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Abstrakt 

Tato diplomová práce pojednává o participaci žen na cvičebním programu Crossfit, 

pomocí kterého získávají ženy různé tělesné dovednosti, ale především, svaly a sílu, které 

se v průběhu času stávají jejich přirozenou součástí. Tato jejich tělesná a sociální zkušenost 

je ukotvena v jednom strukturovaném prostoru – tělocvičně Crossfit Praha, která je 

základní výzkumnou lokalitou této studie. Tělocvična je zde vnímána jako dynamický 

prostor, ve kterém ženy svou participací, svými fyzickými výkony a někdy i vzhledem do 

jisté míry zpochybňují genderové normy převládající ve společnosti.  

V rámci zúčastněného pozorování výzkumu diplomové práce se autorka snaží pomocí 

vlastního těla, jako výzkumného nástroje, co nejvíce přiblížit každodenní zkušenosti žen ve 

zkoumané sportovní disciplíně a lokalitě. 

 

Abstract 

This diploma thesis concerns the participation of women on exercise program Crossfit 

whereby they gain various physical skills, mainly muscles and strength, which are 

becoming their natural component. Such physical and social experience is embedded in 

one structured space –Crossfit Praha gym, as primary research field of this study. Gym is 

here perceived as dynamic space in which women are through their participation, physical 

performance and sometimes also through their appearance challenging the gender norms 

prevailing in society. 

Within the participant observation of this diploma thesis author strives to bring closer - by 

use of her own body as research instrument- everyday experience of these females in 

researched sport discipline and locality. 

 

Klíčová slova: Crossfit, gender, sport, tělo, tělocvična, svaly, síla 
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1. Úvod 

 

 Tato diplomová práce se zaměřuje na osobní interpretace a zkušenosti žen, které 

v rámci cvičebního stylu Crossfit získávají sílu a muskulaturu, jenž se stává jejich 

přirozenou součástí. Zaměřuje se tedy i na určitý sociální fenomén (a sociální prostor), ve 

kterém jsou silné a svalnaté ženy zcela přirozeným jevem a který je dokonce k nabývání 

výše zmíněných dovedností motivuje (Obr. 1
1
). 

 

 Jednou ze základních otázek tohoto 

výzkumu, je také otázka pídící se potom, 

jestli se dotazované ženy cítí osobnostně  

(a také mimo fyzický prostor tělocvičny) 

posíleny tím, jakou získávají pomocí 

tělesného tréninku sílu a jak se mění jejich 

tělo a fyzické dovednosti. Výzkumy 

zabývající se participací žen na sportech, 

které byly donedávna čistě mužskou 

doménou (např. hokej, basketbal, ale i 

kulturistika, box, lezectví), ukazují, jakou 

důležitou roli přikládají ženy právě 

takovým druhům sportů na cestě 

k získávání sebevědomí a k respektu k sobě 

samým. Výstižně to říká jedna z respondentek výzkumu mezi ženskými vysokoškolskými 

atletkami: „ Cítíš se silnější a cítíš se nezávislá a to vede k sebeúctě “ (Krane, Choi, Baird, 

Aimar, & Kaner, 2004).  

 Právě proto jsem se v rámci výzkumu této diplomové práce do takové zkušenosti 

žen ponořila, snažila se ji zažít a pochopit a pak následně interpretovat. „ Tím, že se 

podíváme na to, jak ženy vysvětlují svou muskularitu, můžeme získat jasnější představu o 

tom, jak svalnaté ženy, jevící se jako překračující určité dominantní představy o genderu, 

redefinují genderové a tělesné ideologie smysluplným a posilujícím způsobem. Abychom 

prozkoumali takové koncepty, nepostačí, když se zaměříme pouze na strukturu a formu 

zapojení žen, ale musíme prozkoumat významy, motivace, interpretace a asociace 

                                                           
1 Zdroj: http://filipspagnoli.files.wordpress.com/2009/06/girls-are-strong.jpg  

http://filipspagnoli.files.wordpress.com/2009/06/girls-are-strong.jpg
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samotných žen“ (Lang, 1998, str. 9). Podstatnou roli v celém výzkumu hrála také 

zkoumaná lokalita - tělocvična Crossfit Praha, jako konkrétní aréna, ve které jsou nejen 

účastnice mého výzkumu motivovány k získávání nových fyzických dovedností, jimiž 

překračují genderové normy (sociální konstrukce feministy) převládající ve společnosti. 

Proto je také součástí této práce její etnografické vykreslení. 

2. Metodologie 

 

Předkládaná diplomová práce je primárně zaměřená na participaci žen na 

cvičebním programu Crossfit, kterého náročnost a provádění cviků spadá především do 

kategorie mužských silových cvičebních programů. Stěžejní částí je analýza dat získaných 

během zúčastněného pozorování a z rozhovorů s vybranými členkami tělocvičny. Nicméně 

její doplňkovou částí je i etnografie zaměřená na tělocvičnu Crossfit Praha
2
 a s ní spojený 

nový životní a cvičební styl. Jako autorka této diplomové práce jsem se také snažila 

zároveň propájet data získaná během zúčastněného pozorování s materiály, které jsou o 

Crossfitu celosvětově k dispozici.       

V rámci zúčastněného pozorování jsem přistupovala k tématu tak, že jsem 

v tělocvičně podstupovala skoro 

každodenní dril (Obr. 2
3
), 

zúčastňovala se co nejvíce 

doplňkových aktivit a sociálních 

interakcí a tak v podstatě 

nechávala prostředí tělocvičny a 

cvičební program na sebe a vlastní 

tělo působit. Z mojí strany došlo 

tedy v rámci výzkumu k 

„totálnímu ponoření se“ do 

sociálního a tělesného světa tělocvičny Crossfit Praha (Hammersley & Atkinson, 1995). 

  

Jak bude později patrno v části věnované vstupu do terénu, navštěvuji Crossfit 

tělocvičnu od října 2010, kdy ještě sídlila ve starých prostorech na pražském Pankráci.  

K nastavení oblasti a tématu výzkumu došlo v letních až podzimních měsících roku 2011. 
                                                           
2 Dále i jako „tělocvična“ 
3 Cvičení s kettlebelem. Na obr. autorka dipl. práce. Foto – archiv P. Kozílková 



4 
 

Jednalo se tedy o předvýzkumou fázi a ověření potenciálu sledovaného problému. Samotné 

aktivní zúčastněné pozorování proběhlo v měsících listopad 2011 až červen 2012. V těchto 

měsících jsem do tělocvičny docházela častěji, s menší pauzou na konci listopadu a 

začátku prosince, kdy došlo přímo při cvičení k úrazu meziobratlové plotýnky, což mělo za 

následek několika týdenní pauzu. Od ledna 2012 jsem do tělocvičny docházela nejméně 

čtyři krát týdně cvičit, někdy jsem byla při kombinaci různých aktivit s tělocvičnou spjata i 

sedm dní v týdnu. Kromě klasického cvičení v tělocvičně jsem se totiž snažila zúčastnit 

všech doplňujících aktivit, které byly s tělocvičnou propojeny. Jednalo se především o 

aktivity sportovního charakteru, avšak sociální část v nich hrála neméně důležitou roli. To 

co bylo tedy z mého pohledu prvotně vnímáno jako sportovní hobby, bylo později a 

postupně v průběhu tohoto období konvertováno do etnografické studie (Spencer, 2009). 

Co se týče aktivit nad rámec tréninků v tělocvičně, tak jsem například během 

kvalifikace na Crossfit Open
4
 průběh závodního cvičení a jeho aktéry a aktérky fotila a 

v tělocvičně tak trávila nad rámec cvičení více času. Dodatečně jsem se také přihlásila na 

extra kurz technik olympijského vzpírání, který probíhal v nedělní večery, po dobu osmi 

týdnů. V rámci tohoto kurzu jsme spolu s dalšími zhruba deseti členy a členkami 

tělocvičny trénovali právě zmíněné techniky, přičemž každý jeden den byl věnován 

nácviku jiného vzpěračského cviku
5
, který jsme se snažili naučit a ovládnout. 

V dubnu 2012 se v Praze také 

uskutečnila promo akce Reebok 

CrossFit Drop Box Tour
6
, které jsem 

se zúčastnila jak jako pozorovatel, tak i 

jako cvičící (Obr. 3
7
). Součástí této 

akce byla i kvalifikace do regionálního 

(Česko - Polsko - Slovenského) 

Reebok Crossfit šampionátu, ve 

kterém se mi podařilo dostat do 

druhého kola mezi 60 nejlepších žen.   

                                                           
4 První kolo mezinárodních Crossfit her, ve kterých se soutěží o titul „ The Fittest on the Earth“. Více informací: 

http://games.crossfit.com/  
5 Mezi klasické vzpěračské techniky patřily cviky jako mrtvý tah (deadlift), trh (snatch), vzepření tahem (press), nadhozy 

(jerks) 
6 http://www.reebok-crossfit.cz/drop-box-tour  
7Zdroj:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=451019444913964&set=a.450978811584694.123772.2344483499044

09&type=3&theater  

 

http://games.crossfit.com/
http://www.reebok-crossfit.cz/drop-box-tour
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=451019444913964&set=a.450978811584694.123772.234448349904409&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=451019444913964&set=a.450978811584694.123772.234448349904409&type=3&theater
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 Zhruba v květnu 2012 začala skupinka 

převážně pokročilých členů a členek 

tělocvičny každou sobotu běhat na 

Letenských schodech pod Metronomem. 

Nešlo pouze o běhání, ale také o sestavy 

různých cviků, které se daly ve 

venkovním prostředí provozovat (Ob. 4
8
). 

A tak jsem spolu s ostatními z tělocvičny 

trávila některé sobotní večery skákáním 

žabáků, děláním dřepů, kliků, angličáků a 

běháním a lezením.  

 Nutno tedy říci, že se v případě této diplomové práce jedná o tzv. „embodied 

research“, ve které má vlastní tělesná zkušenost prošla a prochází obdobnými fázemi jako 

tělesná zkušenost členů a členek zkoumané lokality. Mým výzkumem mne tedy vedla 

snaha o„ prožití těla Jiných a uvědomení si jejich existenciální zkušenosti co nejvíce 

možným způsobem“ (Finlay, 2006). Tělo se stalo nejenom objektem této diplomové práce, 

ale také prostředníkem pro pochopení mnoha dějů, pocitů a procesů, které jsou součástí 

každodenního života v tělocvičně. Mnohokrát jsem si tak dělala legraci sama ze sebe, že 

jenom málo lidí psaní diplomové práce tak namáhá, bolí a že tato práce je doslova 

vypocena. Finalizace diplomové práce pak probíhala za těžkých podmínek, kdy už jsem si 

tréninky nedokázala odpustit a často tak práci psala po absolvování náročného cvičení 

zcela vyčerpaná. 

  Některé části diplomové práce obsahují tedy také autoetnografické prvky, jako 

jistou formu reflexe vlastní zkušenosti v terénu, zkušenosti, která je do značné míry 

podobná zkušenosti mých spolucvičících. Tím, že jsem se v terénu pohybovala jako 

„insider“ a nejenom jako pozorující antropolog s terénním deníkem v ruce, jsem byla 

schopna na vlastní kůži (a svaly) pochopit pocity žen cvičících v tělocvičně, více se jim 

přiblížit a získat zároveň jejich důvěru. 

