostatného či společného 

pohybu cvičících, ale na druhou stranu zároveň stanovují přesné požadavky na činnost učitele, 

                                                 
214 Karásek, J.: Vedení k pořádku. VT, 6/1903, s. 176. 
215 Tamtéž. 
216 Svozil, J.: Cvičení ve slušnosti. VT, 6/1904, s. 171. 
217 Tamtéž, s. 173. 
218 Tamtéž. 
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jenž je tedy spíše produktem než zdrojem disciplinační moci, přestože je stále jejím 

„nezbytným“ koordinátorem. 

 

„Dále je záhodno, cvičí-li se na několika nářadích nebo po skupinkách, aby bylo cvičení 

současně prováděno. Je toho třeba, protože pak každá odchylka je patrnější a učitel nemusí 

pozornost svou obraceti na různou činnost žáků (neboť kdyby necvičili současně, musel by 

učitel v téže době a s touž přesností všimnouti si jak jeden žák se rozbíhá, odskakuje-li druhý 

správně, koná-li třetí v letu žádané pohyby a dopádá-li bezpečně čtvrtý). Proto žádáme na 

žácích, aby se teprve po daném znamení rozběhli. To ovšem díti se musí na povel, jejž dává 

učitel buď slovem (,Teď!‘) anebo ťuknutím. Toto znamení však bývá také spolu i pokynem 

následujícím žákům, aby vstoupili na místo určené a ku cvičení se připravili. Učitel se staví 

vždy vedle náčiní ku skoku, aby viděl žáky se strany, tedy stále. Žáci obyčejně nedovedou 

zachovati zcela pořádek při nastupování a nedočkavě se rozbíhají.“219  

 

Z textu je patrné, že určité nároky se kladou na žáky stejně jako na učitele. Implicitně se zde 

předpokládá, že „žáci“ tvoří nediferencovanou masu těl, jež disponuje jistými očekávatelnými 

způsoby chování (žáci se „nedočkavě rozbíhají“ a nedokáží „zachovati pořádek“, při cvičení 

vykazují „odchylky“ atd.), které jsou v zásadě dané a neměnné, a změnit nebo usměrnit je tak 

může jedině zvnějšku působící moc. Na rozdíl od popisů cviků se v tomto ani v obdobných 

textech nekladou požadavky na jednotlivého cvičence; po cvičencích jako takových se přímo 

obvykle nic nevyžaduje. Disciplinační pokyny v textu vystupují takřka výhradně skrze osobu 

učitele, který pomocí „povelů“ a „znamení“ nediferencovanou masu těl koordinuje: výpověď 

(ideálně-typicky) „cvičenci se musejí připravit ke cvičení“ zde tedy nabývá podoby „učitel 

musí zavelet, aby se cvičenci připravili ke cvičení“. Rozdíl je sice jen ve zvolených 

jazykových prostředcích, ale dobře se na něm ukazuje, že učiteli a technologii rozkazu (signál 

– úkon) je v tělovýchovném disciplinačním aparátu připisována stěžejní úloha.  

Jakým způsobem je disciplína distribuována mezi učitele a žáky, je vidět na odůvodnění 

potřeby synchronizovaného cvičení ze začátku výše citovaného textu. Po učiteli se vyžaduje, 

aby věnoval pozornost všem žákům a jejich tělesným „odchylkám“, a to během několika 

různých fází předepsaného cviku, přičemž lépe se mu má posuzovat tehdy, když daný počet 

žáků se vždy v jednu chvíli bude nacházet ve stejné fázi. Z výčtu prvků, kterých si učitel má 

všímat, jsou však zároveň patrné požadavky na pohyb cvičenců: není lhostejné, „jak se žák 

                                                 
219 Švácha, Václav: Skok prostý. VT, 2/1906, s. 40. 
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rozbíhá“, po rozběhu nesmí pouze skočit, nýbrž „odskočit správně“, během následného „letu“ 

pak musí vykonávat jen takové pohyby, které jsou „žádané“, a nakonec musí ještě náležitým 

způsobem („bezpečně“) dopadnout. V rámci přípravy ke cvičení si navíc musejí stoupnout 

„na místo určené“ nejen cvičenci, nýbrž i učitel – ten se podle Šváchy musí postavit „vždy 

vedle náčiní ku skoku“. 

Pro texty stanovující disciplinační techniky je charakteristické, že veškeré rozmístění 

jednotlivých těl (mnohdy včetně učitele), zahrnující pořadí a směr pohybu každého z nich, je 

ilustrováno pomocí detailního, téměř geometrického schématu. Na obrázku, který se váže ke 

Šváchově textu (obr. 6) se také ukazuje, že fixní pozice cvičenců i učitele jsou právě takto 

vymezeny nejen proto, aby se zabránilo jak pomyslnému (z hlediska efektivity tělocvičného 

výkonu), tak i doslovnému srážení těl, nýbrž i kvůli principu zachování vzájemné viditelnosti, 

a to z několika důvodů. Jednak je vystavování „nekrytého“ těla před zraky ostatních ústrojnou 

součástí výcviku ke „slušnému pohybu“, a jednak se povinnou viditelností zajišťuje větší 

automatičnost dodržování disciplinačních předpisů (jakkoliv se nejedná o žádný promyšlený 

„panoptismus“). Tím, že je každému cvičícímu přiděleno konkrétní místo a zároveň se díky 

synchronizaci pohybu rozdíly mezi těly přesouvají z kategorie různých pohybových stadií na 

rovinu drobných individuálních odchylek, lze sledovat a napravovat jednoho cvičence stejně 

jako ostatní. Nejde tedy o to rozvrhnout v prostoru individuální těla jakožto izolované prvky 

ani o to zajistit funkční mobilitu masy, nýbrž o to vynalézt taková operativní spojení, která 

cvičiteli umožní (nejen při cvičení skoku, ale při všech cvičeních) generovat transparentní a 

automatizovanou geometrii segmentovaných tělesných množin, jež se od sebe vzájemně liší 

především rozmístěním cvičenců a modem či stadiem pohybu, jímž je definována kategorie 

pozorovatelných „odchylek“. Do množin jsou formována jednotlivá těla právě cvičící, těla 

nastupující a odcházející od cvičení i těla statická a každá množina má pevně předepsaný 

způsob chování.220 Podle Janeleho je z hlediska zachování pořádku dokonce o něco 

důležitější zabezpečit „vhodné umístění žáků právě necvičících“ než těch, co právě cvičí, 

neboť jejich hlavním úkolem je bez ustání pozorovat „výkony“ cvičících.221 Stejně tak se 

musejí pozorovat i žáci přímo během cvičení: „Vědomí, že provedení cviku cvičencem 

sousedním jest vhodným měřítkem ku srovnání s cvikem vlastním, pobádá jej ku snaze, aby 

                                                 
220 Výraz „množina“ se v pramenných textech nevyskytuje, a používám jej tedy jen jako analytický a 
explikativní nástroj. Množinami rozumím určitá seskupení těl, která v sobě mohou zahrnovat i různé 
podmnožiny (např. menší seskupení, jemuž jsou dočasně přiděleny jiné mody pohybu) a operativně se prolínat a 
vytvářet tak nové množiny. 
221 Janele, J.: O nástupu žáků ke cvičení. VT, 4/1909, s. 149. 
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sám docílil dokonalosti pokud možno nejvyšší.“222 Přestože se tímto požadavkem (vzato čistě 

podle textu) primárně nemá zajistit dozor žáků nad sebou samými, nýbrž hlavně naučení 

cviku, už pouze tím, že jsou žáci přinuceni sledovat a neustále (třeba jen podvědomě) 

posuzovat kvalitu cviků předváděných jinými žáky, kteří zase vědí, že jsou jimi sledováni a 

posuzováni, se konstituuje velmi subtilní forma disciplinační moci, která nemá žádný 

konkrétní zdroj, ale je zcela rozptýlená mezi jednotlivé žáky vykonávajícími nad sebou 

d

čeno vypouklým 

m

různé, ale vnitřně homogenní: „liší seknou ve vzpažení poníž zevnitř, sudí dovnitř, takže proti 
                                                

ohled. 

Popsaný disciplinační mechanismus se nyní pokusím přiblížit na příkladech z několika 

různých textů a nákresů. Geometrizace žádoucího pohybu se nejvíce projevuje u popisů 

cvičení s hudbou, což jsou nejčastěji „reje“, tance a jiná cvičení, jež jsou vyhodnocena jako 

dostatečně „efektní“ na to, aby mohla být performována na veřejnosti. Geometrické prvky 

nepřísluší pouze ilustrativním grafickým schématům, nýbrž někdy z nich migrují přímo do 

textu: „Vodič a vodička stojí obapol kružnice obličejem proti sobě, držíce se nezkříženě za 

ruce.“223 Množiny „vodičů“ a „vodiček“, jež mají předepsané jiné mody pohybu, jsou tak 

oddělené pomyslnou „kružnicí“ jak na obrázku, tak v textu. Na nákresu se kromě kružnice 

objevují také další geometrické znaky: těla cvičenek v obou množinách jsou zobrazeny jako 

křivky (podobné tvaru znaků závorky), přičemž nasměrování obličeje je ozna

ístem každé křivky, zatímco paže jsou zachyceny pomocí přímek (obr. 7). 

Božena Marešová rozlišuje hned několik typů kruhových útvarů: „kruhovou řadu“, 

„kruhový proud“ a „kruhový šik“, přičemž všechny mají své podkategorie podle toho, zda se 

cvičí ve dvojicích nebo ve čtveřicích, zda cvičenky stojí čelem nebo bokem a zda směřují 

vlevo či vpravo.224 Cvičení podle kruhových obrazců se objevuje velmi často a to i v případě 

jiných cvičení než těch vyloženě tanečních. Např. Alois Beňa popisuje cvičení se šavlemi, 

které by svou formou odpovídalo kategorii „kruhový šik dvojic boční“ (obr. 8): „Cvičenců 

nejlépe 16 seskupených tak, že liší v kruhu vnějším stojí, obráceni tváří do středu, sudí 

v kruhu vnitřním, obráceni čelem ze středu. Průměr kruhu pro 16 cvičenců 6 metrů, šířka 

mezikruží 80–100 cm.“225 Rozmístění těl je zde tedy orientováno dokonce podle dvou 

kružnic, jejichž průměry jsou stanovené přesnou mírou. Opět jsou od sebe oddělené tělesné 

množiny –„sudí“ a „liší“ (na obrázku jsou upřesněni číslem) – jejichž pohyby jsou vůči sobě 

 
222 Karásek, J.: Vedení k pořádku. VT, 6/1903, s. 174. 
223 Marešová, B.: Lidové tance v dívčím tělocviku. VT, 2/1903, s. 49. 
224 Marešová, B.: Dívčí tělocvik. VT, 9/1906, s. 246. 
225 Beňa, A.: Cvičení se šavlemi. VT, 8/1913, s. 250. 
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sobě navzájem sekají“.226 Synchronizace pohybu je zajištěna rytmickou hudbou, podle níž se 

pak odpočítávají jednotlivé takty stanovující příslušný tělesný úkon každé množiny. Proč však 

žáci musejí sekat zrovna v kruhu? Domnívám se, že na obecné rovině to vyplývá z dominance 

geometrické přesnosti (tedy nejen kružnic, ale i jiných tvarů) v dobové tělovýchovné tradici, 

ovlivněné zejména turnery a sokoly. Zároveň má prokalkulovaná praxe rozmístění jednotlivců 

i kolektivit v kruhu symbolizovat náležitou vycvičenost a disciplínu, která je považována za 

hlavní zdroj „efektnosti“, jíž je zapotřebí při „veřejných cvičeních“.227 V jiném textu Beňa 

rozděluje cvičení při každé z devíti slok doprovázející písně na dvě hlavní části: „pochod“ a 

„obrázek“. Nejprve žačky různým způsobem pochodují v kruhu a poté se zastaví v nějaké 

kruhové formaci. Zatímco během „pochodu“ opět nabývají na důležitosti množiny, tvořené 

očíslovanými těly, v „obrázku“ se vytrácejí i poslední zbytky individuální tělesnosti, neboť 

stěžejní zde zůstává pouze generální „estetické“ hledisko: zda je dostatečně „pěkný“ 

geometrický obrazec jako celek, ovšem nikoli v náčrtu otisknutém v časopise, nýbrž přímo 

v navrhované tělocvičné praxi.228 Na Beňově textu se také dobře ukazuje, jakým způsobem 

dochází k neustálému protínání a přeskupování tělesných množin: 

 

„Děvčata držíce se za ruce rychle zatočí ¼ kruhem na levo tak, že stojí ve čtveřicích 

pravým bokem do středu a cvičí pak ,průplet‘, to jest: žačky první a čtvrtá projdou dvakrát 

brankou, utvořenou pažema druhé a třetí (žačky se při tom stále drží za ruce) a jdou prvá na 

pravo, čtvrtá na levo na své místo. Druhá se při tom otáčí na místě na pravo, třetí na levo.“229 

 

Skupina cvičenek v první části cvičebního úkonu tvoří jedinou množinu, neboť všechna 

„děvčata“ mají stejný úkol: stát ve čtveřicích bokem do středu kruhu. Čtveřice jsou však již 

předem segmentované pomocí čísel. V další části se totiž původní jednolitá množina rozdělí 

v množiny dvě, tvořené všemi cvičenkami, jež jsou označeny čísly 1, 4 a 2, 3, a jejichž úkoly 

jsou odlišné. V poslední části vzniknou množiny dokonce čtyři a každá je tvořená žačkami se 

stejným číslem, neboť předepsaná činnost se nyní liší u každé cvičenky z původní čtveřice. Po 

dokončení všech úkonů se čtyři množiny opět spojí v jedinou a žačky „pochodují“ vstříc 

dalšímu cvičebnímu „obrázku“. 

 
                                                 
226 Tamtéž, s. 251. 
227 Tamtéž, s. 250. 
228 Beňa, A.: Rej se zpěvem pro nejmenší dívky. VT, 1/1911, zvl. s. 26–28. 
229 Tamtéž, s. 28. 
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Geometrická koordinace tělesných množin se neprojevuje pouze u disciplinačních předpisů 

stanovujících náležitou dislokaci těl u konkrétních cvičení. Velká váha je přisuzována rovněž 

(či dokonce především) organizaci příchodu žáků do tělocvičny, cirkulaci pohybu cvičenců u 

cvičebního nářadí a masovým přesunům mezi cvičeními. Podle Janeleho se mají nástupy do 

tělocvičny i ke cvičením odvíjet od různých faktorů, jako jsou rozměry tělocvičny, umístění 

nářadí, počet žáků, ale zároveň „esthetická vnější stránka“. Volba nástupu také může záviset 

na „subjektivní osobitosti“ učitele, ovšem nejzásadnější hledisko je, aby byl nástup vykonán 

„snadno a rychle“.230 Tělovýchovná disciplína není omezena jen na dění v tělocvičně; žáci 

musejí vytvořit náležitě strukturované a lokalizované tělesné množiny již v šatně (obr. 9). 

Množiny zde však nejsou tvořeny dvojicemi žáků, nýbrž žáky kódovanými lichými a sudými 

čísly, přičemž liší musejí co do tělesné výšky být vždy menší než sudí a čím je dvojice 

celkově vyšší, tím vyšším je označena číslem. Poté mají žáci pochodem ve dvojicích se 

stanovenými rozestupy vejít do tělocvičny, kde pochodují několikrát do kola tak dlouho, než 

dozpívají „některou národní píseň hodící se do pochodu“. Pak se dvojice postupně zastavují a 

šikují tak, že vzniká dvojitá řada, kde blíže „velitelskému stolu“ učitele stojí menší žáci a na 

vzdálenější straně zase větší žáci (obr. 10). Hierarchizace cvičenců podle tělesné výšky 

nevyplývá ani tak z estetických požadavků jako spíše z požadavku permanentní viditelnosti 

(v tomto případě směrem k „velitelskému stolu“ a od něj). 