 Co se týče samotného zúčastněného pozorování, tak získaná data byla 

zaznamenávána do terénního deníku. Terénní deník obsahuje jak data z jednotlivých 

                                                           
8Zdroj:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=459935330689042&set=a.459935274022381.125119.2344483499044

09&type=3&theater  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=459935330689042&set=a.459935274022381.125119.234448349904409&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=459935330689042&set=a.459935274022381.125119.234448349904409&type=3&theater
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cvičení, aktivit a kompeticí, tak moje osobní pocity, časy a výkony, ale i jednotlivé 

interakce, průpovídky a komentáře, které se v tělocvičně (ale i mimo ní) odehrály a přímo 

souvisely s tématy této diplomové práce. Samostatné
9
 rozhovory s vybranými členkami 

tělocvičny Crossfit Praha proběhly v období od března do července 2012. Rozhovory měly 

formu polostrukturovaného interview, trvaly průměrně od 1,5 – 2 hodin a byly vedeny 

v přátelské, neformální atmosféře některé z pražských kaváren a hospod.
10

Dohromady bylo 

uskutečněno 10 rozhovorů, přičemž 9 bylo vedeno s členkami tělocvičny a 1 rozhovor byl 

veden s jejich trenérem, instruktorem Crossfitu Zdeňkem Weigem. Kromě samostatných 

interview byly v průběhu zúčastněného pozorování zaznamenávány i části rozhovorů 

v běžných sociálních interakcích. Jako důležité pro účely této diplomové práce se jevily 

obzvláště konverzace, kterých součástí byly témata, na které je tato diplomová práce 

zaměřena. Jejich spontánnost a četnost z nich tak činila důležitá data pro popis 

sledovaného fenoménu. 

 Celou diplomovou práci jsem se zároveň snažila napsat tak, aby byla čitelná i pro 

mé spolupracovníky a spolupracovnice ve výzkumu. A protože jsem věděla, že práce, která 

je o nich a o tělocvičně, je také pro ně, tak jsem se zároveň často nacházela v situacích, kdy 

jsem už sama přestávala rozumět tomu, proč musí antropolog vše nějakým způsobem 

kategorizovat, stavět do opozic, rozebírat do nejmenších detailů a následně interpretovat 

tak, že člověk pozorovaný se může jenom divit, jak se dá jeho každodennost a přirozenost 

popsat a analyzovat. Doufám tedy, že se mi podařilo nalézt jakousi rovnováhu a že 

předkládaná práce nezklame ani ty, o kterých je psaná a ani ty, kteří ji budou hodnotit po 

odborné stránce. 

2.1. Vstup do terénu 

 

 O cvičebním programu Crossfit jsem se dověděla přes své známé, kteří byli 

nějakým způsobem napojeni na tělocvičnu, nebo spíše postavu trenéra. Dlouho jsem ale 

odolávala se zapojením se a to dokonce i po debatách s kamarádem, který mě přivedl před 

léty ke kick boxu, znal mé „rekreačně“
11

sportovní návyky a tvrdil mi, že Crossfit je „fakt 

                                                           
9 Jedná se o polostrukturované rozhovory nad rámec rozhovorů, které probíhali buď v prostorách tělocvičny, nebo 

v průběhu doplňkových aktivit a které byly spíše ve formě sociálních interakcí. 
10 Respondentky byly dopředu informovány o místě rozhovoru a měly také možnost zvolit si jiné místo. 
11 Tento bod je diskutabilní, neb nemám přesně stanoveno, na jakém základě se z někoho stává sportovec (pokud není 

profesionálem). Rekreační myslím proto, že se jednalo o sportovní aktivitu provozovanou zhruba dva krát týdně a 

doplňovanou jinými sportovními aktivitami (jako např. jóga, kolo, plavání…) 



7 
 

něco pro mě“. Později jsem se setkala i s lidmi, kteří do tělocvičny chodili a Crossfitem 

byli přímo nadšeni. Začala jsem si tedy postupně vyhledávat informace na internetu 

vztahující se ke Crossfitu, k jeho náplni, metodě, ale také komunitě a výsledkům. V první 

řadě mě oslovily příběhy žen, které se začaly Crossfitu věnovat a které se po dost krátké, 

ale intenzivní době staly doslova atletkami. Dalším takovým kopancem byl fakt, že jsem si 

uvědomila, že nemám takovou sílu, jak jsem se domnívala, že mám a to mi vadilo hlavně 

při provozování jiných sportů (jako například surfování, kde samotný longboard váží 20 

kg). Chtěla jsem to změnit, být silnější a více fit a tak jsem si v říjnu 2010 i s jednou 

kamarádkou domluvila první hodinu. Počátky byly hodně těžké, první hodinu jsme zvládly 

dokonce jenom rozcvičku a v dalších týdnech musely být skoro všechny cviky nějakým 

způsobem modifikovány, abychom je vůbec zvládly. V tomto období jsem do tělocvičny 

docházela maximálně dva krát týdně. 

 Již po prvních měsících jsem si 

začala detailněji uvědomovat mně 

obklopující prostor a jeho výzkumný 

potenciál. Ale asi až po půl roce, po nabytí 

více vědomostí a získání více informací o 

Crossfitu, jsem byla přesvědčena o výběru 

tématu této diplomové práce. Koncem 

roku 2011 jsem i kvůli terénnímu výzkumu 

začala do tělocvičny chodit častěji, 

minimálně čtyři krát do týdne, někdy i 

každý den. Nebyl to ale jenom terénní 

výzkum, který mne motivoval pro stále 

častější návštěvu. 

  Crossfit mne pohltil, stal se mou 

každodenní součástí, tělo si navyklo na tvrdý dril a měla jsem pocit, že ho i vyžadovalo 

(Obr. 5
12

). Můj vstup do terénu tělocvičny a přístup ke cvičebnímu programu Crossfit a 

k jeho členům a členkám byl tak plynulým a pro mne přirozeným procesem. Přesto je třeba 

brát mou roli v terénu z tohoto pohledu jako poněkud problematickou. Pokud se stane 

samotný terén zažitou zkušeností, je potřeba více sil věnovat jistému odosobnění se od 

                                                           
12 Dřep s 30 Kg. Foto – archiv P. Kozílková 
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tématu. Mnoho věcí, které se děly a dějí v tělocvičně, mohou zůstat nepovšimnuty, protože 

se jeví jako zcela běžné někomu, kdo je zvyklý se v tělocvičně po tak dlouhou dobu 

pohybovat. Také jsem se od začátku snažila pracovat s nebezpečím, které může nastat, 

když se v rámci výzkumu rozhodneme pro roli úplného participanta (neboli když se 

stáváme „native“) a která může vést k vytvoření přespříliš dobrých vztahů, kdy odhalení 

nějaké informace může vést buď k narušení těchto vztahů, nebo k jejímu odhalení ze 

strachu ze ztráty těchto vztahů vůbec nedojde. Domnívám se ale, že neustálá reflexe, 

komunikace se školitelkou, odborná rešerše, ale také dostatečná průprava v podobě studia 

mi byly nápomocny k tomu, abych svou roli zvládla a v diplomové práci přiblížila vybrané 

téma co nejvíce objektivním způsobem. Na druhé straně si myslím, že má forma výzkumu, 

kterou jsem zvolila, tedy opravdu zúčastněné pozorování a tělesná participace na tělesných 

aktivitách („direct embodiment
13

“) je přidanou hodnotou této diplomové práce. 

2.2. Tělo jako výzkumný nástroj 

 

 Život v tělocvičně a potažmo i výzkum v tělocvičně je úzce spojen s tělesnými 

pohyby a praktikami. Na některých tělesných pohybech, nebo tedy cvicích je potřeba i 

dlouho pracovat a zvládnout jejich techniku. Toto pochopení a následné komunikování o 

tělesné součásti, která tvoří tak významnou složku výzkumu, je nemožné bez samotné 

přímé participace na tělesných aktivitách, bez „ podrobení se praktické iniciaci, v reálném 

čase a místě“  (Wacquant, 2004, str. 59).Vycházeje nejenom z těchto principů, ale také 

z domněnky, že účast na tělesných aktivitách mi přinese lepší porozumění pocitům žen 

participujících na tak náročné fyzické aktivitě, jsem své tělo této iniciaci přímo podrobila. 

Tělo má totiž centrální roli v sociálním prostoru tělocvičny. Je tím, co je zdokonalováno 

(Obr. 6
14

), sledováno, porovnáváno, a stává se zároveň hlavním předmětem diskusí. Tělo je 

tedy stěžejním předmětem této diplomové práce, a také ústředním tématem vedených 

rozhovorů. „Naše tělo je vždy sociálním faktem. Je projevem existujících sociálních 

podmínek, které podmiňují to, jak vnímáme a ovládáme naše fyzické já…, jak své tělo 

využíváme a jak na něj nahlížíme“ (Heinemann, 1980).  

                                                           
13 Direct embodiment -lze chápat i dle podání L. Wacquanta jako praktické ovládnutí fundamentálních (korporálních, 

visuálních a mentálních) schémat (Wacquant, 2004, str. 60). 
14 Foto (str. 13) – archiv P. Kozílková 
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 Domnívaje se tedy společně s Loic Wacquantem, že „…nativní pochopení objektu 

je nezbytnou podmínkou adekvátní znalosti objektu “ (Wacquant, 2004, str. 59) měl mnou 

vedený výzkum takovou formu, která byla dle mého názoru nejvhodnější, pokud se 

výzkumník/výzkumnice ve své práci zabývá tělesnými praktikami, jakými jsou různé 

sportovní disciplíny. Tento způsob výzkumu je důležitý hlavně proto, že „ tělesné schéma 

atleta vidí a cítí odlišným způsobem jako tělesné schéma nezasvěceného“ (Bunsell, 2012). 

Ponoření se do tělesného schématu „Crossfiťaček“ bylo tedy jednou z klíčových strategií 

této diplomové práce. 

 A i když mají sociální významy, které přikládají ženy tohoto výzkumu svému tělu, 

významnou roli, nezbytným nástrojem pro pochopení těchto významů, je tělo fyzické, 

neboli „ zkušenostní dimense sportujícího těla“ (Bunsell, 2012). Pokud bych tedy sama na 

cvičebním programu Crossfit neparticipovala, byla bych outsiderem bez možnosti pocítit, 

jaké to vlastně je mít zdatné tělo, svaly, a sílu, ale rovněž bych si nebyla jistá v tom, co 

v mém výzkumném prostoru přesně sledovat a na co se ptát.  Mé tělo mne vlastně tak 

celým výzkumem vedlo a tak zde předkládám etnografii, ve které je tělo podrobeno 

každodenním aktivitám zkoumaného terénu za účelem objasnění „ dynamiky tělesných 

formací“ (Buchholz, 2006) takové karnální arény a zkušenosti jakými Crossfit je. 