Nejpregnantněji se disciplinace tělesných množin projevuje v jejich přesně definované 

cirkulaci během cvičení na nářadí (obr. 11): „Na povel ,Dál‘! (nebo jeden poklep tyčí o 

podlahu) obrátí se všichni první mrštně čelem v zad (v levo), načež na povel ,Pochod!‘ (nebo 

dvojitý poklep tyčí) odejdou prve popsaným způsobem. Současně na týž povel přistoupí 

následující (druzí) k nářadí, a třetí vykročí z družstev a jdou středem tělocvičny přímo 

k nářadí.“231 Technologie příkazu zde funguje tak, že singulární pokyn se vztahuje k více 

označovaným, takže množiny musejí být schopné synchronně vykonávat odlišné činnosti 

podle jediného nediferencovaného signálu. Tělo je tedy reprezentováno jako svého druhu 

mechanická součástka automatizované kombinatoriky kódovaných množin (na obrázku 

vystupují v podobě multiplikátů písmen „o“, „p“ a „n“ čili „odcházejících“, „přicházejících a 

„následujících“) a prostorových fragmentů, které jsou vymezené pomocí fixních bodů, přímek 

a úhlů. V případě masových přesunů mezi cvičeními (a nářadími) se původní množiny 

operativně přeskupují, a vytvářejí se tak různě sešikované skupiny cvičenců nazývané „čety“, 

                                                 
230 Janele, J.: O nástupu žáků ke cvičení. VT, 4/1909, s. 149. 
231 Tamtéž, s. 160. 
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jejichž aktivita je opět koordinována v komplexním rozvrhu zaujímaných pozic, rozestupů, 

směrů, úhlů při obratech, rychlostí pohybu a intervalů mezi jednotlivými úkony.232 Závěrem 

lze shrnout, že disciplinační techniky generované k zajištění efektivního i estetického 

„pořádku“ před, během i po cvičení vcelku odpovídají tomu, co Foucault nazývá jako 

„taktiky“ čili „umění konstruovat s lokalizovanými těly kódované činnosti a naučené 

schopnosti, tedy aparáty, v nichž je produkce rozmanitých sil převážena propočtenou 

kombinací“.233 

 

3.4.5 Smysl pro pořádek 

V poslední části této kapitoly se budu ještě krátce věnovat otázce, jakým způsobem je 

tělovýchovná disciplína legitimizována či dále tematizována. V centru těchto tematizací stojí 

především pojem „kázeň“: jak se „tělocvičná“ kázeň liší od kázně v jiných předmětech, 

kterým druhům kázně je třeba se vyhnout a jak nejlépe lze náležitou kázeň vytvořit a udržet. 

 

„Tu právě kázeň lze zaříditi snadno tak, že chovanec ovládán úplně, anebo zase dopřáti mu 

něco volnosti a přece ho v moci držeti, nebo dokonce lze mu pustiti uzdu úplně a přece vždy 

podléhá žák vedoucímu, třeba domnívá se, že samostatně jedná. O to právě jde, aby učitel 

tělocviku dovedl učení tak zaříditi, aby žáci ani nepozorovali, že jsou učitelem ovládáni a 

drženi, aby nastoupila sice kázeň volnější formou, ale duchem aby ovládal celé vedení učitel – 

jemně a přece jistě.“234 

 

V uvedeném textu Vladimíra Šváchy se ukazuje jednak další metafora „ovládnutí těla“ jako 

„zkrocení“ („pustiti uzdu“), ale především nejobvyklejší postoj ke kázni sdílený mezi učiteli 

přispívajícími do VT: kázeň je třeba za každou cenu zachovávat, neboť tělocvik bez kázně 

„tak odporný působí dojem“235 nebo se může stát „bezpečným hrobem pro veškerý úspěch 

vyučování“,236 ale zároveň je třeba kázeň prosazovat „jemně“ a nejlépe tak, aby došlo k její 

nevědomé interiorizaci. Další možnost je, aby si žáci osvojili určité způsoby chování zcela 

                                                 
232 Např. Švára, J.: Nástupy ku cvičením prostým. VT, 9/1910, s. 234–243. 
233 Foucault, M.: Dohlížet a trestat, s. 241. 
234 Švácha, Vladimír: Tělocvik přispívá ku výchově vůbec. VT, 3/1906, s. 58. 
235 Janele, J.: Tělocvik na školách obecných a měšťanských. VT, 9/1903, s. 292. 
236 Karásek, J.: Úkol učitele tělocviku. VT, 5/1907, s. 120. 
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vědomě. Podle Karáska „násilná“, vynucená kázeň produkuje „zase jen násilníky“,237 zatímco 

„pravá, dobrovolná kázeň probuzuje uvědomělou povolnost“ (ve smyslu poslušnost).238 Tento 

druh kázně, nazývaný také „samokázeň“, má být vybudován pomocí přímého odůvodnění a 

přesvědčení žáků o její správnosti. Základní argumentační strategií je zde poukazování na 

zásadní odlišnost tělocviku od ostatních předmětů, kde se žáci musejí vzdát „části své osobní 

svobody a potlačiti v sobě přirozenou touhu po pohybu“.239 „Touha po pohybu“ je uchopena 

jako zcela zásadní a „přirozený“ atribut každého žáka a pohyb, kterého se žákům v tělocviku 

dostává v hojné míře, tak může být prezentován jako „odměna“ za podstoupenou disciplínu. 

Podle Karáska někteří žáci sami brzy nahlédnou, že kázeňská opatření slouží pouze 

k zabezpečení rychlosti cirkulace cvičenců při jednotlivých cvičení, a že je vzhledem k jejich 

touze po „hojnějším“ pohybu a tedy naplnění jejich „přirozenosti“ v jejich vlastním zájmu se 

„ochotně a s uznáním“ podrobit „i ostřejší kázni“.240 „Samovolná“ kázeň je legitimizována 

zejména tím, že se její účinky přenášejí i do života mimo školu a u žáků se vyvíjí „opravdová 

samostatnost“.241 K tomu, aby byla disciplína plně internalizována (v tomto smyslu se 

v textech několikrát objevuje metafora „vlít do krve“), je potřeba takových opatření, jako jsou 

přesně stanovené nástupy ke cvičení a odcházení od nářadí. Karásek dokonce podotýká, že na 

tom, kudy a jak cvičenec k nářadí přichází, v podstatě nezáleží, ale podobná omezení jsou 

důležitá právě pro pevné osvojení „smyslu pro pořádek“ a „přesvědčení o povinnosti“. 

„Z něho vyvíjí se chuť ku práci a vytrvalost, jež ve spojení se smyslem pro pořádek dovedou 

se zásobou energie životní náležitě hospodařiti a ji plodně využiti.“242 Disciplína cvičenců je 

tak ve výsledku legitimizována jako výcvik svědomitých a cílevědomých pracovníků, kteří na 

základě vlastního rozhodnutí dokáží přizpůsobovat své individuální blaho ve prospěch většího 

celku: „Současným zaměstnáním větších skupin vznikají obmezení pohybu, která jednotlivci 

dle svých duševních a tělesných vloh různě pociťují. Tato závislost jednotlivce od většího 

celku a rovnoprávnost všech, musí žáky vpraviti do vědomí, aby se učili kázni také pro život a 
                                                 
237 Velká kritika se vztahuje k „násilné“ výuce na způsob „vojenského dressury“, která nutí žáky pohybovat se 
stejně „prkenným“ způsobem jako „pruští pěšáci“, „nesmějíce při tom takřka ani oči odvrátiti od určeného 
směru“. Přestože některé výše popisované techniky organizace cvičících mohli působit právě jako „vojenský 
drill“, podstatné je, že přívlastek „vojenský“ se u těchto návrhů kvůli svým negativním konotacím (ovšem jen ve 
vztahu k disciplinačním předpisům) nikde nevyskytuje. Označení disciplinačních technik má totiž přinejmenším 
stejnou váhu jako jejich obsah. Karásek, J.: Úkol učitele tělocviku. VT, 5/1907, s. 120. 
238 Karásek, J.: Tělocvik a výchova. VT, 1/1903, s. 11. 
239 Karásek, J.: Vedení k pořádku. VT, 6/1903, s. 176. 
240 Tamtéž, s. 172, 176; Karásek, J.: Tělocvik a výchova. VT, 1/1903, s. 11.; Karásek, J.: Úkol učitele tělocviku. 
VT, 5/1907, s. 120. 
241 Karásek, J.: Vedení k pořádku. VT, 6/1903, s. 174; Karásek, J.: Tělocvik a výchova. VT, 1/1903, s. 11. 
242 Karásek, J.: Vedení k pořádku. VT, 6/1903, s. 170, 174; citace s. 177. 
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poznávali nutnost obmezení své osobní volnosti ve společenském svazku.“243 Je však obtížné 

interpretativně rozhodnout o tom, co je myšleno tímto „společenským“ celkem, resp. zda 

člověk, který si musí uvědomovat svou „závislost“ od celku, je implicitně považován za člena 

národa, občana státu nebo prostě příslušníka „lidského rodu“, neboť v různých textech se 

klade důraz na různé úrovně „celkovosti“. 

 

*** 

 

Viděli jsme, že mocenská technologie, kterou zde nazývám disciplína, se v tělovýchovných 

textech projevuje na dvou velkých souborech praxí. Prvním je produkce norem ideální nebo 

naopak nežádoucí tělesnosti a druhým je preskripce náležitých modů výcviku. Předpokládám, 

že se jedná o spojitý proces, v němž se představa ideální tělesné zdatnosti, která je efektem 

různých diskurzů, kulturně podmíněných hodnotových schémat a sociálně ustaveného vkusu, 

pomocí předepsaných disciplinačních technik přenáší na žáky a žákyně v sociální praxi školní 

tělesné výchovy – na jedné straně v podobě interiorizace jistých estetických a ideologických 

norem, tj. určitého vědění, a na druhé straně ve smyslu přímé inkorporace těchto norem, tj. 

příslušné modifikace tělesných proporcí, vlastností a návyků. Pomocí přesně definovaných 

forem organizace disciplinační praxe v hodinách školní tělesné výchovy je tělo (žáka i učitele) 

instalováno do komplexního mechanismu matematicko-geometrického rozestavení, pohybu a 

neustálého pozorování. Že však disciplína, jak ji zde charakterizuji, není jedinou ani primární 

technologií mocenské regulace těla, si ukážeme v následující kapitole. 

 

                                                 
243 Učebná osnova tělocviku pro školy střední. VT, 9/1911, s. 276. 
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3.5 Tělo a zdraví 

 

Reprezentace těla, jež se vztahují k fenoménu zdraví – ať už se jedná o výpovědi formované 

na základě medicínského diskurzu nebo o argumentace orientující se podle různých jiných 

diskurzů, ale opírající se primárně o zdravotní ideologii – tvoří dohromady nejmasivnější a ze 

všech nejvíce explicitní významovou vrstvu tělovýchovného obrazu těla. Motiv zdraví se 

v různých figurách a odstínech objevuje soustavně a napříč celým spektrem článků ve 

Výchově tělesné; je hlavním obsahem mnoha esejistických i „odborných“ textů (někdy se 

autor prezentuje jako lékař), vztahuje se k němu většina kratších článků z rubriky „Zprávy“ a 

pojednání zabývající se problematikou zdraví patří mezi nejčastěji přejímaná z jiných 

časopisů. Nejobecněji vzato vystupuje zdraví jako legitimizační rámec tělesné výchovy. 

Prostřednictvím deklarace mimořádně kladného vlivu tělesných cvičení na lidské zdraví se 

tělesná výchova za prvé snaží budovat svou prestiž mezi ostatními školními předměty a za 

druhé tak obhajuje svůj nárok na roli zásadního činitele ve věci záchrany společnosti (jež je 

nahlížena jako úpadková) a budoucího úspěchu národa. Jinými slovy navracení, zachovávání 

a zvyšování zdraví je to hlavní, čím se zdůvodňuje, proč by měl člověk vůbec cvičit, proč by 

měl cvičit určitým způsobem (a ne jiným), proč by si měl osvojit jisté tělesné návyky a 

způsoby chování a v neposlední řadě proč by se měl podrobit některým formám dohledu a 

kontroly. V následujícím výkladu se však nebudu věnovat pouze formám ospravedlnění 

různých argumentů, nýbrž zejména tomu, jaké významy se váží ke zdravému tělu, potažmo ke 

zdraví jako takovému, jakým způsobem v textu dochází k jejich produkci a jaké prostředky se 

podílejí na konstrukci těla, které zdravotní normě neodpovídá. 

 

3.5.1 Biomoc 

Zdravotní ideologie stejně jako ideologie genderu a disciplíny generuje normy náležitého 

těla s jistými mocenskými aspekty, které neutkvívají pouze na úrovni textu, nýbrž projektují 

se do sociální praxe tělesné výchovy, ať už skrytě, což je spíše případ genderu a vůbec všech 

norem vztahujících se k „přirozenosti“, nebo víceméně otevřeně, což zase odpovídá většině 

disciplinačních předpisů organizujících různorodá cvičení nebo v případě zdraví pak zejména 

školním zdravotním prohlídkám. Přestože jen na základě textů obsažených ve VT není možné 

popsat, jak se zmíněná sociální praxe uskutečňovala „doopravdy“ (a vzhledem ke stanoveným 

výzkumným otázkám to ani není nutné), můžeme tělesnou výchovu charakterizovat jako 
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(řečeno foucaultovským jazykem) „specifický dispozitiv vědění a moci“,244 čímž rozumím 

relativně homogenní mocenskou technologii propojující diskurzivní a sociální praktiky. 

Konkrétněji vzato chápu dispozitiv jako soubor a zároveň jistou organizaci norem, pokynů a 

praxí, jež jsou opravdu takříkajíc „k dispozici“:245 institucím, jako jsou školy, osobám nebo 

třeba státním orgánům. Jelikož je však dispozitiv technologií ryze mocenskou, jeho funkce 

„být k dispozici“ neposkytuje možnost svobodné volby, nýbrž právě naopak: přesně, pevně a 

obvykle skrytě definuje horizont toho, co může (a mělo by) být využito jako smysluplná 

diskurzivní či sociální praxe. Je-li dispozitiv vnucující se formou, jež nemá žádného 

konkrétního strůjce, neboť je radikálně a neorganicky dislokovaná, jejím materiálním 

obsahům v podobě různých textů, mluvené řeči, způsobů chování a jednání (jež jsou však 

v případě historického dispozitivu přístupné jen skrze texty) nemusí být přisuzována až tak 

velká důležitost potud, pokud by se primárně jednalo o otázku, v čem jsou singulární. 

V kontextu těla a zdraví se tedy nechci zabývat např. tím, čím byla charakteristická zdravotní 

prohlídka žáků nějakého konkrétního učitele tělocviku na rozdíl od jiného, ale tím, jak je 

zdůvodňována potřeba něco takového jako statistická měření vůbec provádět, a především 

tím, jak je v návodech k provádění zdravotních prohlídek a podobných textech reprezentována 

představa o zdraví a zdravém těle. Odpovědi na tyto otázky vypovídají právě o dispozitivu. 