 Jak je patrno, znám zkoumané prostředí již delší dobu, mé tělo tedy bylo do jisté 

míry cvičebními praktikami již ovlivněno, má participace před samotným výzkumem, ale 
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nebyla zdaleka tak intenzivní jako v jeho průběhu. Moje vlastní pocity, které jsem při 

cvičení zažívala, mne zároveň od počátku vedly při nastavování tématu této práce a hlavně 

později při nastavování oblastí a otázek rozhovorů. Stejně jako účastnice mého výzkumu, 

jsem i já jedna z žen, která se pohrouží do cvičebního programu Crossfit, učí se postupně 

všechny jeho cviky a zvedá čím dál tím těžší závaží, nechává se programem a ostatními 

lidmi v tělocvičně motivovat a mění postoje ke svému tělu. 

3. Etika a role výzkumníka v terénu 

 

 Pokud se zaměříme na etickou rovinu předkládané práce, byly v rámci tohoto 

výzkumu a psaní diplomové práce dodrženy všechny základní etické pilíře, kterými jsou 

následující: princip dobrovolné participace, princip důvěryhodnosti, princip neubližování a 

princip správnosti a integrity. (Ezzeddine, Heřmanský, Novotná, Seidlová, Šťovíčková, & 

Vaňková, 2010). 

 1. Princip dobrovolné participace – účastnice a účastník mého výzkumu byly 

předem o výzkumu informování a možnost poskytnutí či neposkytnutí rozhovoru 

samostatně zvažovali. Pro všechny polostrukturované rozhovory byl později podepsán i 

informovaný souhlas. 

 2. Princip důvěryhodnosti - jména všech dotazovaných žen byla pro účely 

zachování anonymity v průběhu psaní pozměněna, nicméně jméno lokality a trenéra 

zůstalo reálné. Tato skutečnost byla s trenérem konzultována, přičemž nám oběma přišlo 

jako nejrozumnější a nejlogičtější jeho jméno a jméno tělocvičny zachovat. Tělocvičny 

s licencí cvičebního programu Crossfit jsou v Praze jenom dvě, přičemž jako výzkumnice 

se pohybuji pouze v jedné a proto je taky zcela zřejmé o které tělocvičně píši. 

 3. Princip neubližování – ke všem účastnicím a účastníkům jsem v průběhu mnou 

vedeného výzkumu přistupovala s respektem a jsem přesvědčena, že v žádném případě 

jsem nikomu svým výzkumem neublížila. Kromě samotných účastnic výzkumu, byli i 

ostatní členi a členky tělocvičny seznámeni s faktem, že tělocvična byla po určitou dobu 

mou výzkumnou lokalitou a také s tématem předkládané diplomové práce.  
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 4. Princip správnosti a integrity – domnívám se, že v průběhu svého studia jsem 

byla jakožto antropolog s tímto principem dostatečně seznámena a proto zde samozřejmě 

předkládám práci, která naplňuje podstatu tohoto principu. 

 Co se týče mé role v terénu tak je nutno zmínit, že se všemi zúčastněnými se vídám 

v prostoru tělocvičny delší dobu a s některými účastnicemi výzkumu udržuji i přátelské 

vztahy mimo tělocvičnu. Trenér byl v průběhu výzkumu skutečným spolupracovníkem, o 

téma se také sám zajímal a někdy přicházel i s vlastními observacemi. Moje pozice 

v terénu byla tedy do velké míry ovlivněna faktem, že jsem byla a pořád jsem jednou 

z členek tělocvičny. Díky tomu ale bylo ke mně přistupováno jako k ostatním členkám 

tělocvičny a svým pobytem jsem tak nikterak neovlivňovala přirozený každodenní chod 

tělocvičny. 

4. Teorie 

 

 Pro účely teoretického ukotvení této diplomové práce se mi nepodařilo najít nějaké 

výhradní teoretické východisko. Jak je patrno, práce je inspirována knihou Loica 

Wacquanta, z roku 2004. Body & Soul: Notebooks of an Apprentice Boxer, nicméně 

zkoumané prostředí a její nosná témata obsahují zásadní rozdíl. Ve Wacquantově 

tělocvičně jste neměli možnost setkat se s cvičícími ženami, dokonce se tam ženy 

nevyskytovaly skoro vůbec, v „mojí“ tělocvičny je tomu naopak. Ženy jsou v tělocvičně 

přítomny v hojném počtu a tato diplomová práce se na jejich zkušenost přímo zaměřuje. 

Styčným bodem s Wacquantovou knihou tak zůstala především forma mé osobní 

participace v rámci zúčastněného pozorování ve smyslu „ potřebnosti nejenom sociologie 

těla ve smyslu objektu zkoumání, ale také z těla, ve smyslu postavení těla ve výzkumu jako 

nástroje šetření a přenašeče vědomostí “ (Wacquant, 2004). Dalším styčným bodem pro 

mě byly také některé charakteristiky, ve kterých se tělocvičny a sportovní disciplíny 

setkávají. Tyto inspirace se projeví především v kapitole věnované opisu tělocvičny a 

v kapitole opisující mé ponoření se do výzkumného terénu. 
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  Protože jsem ve svém výzkumu kladla důraz na ženy v cvičebním programu 

Crossfit (v rámci jednoho pražského prostoru tělocvičny Crossfit Praha), potřebovala jsem 

prostudovat literaturu, která vychází především z feministických (kulturních) studií a která 

se zaměřuje na participaci žen na sportovních aktivitách. V kapitole zaměřené na sport a 

gender představuji tedy stručnou kompilaci feministicky orientovaných především 

sociologických studií. Na základě analýzy rozhovorů a dat získaných během zúčastněného 

pozorování mi jako nejbližší přišla studie Leslie Heywood z roku 2008, Third Wave 

Feminism, The Global Economy, and Women's Surfing: Sport as Stealth Feminism in 

Girls' Surf Culture a to především ve své akcentaci toho, že existují určité vlny feminizmu, 

které vyjadřují ve svých postojích i ženy participující na sportovních aktivitách v minulosti 

především kódovaných jako mužských. Ženy, které již měly ve svém dětství (80-90 léta 20 

století) možnost volby různých i extremních sportů, vnímají své fyzické dovednosti a sílu 

jako zcela normální a přirozenou součást svého života a záležitosti kolem gendru je až tak 

nestresují (Heywood, 2008). Především pak v kapitole věnované analýze rozhovorů se 

pokusím ukázat jak je to s  realitou mých 

spolucvičících s ohledem na tuto teorii. 

5. Výzkumná lokalita - Crossfit Praha 

 

 V následujících kapitolách bych konečně 

ráda představila můj výzkumný terén (Obr. 7
15

), 

tedy prostředí, které propojuje jak sledované 

situace, tak účastníky a účastnice mého výzkumu. I 

když se některé sportovní aktivity odehrávaly 

mimo fyzický prostor tělocvičny, účast jiných 

členů a členek tělocvičny (a především trenéra) a 

struktura cvičení jakoby prostor přenášela i do 

otevřeného prostranství, ať již na Letnou, nebo do 

Modřan. 

 

 

                                                           
15 Prostor větší místnosti tělocvičny. Foto P. Kozílková 
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5.1. Tělocvična Crossfit Praha jako fyzický prostor 

 

 Tělocvična Crossfit Praha se nachází v samém centru Prahy, v blízkosti Karlova 

náměstí. Její prostory jsou umístěny v suterénu činžovního domu, který je zčásti moderně 

zrekonstruován a  většina jeho obytných jednotek je využívána jako kanceláře. Tělocvična 

v těchto prostorách není dlouho, zhruba rok. Kromě dvou šaten (každá má k dispozici 

pouze jednu sprchu) má tělocvična dva prostory vyhrazené ke cvičení a dvorek, na kterém 

se cvičí, jakmile to počasí dovolí.  

 Tyto místnosti mají rozdílný rozměr a také slouží k mírně rozdílným účelům. 

V hlavní větší místnosti (cca 75 m, Obr. 8
16

), do které vůbec neproniká denní světlo, cvičí 

převážná většina členů rozcvičku (warm-up) a stěžejní cvičení dne (workout of the day 

tzv.WOD
17

). Menší místnost (cca 25 m2) je většinou využívaná k pokročilejšímu silovému 

tréninku, tudíž se tam častěji zdržují lidé, kteří jsou v tělocvičně déle
18

.  

 

 V přední části hlavní místnosti visí na stěně tabule, na které jsou zapsána různá 

cvičení. Střední část tabule patří dennímu cvičení, které je každý den jiné, v pravé horní 

části se objevují tzv. benchmark cvičení, která jsou týdenní a slouží ke měření osobního 

                                                           
16 Větší místnost ze strany od trenérského stolu. Foto P. Kozílková 
17 WOD jsou denní cvičení, která se každý den obměňují a která kombinují gymnastické, vzpěračské, kondiční a jiné 

prvky. Příkladem může být následující cvičení: 30 shybů, 10 angličáků, 30 dřepů s 16 Kg (ženy), 10 angličáků, 30 švihů 

s 16 kg (ženy), 10 angličáků, 30 kliků, 10 angličáků, 30 švihů s 16 kg (ženy), 10 angličáků, 30 16 kg zvednutí ze země 

nad hlavu. Cvičení se cvičí podle předepsaného počtu a měří se délka celkového provedení. 
18 Až tak úplně nezáleží na tom, jakou dlouhou dobu někdo tělocvičnu navštěvuje, ale spíše záleží na pravidelnosti a 

četnosti návštěv. 
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výkonu
19

. Dolní část tabule slouží k zaznamenávání výsledných časů (nebo opakování) 

denních cvičení, která se zapisují ke jménu konkrétní osoby. Kromě těchto základních 

prvků lze na tabuli vidět i různá jiná cvičení, nebo informace o probíhajících hrách, nebo 

aktivitách. V poslední době také přibyla postranní tabule, která je určená pokročilým 

atletům či atletkám a na horní levé straně tabule se začaly objevovat týmová cvičení. 

Organizace tabule a samotných cvičení patří mezi základní prvky, které musí nově příchozí 

pochopit. Zároveň jsou tabule a na ní napsaná cvičení strukturou, která v ten určitý den 

tvoří osnovu pro průběh sportovních aktivit.  

  Tabule (Obr. 9
20

) a prostor kolem ní jsou tak centrálním bodem tělocvičny. 

Nachází se u ní také stůl pro trénující
21

 a pro většinu lidí je tabule prvním místem, kam po 

příchodu do tělocvičny upírají svou pozornost, protože ta jim hned prozradí, co za cvičení 

je v ten den čeká. Také po skončení cvičení přetrvává tabule důležitým informačním 

bodem, neb jsou na ní zaznamenány výsledky a sportující tak mohou svůj výkon posléze 

porovnávat. Mnoho lidí si před odchodem z tělocvičny své výsledky i fotí. Výsledky jsou 

každý týden také foceny trenérem a následně uveřejněny na sociálních sítích tělocvičny
22

. 

Nejlepší čas, nebo v podstatě nejlepší výsledek a jméno cvičícího a cvičící
23

 jsou vždy po 

denním cvičení zdůrazněny. 