Důvod, proč zde zmiňuji dispozitiv ve smyslu souboru a zároveň technologie praktik, které 

v daném historickém, sociálním a kulturním kontextu „jsou k dispozici“, je, abych ukázal, jak 

lze k sobě vztáhnout zdraví a disciplínu, když se v obou případech jedná o normotvorné 

praxe, když jsou disciplinační předpisy popisované v předchozí kapitole často zdůvodňovány 

právě zdravím a zdravotní ideologie zase implikuje vlastní disciplinační nařízení. Zdraví a 

disciplínu zde odděluji především za analytickým účelem. Obě kategorie jsou totiž v textu 

velmi těsně provázané a dohromady tvoří jádro tělovýchovného dispozitivu. Na tomto místě 

se zastavím a ještě nepřejdu k samotné analýze textů, neboť z hlediska kontextualizace 

výkladu a snazšího uchopení problematiky těla a zdraví považuji za užitečné zasadit zde 

popisovaný dispozitiv do širší teorie „biomoci“, jak ji popisuje Foucault v prvním díle Dějin 

sexuality.246 

                                                 
244 Srv. např. Foucault, M.: Dějiny sexuality I. Vůle k vědění, s. 122. 
245 Přestože význam „být k dispozici“ neodpovídá významu francouzského slova dispositif a ani nemusí být 
primární konotací slova dispozitiv, domnívám se, že jím lze poměrně výstižně shrnout obtížně lokalizovatelnou 
přítomnost určité sociální organizace praktik a normativního vědění, jež je aktivována a používána v závislosti 
na konkrétních potřebách. 
246 Tamtéž, s. 157–185. 
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Zatímco panovníkova moc nad životem se projevovala v právu zbavit života, tj. udělit smrt, 

či nechat žít, „moderní“ moc naproti tomu produkuje lidské síly a umožňuje jim růst místo 

toho, aby je blokovala nebo ničila. Tento nový druh „biomoci“ se rozvíjel ve dvou stěžejních 

formách: od 17. století to byla nejprve „politická anatomie“ (anatomo-politika) lidského těla, 

jejíž hlavní procedurou je disciplína a která se zaměřuje na tělo determinované do nejmenších 

detailů, na jeho výcvik a zvyšování jeho schopností a učenlivosti hlavně za účelem jeho 

ekonomické užitečnosti a snazší administrativní manipulace. Druhá forma biomoci se začala 

objevovat až v 18. století a soustředí se na tělo ve vztahu k prostoru, který obývá stále 

rostoucí populace. Foucault tento druhý aspekt biomoci nazývá „bio-politika“ (politická 

biologie) lidského druhu. Jejím hlavním nástrojem je regulativní kontrola, která si klade za cíl 

klasifikovat a případně i modifikovat populaci („živou masu“) a racionalizovat její principy a 

problémy, tj. např. plodnost, úmrtnost, délku života, zdravotní stav a hygienu. Zatímco 

mechanismy disciplíny fungují především na lokální úrovni různých institucí, bio-politika 

pracuje na globální úrovni, přičemž iniciativa vychází přímo ze státního aparátu. Obě 

techniky moci fungovaly ještě v 18. století poměrně odděleně, ale postupně spolu splynuly jak 

na úrovni intervencí, tak na úrovni vědění, a v 19. století se zkoordinovaly do jediné velké 

„obecné teorie“ – biomoci.247 

Podle Foucaulta (resp. podle toho, jak jeho dílo interpretuje Daniela Tinková) je to právě 

rozsáhlá tematizace zdraví, na jejímž základě se začalo utvářet přemostění mezi oběma 

mechanismy moci, tj. mezi „biologickými a organizačními procesy“, „tělem“ populace a 

tělem jednotlivce. Komplexní soubor moci a vědění, jenž se v průběhu 19. století rozvinul 

kolem celku medicíny a hygieny a jehož „hustá síť“ stále více „pohlcovala“ tělo z hlediska 

individuálního organismu i z hlediska masových biologických jevů, lze chápat jako efekt 

procesu „medikalizace společnosti“, vystupujícího dokonce jako „ekonomie zdraví“, neboť 

jedním z předních cílů biomoci je skrze vycvičené a zdravé tělo přispět k produktivnímu 

hospodářskému rozvoji společnosti.248 

Explicitně jako průsečík obou mocenských os, jímž se plně ustavuje „éra biomoci“, vidí 

Foucault především „dispozitiv sexuality“, který zahrnuje rozmanité praxe od disciplinační 

„mikrofyziky“ moci, která „rozebírá“ tělo do nejmenších detailů a opět jej „skládá“ za účelem 

časově i prostorově determinované poslušnosti, po regulativní intervence zasahující velké 
                                                 
247 Částečně podle Tinková, D.: Biomoc a ‚politická anatomie lidského a společenského těla‘. Foucaultův 
koncept ‚biomoci‘ ve vztahu k otázce modernizace státu, zrození humanitních věd a medikalizaci společnosti na 
přelomu 18. a 19. století. In Storchová, L. (ed.): Conditio humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty 
historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii. Praha: FHS UK, 2007. 
248 Tamtéž, zvl. s. 124, 128, 134. 
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společenské celky (zejména skupinová měření a statistická šetření), praxe, jež jsou navíc plně 

podporované dobovými vědeckými diskurzy (medicínou, eugenikou, psychologií aj.) stejně 

jako státním aparátem.249  

Domnívám se, že do stejného interpretačního rámce je možné zasadit i tělesnou výchovu 

(ať už „spolkovou“ nebo školní) na přelomu 19. a 20. století, a podobně uvažuje i David 

Kirk.250 Sociální praxe tělocviku byla předepsaná v intencích nejrigidnější disciplíny, která do 

podrobností organizuje veškeré tělesné úkony, jak jsme mohli vidět v kapitolách o popisech 

cviků a o disciplíně. Zároveň jsou v hodinách školní tělesné výchovy předepsané (nebo 

alespoň doporučené) rozsáhlé kontroly a měření těl žáků a žákyň, které je mají klasifikovat a 

statisticky vyhodnocovat tak, aby se posléze mohly stát zdrojem regulativních intervencí na 

úrovni jednotlivců a celých škol. Oba tyto druhy praxí jsou legitimizovány zejména 

prostřednictvím diskurzů medicíny a hygieny. A v neposlední řadě má tělesná výchova silnou 

potenci produkovat „obrazy“ tělesné normality, které mohou mít podobně stigmatizující a 

marginalizující účinky jako normy vyplývající z dispozitivu sexuality, které se s těmi 

„tělovýchovnými“ pochopitelně v mnoha případech překrývají. Normalita produkovaná skrze 

různé dispozitivy biomoci však nefunguje pouze pomocí vnějšího donucení. Kdyby moc byla 

pouze represivní, jak říká Foucault,251 byla by velmi křehká, ale moc je naopak velmi silná 

proto, že jednak souvisí s věděním, a jednak je schopná produkovat lidské touhy a tím pádem 

i formovat internalizované auto-regulativní mechanismy.252 

 

3.5.2 Co je zdraví 

V osnově pro výuku tělocviku z roku 1911 je „zachovávání a utužování zdraví“ postaveno 

mezi stěžejní cíle tělocviku.253 Podle Jaroslava Karáska byla tato nová osnova zpracována na 

základě „přání a názorů“ vyslovených ve velké anketě o tělesné výchově.254 Velký důraz na 

„zdravotnický účinek cvičení“ v tělesné výchově mládeže je Karáskem nahlížen jako něco 

nového (ve srovnání se starou osnovou z roku 1897) a hlavně prospěšného. Kromě větší péče 

o zdraví těla Karásek oceňuje „volnost, svěží a zdravý duch“ ve stanovených pokynech ke 

                                                 
249 Foucault, M.: Dějiny sexuality I. Vůle k vědění, zvl. s. 169 n. 
250 Kirk, D.: Schooling Bodies, s. 11–13. 
251 Foucault, M.: Body/Power. In Gordon, C. (ed.): Power/knowledge, s. 59. 
252 Srv. Tinková, D.: Biomoc a ‚politická anatomie lidského a společenského těla‘. In Storchová, L. (ed.): 
Conditio humana – konstanta či historická proměnná? S. 132 n. 
253 Učebná osnova tělocviku pro školy střední. VT, 9/1911, s. 259. 
254 Karásek, J.: Nová osnova učebná. VT, 1/1912, s. 10. 
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způsobu výuky tělocviku a „zdravý a správný směr“, jenž osnova naznačuje. Jedná se o 

základní významovou rovinu zdraví: přívlastek „zdravý“ automaticky generuje správnost: co 

je zdravé, nemůže být nesprávné a to, co se považuje za dobré a správné, je zároveň možné 

označit jako zdravé. Konkrétně se „zdravější duch“ nové osnovy podle Karáska projevuje ve 

„volnějším“ způsobu výuky a dále se k němu váží přívlastky typu „veselejší“, „čilejší“ nebo 

„životnější“. Zdraví je tak v tomto významu stavěno do protikladu k (explicitně) „disciplině“, 

která je definovaná „příliš upravidlovaným a sešněrovaným způsobem výuky“ a projevuje se 

zejména u „cvičení na povel a v taktu“: „Nelze toho podceňovati a vymýtati na dobro, ale je 

jisto, že šlo leckde do krajnosti, že výstřelky cvičení v taktu měnily leckde tělocvik mládeže 

takřka v loutkové divadlo, kde není pohybu, dokud nezatáhne nitka režisérova.“255 Neapeluje 

se tedy na úplné odstranění disciplinačních technik, ale jakmile se střetnou ideologie 

disciplíny (zde se jedná pochopitelně jen o její partikulární rys – o rigidní přísnost 

v organizaci cvičení) a zdraví ve svých izolovaných podobách, disciplína musí zdravotním 

požadavkům vždy ustoupit. Jakmile se však oba systémy výpovědí separují, stále je možné do 

nejmenších detailů předepisovat „cvičení v taktu“, která se z pozice „přirozenosti“ mohou 

jevit zrovna tak jako výše citované „loutkové divadlo“ (viz předchozí kapitola). Přímo v textu 

osnovy se dokonce na jedné straně klade požadavek u pořadových cvičení „zvykati 

jednotlivce na přísnou podřízenost a odvislost“ a trvat na jejich „nejnapjatějším držení těla“, 

případně u odchodů a příchodů k nářadím má učitel „žádat nejpřísnější pořádek“, zatímco na 

jiných místech textu osnovy se objevují výpovědi, jež mají reprezentovat jejího „zdravého 

ducha“: učitel nesmí „uraziti cit žáků způsobem rozkazu“ a kázeň si nesmí vynucovat „[...] 

tvrdou přísností, drsným a příkrým vystupováním, nýbrž blahovolným, vlídným obcováním 

s mládeží.“256 Na tom je opět vidět, že dva „režimy“ těla, jak jsem je charakterizoval 

v předchozí kapitole, tj. „liberální“ a „disciplinační“, mohou na textové rovině VT vcelku 

neproblematicky fungovat vedle sebe. 

Vraťme se však k základnímu požadavku osnovy čili „zachovávání a utužování zdraví“ 

pomocí tělocviku. Zdraví v tomto významu vystupuje jako vlastnost, která se váže výhradně 

k tělu, ale je jí přisuzována tak vysoká důležitost, že se v textu může konstituovat zároveň 

jako substance lidského života, a to v podobě majetku, o nějž lze snadno přijít.257 Zdraví bývá 

označováno jako „nejcennější“, „nejvyšší“ a „nejdražší“ „statek“, „bez něhož pozbývají ceny 

                                                 
255 Karásek, J.: Nová osnova učebná. VT, 1/1912, s. 12. 
256 Učebná osnova tělocviku pro školy střední. VT, 9/1911, s. 280, 286. 
257 Explicitní spojení „mít“ nebo „vlastnit“ zdraví se však nikde v textu nevyskytuje, gramaticky je zdraví jako 
vlastnost opsána pomocí přídavného jména, např. „být zdravý“, ve spojení s tělem pak „mít zdravé tělo“. 
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všecky statky ostatní“,258 a který je tak „podkladem veškerého štěstí“.259 Proto je třeba zdraví 

„zachovat“ (aby člověk nepřišel o svůj „nejcennější statek“) a navíc „utužit“ (aby se 

pravděpodobnost ztráty zdraví snížila). Ve většině reprezentací však zdraví nevystupuje jako 

ucelený fenomén, ale (implicitně) spíše jako odstupňovaná veličina, případně jako soubor 

dalších charakteristik a vlastností; z tohoto hlediska nejde o to, zda člověk zdraví vlastní, nebo 

nevlastní, nýbrž o to, jak vysoký stupeň zdraví vykazuje (v tomto smyslu se zdraví opisuje 

jako „zdravotní stav“) nebo kolika částmi z potenciálního celku zdravosti disponuje. Např. 

podle Karáska se učiteli dostane „blaživé odměny“ i tehdy, když se mu podaří zachránit 

alespoň „kousek zdraví žákova“.260 Tělovýchovná osnova pak (ve vztahu k představě o zdraví 

jako celistvém „statku“ trochu paradoxně) stanovuje, že kvůli zachování zdraví je třeba 

přizpůsobit cvičení těch žáků, kteří zdraví nejsou: 

 

„Přehánění a přepínání snadno svádějí k poškozování zdraví cvičencova a proto buďtež 

přísně zamezovány. Kdo trpí vadou plicní nebo srdeční, buďtež zcela vyloučeni z běhu a 

vlastních pokusů silových; chudokrevní a slabí žáci konejte cviky ty jen mírně. Avšak kromě 

toho hleděti jest učiteli na stupeň udýchání, na případnou změnu barvy obličeje a jiné 

povážlivé příznaky.“261 

 

Důraz na sledování individuálních odchylek od normy, na jehož základě se má příslušnému 

žákovi cvičení ulehčit nebo rovnou zakázat, spojuje význam tělesného zdraví s významem 

„zdravého ducha“ nové osnovy. Na podrobném výčtu toho, v čem všem má být „brán ohled 

na individualitu žáků“, se však jasně ukazuje tělovýchovná představa normality. Na jednu 

stranu lze konstatovat spolu s Foucaultem, že v kontextu normalizující moci, která „nutí 

k homogenitě“, vystupuje jako individuálnější ten, kdo se od normy odchyluje, ovšem na 

druhou stranu tělovýchovným textům, kterým dominuje zdravotní ideologie, nelze připsat 

model „korektivní normalizační sankce“, jejíž podstatou je heslo „trestat znamená cvičit“ ve 

smyslu „zesílených, znásobených forem učení“.262 Opět se zde ukazuje, že ve formě biomoci, 

s níž pracuje tělesná výchova, je stěžejní zdraví, kterému se vždy dává přednost před 

přísnou disciplínou. „Žáci tělesně slabě vyvinutí, nemocí nebo špatnou výchovou zakrnělí,“ 

                                                 
258 Karásek, J.: Návrat k přírodě. VT, 1/1910, s. 1. 
259 Karásek, J.: Společnost přátel tělesné výchovy mládeže. VT, 1/1909, s. 22. 
260 Karásek, J.: Úkol učitele tělocviku. VT, 5/1907, s. 125. 
261 Učebná osnova tělocviku pro školy střední. VT, 9/1911, s. 285. 
262 Foucault, M.: Dohlížet a trestat, zvl. s. 256 n. 
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jak je na jiném místě popisuje osnova,263 totiž nemají odstranit svou „zakrnělost“ (a zařadit se 

tak do homogenního celku zdravotně „normálních“) tím, že budou cvičit o to více, ale cvičení 

se jim naopak zmírňuje či „promíjí“, aby nedošlo k dalšímu zhoršení zdraví.  

Kromě výše uvedených tělesných „vad“ se jako důvod mírnějšího přístupu učitele k žákovi 

stanovuje také „bázeň“, která ve spojení s přílišným nucením ke cvičení může způsobit 

„poruchu v chápavosti“; „zvláštní pozornost“ se má věnovat žákům, kteří doma nebo ve škole 

„přestáli prudké pohnutí mysli“, a žákům, kteří projevují „nechuť ke cvičení“, neboť příčinou 

nechuti může být „zárodek nemoci“, a cvičení tak může být „zdraví nebezpečné“.264 „Přijde-

li žák po delší nemoci opět do tělocviku, poučí se učitel o podstatě nemoci a o tělesném stavu 

žákově a připustí ho ke cvičení vždy jen se svolením lékařovým, ale pokaždé zmenší u něho 

požadavky.“265 Bázeň, nechuť, nedávnou či naopak hrozící nemoc, různé „povážlivé 

příznaky“ (viz citace na předchozí straně) a celkový „tělesný stav“ musí učitel neustále 

pozorovat, vyhodnocovat a podle toho přizpůsobovat výuku: „Jest jisto, že dítě tělesně 

chorobné zasluhuje při posuzování výsledků vyučovacích zcela jiného, mírnějšího měřítka, 

nežli zdravé; [...].“266 Karásek charakterizuje učitele tělocviku v první řadě jako „strážce 

zdraví mládeže jemu svěřené“, který na základě pozorování široké škály tělesných znaků 

(většina z nich se vztahuje k držení těla) odhaluje „pochybné“ žáky a jejich rozmanité, z velké 

části tělesné „vady“. V případě „vážných chorob“ a „vrozených vad“ se však má jednat pouze 

o dohled a upozornění, „skutečné léčení“ má učitel tělocviku přenechat lékaři.267 Přestože 

učitel jako osoba nemá nahrazovat lékaře, samotný tělocvik je několikrát popisován explicitně 

jako lék – ovšem spíše ve smyslu prevence než léčby. Podle Františka Kincla je tělocvik 

„lékem proti nervositě“, ačkoliv jako prostředek proti již vzniklé „nervositě“ doporučuje 

„nenamáhati se“.268 Božena Závadová popisuje, jakým způsobem lze prostřednictvím „pilulek 

ve způsobě těl. cviků“ dosáhnout zdraví jakožto opaku nemoci. Nejde však o léčení nemoci, 

nýbrž o „rozmnožení a zachování životní síly“, díky níž pak „vývoji vrozených zárodků 

nemocí se překáží“.269 Podle Františka Krause je tělocvik dokonce „universálním lékem“, 

kterým se má „zabrániti vzniku mnohých vad a chorob“ včetně jejich případné „nápravy“, ale 

                                                 
263 Učebná osnova tělocviku pro školy střední. VT, 9/1911, s. 279. 
264 Tamtéž. 
265 Tamtéž. 
266 Karásek, J.: Pedologie ve škole. VT, 3/1908, s. 99. 
267 Karásek, J.: Úkol učitele tělocviku. VT, 5/1907, s. 119–125. 
268 Kincl, F.: Školní nemoci. VT, 8/1905, s. 239. 
269 Závadová, B.: O důležitosti tělocviku. VT, 4/1907, s. 103. 
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jakmile dojde k popisu konkrétních případů léčení pomocí tělesných cvičení, jedná se 

u většiny z nich pouze o prevenci. Na druhou stranu je třeba rozlišovat nápravu „vad“ či 

poruch“ a léčení „chorob“. Jestliže není možné vypovídat o léčení nemocí tělocvikem, již 

v minulé kapitole jsme viděli, že se klade značný důraz na odstraňování různých „vad“, které 

se nejčastěji týkají držení těla. „Cviky držení těla“ také zaujímají primární postavení mezi 

„cviky zdravotního rázu“, které předepisuje učební osnova: „V prvé řadě nutno míti na zřeteli 

cviky, které jsou čistě zdravotnické podstaty a považují se za léčivý prostředek tělesných 

poruch, [...]. Nedostatky tělesného vývoje, jež tímto způsobem jest napravovati, jsou tak zvaná 

vadná držení těla a jich bezprostřední následky.“270 Přestože se náležitému držení těla 

připisovala v různých článcích i jistá estetická a sociální hodnota, v osnově se nutnost 

pěstovat „přímou postavu“ zdůvodňuje výhradně hodnotou zdravotní. 

Požadavek osnovy „zachovat a utužovat zdraví“ se vedle zajištění individuálního přístupu a 

předepsaných zdravotních cvičení projevuje také v „rozumném omezení námahy a nebezpečí 

spojeného s pohybem“ a různých „hygienických“ předpisech stanovujících např. maximální a 

minimální teplotu vzduchu vhodnou ke cvičení, požadavky na čistotu cvičebního prostoru a 

náležitý oděv, kterým by žáci „neohrožovali zdraví své ani zdraví ostatních“.271 U pokynů 

týkajících se cvičení na nářadí se akcentuje povinnost při něm „plně hleděti na zdravotní 

úkoly vyučování tělocviku“ (např. stále kontrolovat „správnost“ držení těla) i přesto, že tyto 

cviky „směřují hlavně k vývoji síly, obratnosti a vytrvalosti“ a jejich „účinku na vývoj zdraví 

nelze snadno oceniti“.272 Na potřebě vztahovat ke zdraví i taková cvičení, jež sledují primárně 

jiné než zdravotní cíle (např. zvyšování síly) se ukazuje, do jaké míry zdravotní ideologie 

dominuje „nové“ tělocvičné osnově. Zatímco „vývoj síly, obratnosti a vytrvalosti“ se pouze 

konstatuje a nabývá významu zcela samozřejmého důsledku cvičení těla a dál se již v textu 

nerozvádí, „úkol“ směřující k „zachování a utužení zdraví“ migruje do nejrůznějších typů 

výpovědí. 

Sledování individuálních odchylek od představy zdravotní normality za účelem zabránění 

dalšího zhoršení zdraví, popisování učitele jako „strážce zdraví“, důraz na „léčení“ pomocí 

tělocviku zejména ve smyslu prevence, přisuzování zásadní role zdravotním cvičení, která 

mají napravovat různé zdravotně „nebezpečné“ nedostatky držení těla, soubor hygienických 

předpisů, jejichž cílem je zdraví na prvním místě „neohrozit“, apelování na učitele, aby 

                                                 
270 Učebná osnova tělocviku pro školy střední. VT, 9/1911, s. 281. 
271 Tamtéž, s. 280, 291. 
272 Tamtéž, s. 283. 
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sledovali „zdravotní cíle“ i během cvičení, jež mají primárně jiný účel, to všechno vypovídá 

nejen o připisování velké důležitosti zdraví v tělesné výchově, ale především o tom, o jaké 

zdraví se jedná, resp. co zde pojem „zdraví“ znamená. V uvedených souborech výpovědí 

vystupuje zdraví jako absence nemocí, poruch a vad, jež náleží nespecifikované homogenní 

skupině „normálních“. Přívlastek „úplně zdravý“ (žák) se však v analyzovaných textech téměř 

nevyskytuje, neboť se předpokládá, že teprve tělocvikem se zdravotní stav může pomalu 

přibližovat k vytyčené normě, i když především se zabraňuje jeho zhoršování. Školní tělesná 

výchova si tedy stanovuje spíše defenzivní cíl (přestože svými prostředky aktivně působí): 

nemá vytvářet nadprůměrného člověka disponujícího silou, krásou a dalšími tělesnými 

atributy, tj. obdobu sokolského těla „svalovitě rozčlánkovaného a jako z kovu ulitého“,273 

nýbrž má nejvíc ze všeho snižovat míru tělesné „vadnosti“ a ochraňovat tělo před širokou 

škálou „škodlivých vlivů“, jakkoliv se toho může snažit dosáhnout třeba i sílením svalů. 

 

3.5.3 Zdravé tělo 

Zdraví ve smyslu „nejcennějšího pozemského statku“, který je definovaný absencí určitých 

„poruch“, se stále jeví jako poněkud neurčitý pojem, a proto se nyní zaměřím na konkrétní 

významy, vlastnosti a charakteristiky, které se v souvislosti se zdravím váží k tělu, někdy 

však na základě inverze popisů toho, jak zdravé tělo nevypadá (jelikož tělo „stižené 

poruchami“ je ve většině výpovědí spojených se zdravím bezpříznakové). Na obecné rovině 

se ke zdravému tělu nejčastěji pojí „síla“, zejména v podobě přívlastku „silné“: „Hlavním 

účelem tělocviku školního jest vypěstovati zdravé a silné tělo žáků. Avšak nestačí, staráme-li 

se o zdraví žáků jen výkony tělocvičnými, nýbrž jest zapotřebí poučiti jich též o všem, co tělu 

škodí a je seslabuje.“274 Zdraví a síla nejsou vzájemně nezávislé vlastnosti těla, není možné 

„vypěstovat“ jedno bez druhého. Tělocvikem se lze „starat o zdraví žáků“ tak, že tělo získává 

sílu, ovšem objeví-li se zdraví škodlivé faktory, o nichž je třeba žáky poučit, tělo sílu ztrácí 

(„seslabuje“) spolu se zdravím. Významová blízkost zdraví a síly se ukazuje i na výpovědi, 

vynechávající spojku „a“: „Zdravé silné tělo potřebuje každý člověk.“275 Síla však nemusí být 

jen indikátor relativního „sesílení“ či „seslabení“: „Je-li tělo silné, ohebné, statné, je i zdravé. 

                                                 
273 Např. Randák, J.; Nečasová, D.: Genderové aspekty konstrukce reálného a symbolického těla. In Petrasová 
T.; Machalíková, P. (eds.): Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století, s. 144. Zde je třeba podotknout, že školní 
tělesnou výchovu však nelze porovnávat se sokolskou tělesnou výchovou na úplně stejné úrovni, neboť zatímco 
první operuje s tělem dítěte nebo mládeže, druhá se vztahuje především k tělu dospělého člověka. 
274 Svozil, J.: Poučování o šetření chrupu v hodinách tělocvičných. VT, 8/1905, s. 230. 
275 Kraus, F.: Tělesná výchova na školách obchodních. VT, 3/1911, s. 91. 
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Ve zdravém těle je pak též zdravý duch. To patrno je u těch, kteří do tělocviku chodí.“276 

Zatímco v první z uvedených výpovědí se zdálo, že je to spíše zdraví, co generuje sílu, zde je 

naopak zdraví produktem konkrétních tělesných kvalit, které odkazují k představě pevné a 

zároveň pružné muskulatury vybudované pomocí tělocviku. V kapitole o těle a duchu jsme 

viděli, že tělo cvičence, tělo „zkrocené“ duchem, to jsou především svaly. Síla cvičence by 

tady znamenala fyzickou sílu jeho svalů.  

Ve spojení se zdravím se však častěji vyskytuje pojetí síly, které přesahuje pouhou sílu 

svalů,277 a které je na některých místech formulováno jako „životní síla“: „Životní síla nevězí 

v silných svalech paží, ale důležitější je míti zdravé plíce, silné srdce, zdravou kůži, dobré 

zažívací ústroje, řádné ledviny a játra – [...]“278 Jemné významové konotace fyzické síly jsou 

však dobře patrné na volbě přívlastků u jednotlivých částí těla. Zatímco kůže, žaludek či 

ledviny je třeba označovat zástupnými výrazy („zdravé“, „řádné“, „dobré“), srdce může být 

„silné“ právě tak jako svaly. Může to souviset s tím, že srdce je také svého druhu sval (ačkoliv 

tento poznatek je v analyzovaných textech reflektován pouze sporadicky), ale ve většině 

výpovědí spíše nabývá stejné významové hodnoty jako plíce, které jsou v jiných textech místy 

rovněž popisovány jako „silné“ (a jejichž činnost se odvíjí od bránice, popisované jako „sval 

dýchací“). Domnívám se, že srdce a plíce zahrnují konotace fyzické síly proto, že jejich 

činnost nejvíce souvisí s tělocvičným výkonem, při němž (na rozdíl třeba od jater či ledvin) 

viditelně „pracují“ (srdce buší a hrudník se rozšiřuje). K významům srdce a plic v souvislosti 

se zdravím se však dostaneme ještě později. Na tomto místě je podstatné, že „životní síla“ 

sestávající z rozličně označované náležitosti tělesných „ústrojí“, je zásadním atributem těla, 

jež bychom na základě dříve uvedené citace mohli označit jako „zdravé-silné“. Zatímco „jen“ 

zdravé tělo je možné charakterizovat (podle vzoru tělovýchovné osnovy) „zachováváním“ 

zdraví, tj. především prevencí zhoršení stávajícího zdravotního stavu, zdravé-silné tělo lze 

analogicky definovat „utužováním“ zdraví, tj. jeho „sesilováním“: zdravé-silné tělo je tělo 

otužilé. 

Zatímco zdravé tělo charakterizuje na prvním místě momentální absence nemocí a „vad“, 

zdravé-silné tělo je díky svému hlavnímu rysu, „otužilosti“, způsobilejší učinit z této absence 

dlouhodobou kvalitu. „Pro svou schopnost otužovati tělo jeví se také bruslení jako výborný 

                                                 
276 Vrzáň, V.: Tělocvik na školách vysokých. VT, 3/1908, s. 98. 
277 Vývoj fyzické síly prostřednictvím tělocviku může být dokonce nahlížen jako zcela oddělený od „zdravotního 
úkolu“ tělesné výchovy, což jsme mohli vidět na výše uvedených úryvcích z tělocvičné osnovy týkajících se 
cvičení na nářadí, jehož „účinek na vývoj zdraví nelze snadno ocenit“. 
278 Závadová, B.: O důležitosti tělocviku. VT, 4/1907, s. 103. 
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ochranný prostředek proti chorobám a nachlazení.“279 Otužování neznamená jen „tužení“ 

svalů nebo zvykání si na nízké teploty vzduchu či vody, otužilost v analyzovaných textech 

vystupuje především jako univerzální ochrana před poškozením zdraví, která je na rozdíl od 

preventivních předpisů (stanovených osnovou) inherentní tělesnou vlastností. Motiv chránění 

je také sekundárním významem těla jako „schránky ducha“: podle Františka Krause by tělo 

mělo být „pevnou a bezpečnou schránkou ducha“ proto, aby mohlo „čeliti všem nástrahám 

zdraví člověka ohrožujícím“.280 Otužilost je zpravidla nahlížena jako vlastnost, která v době, 

kdy lidé žili „v souladu s přírodou“ byla mnohem rozšířenější a kvalitnější. Podle Karáska se 

nemoci začaly objevovat až s utvářením větších společenských celků a „potom i následkem 

dědičné náchylnosti ubývalo prvotní otužilosti kvapem“.281 Na implicitní představě 

všeobecně rozšířené ztráty otužilosti se zakládá a dále ji rozvíjí i výpověď z textu Karla 

Ve eři:  

ělo dítěte otužiti a jen 

takové otužilé tělo zdárně čeliti může různým pohromám.“282 

                                                

č

 

„Každý člověk jest náchylným k některé nemoci. A této náchylnosti podléhá zvláště jemné 

ústrojí dětské. Náchylnost tato má svůj původ v různém sestrojení tělesném a v různé 

životosprávě. A právě tělocvik jest jedním z nejvydatnějších prostředků, které ruší disposici ku 

vzniku různých nemocí, neboť snahou jeho jest ve všech případech t

 

Otužilost je těsně propojena se silou (tělo otužilé je totiž zdravé-silné) především ve smyslu 

určité „tvrdosti“ či „pevnosti“ (podobně jako „pevná schránka“), neboť jako „náchylnější 

k nemocem“ (méně otužilé) je popisováno „jemné ústrojí“ dětského těla.283 Motiv ochrany 

před nemocemi a jinými „pohromami“ jako takový v uvedeném úryvku však funguje poněkud 

odlišným způsobem. Otužilost na tomto místě nemá obvyklý význam obranného mechanismu, 

jenž z těla vytvoří „pevnou schránku“ či „hradeb“, přes něž nemoci neproniknou,284 není 

 
279 Janele, J.: Brusle ve službě hygieny. VT, 5/1913, s. 105. 
280 Kraus, F.: Vyučování hygieně na školách středních. VT, 5/1907, s. 213. 
281 Karásek, J.: Návrat k přírodě. VT, 1/1910, s. 2. 
282 Večeřa, K.: Tělocvik ve službách zdravotní výchovy mládeže. VT, 4/1905, s. 102. 
283 Jelikož je obdobným způsobem popisováno i tělo ženské, není divu, že ženy byly často nahlíženy jakožto 
„přirozeně“ setrvávající ve „věčném dětství“. Viz např. Tinková, D.: Věčně nemocná žena. Žena a mateřství v 
lékařském myšlení na prahu moderní doby. In: Dějiny a současnost, 1/2004. 
284 Metafora hradeb se objevuje v souvislosti s výkladem o nakažlivých nemocech, ačkoliv co zde chrání, není 
přímo tělesná „schránka“, ale spíše určité návyky a dispozice: „Čistota, pořádek a klidná mysl jsou hradbami, 
přes které choroby ty se nedostanou.“ Viz Karásek, J. ml.: Chraň se nákazy. VT, 9/1914, s. 276. 
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„p

m reprezentace ideálně zdravého těla odpovídají 

v 

řidanou hodnotou“ v podobě nové inherentní tělesné vlastnosti, nýbrž realizuje se tak, že 

naopak jistou tělesnou vlastnost, tj. dispozici ke vzniku nemocí, eliminuje. 