 

  U tabule visí několik 

stopek určených k měření času a 

poblíž se nachází také kovová 

konstrukce, na které se dají dělat cviky 

jako například shyby a vznosy. Na 

konstrukci jsou rovněž navlečeny 

různě široké gumové pásy, pomocí 

kterých se mohou shybům učit i ti, 

                                                           
19 Většina benchmarkových cvičení má jméno, které patří buď do skupiny „Crossfit girls“ (např. Grace, Fran) nebo do 

skupiny „Crossfit heroes“ (např. Michael).  
20 Tabule, na kterou právě zapisuje asistentka trenéra výsledek některého/některé z cvičících. Foto P. Kozílková 
21Za kterým je pouze jedna židle a kde obvykle nesedí ostatní cvičící. 
22 Tělocvična má vlastní facebookovou stránku https://www.facebook.com/Crossfit.Praha a vlastní webovou stránku 

http://www.crossfitpraha.com/.Trenéři mají také vlastní blogy, kde kromě cvičebních sestav publikují i fotografie 

http://zdenekcrossfitpraha.wordpress.com/ . 
23 Označuje se vždy nejlepší mužský a nejlepší ženský výsledek, ke kterému vedlo nemodifikované, nebo neredukované 

cvičení. 

https://www.facebook.com/Crossfit.Praha
http://www.crossfitpraha.com/
http://zdenekcrossfitpraha.wordpress.com/
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kteří své tělo ještě nevyzvednou
24

, do gumy si jednoduše dají nohu a ta je pak nadnáší. 

Cvičící tak ideálně v čase postupují od nejširší gumy po tu nejužší až do doby, kdy jsou 

schopni provádět cvik bez gumy
25

. Gumové pruhy jsou i na bradlech, na kterých se dělají 

kliky a v blízkosti nad nimi visí i gymnastické kruhy. Hrazdy jsou pak namontovány i na 

jiných místech tělocvičny, nacházejí se ale v dost velké výšce a tak se pod ně musí dávat 

většinou i bedny. Kromě veslovacích strojů se v tělocvičně nacházejí zmíněné bedny
26

, 

podložky, pytle, činky a závaží, medicimbalové míče, kettlebely 
27

( Obr. 10 
28

), švihadla, 

pneumatika atd. Jedinými stroji jsou pouze ty veslovací, což je pro Crossfit tělocvičnu 

často charakteristické.  

 

 Podlaha tělocvičny je pokryta speciálním povrchem, který tlumí nárazy a do jisté 

míry vstřebává i vlhkost. Stěny jsou odřeny po ohazování medicimbalovými míči, na 

některých místech jsou také šmouhy po botách, které vzniknou při stojkách nebo lezení po 

stěně – tzv. wallclimes. Na jedné stěně visí banner Crossfit Praha a v její dolní části jsou 

malá zrcadla, která zde zůstala po předchozích nájemnících. Zmiňuji to proto, že zrcadla 

většinou nebývají součástí Crossfit tělocvičen. „ V crossfit centrech nenajdete zrcadlo, 

nebuduje se tam ego; jde jen o výsledky...“ (Vidberg, 2011). Nicméně ani v těchto 

zrcadlech se při cvičení nevidíte, pokud tedy přímo neležíte. 

                                                           
24 Hovoříme pak o asistovaných shybech. 
25 Jak ze své vlastní zkušenosti, tak ze svého pozorování mohu jenom potvrdit, že tato strategie opravdu funguje a 

například shybům by se jinak naučil jenom málokdo bez těchto pomůcek. 
26 Nižší –zhruba 40 cm je určena pro ženské výskoky a vyšší zhruba 60 cm pro výskoky mužské 
27 Kovové zvony http://kulturistika.ronnie.cz/c-8419-kettlebell-tak-trochu-jina-cinka.html  
28 Kovové zvony – kettlebells v levé zadní části fotografie. Autor P.Kozílková 

http://kulturistika.ronnie.cz/c-8419-kettlebell-tak-trochu-jina-cinka.html
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  Stejně zde záměrně není ostatní technické vybavení jako například televize, která 

jsou ve velkých fitness centrech samozřejmostí. Důležitá je ale možnost poslechu hudby, 

tudíž jediným technickým vybavením (tedy kromě lednice a varné konvice) je přehrávač 

hudby. 

Mezi oběma místnostmi vede dlouhá chodba (Obr. 

11
29

), která je ověšena tričky
30

 jiných Crossfitových 

tělocvičen a která vede do malé místnosti určené 

jenom pro trenéry. 

 Prostor tělocvičny má tedy svůj osobitý ráz a 

domnívám se, že oproti běžným fitness centrům je 

jeho vzhled docela punkový. Nepracují zde žádné 

uklízečky a v případě velké frekvence návštěvníků 

tak především prostor sprch a šaten nevypadá ke 

konci dne čistě. Větrání místností není také úplně 

ideální a tak je třeba si zvyknout i na různé pachy. 

Nicméně jak bude v dalších částích patrno, celková atmosféra prostoru nahrazuje jeho 

nedostatky, které odradí jenom málo lidí od opětovného navštěvování tělocvičny. 

Tělocvična Crossfit Praha, tedy naplňuje klasické heslo Crossfit atletů „ Naše tělocvična je 

prostě jiná!“. 

 Při rozhovorech, které jsem vedla s účastnicemi mého výzkumu, se často 

objevovalo, že proto, aby se v tělocvičně cítily dobře, nepotřebují všemožné technické 

vymoženosti a sterilní prostředí, a že spíše než o fyzický prostor jde o to, jaké výsledky a 

pokroky ve svém cvičení dosahují a o to jaký sociální prostor je v tělocvičně obklopuje. 

Konkrétně se například Tereza vyjádřila takto: „ Mně spíš odrazujou načančaný prostory“ 

(Tereza)., nebo Iveta: „I když jsem chodila do fitka, vždycky jsem si hledala takový ty 

nenablejskaný, kde fakt ty lidi choděj cvičit a nechoděj se tam předvádět...a holky cvičit 

tak, aby si nerozmazaly make –up“  (Iveta). 

 Všechny účastnice mého výzkumu při rozhovorech vyjadřovaly spíše negativní 

postoje vůči komerčním fitness centrům a prostor tělocvičny Crossfit Praha měl podle nich 

                                                           
29 Chodba tělocvičny. Foto P. Kozílková 
30 Trika a jejich motivační motivy jsou pro Crossfit boxy charakteristické. Pro představu používané symboliky budou 

v další části představeny aspoň některé základní motivy tělocvičny Crossfit Praha. 
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vlastně přidanou hodnotu, což bylo pro mne překvapením.„Já mám ráda takovej ten 

oldschoolovej a undergroundovej styl..., nablejskaný tělocvičny, to není nic pro mě“ 

(Jana). V další části této diplomové práce se pokusím tedy o vykreslení sociálního prostoru 

tělocvičny, ve kterém se tyto ženy a potažmo i já pohybují (doslovně) a zároveň cítí dobře. 

 

5.2. Tělocvična Crossfit Praha jako sociální prostor 

 

 Tělocvična není jenom místem, kde dochází k trénování těla, ale také místem, kde 

dochází k různým sociálním interakcím (Wacquant, 2004) a proto tak byla v průběhu 

výzkumu vnímána – jako sociální prostor. V následující části bych ráda tento sociální 

prostor představila a přiblížila, a to hlavně tím, že by zde zazněly hlasy těch, kteří jsou 

součástí tělocvičny a na vytváření sociálního prostoru se tak přímo podílejí. Některé 

komponenty se mohou nezainteresovanému čitateli jevit jako banální. Domnívám se ale, 

především na základě vlastní zkušenosti, že mnou vybrané prvky jsou pro fungování 

sociálního prostoru tělocvičny Crossfit Praha a lidi (Obr. 12
31

) v něm podstatné. 

 

                                                           
31 Sociální prostor tělocvičny. Foto. P. Kozílková 
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5.2.1.  „Lidé si tělocvičnu udělají svou“ 

 

 Tělocvična Crossfit Praha je otevřena všem návštěvníkům šest dní v týdnu
32

 a co je 

pro mnoho lidí nejdůležitější, není sem třeba chodit v předem domluvených termínech. 

Členové a členky mohou tedy přijít kdykoliv v rámci otvírací doby a zacvičit si předepsané 

cvičení a to nejenom. Tak se v tělocvičně v průběhu dní prostřídá i několik skupin, jejichž 

skladba je velice rozmanitá. Každému je k dispozici trenér (nejčastěji), nebo zaučující se 

asistenti a asistentky trenéra. Každý cvik tak může být před cvičením trenérem názorně 

ukázán a v průběhu cvičení neustále korigován. Důležitou náplní trenéra je sestavit cvičení, 

ale také odhadnout kdo ze sportujících zvládne jakou zátěž a současně je povzbuzovat 

k lepším výkonům a poskytovat jim rady.  

 Nutno říci, že pro celou tělocvičnu je postava trenéra jedním z nejdůležitějších 

prvků. Zdeněk Weig žil několik let v USA, kde se kromě jiného cvičením zabýval a kde i 

získal licenci pro trénování Crossfitu.
33

Tělocvičnu v Praze otevřel v říjnu 2009 a od té 

doby se členská základna rozrůstá. Pro lepší představení trenéra, cituji jeho krátkou 

biografii, která je uveřejněná na webových stránkách tělocvičny: 

 „Jsem certifikovaným instruktorem, osobním trenérem a výživovým poradcem. Po 

10 letech života strávených v USA, jsem se společně se ženou a dětmi vrátil do ČR a 

otevřel první Crossfit tělocvičnu v ČR. 

 Vždycky jsem se věnoval fitness (hrával jsem deset let soutěžně tenis), ale až když 

jsem pracoval jako hasič a požární instruktor, tak jsem se teprve seznámil s Crossfit a hned 

jsem věděl, že jsem našel svůj sport. Nejprve jsem začal trénovat sám, na naší požární 

stanici. Nakonec jsem ale souběžné začal trénovat v Mt Baker Crossfit Skipa Chase
34

, 

abych zdokonalil svou techniku a abych se naučil jak vést tělocvičnu. 

 Mým cílem je předat dál mé zanícení pro zdraví a fitness, co nejvíce lidem bude 

možné a zároveň vybudovat nejlepší tělocvičnu v ČR. Mám velké štěstí, že jsem našel 

skvělou skupinu lidí, se kterou mohu pracovat “ (Weigh). 

                                                           
32 V pondělí, středu, pátek i ráno od 7:00 -9:00, jinak pak v týdnu vždy od 16:00 do 21:00, v sobotu jenom od 8:00-11:00. 
33 Trenér cvičebního programu Crossfit musí mít licenci pro jeho trénování. Zároveň také platí za používání metody 

Crossfit určitý členský poplatek a musí průběžně procházet testováním, které se v Evropě provádí nejblíže v Crossfit 

Vienna.  
34 http://www.mtbakercrossfit.blogspot.com/  

http://www.mtbakercrossfit.blogspot.com/
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 Mnoho lidí, se kterými jsem se v tělocvičně bavila, si pochvaluje jeho osobní 

přístup, zapálení, ale i fakt, že s ním mohou cokoliv konzultovat. Trenér je v tělocvičně 

přítomen prakticky každodenně. Cvičení, která vybírá, sám zkouší a v podstatě je nejenom 

trenérem, ale i jedním z nejlepších atletů v rámci Crossfitu v ČR. Jak sám říká, ,, neustále 

se snažím vzdělávat a zlepšovat se “ (terénní deník, 2011). Během svého dlouhodobého 

pobytu v tělocvičně jsem si také uvědomila, že je pro mnoho členů a členek inspirací, 

důvěřují mu a také je dokáže motivovat ke zlepšení osobního přístupu jak ke sportu, tak 

ke zdravému životnímu stylu. Zároveň také jeho styl a přístup podmiňují to, jak tělocvična 

vypadá, jaké věci se v jejím prostoru dějí a jací lidé ji navštěvují. Výsledky mého vlastního 

pozorování se zaměřením na trenéra, by se daly nejlépe vyjádřit slovy jedné z účastnic 

mého výzkumu:  

 „On to tam drží, on je to jádro a srdce toho...jako nebejt tam jeho, tak je to úplně 

jiný “ (Gábina). 