Přestože v některých výpovědích se jeví jako dominantní spíše tělo ve významu, který jsem 

výše označil jako „jen“ zdravé, a v jiných zase tělo zdravé-silné, obecně se jedná o „umělé“ 

analytické rozdělení; cílem školní tělesné výchovy sice je zdraví nezhoršit („Jest to vážnou 

povinností každé školy, přijímá-li od rodičů děti zdravé, aby učinila všecka opatření, aby 

zdraví jejich neohrožovala, [...]“),285 ovše

první řadě tělu (zároveň) otužilému. Pokud tedy budu dále v textu zmiňovat „zdravé tělo“, 

mám tím na mysli průsečík obou kategorií. 

Charakteristiky zdravého těla lze primárně diferencovat podle toho, zda se jedná o vnější 

znaky tělesného „vzezření“ nebo o vnitřní fungování tělesného „organismu“, ačkoliv mnohé 

z vnějších a vnitřních rysů spolu korelují. Nejprve se zaměřím na vnější znaky zdravého těla, 

kterým je v analyzovaných textech věnováno méně prostoru. „Jest přece dokázanou věcí, že 

po nějaké době docházky školní dítě pozbývá ze své váhy a zdraví jeho mnohdy bývá i 

povážlivě otřeseno. Kolik těch tvářiček s růměnným líčkem pobledne!“286 Se zdravím je zde 

spojena „váha“, jejíž odchýlení od normy se projevuje na těle „hubnutím“ či „tloustnutím“, 

přičemž ani jeden z těchto stavů od jisté míry nepřísluší zdravému tělu. Podle Janeleho se 

„chorobným tloustnutím“ tělo vystavuje nebezpečí „ztučnělého srdce“ a na druhé straně 

„hubené tělo nemá z čeho ,dosaditi‘“, jakmile se objeví nějaké onemocnění.287 

Nejvýraznějším znakem ve vztahu ke zdravosti je však odstín obličeje či tváře: „bledá tvář“ je 

jasným znakem úbytku zdraví, zatímco „ruměnec“ náleží plně zdravému tělu, což souvisí 

patrně i s důležitostí, která je přikládána náležitému „prokrvení“ (viz dále). K barvě tváře se 

často váže také energičnost pohybu: „Dosavadní výsledky cvičení tělesných neodpovídají 

potřebě; podívejme se na školní děti, na jich bledé tváře a jejich unavenou chůzi.“288 Opakem 

únavy jsou pramenné pojmy „čilost“ a „jarost“, které kromě energie implikují i radost 

z pohybu, která je rovněž důležitou součástí celkové zdravosti: „Dokud na rodiče usmívají se 

zdravé, červenavé líce synkovy, dokud hbitě skáče a běhá a z tělocvičny nebo hřiště přichází 

s radostným uspokojením, tu o učiteli tělocviku nevědí a i na známku na vysvědčení sotva 

                                                 
285 Karásek, J. ml.: Školní lékař. VT, 5/1914, s. 110. 
286 Večeřa, K.: Tělocvik ve službách zdravotní výchovy mládeže. VT, 4/1905, s. 98. 

4 n. 

3. 

287 Janele, J.: Tělesná váha dospělého člověka. VT, 1/1909, s. 2
288 Závadová, B.: O důležitosti tělocviku. VT, 4/1907, s. 10
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pohlédnou.“289 Motiv radostného a energického pohybu spolu se „zdravou“ barvou obličeje 

se však vztahuje pouze k tělu dítěte. Vypovídat o „ruměnných“ lících dospělého cvičence by 

patrně nebylo přiměřené: „[...] se statnými postavami dřívějších řemeslníků, [...] vymizely 

z valné části i buclaté a zdravé tváře dětí jejich a čím dále tím více vyskytuje se dětí 

chorobných, bledých tváří a postižených křivicí.“290 Zatímco zdraví (resp. jeho absence) 

u dětí je označeno pouze různými charakteristikami tváře („buclaté“ tváře by u popisu 

dospělého jistě také nebylo vhodné použít), úbytek původní otužilosti je u dospělých 

řemeslníků opsán jako ztráta „statné postavy“ (kterou naopak nelze přisoudit dětem a jen 

vý

                                                

jimečně mládeži). Repetitivní motiv bledosti obličeje do značné míry souvisí s častým 

zmiňováním „bledničky“ či chudokrevnosti, jež je v analyzovaných textech nahlížena jako 

jedna z nejčastějších (méně vážných) nemocí dané doby.291 

O tom, jakým způsobem je reprezentována představa o zdravém těle, nejlépe vypovídají 

návody k provádění školních zdravotních prohlídek a sepisování zdravotnických výkazů 

jednotlivých žáků.292 „Nejdůležitější částí zdravotnické prohlídky jest zkoumání zraku, sluchu 

a páteře. Aby se mohl posuzovati i celkový zdravotní stav žákův, jest třeba poznati také jeho 

objem hrudníku, tvar jeho, váhu těla a výšku; kromě toho i celkový zevnějšek těla jeho dává 

povšechné svědectví o stavu zdraví jeho.“293 Zdravé tělo je pochopitelně takové, které u každé 

z měřených charakteristik nevykazuje žádnou „vadu“ nebo se výrazně neodchyluje od normy. 

Měřené hodnoty zraku a sluchu se pohybují na rozhraní mezi kategoriemi, které jsem nazval 

 
289 Karásek, J.: Úkol učitele tělocviku. VT, 5/1907, s. 119. 
290 Karásek, J.: Návrat k přírodě. VT, 1/1910, s. 7. 
291 Např. Večeřa, K.: Tělocvik ve službách zdravotní výchovy mládeže. VT, 4/1905, s. 100: „Chudokrevnost a 
bledost, jež četně dostavuje se u dětí v době jich chození do školy, má svou příčinu v pochybeném složení 
krevním, neboť jí schází nejčastěji sloučeniny železa.“ 
292 Přestože učební osnova tělocviku neukládala učiteli tělesné výchovy provádět formalizovaná měření žactva, 
autoři přispívající do VT jejich zavádění silně propagovali. V ideálním případě by podle nich měl školní 
zdravotní inspekce vykonávat školní lékař nebo učitel hygieny, ale na naprosté většině českých škol tato funkce 
neexistovala. Proto se pozorování a měření žáků přisuzuje učitelům tělocviku jakožto „strážcům zdraví“. Účel 
zdravotní prohlídky je v textech stanoven obecně na několika rovinách: cílem je na prvním místě odhalit „skryté 
vady“ a různé tělesné a hygienické nedostatky ohrožující zdraví jednotlivce (jak kvůli tomuto jedinci samému, 
tak z hlediska zdraví jedince jako sociálního majetku, viz dále), na základě těchto „odhalení“ by pak učitel měl 
regulovat tělesnou výchovu žáků „vadných“. Podrobné zapisování údajů do zdravotnického výkazu má zejména 
informativní účel pro samotného učitele, neboť umožňuje sledovat vývoj jeho tělesných dispozic. Údaje 
z výkazů pak mají sloužit jako součást širší statistiky na úrovni tříd, ročníků a celých škol, podle níž se má 
vyhodnocovat vývoj „celkového zdraví“ nebo „celkové zdatnosti“ žactva. Měření a popisování charakteristik, 
které nejsou nahlíženy jako zdravotně důležité (např. barva vlasů, očí nebo rozměry a objem lebky) má sloužit 
jen „pro zajímavost v ohledu národopisném“ (rasovém, eugenickém). A konečně měření výšky těla a délky 
končetin mělo (v ideálním případě) přispět k individualizované konstrukci školních lavic. Z důvodu snazšího 
statistického šetření se podle Josefa Šváry moravští učitelé tělocviku na schůzi roku 1908 dohodli na 
standardizované podobě zdravotnických výkazů, viz Švára, J.: Zdravotnické výkazy. VT, 2/1909, s. 64. 
293 Karásek, J.: Zakládejme výkazy zdravotnické. VT, 4/1903, s. 104. 
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jako vnější a vnitřní rysy zdravého těla. Příčiny možných „vad“ zraku a sluchu jsou spíše 

vnitřní, ale jejich přítomnost je pozorovatelná také z vnějšku na „vadném“ držení těla: např. 

krátkozrací se naklánějí dopředu a nedoslýchaví zase na některou stranu, což vede k různým 

„zkřiveninám“ páteře. Páteř je tedy dalším z důležitých objektů prohlídky a je bezprostředně 

spojena s postavou ve smyslu držení těla. Zdravé tělo disponuje jedině přímou postavou bez 

různých „zkřivenin“ (viz výklad v předchozí kapitole). Co se týče výšky a váhy těla, 

izolovaně se k nim v textu nevztahují téměř žádné normy (o váze jsem se zmínil výše), ale 

zdravotní stav přesto jistým způsobem odrážejí, a to prostřednictvím poměru mezi oběma 

hodnotami, jehož náležitost se definuje pomocí kategorie „celkové vzezření“. Josef Švára 

charakterizuje čtyři stupně tělesného vzezření: „velmi dobré“ náleží „vyvinutému tělu zdravé 

barvy“; je-li poměr výšky, váhy a objemu hrudníku „průměrný“ a tělo je zdravé, vzezření je 

„dobré“; v případě „podprůměrného“ poměru a těla „špatně živeného“ je pouze „obstojné“; a 

nakonec „při zjevném rázu chorobném“ je vzezření „špatné“.294 Reprezentace zdraví se tak 

promítá do proporčně normovaného vzhledu těla. Posledním znakem zdravého těla je 

„mocný, vhodně klenutý hrudník“, který je podle Karáska možné pokládat ve většině případů 

za „záruku silné soustavy tělesné i záruku zdraví“, neboť od rozměrů hrudníku „závisí 

z pravidla mohutnost výkonů plicních“.295 Jedná se o ten případ, kdy vnější charakteristiky 

zdravého těla explicitně korelují s vnitřními. Všechny tělesné znaky, které vypovídají 

o celkové zdravosti, je během školní zdravotní prohlídky třeba příslušným způsobem změřit a 

popsat pomocí obvykle číselného záznamu v tabulce výkazu u každého žáka (obr. 12).296 

Je

orgánů („ústrojí“), které jsou v souvislosti se zdravím daleko více tematizované – ovšem 

stliže sémiotická praxe v popisech cviků fixovala do předem vytyčených časoprostorových 

mantinelů tělesný pohyb, antropometrická praxe zdravotních výkazů determinuje kategorie, 

v nichž se tělo, reprezentované skrze fragmentární sérii číselných záznamů, může označit jako 

zdravé nebo nezdravé. 

Vnitřní charakteristiky zdravého těla jsou ve VT popisovány zpravidla prostřednictvím 

odborného medicínského diskurzu, což se v nejvyšší míře projevuje u článků, jejichž autory 

jsou lékaři. Označení „vnitřní“ je v pramenech poměrně obvyklé, neboť umožňuje významově 

oddělit „údy“ a svaly či „skupiny svalové“, které jsou na těle patrné z vnějšku, od vnitřních 

                                                 
294 Švára, J.: Zdravotnické výkazy. VT, 2/1909, s. 68. 
295 Karásek, J.: Zakládejme výkazy zdravotnické (pokračování). VT, 5/1903, s. 137. 
296 Za pozornost stojí i skutečnost, že na tabulce zdravotního výkazu je kolonka určená pro informaci, „jakou 
nemocí“ rodič zemřel, a tedy předem se předpokládá, že oba rodiče zemřou na nějakou nemoc, což dobře odráží 
dobovou ideologii zdraví v metaforickém souboji s nemocí. 
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některé více než jiné. „Přeháněním okázalých výkonů jednostranných nejen že neplníme 

naznačeného úkolu, nýbrž stává se tělocvik takový ještě tělu škodlivým, poněvadž vyvíjí se údy 

jedny na úkor druhých a často škodí ústrojům nacházejícím se uvnitř těla, plícím a srdci.“297 

Tělo je zde reprezentované opět jako svého druhu schránka, uvnitř které se nacházejí jisté 

„ústroje“, ačkoliv plíce a srdce mají také významový status „tělesné“: zatímco tělo cvičené je 

de

                                                

finované především muskulaturou a slouží jako obal chránící ducha a zdraví (nejobecněji 

vzato), tělo medicínsky uchopené vystupuje jako komplexní „organismus“ (tento pojem se 

však v pramenech vyskytuje jen výjimečně) zajišťující vnitřní funkčnost zdraví. 