 Jak bude patrno v dalších odstavcích této kapitoly, existuje několik motivačních 

faktorů (pull faktorů), které mají vliv na to, jací lidé do tělocvičny chodí a proč ji tak často 

a rádi navštěvují. Domnívám se, že nejhlavnějším z těchto motivačních (pull) faktorů je 

zrovna osobnost trenéra, která je centrálním bodem celé tělocvičny. 

 Pokud to trenérovi dovolí čas, tak v tělocvičně cvičí i v době kdy jsou ostatní 

členové a členky přítomni. V případě, že cvičí mimo otvírací dobu tělocvičny, jsou jeho 

výsledky rovněž zaznamenávány na tabuli. Pro ostatní je tedy také určitým hybatelem a 

motivací k lepším výsledkům. Jak zmiňuje Denisa: „Mně motivuje tím, že vím, co 

dokáže“(Denisa), nebo Iveta„ Je cílevědomý v tom, že se prostě pořád zlepšuje, na nic si 

nehraje a na nikoho se nepovyšuje“ (Iveta).  

 Jak už naznačuje předešlá citace, jsou jeho sociální dovednosti, kromě těch 

sportovních, stejně důležitým prvkem. Nejenom, že k lidem přistupuje s ohledem na jejich 

různé problémy a nezdary, ale zároveň je někdy doslova vede i za ruku. „ Když jsem 

naposledy skákala na bednu tak jsem Zdeňkovi řekla, že mám psychický blok tam skočit, 

tak mně i držel za ruku, jakože mi to pomůže, abych na ni vyskočila“ (Gábina). 

 Myšlenku, že pro mnoho lidí v tělocvičně není jenom nejlepším sportovcem, nýbrž 

také mentorem, jsem slyšela velmi často v průběhu rozhovorů, nebo při různých 

interakcích i s ostatními členy a členkami Crossfit Praha. Takhle to například vyjádřila 
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Tereza: „Mám pocit, že lidi tam choděj hlavně kvůli němu, kvůli tomu, že má takovou tu 

přirozenou autoritu“ (Tereza). 

 Osobní přístup k lidem v tělocvičně je preferovanou a nastavenou strategií, protože 

je podle vlastních slov trenéra zásadní jak ke členům a členkám bude přistupovat on i další 

trénující „budoucnost je v tom, jak se „staráš o lidi“. My si uvědomujeme, že se lidem 

musíme věnovat, nebo jinak nám do tělocvičny chodit nebudou“ (Zdeněk). 

Na druhé straně ale zároveň existují jisté rozdíly v tom, jak trenér přistupuje k lidem, kteří 

do tělocvičny docházejí pravidelně a jak k lidem, kteří zas tak pravidelně nechodí.  Tyto 

rozdíly si uvědomovaly všechny mnou zpovídané členky tělocvičny Crossfit Praha ale, 

protože samy byly těmi, které docházely frekventovaně, vnímaly to jako naprosto 

regulérní: 

 „Ten kdo tam chodí jednou za měsíc, tak to asi nebude brát moc vážně“ (Jana). 

 „On když vidí, že tě to baví, že tam chodíš pravidelně, tak se ti začne víc věnovat“ 

(Denisa). 

 Sám Zdeněk tyto rozdíly přiznal a zároveň dodal, že vždy byl v tomhle ohledu 

k lidem upřímný. Pokud někdo chodí jednou týdně, nebo někdy dvakrát, a pak zase dlouho 

nic, tak to dle něj nemá cenu a vždy to všem říká již na první hodině a to doslova v tomto 

znění:  

„ ...pro mě to nic nebude, protože se nenaučíte ani jeden pohyb a pro vás to nic nebude, 

protože pak vás to bude akorát tak dva dny bolet “ (Zdeněk). Stejně důležitá je ale podle 

něj i sociální dimenze toho, že se někdo v tělocvičně zdržuje pravidelně: „...ty lidi prostě 

více vidíš, víš o nich...o těch, co tam chodí déle, tak vím o nich, co dělají i v profesním 

životě“ (Zdeněk). 

 

 A co za lidi vlastně do tělocvičny chodí? Pokud se zaměříme na členy a členky 

tělocvičny, nedá se říct, že by tělocvičnu navštěvovala konkrétní ucelená skupina lidí. Jak 

už jsem zmínila, je složení členů tělocvičny rozmanité a v průběhu času a i v závislosti na 

publicitě, přibývají další a další členové a členky z různých společenských skupin.  Pokud 

bychom se zaměřili na věkové rozhraní, myslím, že nejpočetnější skupinou bude skupina 

zhruba od 25 do 35 let. Nicméně hodně lidí v tělocvičně je starších 35 let a na druhou 

stranu cvičí v tělocvičně i dvanáctiletý kluk. Co se týče profesního zaměření, tak je škála 
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ještě pestřejší, od zahradníka po top managera. Obecně by se ale dalo říct, že většina 

cvičících má kancelářskou profesi
35

. 

 S ohledem na původ  Crossfitu a jeho větší popularitu a míru rozšíření v zahraničí 

lze označit jako určitou skupinu expats, neboli cizince, kteří v ČR pracují a žijí a kteří jsou 

v tělocvičně zastoupeni v hojném počtu. Převážná většina z nich je z USA, Austrálie, nebo 

Skandinávie. Rozhodně nelze ale expats v tělocvičně vnímat jako nějakou homogenní 

skupinu. Někteří členové zajisté tvoří určité kamarádské skupinky, jiní nikoliv. Jejich 

původ, věk, pracovní uplatnění, nebo etnicita jsou ale různorodé.  

 Další pomyslnou skupinu bych mohla vytvořit kolem lidí, kteří se pohybují (nebo 

spíše sdílejí určité postoje) v různých alternativních scénách
36

, převážně levicově 

zaměřených. To, že je v tělocvičně více lidí z punk, hardcore nebo jiné subkultury, je ale 

zřejmě zapříčiněno  tím, že k těmto subkulturám má blízko i trenér Zdeněk. Hodně lidí 

totiž začíná do tělocvičny chodit na doporučení svých známých a tak se jakýsi vzorec pro 

určité životní styly návštěvníků tělocvičny opakuje. I většina mnou dotazovaných žen 

stejně jako já začala chodit do tělocvičny, protože se o ní dověděly od lidí, které znaly, 

čímž si dokázaly vytvořit lepší představu o tom, jaká asi tělocvična a cvičební program 

Crossfit bude,. „ Věděla jsem, že v tělocvičně jsou lidé mé krevní skupiny.“ (Andrea), nebo 

„Přivedla mně jsem kolegyně“(Tereza), popřípadě „Přivedla mne k tomu 

kamarádka“(Veronika). 

 Hodně členů a členek tělocvičny zastává podle mého pozorování také antifašistické 

a antirasistické postoje. Pouze jednou jsem se setkala s informací, že někdo, kdo byl s námi 

přítomen v tělocvičně, byl „bývalý nácek“, ten měl ale prý doslova zakázáno do tělocvičny 

vodit své známé a jenom málokdy jsem ho viděla zúčastňovat se sociálních interakcí 

s jinými členy. Také si pamatuji, že některé vtipy uvedeny na facebookových stránkách 

svěřenců trenéra, nebyly kvůli rasistickému obsahu vnímány vhodně a sám trenér se od 

nich hlasitě distancoval. A tím, že trenér není jediným v tomto prostředí, kdo by se nesmál 

vtipům s rasistickým obsahem, tím, že respekt k jinakosti je zde vnímán, jako jakýsi 

normální základ se může zdát, že zde existují určité sdílené hodnoty, které by mohly být 

vnímány jako prokazující jistou vzájemnost mezi členy a členkami tělocvičny, nicméně 

                                                           
35 Myšleno ve smyslu, že nepracují fyzicky – v rámci této práce zde spadají učitelé a učitelky angličtiny, manažerky a 

manažeři, obchodní zástupci a zástupkyně, grafici a grafičky, administrativní pracovníci a pracovnice, auditorky a 

auditoři atd. 
36 Spíše nežli o nějakou subkulturu se zde jedná o životní styl a s ním spojené postoje 
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tyto hodnoty se v prostoru tělocvičny neverbalizují na každodenní bázi a nemusí být 

sdíleny úplně všemi. Protože pokud si někdo do tělocvičny přichází jenom zacvičit, bez 

toho aby se věnoval i lidem kolem, tak je docela možné, že tyto věci ani nezachytí. Na 

druhé straně je ale pro značnou skupinu členů a členek tělocvičny Crossfit Praha důležité, 

že se v tělocvičně objevují „lidé jejich krevní skupiny“ a že se po tělocvičně 

nepromenádují například fašistický skinheads. 

 Mnoho Crossfitových 

tělocvičen, převážně v USA je také 

napojeno na armádní, neboli 

bezpečnostní složky. Jména některých 

Crossfitových cvičení nesou jména 

válečných hrdinů, existují také 

speciální cvičení, věnována padlým 

vojákům a často uvidíte 

v tělocvičnách po celém světě viset 

národní vlajky (Obr. 13
37

). Tento 

rozměr je ale pražské tělocvičně úplně 

cizí. Viděla jsem zde sice trénovat 

hasiče, což je ale zase ovlivněno tím, 

že sám trenér hasičem byl a pamatuji 

se, že zde trénoval i policajt, nicméně 

není to tak, že by cílovou skupinou 

trenéra byli policajti. Právě naopak, 

jak i sám přiznal, nerad by trénoval 

policejní sbory a také mu je cizí manifestace patriotismu. „ U nás nebude viset žádná 

vlajka“ (Zdeněk, terénní deník, 2012). V tomto ohledu je tedy zřejmé, že i když nese sebou 

cvičební program Crossfit různé konotace, záleží jenom na konkrétním člověku, které 

z nich si vybere, potažmo, které z nich k nim připojí a vytvoří tak osobitý ráz své vlastní 

tělocvičny, i když napojené na specifický cvičební program.  

 Jak už jsem naznačila, jsem toho názoru, že pro většinu lidí z tělocvičny je 

podstatné právě to, jaké skupiny lidí se zde pohybují (nebo nepohybují), jaká muzika se 

                                                           
37 http://www.diablocrossfit.com/index.php  

http://www.diablocrossfit.com/index.php
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zde pouští (nebo nepouští)
38

 a také alternativní vzhled, který je opakem komerčních 

posiloven, nebo fitness center. 