V citované výpovědi jsou mezi vnitřní orgány řazeny plíce a srdce, což sice neznamená, že 

by jiným ústrojím nebyla přisuzována žádná váha, ale plíce a srdce vystupují v souvislosti 

s tělocvikem jako zcela dominantní. Pokud nejsou v textu zmiňovány osamoceně, jak jsme 

viděli výše, pak jsou vždy uvedeny na prvním místě a v textu se jim věnuje zdaleka nejvíce 

prostoru. „Žák necvičí na hrazdě nebo na bradlech proto, aby určitý cvik uměl a podržel, ale 

aby se jím procvičila a sesílila určitá skupina svalstva, nebo aby se jím docílilo sesílení plic, 

srdce atd.“298 Již jsem zmiňoval, že plíce a srdce mají jemné konotace fyzické síly, neboť je 

lze explicitně „sesilovat“ (u jiných ústrojí lze vypovídat pouze o jejich „seslabování“), navíc 

mají částečný význam svalů (srdce přímo a plíce skrze bránici) a ze všech ústrojí nejčitelněji 

podmiňují tělocvičný výkon. V citátu je dále uveden předpoklad, že tělocvik má přímý vliv na 

zlepšení stavu srdce a plic či jiných orgánů. Jakým způsobem je tento vztah nastolen, se 

popisuje různě. Na základní rovině stojí princip spočívající v tom, že působením na tělesný 

vnějšek dochází ke změnám vnitřku, který se nachází bezprostředně pod ním: „Nápadná je ve 

švédském tělocviku péče o výcvik trupu; paže a nohy nejsou sice zanedbávány, ale ustupují 

přece poněkud do pozadí. A je to zcela správné, poněvadž nejdůležitější orgány těla jsou 

uloženy v útrobách trupu: plíce, srdce, žaludek, střeva atd.“299 Paže a nohy se ve švédském 

zdravotnickém tělocviku tedy příliš necvičí z toho důvodu, že v jejich pomyslném vnitřku se 

nevyskytuje žádný orgán, pouze krev, k jejíž roli se dostaneme později. Tělovýchovná osnova 

předepisuje mezi cviky „čistě zdravotnické podstaty“ také „cviky pro svalstvo břišní“, jejichž 

cílem je „sesílení břišní stěny svalové, aby se stávala silnější a podporovala zdravotní výkony 

ústrojí dutiny břišní“.300 V této výpovědi se explicitně projevuje předpoklad vztahu mezi 

„svalovou schránkou“ těla cvičence a „zdravotním obsahem“ těla jako organismu. Předepsaná 
 

297 Svozil, J.: Význam a účel tělocviku. VT, 6/1905, s. 160. 
298 Karásek, J.: Úkol učitele tělocviku. VT, 5/1907, s. 118. 
299 Janele, J.: Novější směry vyučování tělocviku (dokončení). VT, 5/1911, s. 159. 
300 Učebná osnova tělocviku pro školy střední. VT, 9/1911, s. 282. 
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zdravotní cvičení srdce a plic jsou o něco komplexnější, neboť obojí se bezprostředně podílí 

na tělocvičném výkonu: „silné dýchání“ a „zvýšenou činnost srdeční“, díky nimž dochází 

k  „sesilování“ plic a srdce, předepisuje osnova pomocí „rychlých a často opakovaných 

pohybů údů“ (např. „běhů“ a „poskoků“), samotné plíce se pak v tělocviku mají trénovat 

přímo pomocí nácviku „správného“ vdechování a vydechování, případně cviků na rozšiřování 

hrudníku (výše jsme viděli, že při zdravotní prohlídce je třeba měřit hrudník, neboť jeho 

objem koreluje se zdravím plic).301 Důraz na „mocnou hruď“ opět nijak nesouvisí se 

sokolským požadavkem těla „jako z kovu ulitého“, ale široký hrudník je opakem zapadlého 

hrudníku, který může být označen dokonce jako „tuberkulosní“;302 „mocná hruď“ obsahující 

zdravé plíce je tedy nahlížena spíše jako prevence proti obávaným „souchotinám“. Kromě 

tuberkulózy byla určitým „postrachem“ i srdeční mrtvice. Za pozornost při tom stojí, že 

jednou z hlavních příčin ohrožení srdce je ve VT považován „athletický training“ a vůbec 

přehánění sportovních výkonů. Fyziologická vysvětlení škodlivosti sportu stejně jako uvádění 

ko

krve“: „Abychom pochopili, jak tělocvikem podporujeme vývoj a tužení těla, jest zapotřebí 

                                                

nkrétních případů zemřelých sportovců jsou velmi častým obsahem rubriky „Zprávy“.303 

„Tragické případy atletických srdcí“ mají ostatně dlouhou tradici i v rámci medicínského 

diskurzu.304 

Důležitost připisovaná srdci a plicím se také odvíjí od jejich těsné propojenosti s oběhovou 

soustavou, v níž pochopitelně hraje zásadní roli krev, která je obecně reprezentovaná jako 

zásadní prostředek, jímž se v tělesném organismu buduje tělesné zdraví. Krev jakožto vnitřní 

tělesný atribut se promítá do vnějších charakteristik prostřednictvím prokrvení obličeje, které 

vytváří „ruměnná líčka“ jako symbol zdravosti oproti „chorobným“ neprokrveným „bledým 

tvářím“. „Přirozeně červené líčko u dítěte prozrazuje kypící tělesné zdraví. [...] Podkladem 

této tělesné svěžesti a krásy jest jakost a množství krve v těle obsažené.“305 Krev tedy nemůže 

mít arbitrární vlastnosti, nýbrž musí mít náležitou kvalitu („dobrá krev“ je podle Večeři 

důsledkem jedině „dobré výživy“)306 a musí se jí vyskytovat správné množství na správném 

místě těla. Podle Jana Svozila se „zdravotní účinek tělocviku“ zakládá na „oběhu a rozdělení 

 
301 Tamtéž. 
302 Např. Sehnal, V.: Prvý český hygienický kurs pro učitelstvo. VT, 10/1913, s. 291. (Citovaný výraz je součást 
přednášky lékaře Karla Weignera.) 
303 Např. Nebezpečí sportu. VT, 2/1904, s. 63. 
304 Whorton, J. C.: „Athlete’s Heart“: The Medical Debate Over Athleticism, 1870–1920. In: Journal of Sport 
History, 1/1982. 
305 Večeřa, K.: Tělocvik ve službách zdravotní výchovy mládeže. VT, 4/1905, s. 100. 
306 Tamtéž, s. 101. 
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poznati úkol krve. – Krev proudící tělem rozvádí výživu do všech údů. – Množství krve není 

však vždy stejné na témž místě, záleží na tom, nachází-li se určitá část těla v klidu nebo 

v činnosti.“307 Na elementární rovině se téměř v každém textu, který „úkol krve“ tematizuje, 

objevuje vliv krve na činnost svalů, což funguje tak, že cvičením se „nahrne“ velké množství 

krve do příslušných svalů, čímž jsou svaly „více vyživovány“ a zvětšují se.308 Pokud se nemá 

jednat přímo o „mohutnění“ svalů, tělocvičný pohyb je prospěšný už jen proto, že dochází 

k 

s prouděním krve je „překrvení“ nebo 

naopak „nedokrvení“ různých částí těla. Následující úryvek stanovuje, jaký má být hlavní cíl 

těl

vli em činnosti duševní), rozvést ji po celém těle, odpomáhati tak bolestem hlavy a špatnému 

trá

mozku odpočinku“, na němž se nejvíce podílí právě realokace krve.311 Negativní hodnocení 

získává také tělo, které se naopak vyznačuje „nedokrevností“: „Hravé dítě vyhledá si pohyb 

                                                

„čilejšímu proudění životodárné krve“ a tím se „tkáně omlazují“ a „soustava buněčná stává 

se svěžejší“.309 

Často problematizovaným motivem v souvislosti 

ocviku ve školách, které nemají vlastní tělocvičnu: 

 

„Účelem tělocviku ve třídě má býti: aspoň z části odvést krev z překrvených částí těla 

(z dolních krajin krev nahromaděnou dlouho trvajícím seděním, z mozku krev sem staženou 

v

vení. [...] Pomocí cviků nohou má ze rozprouditi krev, tím má se usnadniti práce srdci.“310  

 

Rozproudění krve pomocí tělocviku tedy neslouží pouze k oběhu kyslíku a živin, ale má 

především krev přerozdělit do určených částí těla. Díky krvi získávají na zdravotní hodnotě i 

cviky končetin, ačkoliv se v jejich „vnitřku“ nenacházejí žádné orgány; stačí, že jejich pomocí 

krev začíná proudit rychleji. Zhruba stejná důležitost je připisována odkrvení dutiny břišní a 

odkrvení mozku. Nebezpečí „nahromaděné“ krve ve spodní části těla však není spojováno 

pouze se „špatným trávením“, nýbrž a především s možným „pohlavním drážděním“, které 

má zvýšené množství krve v podbřišku vyvolávat. Podobně i překrvení mozku není spojováno 

jen s „bolestí hlavy“, ale zároveň s další často zmiňovanou „školní nemocí“, „nervosou“, tj. 

určitou přetížeností a „narušením integrity“ nervové soustavy. Zcela výsadní zdravotnický 

účinek tělocviku (a zejména tělocvičných her) tak bývá popisován jako „dopřáti unavenému 

 
307 Svozil, J.: Úkol a nutnost tělocviku. VT, 2/1909, s. 50. 
308 Např. Svozil, J.: Význam a účel tělocviku. VT, 6/1905, s. 160. 
309 Večeřa, K.: Tělocvik ve službách zdravotní výchovy mládeže. VT, 4/1905, s. 99. 
310 Z „Jednoty Komenského“. VT, 2/1909, s. 91. Z rubriky „Zprávy spolkové“. 
311 Např. Weigner, K.: Hygienický význam her. VT, 7/1912, s. 203. 
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samo pro správný rozvoj srdce. Tak zvané děti způsobné jsou nezdravé a nedokrevné.“312 

Nedostatečná prokrvenost jednotlivých orgánů dítěte, která je důsledkem nedostatečného 

pohybu, je tedy reprezentována přímo jako znak nezdravosti; podle Karla Weignera dokonce 

„dítě nehrající si“ přestává být „dítětem zdravým“.313 „Nedostatečný pohyb zaviňuje snížení 

všech životních výkonů těch orgánů, pro něž je práce svalová nevyhnutelným podnětem: 

dýchání stává se povrchním, oběh krevní se obleňuje, trávení a p. se oslabuje.“314 

V souvislosti s trávením se na několika místech objevuje zmínka o „chuti k jídlu“, jež je 

rovněž jedním z atributů zdravého těla a souvisí s náležitým prokrvením trávicího ústrojí, 

jehož příčinou je opět „zrychlený oběh krve“ vyvolaný tělocvičným pohybem.315 Na posledně 

uvedené citaci je však podstatnější zmínka o „práci svalové“ jakožto „nevyhnutelném 

podnětu“ správné funkce tělesných orgánů. Na analyzovaných tematizacích proudění krve se 

totiž nejlépe ukazuje, že zdravé tělo člověka, který se náležitě nevěnuje jistým pohybovým 

(svalovým) výkonům, v tělovýchovné zdravotní ideologii v zásadě neexistuje. 

 

3.5.4 Kolektivní zdraví 

Nutnost věnovat stěžejní pozornost péči o zdraví školní mládeže je legitimizována pomocí 

jediného velkého schématu, které se zakládá na předpokladu, že zdraví individuálního člověka 

a dítěte zvláště získává výjimečnou důležitost teprve ve významu ústrojné součásti celkového 

zdraví či zdatnosti (což je obecný pojem zahrnující zdraví, sílu, otužilost, obratnost i některé 

duševní kvality) určitého (různě pojatého) kolektivu, jenž však významově přesahuje pouhý 

soubor individuí. V nadcházejícím výkladu se tak budu zabývat zejména konkrétními 

argumentačními postupy či dokonce strategiemi, které se o popsané primární schéma opírají a 

rozvíjejí jej různými směry. 

Výchozím bodem argumentace v téměř každém textu, který se nějak věnuje problematice 

kolektivního zdraví, je motiv celkového tělesného úpadku „civilisovaného“ lidstva a hlavně 

mládeže. Výše jsem již zmiňoval Karáskem popisovanou ztrátu původní otužilosti 

„přírodních národů“, která je přičítána právě rozvoji „civilisace“ se všemi „moderními 

vymoženostmi“, jako jsou pohodlný příbytek nebo teplý oděv; podobně jako u ženské 

                                                 
312 Sehnal, V.: Prvý český hygienický kurs pro učitelstvo. VT, 10/1913, s. 292. (Citovaná část textu je součást 
přednášky lékaře Karla Weignera.) 
313 Weigner, K.: Hygienický význam her. VT, 7/1912, s. 200. 
314 Tamtéž. 
315 Např. Večeřa, K.: Tělocvik ve službách zdravotní výchovy mládeže. VT, 4/1905, s. 101. 
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slabosti, i zde je za hlavní příčinu považován pospolitý život v uzavřených bydlištích.316 Zlatý 

věk dávného života v přírodě není nahlížen jako ideální stav, k němuž je třeba se navrátit; 

slouží spíše jen jako inspirace ukazující možný směr změny „moderního“ způsobu života. 

Naproti tomu úpadek zdraví mládeže by měl být eliminován tím, že se navrátí její dřívější 

zdravotní stav situovaný přibližně jednu generaci zpět do minulosti: 

 

„Vážný zjev musí vzbuzovati starosti u opravdového přítele mládeže školní, jenž bedlivěji si 

jí všímá, a sice úpadek zdravotního stavu jejího. Bohužel není sice nijaké statistiky, na 

základě které dal by se zdravotní stav mládeže školní z dob dřívějších srovnati se stavem 

nynějším, ale tolik dozná zajisté každý nepředpojatý pozorovatel pouze dle vlastních 

vzpomínek, ať již z dob studentských, nebo z delší doby učitelské, že u mládeže dřívější, snad 

před třiceti nebo i méně lety neobjevovalo se tolik chorob, jako nyní.“317 

 

Přestože Karásek nemá k dispozici příslušné statistiky (má jen statistiky ze své současnosti, 

takže nemůže komparovat), považuje za nezpochybnitelné poukazovat na úpadek zdraví ve 

smyslu zvýšené „chorobnosti“ pouze na základě vzpomínek „nepředpojatého pozorovatele“. 

Argument je pak dále rozvíjen sugestivními výkladovými prostředky, např. „kdy za dřívějších 

dob bylo slyšeti o studentu, jenž by stižen byl srdeční vadou“ nebo „kdyby se bylo před 30 

lety mluvilo o mládeži nervosní, byli by se usmívali snad i lékaři“ a dojem úpadkovosti je 

podpořen i konstatováním zvýšeného počtu „studentských sebevražd“ vzešlých z „praprosté 

omrzelosti životem“.318 

Kromě prostředků, jimiž se konstruuje pravdivostní hodnota výpovědi, jsou pozoruhodná 

také zdůvodnění jejího obsahu, tj. jaké jsou popisovány příčiny úpadku kolektivního zdraví. 

Jednou z hlavních příčin je samotný „umělý“ způsob života v „moderní“ době: „Příčinou vad 

je nezdravý moderní život, jenž převrací den v noc a noc v den. Přidruží-li se k tomu neštěstí, 

starosti o chléb, ctižádost, přichází nervosa, únava, omrzelost života.“319 „Moderní život“ je 

často metaforicky vyjádřen jako „boj“ nebo dokonce „existenční zápas“, který sice působí 

negativně spíše na „duševní napětí“ (jak je vidět na citovaném úryvku), ale podle Weignera 

                                                 
316 Karásek, J.: Návrat k přírodě. VT, 1/1910, s. 1 n. 
317 Karásek, J.: Upravujte, dokud je čas! VT, 9/1907, s. 233. 
318 Tamtéž; Karásek, J.: Nejen ducha, ale i tělo třeba vychovávati. VT, 5, 1912, s. 129. 
319 Sehnal, V.: Prvý český hygienický kurs pro učitelstvo. VT, 10/1913, s. 291. (Citovaná část textu je součást 
přednášky pedologa Josefa Čády.) 
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způsobuje „fyzickou újmu“ ve spojení s „požitkářstvím“.320 „Celý život jest jen horečný 

spěch a snahou všech jest rychle žíti a hodně užiti, [...]“321 V této větě jsou vystiženy obě 

hlavní příčiny „vysílení“ plynoucí z „moderního“ způsobu žití: život ve spěchu, jenž bývá 

označován také jako život „dravý“, a život „v područí“ zdraví nebezpečných „požitků“, mezi 

něž patří v první řadě kouření a alkoholismus. Různí autoři popisují různé zdraví škodlivé 

činitele „moderní doby“, a to téměř vždy pomocí přesného čísla (např. „dva škůdci“, „tři 

metly“), přičemž nejčastěji se mezi nimi vyskytuje právě alkoholismus. Závažnost nebezpečí 

alkoholu pro kolektivní zdraví je podporována četným užíváním statistik (počty 

„předčasných“ smrtí, sebevražd, státní výdaje na léčení „osob šílených z alkoholu“ atd.) a 

citací lékařských autorit, jeho vztažením k další často zmiňované „metle“, tuberkulóze, která 

je nazývána „jeho rodnou sestrou“, a nakonec pomocí výrazných rétorických figur (alkohol 

jako „mnohoramenný polyp“, který „rdousí a více ze spárů nepouští“, nebo jako „žíravý vřed 

na

„ničitelů lidského štěstí“ (tj. zdraví) je 

rovněž vztažena k novým poměrům „moderní doby“: 

elněji. Příčiny jich jsou známé: nedostatečný pohyb, zkažený 

vzduch, duševní námaha a j.“325 

                                                

 těle národů“).322 

Škodlivý způsob života je uchopen eugenicky, tj. negativní efekt (nebo i pozitivní v případě 

zdravého života) je přisuzován vždy až další generaci: „Naši otcové žili prostěji než my, a 

proto i my jako děti byli jsme silnější než děti naše. A co pak za dlouhý čas na nás pokazila 

nejen tehdejší škola, ale i pozdější dravý život náš, objevuje se hlavně na dětech našich 

[...].“323 Kromě „dravého“ života v moderní době zde jako hlavní zdraví poškozující činitel 

vystupuje škola, u níž jsou opět uváděny různé výčty škodlivých vlivů: jde zejména o „trvalé 

sedění“, „přetěžování duševních schopností“ a „zkažený vzduch“ („pověstný školní puch“).324 

Negativní charakteristika školy jako zdroje různých 

 

„V dřívější době nikoho ani nenapadlo, že by měla škola zhoubný vliv na zdraví dítek. 