 „Tam úplně cejtíš, že ty lidi jsou v pohodě, není to nějaká posilovna, kde přijdeš, 

holky většinou tam stojí před tím zrcadlem, koukaj, jak maj hezký hadříky, chlapy ti tam 

koukaj, jak maj velký svaly a vlastně si tě nikdo nevšímá, můžeš se tam sedřít a děláš 

všechno špatně a oni ti nepomůžou, neřeknou, jak to máš dělat. Tady to je naopak“ (Iveta). 

 Podle trenéra Zdeňka i zkušenost jiných lidí dosvědčuje, že velká komerční centra 

poskytují osobní přístup jenom v případě, že si zaplatíte celkem drahého osobního trenéra. 

Často vypovídají, že tito trenéři vás (když jim nezaplatíte) dokonce ani neopomenou, 

pokud vás vidí, že používáte nějaký stroj úplně naopak. „ Někteří kluci od nás tak chodili 

do posilovny několik měsíců, používali stroje úplně naopak a nikdo je na to neupozornil, 

zřejmě si z nich dělali jenom srandu a až když si jednoho zaplatili, tak se to dověděli… a 

takto to funguje, pokud si tam nepřiplatíš, tak nic nemáš“ (Zdeněk). Individuální přístup, 

kterým tělocvičnu vede, je tedy také formou reflexe vlastních zkušeností a nasloucháním 

zkušenosti jiných lidí s tím, co jim na určitých přístupech a programech vyhovuje, nebo 

vadí. 

 Z výsledků mého pozorování, ale také z výsledků rozhovorů tedy vyplývá, že 

společenský rozměr tělocvičny, to jak tělocvična zároveň funguje jako společenství lidí, je 

dalším z pull faktorů, který přitahuje specifický typ lidí k opakovaným návštěvám. „Ti lidé 

jsou tam strašně důležití. Já si tam cením hlavně osobní přístup, lidi, který tam chodí a 

způsob, jakým to všechno v tělocvičně probíhá.“ (Denisa). Kromě místa, kde tedy trénují 

svá těla, je pro ně tělocvična také místem, které rádi navštěvují a které má pro ně 

dostatečně příjemnou atmosféru. 

 „Hele když jdeš do fitka, tak je to anonymní...tady mně baví na tom to, že mně 

někdo zná, že si jenom nepřijdu zaběhat na pás...že tam potkám taky zajímaví lidi, je to víc 

takový rodinný, i když v poslední době je tam hodně lidí, ale takový to jádro tam pořád je.“  

(Hana). 

                                                           
38 „Také se mi hrozně líbí, co se tam poslouchá za muziku, není to žádný disco, nebo techno a i todle je na tom super, že 

tam hraje ta muzika, která se ti vlastně líbí“. (Iveta). 
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 Ze své vlastní zkušenosti vycházejíc, mohu jenom potvrdit, že i když jsem ve svém 

životě zažila mnoho tělocvičen, sportovních center a posiloven (v ČR i zahraničí), je 

aktuální
39

 atmosféra tělocvičny Crossfit Praha specifická. Ještě než začnete cvičit, tak už 

máte za sebou několik konverzací v šatně, pozdravíte se pak se všemi v tělocvičně a poté 

následují i další interakce, v závislosti na tom, kdo je v ten den v tělocvičně přítomen. 

Samotná rozcvička je pak často zcela sociálním aktem, protože při ní jediné ještě stíháte i 

cvičit i mluvit. Výstižně to přirovnala Iveta: 

 „My tam chodíme jako do hospody, my tam jdeme a pokecáme si s těma lidma, 

který máme rádi, nás to tam baví, já se tam na ně vyloženě těším, je tam atmosféra 

takovýho dobrýho společenství“ (Iveta). 

Atmosféra se tak stává dalším motivujícím (pull) faktorem pro opětovné navštěvování 

tělocvičny a proto účastnice mého výzkumu ani neměly problém trávit v tělocvičně více 

času, než kdy předtím plánovaly, nebo než byly předtím zvyklé. Jak zmiňuje Veronika: „Je 

mi to tam sympatické, je tam dobrá atmosféra. Nemám problém tam jít sama, vím, že tam 

vždy někoho potkám“ (Veronika). Veronika ale nebyla jedinou, která neměla problém přijít 

do tělocvičny sama. Tento prvek se mi jevil důležitým, protože pro mnoho lidí může být 

problematické navštěvovat tělocvičnu sám/sama. Často jsem se setkala s tím, že ženy chodí 

raději do sportovních center v doprovodu kamarádek, nebo známých. Sociální prostor 

tělocvičny Crossfit Praha je ale jejími členkami vnímán jako bezpečné a přátelské místo, 

do kterého ani doprovod v podstatě nepotřebují. Stejně pozitivně hodnotily vliv prostoru, 

lidí, kteří se v něm nacházejí a atmosféry, která cvičení doprovází: 

 „Člověk přijde se špatnou náladou a odchází s dobrou“ (Jana). 

 V průběhu rozhovoru s trenérem jsme samozřejmě probírali i to, jak je důležité, že 

lidi baví trávit v tělocvičně volný čas „ ...to je dobře, to znamená, že jsme vybudovali 

dobrou atmosféru, protože můžeme dělat jenom Crossfit a být sterilní a lidi se nebudou 

bavit “ (Zdeněk). Domnívám se, že přesně v této citaci je důležitý právě plurál, který trenér 

použil. Nejenom trenéry, ale i lidmi, kteří tělocvičnu navštěvují, je prostor tělocvičny 

tvořen, proto zde cituji i názor trenéra, který je i v podtitulu této kapitoly. „ Lidé si 

tělocvičnu udělají svou“ (Zdeněk). 

                                                           
39 Domnívám se, že v takové atmosféře funguje tělocvična necelý rok, zhruba po přestěhování do nových prostor. 
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  Jelikož cvičím Crossfit již delší dobu a zažila jsem jakýsi vývoj tělocvičny, od dob 

kdy sídlila ještě v bývalém prostoru, myslím si, že současná situace a atmosféra vychází 

především z faktu, že určitá skupina lidí dochází do tělocvičny již delší dobu, více se zná, 

tráví spolu hodně času a tak pomalu kolem sebe formuje jistou komunitu. Nemyslím si, že 

tomu tak bylo od začátku, nicméně vždy byla tělocvična prostorem, kde jste měli pocit, že 

lidé jsou otevření, máte s nimi hodně společného a trenér se vám bude vždy věnovat, 

nejenom po sportovní stránce. Jak bylo zřetelné z mnoha konverzací, které jsem 

v tělocvičně vedla, tak v současnosti si ale už při prvních lekcích nově příchozí lidé 

uvědomují, že tělocvična funguje na rozdíl od běžných sportovních center na jiné bázi, že 

je více otevřená, a že prostor kolem nich je sociálně sdílen a vytvářen lidmi, kteří jej 

navštěvují. Velkou míru na tom nesou právě trenér a jeho asistenti a asistentky. 

 „My když třeba děláme první lekci, tak všem říkáme, hele, tady si všichni tykaj a 

budou i tobě tykat a jedna z prvních věcí co musíš udělat, když přijdeš do tělocvičny je 

pozdravit, bum (sic)“ (Zdeněk). V tělocvičně také panuje určitá důvěra, která pro nově 

příchozí členy a členky nemusí být hned zřetelná. Například, protože nejsou v šatnách 

žádné uzamykatelné skřínky, často se ptají, kde by si mohli schovat tašku. Na to se jim 

většinou dostává odpovědi, že věci se zde nikde neschovávají a že oni budou vlastně 

v tělocvičně „v ten den jediný koho my ostatní neznáme“ (Zdeněk). 

  Abych se ale vrátila a dokončila načrtnutí skupin lidí, kteří tělocvičnu 

navštěvují, nesmím opomenout skupinu sportovců, kteří programem Crossfit doplňují své 

stěžejní sportovní aktivity. Po dobu své přítomnosti jsem v tělocvičně potkala (kick, thai) 

boxery a boxerky, horolezce a horolezkyně, bikery, judisty, hokejisty a jiné sportovce a 

sportovkyně. To, že je pro mnohé sportovce Crossfit vhodnou doplňkovou aktivitou, 

dokazují i různé články na serverech určených i jiným sportů než je Crossfit
40

. 

 V neposlední řadě bych také zmínila skupinu lidí, kterých hlavní motivací je 

redukce tělesné váhy. Crossfit pro svou intenzitu dosahuje v této doméně velmi pozitivní 

výsledky. Stačí, když si člověk spočítá, co všechno za cviky byl schopen provézt ve 

dvaceti pěti minutách. Je pak jednodušší pochopit, proč tento cvičební program a jeho 

funkční cviky dokážou s kily zamávat. Tato i všechny ostatní pomyslné skupiny jsou ale 

                                                           
40 Pro představu uvádím několik článků, zajímavé je vcelku široké spektrum od Ona Idnes po kulturistické servery : 

http://ona.idnes.cz/drina-drina-drina-to-je-crossfit-dokonale-cviceni-pro-pevne-telo-pwo-

/dieta.aspx?c=A111212_095306_dieta_pet  

http://www.novinky.cz/zena/zdravi/264677-crossfit-dostane-do-kondice-uplne-kazdeho.html 

http://kulturistika.ronnie.cz/c-8675-na-vlastni-kuzi-crossfit-trenink.html  

http://ona.idnes.cz/drina-drina-drina-to-je-crossfit-dokonale-cviceni-pro-pevne-telo-pwo-/dieta.aspx?c=A111212_095306_dieta_pet
http://ona.idnes.cz/drina-drina-drina-to-je-crossfit-dokonale-cviceni-pro-pevne-telo-pwo-/dieta.aspx?c=A111212_095306_dieta_pet
http://www.novinky.cz/zena/zdravi/264677-crossfit-dostane-do-kondice-uplne-kazdeho.html
http://kulturistika.ronnie.cz/c-8675-na-vlastni-kuzi-crossfit-trenink.html
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fluidní a pohybují se napříč jinými. Nelze tedy někoho charakterizovat, že patří přesně a 

pouze do jedné skupiny. Motivační faktory jsou různé a v průběhu času se i různě mění, 

což se ukáže i v části věnované motivacím mých účastnic výzkumu. 

 Důležité je také pochopit, že do tělocvičny chodí lidé v různých frekvencích, cvičí 

s různou zátěží a v různé intenzitě. Jak propagátoři a zastánci cvičebního programu hlásí, je 

Crossfit určen všem skupinám, bez ohledu na gender, věk, sportovní (neb nesportovní) 

návyky. Pokud se zaměříme na členy pražské crossfitové tělocvičny, tak se nám toto 

pravidlo potvrzuje. V tělocvičně tak cvičíte v jeden vedle někoho, kdo má více než 50 let a 

na druhé straně máte mistryni světa v Kickboxu, nebo jiného profesionálního sportovce
41

. 

Nicméně proto, aby se někdo do programu zapojil, je třeba mít jistou míru disciplíny a 

odvahu zvládat tak těžkou cvičební zátěž. V tělocvičně jsem viděla totiž také dost lidí, pro 

které se jevil program příliš náročný, nebo vyžadující značnou disciplinu, a kteří ho buď 

hned po první, nebo po několika dalších návštěvách vzdali. 

 Při debatách jak během participace v tělocvičně, tak při rozhovorech vedených 

s účastnicemi výzkumu jsem si uvědomila, že i zcela drobné nuance, které odlišují 

tělocvičnu Crossfit Praha od jiných sportovních prostorů, jsou právě těmi „pull faktory“, 

které lidi přitahují a motivují k opakovaným návštěvám. Kromě zmiňovaného vzhledu 

tělocvičny, sociálního prostoru a atmosféry a osoby trenéra je takovým dalším motivačním 

faktorem i skutečnost, že po dobu otvíracích hodin sem můžete přijít kdykoliv a strávit jak 

dlouhou dobu chcete: „V tom je hrozná svoboda, že můžeš přijít, kdy stíháš, to se mi 

hrozně líbí“ (Iveta). Jak Ivetě, tak i ostatním mnou dotazovaným ženám by zaručeně 

nevyhovovalo, kdyby si musely rezervovat určitou hodinu a po jejím odcvičení 

z tělocvičny odejít.„Mně se nelíbil ten formát, jak to dělá většina tělocvičen, že je 

limitovanej čas, že přijdeš na hodinu a po hodině přijdou další lidi, takže ten čas, co tam 

strávíš v té tělocvičně je limitován na 50 minut“ (Zdeněk), řekl trenér, který se nechal 

inspirovat tělocvičnou svého bývalého trenéra, protože se mu líbilo, když se člověk mohl 

v tělocvičně pomalu rozhýbat a pobavit se s trenérem a lidmi kolem. Také si dovedl 

představit, že lidé, kteří mají například v jeden den hodně práce, tak přijdou na trénink až 

v osm večer, jindy zas, když mají více volna, tak naopak už v pět hodin. Tato strategie, 

která je velice pozitivně hodnocena členy a členkami tělocvičny navíc vytváří prostor pro 

                                                           
41 Vzpomínám si na jeden den, kdy jsem hodně těžký WOD cvičila ve společnosti profesionálního hokejisty a ragbisty. 

Nedá se říct, že bych jim nestačila. 
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to, aby lidé nemuseli s cvičením pospíchat a strávili tak v tělocvičně více času i právě 

formou různých sociálních interakcí. 

 Další pozitivně vnímanou a zdánlivě zcela marginální věcí je to, že si trenér a jeho 

asistenti a asistentky pamatují jména skoro všech členů a členek tělocvičny. Právě toto 

vytváří v lidech pocit familiárnosti, pocit, že jdou někam, kde je znají. To aby si především 

trénující pamatovali jména všech v tělocvičně je ale záměrným přístupem trenéra, který 

k tomu své asistentky a asistenty přímo vybízí : „když někoho neznaj, tak je nutím, aby se 

představily“ (Zdeněk). 

 Skutečnost, že tělocvična je jejími návštěvníky vnímána jako místo, kde chtějí 

trávit velkou část svého volného času, z ní dělala po celou dobu mého zúčastněného 

pozorování tím pádem i zajímavou výzkumnou lokalitu. Významnost tělocvičny ve svém 

životě vyjadřovaly mé spolucvičící často slovy: „Kdybych tam nechodila, tak mi něco 

hrozně chybí“. A i když by byly schopné provádět cviky v jakémkoliv jiném prostoru, 

nerady by se vzdaly možnosti tělocvičnu navštěvovat. Takto to například shrnula Denisa: 

 „No on se dá Crossfit cvičit i mimo 

tělocvičny, já si dám například sama 

takový kolo crossfiťácký...minule jsem šla 

běhat, dala jsem si 100 squatů, 100 

sklapovaček, 50 kliků a 50 angličáků a pak 

jsem zase běžela..prostě polovinu z těch 

cviků si můžeš dělat sama....ale nebaví mně 

to až tak, když to dělám sama, ta tělocvična 

je důležitá.“ (Denisa). 

 To, že čím dál více lidí zde tráví čas 

i po cvičení, že se jednotliví členové mezi 

sebou znají a komunikují spolu nejenom o 

běžných záležitostech Crossfitových 

cvičení do jisté míry potvrzuje, že i tato 

konkrétní tělocvična má svou komunitu 
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(Obr. 14
42

), neb lépe řečeno se komunita i zde začíná vytvářet. Při hlubším zjišťování je ale 

patrno, že komunita se vztahuje víceméně jenom na prostředí tělocvičny, formuje se kolem 

určitého jádra a nesdílí vzájemný prostor mimo hodiny strávené v tělocvičně. Domnívám 

se ale, že je pouze otázkou času, kdy se toto změní.  

 Napříč všemi výš opsanými skupinami se nacházejí tedy i ženy, které jsou hlavními 

postavami této diplomové práce. Jak se ale později dozvíme, i když pocházejí z jiných 

sociálních prostorů, ukazuje se, že mají vlastně hodně společného. 

6. Crossfit 

 

 I když je tato diplomová práce metodologicky zaměřená především na analýzu dat 

získaných během zúčastněného pozorování a rozhovorů v konkrétní tělocvičně, její 

nedílnou součástí je také poskytnutí základních, shrnujících informací o cvičebním 

programu Crossfit (Obr. 15
43

), o jeho metodě, prvcích, komunitě, životnímu stylu atd. Bez 

přiblížení sledovaného fenoménu a vysvětlení elementárních aspektů by tato práce nebyla 

kompletní a čtenáři by pak unikala spousta souvislostí. Většina získaných informací, které 

budou představeny v následujících kapitolách, byla také v rámci terénu vyzkoušena a 

prozkoumána, a proto se domnívám, že tato práce může zachytit reálný obraz tohoto 

sociálního (a tělesného) fenoménu v rámci jednoho takto strukturovaného prostoru. 

. 

                                                           
42 Na obrázku je zachycen motiv oblečení tělocvičny Crossfit Praha, ale i to jak ostatní přihlížejí a povzbuzují cvičící. 

Foto – P. Kozílková 
43

 Zdroj: http://games.crossfit.com/gallery/womens-photo-gallery-saturday?page=0%2C1 

http://games.crossfit.com/gallery/womens-photo-gallery-saturday?page=0%2C1
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6.1.  O Crossfit obecně 

 

 

Pokusím se tedy v této části nastínit, co to ten Crossfit vlastně je? 

Podle proponentů je Crossfit „ silový a kondiční tréninkový program navržený tak, aby 

pomohl každému získat lepší kondici a být celkově fit. Jedná se o neustále se obměňující 

jednoduché a funkční pohyby, které jsou cvičeny s vysokou intenzitou“ (CrossFit dostane 

do kondice úplně každého, 2012). Tento program má svou vlastní metodologii, literaturu, 

mezinárodní hry a široké spektrum základen a přívrženců. Co se jeho metodologie týče, 

soustředí se na výběr cviků, jejich kombinace a na intenzitu, se zaměřením na rozvoj a 

zdokonalení deseti hlavních obecných fyzických dovedností. Jsou jimi kardiovaskulární a 

respirační odolnost, výdrž, síla, flexibilita, výkonnost, rychlost, koordinace, svižnost, 

rovnováha a přesnost. Cvičební systém vychází navíc z přirozených pohybů člověka, které 

byly především v minulosti součástí jeho každodenního života (Crossfit.com, 2004). Mezi 

tyto pohyby patří například dřepy, zvedání, tahání, tlačení, lezení a běhání. Všechny tyto 
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pohyby nás lidstvo dle protagonistů Crossfitu dostaly tam, kde jsme a jsou součástí našeho 

základního designu (Crossfit.com, 2004). 

 

 Důvodem pro vytvoření cvičebního programu Crossfit byl právě důraz na 

funkčnost pohybů a snaha o všeobecné a komplexní zdokonalení fyzických dovedností 

jedince.„Nefunkční a izolované cviky velmi často viděné v komerčních fitness centrech, 

zveličené preferování vytrvalostních fyzických aktivit i rutinní, jednostranné 

a neúčelné cvičení, to vše je všeobecně důvodem velmi nedostatečné úrovně celkové 

kondiční připravenosti“ (Jančíková, 2011). Proto se Greg Glassman
44

, který se ve fitness 

prostředí pohyboval dlouhou dobu, nechal „pohltit myšlenkou, že celková fyzická zdatnost 

v sobě zahrnuje rozvoj všech fyzických schopností, kdy jedinec by měl být schopen podat 

vysoce nadprůměrný výkon ve všech fyzických oblastech. A tak zkonstruoval program, 

který takovéto jedince vytváří, Crossfit “ (Jančíková, 2011).  

 

 

Základní cvičení Crossfitu ((Obr. 16 
45

)vychází z kombinace gymnastiky, vzpírání a 

atletiky. Mezi elementární cviky patří například tahy, zvedání a vztlaky – se závažím 

(deadlift, press, snatch), dřepy(squats), shyby (pull ups), kliky (pushups), leh-sedy (sit –

                                                           
44 Zakladatel Crossfit programu 
45 Zdroj: http://games.crossfit.com/gallery/womens-photo-gallery-saturday  

 

http://games.crossfit.com/gallery/womens-photo-gallery-saturday
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ups), skoky (jumps), stojky (handstands) a další, ale i běh, plavání, veslování, jízda na kole 

a samozřejmě gymnastické cviky na hrazdě a na kruzích (jako například vzpor na kruzích). 

Pokud jde o termín funkční pohyb, používá se k popisu cvičení, která co nejvíce 

připomínají přirozený pohyb. „Kouzlo Crossfitu je v pohybech…. Umění je v jejich 

směšování “ (Crossfit.com, 2004). Cvičební program Crossfit je rozsáhlý, souhrnný a 

inkluzivní. „Jeho specialitou je, že se nespecializuje“ (Crossfit.com, 2004). 

 Jak propaguje i fundamentální webový zdroj www.crossfit.com 
46

, „náš program Vám 

dodá tělesnou zdatnost – fitness, která je ze své podstaty všestranná, všeobecná a 

všezahrnující. Naše specializace je v odmítnutí jednostrannosti. Boj, přežití, mnoho sportů 

i život sám jsou založeny na této zdatnosti a ten, kdo je jednostranný, neuspěje“ (Weig). 

Jak později uvidíme i ve výpovědích účastnic mého výzkumu, jsou výše opsané 

charakteristiky cvičebního programu vnímány jako důležité faktory, které přitahují ke 

Crossfitu tolik lidí. 

Pokud se zaměříme na cílovou skupinu cvičebního programu, je dle jeho 

zakladatele a protagonistů vytvořen tak, aby se do něj mohl zapojit každý. Existuje 

dokonce i speciální složka programu nazvaná Crossfit kids a součástí mezinárodních 

Crossfit her jsou i kategorie „ master“. Master kategorie jsou pak následně rozděleny ještě 

do čtyř podkategorií, kdy v té nejstarší soutěží ženy a muži nad 60 let
47

. „Program 

CrossFit  se dá univerzálně odstupňovat podle obtížnosti a je tudíž skvěle použitelný pro 

každého odhodlaného jedince bez ohledu na dosavadní zkušenost “ (Weig). Důležité ale je, 

aby instruktoři neboli trenéři byli schopni takového odstupňování a například v případě 

dětí tyto nezatěžovaly nadměrnými břemeny. 

Dalším z inovativních prvků cvičebního programu je zaznamenávání výsledků na 

tabuli, která se nachází v každém Crossfit boxu
48

. Většina cvičení Crossfitu je totiž na čas. 