Většina dětí o školu sotva zavadila, jen tak v zimě, nebyly proto zhoubné ty účinky tak patrné. 

Dnes však je zákonem nařízeno choditi do školy. Jeví se tudíž choroby nebo lépe abnormální 

odchylky znatelněji, ano snad cit

 
320 Weigner, K.: Hygienický význam her. VT, 7/1912, s. 199. 
321 Večeřa, K.: Tělocvik ve službách zdravotní výchovy mládeže. VT, 4/1905, s. 97.  
322 Kraus, F.: Vyučování hygieně na školách středních. VT, 5/1909, zvl. s. 214–218. 
323 Karásek, J.: Poměr tělesné výchovy ve škole. VT, 1/1913, s. 4. 
324 Např. Karásek, J.: Nejen ducha, ale i tělo třeba vychovávati. VT, 5, 1912, s. 129 n. 
325 Kincl, F.: Školní nemoci. VT, 8/1905, s. 238. 
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Mezi popisované „abnormální odchylky“, které vyvolávají uvedené příčiny, patří např. 

„krátkozrakost“, „nervosita“, „zkřivení páteře“ nebo „slabost svalů a vazů“. Doménou jejich 

nápravy je pak jednoznačně označena tělesná výchova, která tak získává podstatně odlišný 

status než „škola“, jelikož napravuje zejména takové „vady“, jež vznikly právě na základě 

zá

ůže být považováno za 

cit

záhuby“,328 zatímco v pokračování svého textu používá v podobném kontextu výraz 

                                                

sadně chybného (totiž zdraví škodlivého) systému „duševní výchovy“ ve školní výuce. 

Škola je podstatnou argumentační součástí eugenické teorie úpadku, neboť se předpokládá, 

že vlivem dědičnosti z generace na generaci stále více „seslabující“ pokolení se dříve či 

později dostane do takového stadia, že mládež již vůbec nebude schopná náležitým způsobem 

studovat. Výsadní povinnost péče o zdraví mládeže by tedy podle autorů VT měla být určena 

škole (a nejen tedy tělesné výchově), a to zvláště z toho důvodu, aby škola zabránila rozšíření 

přesvědčení o své škodlivosti a nakonec i zbytečnosti, a hájila tak zájmy i samotnou existenci 

sebe jakožto instituce. „Vždyť škola nemůže přece vychovávati jednotlivce bez ohledu na 

celek, nemůže pracovati ode dneška k zítřku, ale musí hleděti dál, do budoucnosti delší než 

jest jedno lidské pokolení.“326 Zbývá ještě popsat, co všechno m

ovaný „celek“, k němuž má být orientována výchova jednotlivce. 

Jelikož se zdravotní ideologie reprezentovaná v tělovýchovných textech opírá o „obecnou 

teorii“ biomoci, nejenže nelze přesně určit, co je důležitějším cílem, zda zajištění zdravosti 

každého individuálního těla samotného či celkové zdatnosti „těla“ kolektivního, neboť obojí 

získává svou váhu v určitém kontextu, ale navíc je zároveň obtížné stanovit, k čemu lze vůbec 

kolektivní „tělo“ vztáhnout. Texty ve Výchově tělesné jsou v této otázce jak vzájemně, tak i 

vnitřně disparátní. Následující výpověď snad nejexplicitněji vyjadřuje představu kolektivního 

zdraví: „A přece zdraví mládeže není pouze soukromým statkem ani mládeže ani rodiny, ale 

majetkem národním, vlastnictvím celého lidstva.“327 Pro Karáskovy texty je vcelku příznačné, 

že pokud je něco (zdraví, tělocvik) vztaženo k národu, ihned následuje další rozšíření na „celé 

lidstvo“. Je pak těžké odvodit, zda je individuální zdravé tělo uchopeno spíše jako součást 

národa nebo „celého lidstva“. Spíše se domnívám, že rozšíření problematizovaného tématu na 

„celé lidstvo“ je určitou strategií, jež má podpořit dojem závažnosti tohoto tématu. František 

Kraus obdobně nejprve podává výpověď o „společnosti lidské“, která „kolísá se na pokraji 

 
326 Karásek, J.: Poměr tělesné výchovy ve škole. VT, 1/1913, s. 4. 
327 Tamtéž, s. 3. 
328 Kraus, F.: Vyučování hygieně na školách středních. VT, 5/1909, s. 216. 
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„lidstvo“, nacházející se na „nakloněné ploše, po níž zvolna, ale jistě řítí se v záhubu.“329 Na 

druhou stranu je třeba uvažovat o možném významovém rozdílu takové kolektivity, u níž se 

pouze konstatuje (ač třeba vybroušenou rétorikou) její degenerace, a takové, u níž se posléze 

apeluje i na opětovné získání její zdatnosti – zejména pak v souvislosti s nějakým jejím 

konkrétním úkolem. Na konci Krausova textu se totiž objevuje výpověď s mnohem zřetelnější 

představou o kolektivitě: 

                                                

 

„Nové pokolení lidské musí si osvojiti vedle různých zásad životních a mravních též 

důležité a nezbytné zásady hygienické, dle nich žíti, jim své konání přizpůsobiti, aby naplněna 

byla slova: Budeme-li míti zdravé děti, budeme míti silný národ. Každý jednotlivec jest 

kořínkem národa; zdravé kořínky donášejí celému kmeni sílících živin, poškozené kořínky 

rozšiřují hnilobu a ohrožují i celý kmen.“330 

 

Obecné spojení „pokolení lidské“, jež v zásadě významově odpovídá „lidstvu“, je záhy 

konkretizováno jako „silný národ“. Výpověď lze tedy interpretovat tak, že „lidstvo“ je pouze 

souhrnem lidí, kteří přísluší k nějakému národu, nebo tak, že zatímco upadá celé lidstvo, co 

musí zůstat silné a soudržné, je národ. Významově o něco transparentnější jsou výpovědi, 

které zmiňují více kolektivit vedle sebe: 

 

„Bytí a rozvoj každého národa je podmíněn tělesnou jeho zdatností, neboť jen národ 

tělesně silný může býti i duševně silným a může se udržeti ve světovém zápasu kulturních 

národů na rovném stupni. Ale chce-li založiti pevné kořeny své existenci na zemském povrchu, 

musí se snažiti, aby uschlé větve svého kmene dovedl nahraditi novými a silnějšími články, 

jejž by jej omlazovaly.“331 

 

V citovaném úryvku se opět objevuje metafora národa jako stromu, který musí mít zdravé a 

silné kořeny, dostatečně vyživený kmen a musí se z něj odstraňovat špatné kořínky a větve; 

metafora dokládající, jak velkou roli hraje v tělovýchovné zdravotní ideologii nacionální 

eugenika. Přesto z uvedeného textu nelze úplně jasně usoudit, zda se apeluje konkrétně na 

český národ, neboť čistě gramaticky se text jeví jako obecná teorie „zápasu národů“. V závěru 

 
329 Kraus, F.: Vyučování hygieně na školách středních (dokončení). VT, 6/1909, s. 242. 
330 Tamtéž, s. 247. 
331 Večeřa, K.: Tělocvik ve službách zdravotní výchovy mládeže. VT, 4/1905, s. 102. 
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Večeřova článku se však objevuje proklamace „Kéž naše mládež by byla podobna mládeži 

slavných Hellenů!“,332 kde se již vyskytuje přivlastňovací zájmeno „naše“, které stejně jako 

v Krausově textu nevyjádřený podmět „my“ („Budeme-li“), implicitně odkazuje k představě 

určité nacionální vymezenosti. Text, v němž naopak není pochyb o povaze kolektivity, o níž 

se vypovídá, je článek Václava Šváchy „Tělesná cvičení jakožto prostředek výchovy 

národní“. Větší nacionální explicitnost je zde patrně zapříčiněna i tím, že se jedná o přepis 

Šváchovy přednášky ze sjezdu slovanského učitelstva. Český národ je v něm popisován jako 

„národ poměrně malý“, a proto musí být „výchova jeho členů“ mnohem důkladnější, aby 

mohl uspět „v závodění s národy silnějšími“. Švácha na členy českého národa klade poměrně 

konkrétní požadavky: 

 

„Že také v ohledu národním je třeba pečovati o tělesnou dokonalost, jež se jeví v první řadě 

jako zdraví tělesné, patrno z toho, že zdraví lidé nemusí mařiti peněz, času a energie k nabytí 

jeho, ale že mohou všech svých schopností využitkovati ku prospěchu svému i svých 

soukmenovců, že mohou býti (majíce dosti sil) produktivnější a tím přispívati účinněji ku 

blahobytu svému i svých nejbližších, tak klásti podmínky k dalšímu zabezpečení svého lidu: ku 

včasnému zakládání vlastní domácnosti a možnosti míti četnou a zdravou rodinu.“333  

 

Zdraví je zde úzce propojeno s národní produktivitou, ovšem nikoliv pouze ve smyslu 

podmínky dostatečného množství a kvality „výrobních sil“. Pevné zdraví zde vystupuje 

hlavně jako hospodářská úspora, protože není zapotřebí vydávat ekonomické prostředky na 

jeho obnovování. Produktivita přinášející „blahobyt“ bezprostředně přerůstá v požadavek 

vysoké porodnosti v rodinách, které rovněž musejí maximálně dbát na zdravý způsob života. 

Kolektivní zdraví reprezentované v tělovýchovných textech tedy nemá pouze význam absence 

nemocí na úrovni sociálního celku, ale zároveň se přibližuje ideologii bio-politiky lidské 

populace: „Je krásným, dovede-li lékař chorému navrátiti zdraví, vyrvati ho smrti, daleko 

však je cennější, statisíce lidí před epidemickými nemocemi uchrániti, úmrtnost omeziti, délku 

života jedincova prodloužiti.“334 V tělovýchovné reprezentaci (kromě učební osnovy) to však 

není stát ani národ, kdo klade požadavky a normy na individuální i kolektivní zdraví. Určité 

povinnosti zde totiž vyžaduje samotný „život“: „Život vyžaduje na prvním místě zdravého 

                                                 
332 Tamtéž. 
333 Švácha, V.: Tělesná cvičení jakožto prostředek výchovy národní. VT, 1/1909, s. 2. 
334 Weigner, K.: Hygienický význam her. VT, 7/1912, s. 201. 
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těla, neboť jinak není člověk s to, aby povinnostem svým dostál.“335 Zdraví ve smyslu 

podmínky pro naplnění určitých „životních povinností“ již tolik necharakterizuje význam 

absence nemocí, ale spíše se k němu navazuje další význam: zdraví jako způsobilost obstát 

v životním „boji“. Život je popisován jako „boj“ na individuální rovině („Zdravé tělo a silná 

vůle nejlépe vyzbrojují člověk k boji.“),336 tak na kolektivní rovině „zápasu národů“. Život je 

na několika místech vyjádřen metaforou rozbouřeného moře, např. jako „moře životní“, 

v němž lze bez náležité tělesné výchovy snadno „utonout“.337 Můžeme také vzpomenout na 

„přibojem vln“ „zmítanou lodičku života“ zmiňovanou v kapitole o těle a duchu. Jediné, co 

bouřlivému životnímu moři dokáže odolat, je pochopitelně tělocvik: „Tělocvik na škole 

obecné podoben jest skalisku, jež jako řádný předmět vyčnívá do příboje vln života, maje 

ochrániti pevniny, by základy nebyly podemlety, a půda smetena.“338 Reprezentace zdravého 

těla ve Výchově tělesné tedy nakonec neslouží jen k proklamaci důležitosti zdraví jako 

takového a jeho kauzální spojitosti s budoucími úspěchy národa. Cílem učitelů a učitelek 

tělocviku nepochybně bylo nejen udržet a upevnit zdraví svých žáků a žákyň, nýbrž zároveň 

přisoudit tělesné výchově roli výsadního prostředku, jímž škola, společnost, stát nebo národ 

může pozitivně působit na zdraví svých příslušníků, zvláště mládeže, a uskutečňovat tak moc 

nad životem. 

 

*** 

 

Zdraví v tělovýchovných textech vystupuje jako mimořádně komplexní fenomén, který se 

promítá i do výpovědí, jež se primárně věnují něčemu jinému, a pokud se zdravotní ideologie 

střetne s nějakou jinou, tato se jí musí takříkajíc podřídit. Zdraví je totiž charakterizováno 

jako nejcennější lidský statek, který však není pouze vlastnictvím člověka jako individua, 

nýbrž zároveň náleží národu/lidstvu. Esenciální důležitost zdraví umožňuje tomuto pojmu 

generovat správnost: co je označeno jako zdravé, je správné. Zlepšování zdraví je uchopeno 

jako klíč k zastavení úpadku života v „moderní“ době, a všudypřítomnost zdravotních 

požadavků proto může být nazvána dokonce jako „náboženství nové doby“.339 Mezi těmito 

                                                 
335 Weigner, K.: Několik poznámek o tělesné výchově. VT, 1/1912, s. 1. 
336 Sehnal, V.: Prvý český hygienický kurs pro učitelstvo. VT, 10/1913, s. 291. (Citovaná část textu je součást 
přednášky lékaře Karla Weignera.) 
337 Karásek, J.: Vedení k pořádku. VT, 6/1903, s. 170. 
338 Kraus, F.: Vyučování tělocviku ve škole obecné a nový řád školní (dokončení). VT, 9/1906, s. 229. 
339 Weigner, K.: Několik poznámek o tělesné výchově. VT, 1/1912, s. 1. 
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požadavky v tělesné výchově zaujímá výsadní postavení nepřetržité pozorování těl žáků a 

hledaní „skrytých vad“ a možných „zárodků“ nemocí doplněné o pravidelnou zdravotní 

prohlídku, která zahrnuje měření různých tělesných atributů a hodnot. Jejím výstupem je 

zdravotnický výkaz, jenž si klade nárok na zachycení tělesného „vývoje“ každého 

jednotlivého žáka nebo žákyně v čase; selekcí určitých kategorií se implicitně stanovuje, které 

z potenciálně nekonečného množství tělesných vlastností a charakteristik budou považovány 

za vypovídající o tělesném zdraví, a tedy zároveň o tělesné (ab)normalitě. 

Základní význam zdraví je absence nemocí a dalších odchylek od normálního zdravotního 

stavu. Cílem tělesné výchovy je „zachování a utužení“ zdraví, což se konkrétně projevuje 

zejména prevencí („hygienou“ v širokém slova smyslu): hlavní je zdraví nezhoršit, nijak jej 

neohrozit a bránit působení různých škodlivých vlivů. K prevenci přistupuje také požadavek 

otužilosti: tělo by nemělo být „pouze“ zdravé, mělo by být i zdravé-silné, tj. stát se odolnou 

„schránkou“, která jednak brání „chorobám“ proniknout do „vnitřku“ těla, do organismu 

zajišťujícího funkčnost zdravotního stavu, kde by posléze mohly „zahnízdit“, a jednak ruší 

vnitřní, zejména dědičně získané dispozice k nemoci. Tělovýchovný obraz zdravého těla se 

zakládá na několika vnějších a vnitřních znacích. Mezi vnější patří především atributy, které 

se měří při zdravotní prohlídce (výška, váha, hrudník, držení těla), a specifickým znakem ve 

vztahu ke zdraví je barva obličeje. K vnitřním indikátorům zdraví náleží hlavně srdce, plíce a 

krev. Zejména z popisu správného proudění a rozmístění krve v těle a z výsadní role, která je 

připisována tělocviku při zajištění tohoto „úkolu krve“, můžeme usoudit, že bez náležité 

tělesné výchovy podle autorů VT zdravé tělo vůbec nemůže existovat. 

Zdraví uchopené jako kolektivní vlastnictví získává nacionálně-eugenické významy. Každé 

jednotlivé tělo musí být zdravé a silné proto, aby obstálo v „dravém“ shonu „moderní“ doby. 

Jelikož však důležitost zdravého jednotlivce narůstá teprve v rámci celku (implicitně českého) 

národa nebo dokonce lidstva, cílem budování všeobecného zdraví je úspěch v „zápase“ 

s ostatními národy, v němž se zejména „malý“ národ musí bezpodmínečně opírat o zdravé, tj. 

zároveň produktivní jedince, kteří jsou schopní plodit další zdravá a obecně zdatná pokolení. 

Na základě tohoto apelování na zvýšenou péči o zdraví na úrovni celé populace, jehož zásadní 

implikace s sebou nesl aparát zdravotnických prohlídek včetně normotvorné praxe na úrovni 

nejmenších tělesných detailů, můžeme školní tělesnou výchovu na začátku 20. století chápat 

jako produkt i spolutvůrce velké mocenské „teorie“ – biomoci, která však existuje pouze 

skrze jednotlivé (byť propojené) dispozitivy a tělesná výchova je nepochybně jedním z nich. 
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4. Závěr 

 

Cílem analytické části práce bylo (re)konstruovat tělovýchovný obraz těla a podat tak 

strukturovanou odpověď na otázku, jaké významy, vlastnosti a charakteristiky jsou v raných 

tělovýchovných textech přisuzovány tělu. Jestliže texty, jež různým způsobem vypovídají 

o těle, chápeme jako reprezentace těla, je na místě další otázka: jaké tělo je vlastně 

reprezentováno? Není to tělo konkrétního žáka nebo žákyně, je to mnohem spíše představa 

o těle jako takovém, na niž má nepochybně vliv vlastní tělesná zkušenost toho, kdo 

reprezentace produkuje, např. učitele tělocviku. Pokud se tedy na následujících řádcích 

pokusím shrnout, co je tělo, jaké má tělo být a proč, je třeba konstatovat, že se jedná stejně 

jako v přecházející analýze o produkci další reprezentační úrovně, do níž vstupuje tělesnost 

badatele (a nic na tom nemění fakt, že badatel může tělu rozumět jako symbolické kulturní 

konstrukci) a na úrovni recepce i tělesnost čtenáře nebo čtenářky. 

První významová vrstva tělovýchovného obrazu těla se týká otázek, co nebo jaké je tělo, tj. 

jaké je předběžné porozumění tělu, případně i jaké jsou jeho implicitně normativní významy. 

Tělo cvičené v tělocviku je uchopené jako pasivní svalová hmota, jako geometrizovaný objekt 

rozprostraněný v prostoru, který je možné technicky rozebírat a strukturovat do nejmenších 

detailů a na jejich základě stanovovat různé kategorie mechanických kombinací. Stavy, tvary 

a pohyby těla jsou ve svých detailech silně redukované prostřednictvím sémiotické praxe, jež 

jejich kombinace fixuje jakožto cviky, a uzavírá je tak do předem vytyčených temporálně 

odpočítaných lokací. Cvičící tělo nemůže existovat mimo tento sémiotický systém, a je tedy 

svým způsobem disciplinované již předběžně na rovině diskurzu. Podstatnější však je, že 

pasivní, zpředmětněné, regulované a segmentované tělo je disciplinovatelné, a to i na dalších 

rovinách tělocvičné praxe: nejen v rámci konkrétních cviků, ale zároveň při nácviku slušného 

tělesného pohybu, při organizaci odchodů a příchodů k nářadí nebo při zdravotnických 

prohlídkách a měřeních. 

Další předpokladem pro úspěšnou disciplinaci každého cvičeného těla je představa, že tělo 

není tím, čím cvičenec je, nýbrž tím, co vlastní, což se projevuje i poměrně častým užíváním 

posesivního slovníku. Tělo dokonce vystupuje jako nástroj pohybu cvičence, jenž tělo ovládá 

jakožto duch pomocí vůle. Naproti tomu je tělo zároveň uchopeno jako jedna ze dvou složek 

živé lidské bytosti, které jsou velmi těsně propojené a vzájemně závislé. Tělesná složka je zde 

naopak spíše dominantní, neboť její kvality (např. zdraví) podmiňují kvality duševní, zatímco 

obráceně to není možné. Tělo je pak nahlíženo jako jisté médium, neboť stejně jako psaný 
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text je schopné demonstrovat tělesné i duševní kvality prostřednictvím určitých znaků, např. 

bledý obličej je jasným signálem nezdravého těla a přímé držení těla je zase považováno za 

znak vysoké duševní energie. Základní argument závislosti ducha na těle je však fyziologický, 

neboť funkční propojení těla a ducha je nahlíženo skrze nervový systém, přičemž existence 

ducha je podmíněna mozkem. Jestliže cvičenec vůlí ovládající své tělo (pasivní muskulaturu) 

je výrazem „oduševnělého těla“, zprostředkování duševních funkcí skrze tělesný orgán svědčí 

spíše o těle jako „obtělesněné duši“. Částečně analogicky by bylo možné stanovit dichotomii 

mezi tělem cvičence, jež je schránkou ducha, a tělem jako organismem zajišťujícím fungování 

zdraví, který se také nachází uvnitř svalové schránky, přičemž působením na „vnější“ tělo 

(schránku) lze zpravidla pomocí cvičení působit i na „vnitřní“ tělo (organismus). 

Uvedená „předporozumění“ tělu je možné chápat ve vztahu k tělu genderově a věkově 

víceméně neutrálnímu. Mužské tělo z hlediska genderově specifikovaných významů samo 

o sobě tematizované není, ale ženské tělo je uchopeno jako „přirozeně“ disponující určitou 

sadou vlastností a nejvýraznější z nich je slabost. Ženská slabost těla znamená (vůči mužům) 

především menší fyzickou sílu, větší dispozici k nemoci a jemnost, jež se projevuje negativně 

v křehčí tělesné konstituci a spíše pozitivně v tendenci k jemnějšímu či ladnějšímu pohybu. 

Slabému ženskému tělu je také rozuměno jako hlavní příčině duševních nedostatků. Tělo 

dítěte (či obecně a přeneseně mládeže) nese podobné charakteristiky jako tělo ženské: je 

nahlíženo jako silně náchylné k různým vadám, poruchám a nemocem, v kontextu „moderní“ 

doby dokonce jako degenerující. Nejobvyklejší reprezentace těla dětí předškolních je naopak 

kladně hodnotící, neboť dětské tělo je vedené „přirozeným“ pudem po pohybu a samo tedy 

„ví“, co je pro něj nejlepší. Takové tělo již není zcela pasivní, ale v zásadě může omezeným 

způsobem samo „jednat“. 

Ve druhé významové vrstvě se na tělo kladou většinou explicitní normy: předepisuje se, 

jaké má tělo být, jak má vypadat nebo jak se má pohybovat. Některé normy je třeba chápat 

spíše jako předpisy určitého ideálního stavu než jako definice normálního těla/člověka či jinak 

řečeno, tělo, jež plně neodpovídá normám stanoveným v tělovýchovných textech, nemusí ve 

všech případech automaticky generovat status abnormality či jinakosti. Tělo musí být v první 

řadě „zkrocené“ ve smyslu náležitého usměrnění „přirozeného“ pudu po pohybu a potlačení 

pudů „nepřirozených“: tělo se má stát poslušným nástrojem cvičence/ducha. Vůlí ovládnuté 

tělo musí být zároveň obratné a silné, což platí pro muže i pro ženy. U žen je však požadavek 

silného těla regulován normou „přirozené“ ženskosti, k níž náleží ve srovnání s muži přísnější 

forma sexualizované náležitosti a celková ladnost či jemnost tělesného vzhledu i pohybu. 

Stavy, tvary a pohyby těla mají za téměř všech okolností zachovávat „přirozenost“, což je 
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však pouze zástupné označení pro velmi rozmanitý soubor norem týkající se např. způsobu 

chůze nebo držení těla. 

K držení těla se opět vztahuje představa člověka, který je doslova vlastníkem svého těla, jež 

je v souvislosti s jeho držením označováno jako postava. Postava se musí vyznačovat hlavně 

přímostí, hrdou vzpřímeností, pevností a pružností a naopak nesmí být „zvadlá“ či „shrbená“. 

Přestože určitá „ochablost“ se může týkat i končetin, náležitě tvarovaná musejí být zejména 

záda, což do značné míry determinuje tvar páteře. Páteř musí být „bezvadná“, tj. zakřivená 

náležitým způsobem a nikoliv „zkřivená“ a tedy vykazující nějaký druh „vady“. Obecně by se 

dalo říci, že normální tělo je definované absencí těchto (a mnoha dalších) „vad“, ale v textu 

není nikdy stanovena přesná hranice, od níž už je tělo vyhodnoceno jako „vadné“. Spíše než 

o absenci „vadnosti“ by tedy bylo vhodnější hovořit o její přípustné míře. Norma správného 

držení těla není do těla přímo „vpisována“ prostřednictvím cvičení, nýbrž se požaduje, aby 

byla každým jedincem plně internalizována – osvojena na základě plného přesvědčení o její 

správnosti. Další norma, která předepisuje určité tvary a pohyby především vzhledem k dění 

mimo vyučování tělocviku, se týká tělesné „slušnosti“. Nejde však jen o „slušné pohyby“ 

předepsané etiketou. Tělo se musí stát pomocí tělocviku „obroušeným“ tak, aby jeho pohyby 

byly jemnější a úspornější. Tělo musí být výrazem silné přítomnosti ducha a vůle projevující 

se sebevědomím ve smyslu absence studu vyplývajícího z tělesné neskrytosti. 

Normální tělo je popisováno především jako tělo zdravé, tj. nevykazující žádnou nemoc či 

poruchu. Tělo se však nemá vyznačovat pouze momentální absencí nemoci, nýbrž musí být 

zároveň zdravé-silné: zejména v případě žen a dětí je třeba nejprve překonat jejich vrozenou 

dispozici k nemoci a posléze vybudovat inherentní tělesnou kvalitu, trvalou otužilost. Tělesná 

schránka ukrývající ducha a především zdraví zajišťující organismus musí být pevná a silná, 

přičemž síla se nevztahuje pouze ke svalům, ale i k vnitřním orgánům, zejména k plicím a 

srdci. Normální zdravé tělo musí být rovnoměrně prokrvené, což se má projevovat ruměncem 

v obličeji a energickým pohybem. Tělo se má pravidelně podrobovat zdravotní prohlídce a 

měření některých tělesných atributů, čímž se předurčují a strukturují kategorie (např. poměr 

tělesné výšky a váhy), v nichž tělo může vystupovat jako zdravé a normální. 

Přímo pro tělocvičnou praxi jsou určeny předpisy správného výcviku jak na úrovni 

jednotlivých těl, tak na úrovni organizace skupinového cvičení. V obou případech má být tělo 

poslušné, podrobující se příslušné disciplíně. Tělo si musí osvojit anatomicko-chronologické 

schéma chování, neboť kombinace cviků zahrnují přesná určení časového a prostorového 

vypracování cvičebního úkonu; jasně vymezené jsou pozice celého těla a končetin, navíc je 

všem pohybům udán směr a trvání v náležitém rytmu. Disciplína masového výcviku zasahuje 
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i tělo učitele, jež musí být náležitě lokalizované tak, aby učitel mohl předepsaným způsobem 

koordinovat technologii příkazu a pozorování. Formy rozmístění a cirkulace těl při cvičeních i 

při příchodech do tělocvičny či přesunech mezi nářadími jsou determinované hlavně tím, že 

cvičící těla musejí být neustále viditelná a tedy i pozorovatelná. 

Zdůvodnění stanovených tělesných norem a potřeby specializované tělesné výchovy se 

v rámci třetí významové vrstvy odvíjí od dvou stěžejních cílů tělocviku, tj. výchovného a 

zdravotního. Výchovný cíl se týká vytváření jistých duševních kvalit. Vůlí ovládané tělo se 

totiž projevuje nejen ve správné koordinaci pohybů, ale zároveň v potlačení různých 

„nepřirozených“ pudů: pouze tělo zcela proniknuté duchem, tělo „oduševnělé“, může odolat 

„nebezpečným“ sexuálním tužbám i široké „moderní“ nabídce různorodých „požitků“. 

Uvědomělé řízení těla duchem je považováno za zdroj duševních vlastností jako např. odvaha, 

bystrost, svěžest či duchapřítomnost. Podobně i disciplinační nařízení nejsou zdůvodněna jen 

zachováním momentální kázně při cvičení, nýbrž i vytvořením a interiorizací smyslu pro 

pořádek, vytrvalosti a svědomitosti při práci a nahlédnutí sebe a svého těla jako součásti 

širšího společenského celku, pro nějž je třeba obětovat své osobní pohodlí. U žen je nutnost 

cvičit a mít silné tělo zdůvodněna jako jediná možnost jejich emancipace, ale především je 

zdůrazňována jejich eugenická funkce: jedině zdatné ženy mohou plodit zdatná budoucí 

pokolení. Nejvýraznějším a zároveň univerzálním legitimizačním rámcem nezbytnosti tělesné 

výchovy je zachovávání a utužování zdraví, na nějž si tělesná výchova klade výsadní nárok 

(přinejmenším v rámci školní výuky). Nejde však jen o zdravé tělo jedince, nýbrž o zdravé 

kolektivní „tělo“ národa jako metaforický kmen stromu, na jehož zdravosti se zásadní měrou 

podílejí jeho příslušníci jakožto zdravé větve a kořínky, což nabývá na zvláštním významu 

v kontextu úpadkové „moderní“ doby a neustálého „zápasu“ národů. Zvýšené nároky na 

tělesnou zdatnost nese dokonce samotný „život“, a krédo tělovýchovného obrazu těla by tudíž 

nepochybně mohlo znít: „Životním povinnostem dostáti může jedině ten, kdo zdráv je a 

silen.“340 Vzhledem k deklarovanému nároku tělesné výchovy na „převzetí péče o život“341 

jedince i sociálního celku lze dispozitiv tělesné výchovy chápat jako formu biomoci, neboť se 

v něm propojují diskurzy a praktické techniky zajišťující organizaci a výkonově orientovanou 

disciplínu individuálních těl stejně jako regulativní zdravotnické prohlídky a intervence na 

úrovni „těla“ kolektivního. 

 

                                                 
340 Weigner, K.: Hygienický význam her. VT, 7/1912, s. 199. 
341 Foucault, M.: Dějiny sexuality I. Vůle k vědění, s. 166. 
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