Na tabuli se pak zaznamenává počet opakování určitého cviku za danou časovou frekvenci 

(AMRAP – as many repetitions as possible), nebo doba za jakou dojde k dokončení všech 

předepsaných cviků. Tímto se vlastně každá Crossfit tělocvična stává v rámci 

                                                           
46 Na těchto stránkách mohou lidé najít různé informace, sestavy cvičení, mohou zde logovat a porovnávat své výsledky, 

jsou zde ke stažení videa, magazíny, fotografie a především aktuality z Crossfit „scény“. 
47 Více informací na stránkách pravidel her: http://games.crossfit.com/sites/default/files/static/rulebook.pdf  
48 Termín Crossfit box se používá pro označení Crossfit tělocvičen 

http://www.crossfit.com/
http://games.crossfit.com/sites/default/files/static/rulebook.pdf
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každodenních cvičení jakousi arénou, ve které soutěží jednotlivý atleti mezi sebou, ale co 

je více důležité, atleti postupně překonávají hlavně sami sebe
49

.  

Nejenom že tento prvek vychází z předpokladu, že každý člověk má v sobě jistou míru 

soutěživosti, zaznamenáváním výsledků také vytváří statistiky a matrice relativních a 

absolutních hodnot. Atleti a týmy se tak mohou porovnávat napříč celým světem a zároveň 

si stanovovat nové kvantifikovatelné cíle.  

 Cvičení Crossfit je také propojeno s určitými stravovacími návyky. Jedná se 

především o tzv. paleolitickou dietu. Základem je návrat ke stravování, jaké bylo dle 

názoru různých expertů obvyklé v období paleolitu, a které vede ke konzumaci velké míry 

masa, ovoce, zeleniny, ryb, mořských plodů, ořechů a kořenů. Potraviny, které paleolitičtí 

lovci a sběrači neznali a které souvisí až s neolitickou zemědělskou revolucí, nebo dokonce 

s docela nedávnou industriální revolucí, jsou z této diety vyloučeny. Mezi nevhodné tedy 

patří obiloviny (zahrnujíc samozřejmě pečivo, ale i těstoviny), ale také rýže, luštěniny, 

mléčné produkty a především moderní zpracované polotovary a potraviny, cukry, oleje atd.  

 

Jak je z výše popsaných atributů cvičebního programu Crossfit očividné, jedná se o 

docela náročnou sportovní disciplínu. Crossfit sice rozvíjí tělesnou zdatnost více směry, ale 

zároveň od sportovců vyžaduje velkou míru odhodlání, schopnost překračovat vlastní 

limity a značnou míru disciplíny, proto není určen úplně pro každého. Crossfit je tedy 

fyzickou aktivitou, která se projevuje v potu, vyčerpání, tělesném kontaktu, bolesti a 

zranění (Heinemann, 1980). 

Proto se o něm také často píše jako o extremním sportu, ve kterém jsou zranění běžná. Ve 

svém článku „Inside the Cult of Crossfit “ tvrdí Grant Stoddard, že strach ze zranění měli 

skoro všichni jim dotazovaní respondenti, kteří cvičili Crossfit. 

„ Crossfitová cvičení dne (WODs) používají olympijské zdvihy, například jako snatch, 

v mnoha opakováních, při kterých jsou cvičící ve stavu vyčerpání “ (Inside the Cult of 

Crossfit, 2012).  

Právě nadmírná intenzita, neovládnutí správné techniky a velká zátěž jsou častými 

výčitkami, která doprovází humbuk kolem Crossfitu. Sportovní experti často před 

                                                           
49 Crossfit atleti mají tzv. personal records (PR) – osobní rekordy, které postupně posouvají ať již směrem ke zvednutí 

těžší váhy, nebo směrem k překonání určitého času. 
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Crossfitem varují a známé jsou i kauzy, v kterých se u cvičících Crossfitu objevila po 

tréninku rhabdomyolýza, která může být zaviněná poškozením svalové tkáně, při 

nadměrné fyzické zátěži, což může vést až k selhání ledvin a v extrémních případech i 

k smrti. 

V průběhu mé participace na Crossfitových tělesných praktikách jsem sama na sobě 

mohla vyzkoušet jak to s pravděpodobností zranění doopravdy je. Pokud pomineme drobné 

oděrky a modřiny způsobené například  tím, že si 16 kg kovový zvon (kettlebell) válíte 

v podstatě skoro po krku, nebo že 

vám právě nad hlavu zvednutá 

osa s 40 kg padá znovu na krk, 

jsou nejčastějšími úrazy asi do 

krve sedřené dlaně, což způsobují 

cviky na hrazdách, nebo vzpírání 

se závažím (Obr. 17
50

). Také jsem 

v tělocvičně v poslední době 

viděla často do krve sedřená 

lýtka, což se stává při skákání na vysoce položenou plochu, kdy už tělo není schopno tak 

vysoce vyskočit. 

Další úrazy mohou být zaviněny špatnou technikou, nebo příliš těžkou váhou. 

Pravdou je, že v Crossfit tělocvičnách se zvedají opravdu těžké váhy, bez ohledu na to, 

jestli je pod nimi muž, nebo žena
51

. Také je docela možné, že i když nějakou techniku 

provádění cviku znáte, nedodržíte správné provedení, protože vlastně skoro v každém 

cvičení jde i o naměřený čas a tak pospícháte, co to jde. Proto se mi také při jednom 

cvičení stalo, že jsem znovu po několika letech měla problémy s meziobratlovou 

plotýnkou. Snažila jsem se totiž být rychlá a nedávala vůbec pozor na zatížení křížové části 

zad. Následkem bylo pár dnů doslova probrečených u každého pohybu a zhruba dvou 

týdenní úplné necvičení. Nicméně po dvou týdnech jsem byla i díky různým rehabilitačním 

cvikům a náplastím schopná začít cvičit, ale opravdu jsem musela v podstatě začít od 

                                                           
50 Pohled na mou vlastní ruku po opakování několika neasistovaných shybů 
51Samozřejmě jsou zde rozdíly, ale ty jsou závislé i na míře pokročilosti a na celkové hmotnosti cvičícího. Některé ženy 

zvedají po delší době větší závaží, než někteří muži, naopak silnější postavy mnohem rychleji dokážou zvednout těžší 

závaží, na kterého zvednutí mohou i pokročilí cvičící pracovat několik měsíců 
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začátku a dávat si veliký pozor na zátěž, zapojování bederních svalů a provádění správné 

techniky.  

Pokud se ale zaměříme na trenéry a jejich roli v celém procesu je nezbytné říci, že 

se snaží vždy vysvětlit správné držení těla a správnou techniku. V průběhu cvičení, když je 

viditelné a zřejmé, že je některý ze cviků prováděn špatně, dochází samozřejmě ke 

korigování. V mnoha cvicích ale dle mého názoru není v jejich možnostech vidět u 

každého jednotlivce, jaké všechny svaly do cviku zapájí a v případě, že je tělocvična plná, 

není ani možné sledovat a napravovat tolik lidí najednou. Proto je největší důraz kladen na 

nácvik techniky a držení těla a závaží před samotným prováděním cvičení, kterému toto 

názorné předvádění a zkoušení předchází.  

Avšak nejsem odborník, abych soudila metodologii Crossfitu co do její zvyšující se 

intenzity a těžkosti. V průběhu posledního roku jsem u několika cvičení měla opravdu 

pocit vyčerpání a po cvičení doslova padala na zem s tím, že trvalo několik minut, než 

jsem byla schopna se postavit a vůbec fungovat. Nikdo ale není nucen cvičení v také 

intenzitě a s takovou zátěží absolvovat a tak do tohoto procesu vstupuje i složka 

individuální. Motivace členů Crossfitových tělocvičen jsou různorodá, ale v jednom se 

shodují – ve snaze o dosažení co nejlepšího osobního rekordu a co nejlepšího času, nebo 

nejtěžší váhy v porovnání se svými předchozími výsledky a výsledky ostatních cvičících. 

Tím se tedy postupně zvyšuje zátěž, intenzita a výkony v rámci Crossfit světa. Proto je 

třeba brát větší ohled na vlastní možnosti a limity, ale zároveň se nevzdát možnosti 

zlepšení se a překonání vlastních rekordů a to je složitá cesta. V rámci pražské Crossfit 

tělocvičny není možné, aby trenéři a trenérky byli i osobními trenéry všech cvičících a 

zabránili tak všem případným možným zraněním, nebo přetížením. Myslím si ale, že se 

snaží tomuto ideálu co nejvíce přiblížit. Součástí prvních tréninků v pražské Crossfit 

tělocvičně je i vyplnění dotazníku, kde se uvádí zdravotní stav a případné zdravotní 

komplikace. Trenéři a trenérky tak musí do jisté míry obsáhnout tyto individuální 

komplikace a v průběhu tréninku případně redukovat cvičení, aby vyhovovalo konkrétním 

zdravotním požadavkům jednotlivců, ale zároveň aby nebránili rozvoji jejich fyzických 

dovedností. 
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 Když se ale primárně zamyslíme nad samotným obsahem kritiky, která vystupuje 

vůči velké pravděpodobnosti zranění u 

Crossfit cvičení, jsem toho názoru, že 

nepřináší nic převratného a pro Crossfit 

nějak specifického. Zranění a sport k sobě 

prostě patří, a pokud se pro nějaký sport 

člověk rozhoduje, měl by mít do jisté míry 

i představu o jeho rizicích. Ještě by stálo za 

zmínku citovat samotného zakladatele 

Crossfitu kouče Glasssmana „Může tě to 

zabít “ říká “ Vždy jsem byl v tomto 

naprosto upřímný “. (Cooperman, 2005).  

Crossfit atleti a atletky jdou navíc 

často proti své bolesti a z možnosti až 

smrtelného zranění si leckdy dělají i srandu. Příkladem může být na obrázku zachycený 

klaun se jménem Rhabdo (Rhabdomyolýza), který je známý jako „střiček Rhabdo“( Obr. 

18
52

). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Zdroj: http://www.crossfitsouthbay.com/2011/11/uncle-rhabdo/  

http://www.crossfitsouthbay.com/2011/11/uncle-rhabdo/
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7. Tělo a tělesnost 

 

 Jak jsem již zmínila, tělo je ústředním bodem jak fyzického a sociálního prostoru 

tělocvičny Crossfit Praha, tak obecně cvičebního programu Crossfit a jeho metodologie. 

Navíc podrobení se cvičebnímu programu Crossfit má na tělo značný vliv. Ať již se jedná 

o změny, kterými tělo postupně prochází, nebo o nabývání nových dovedností, které 

programem získává. 

 

7.1. Tělo a Crossfit  

 

 Tělo je v Crossfitu totiž podrobováno náročnému fyzickému režimu za účelem jeho 

zdokonalení, zkvalitnění konkrétních tělesných (cvičebních) technik a tím i celkové 

funkčnosti těla. Důraz na funkčnost těla respektive funkčnost jeho pohybů a kombinace 

silového cvičení s gymnastickými prvky odlišuje Crossfit od takové disciplíny jakou je 

například kulturistika. Kompetitivní složka a zaznamenávání výsledků jej zase odlišují od 

jiných fitness programů.  

  V Crossfitu bývá „tělo atleta často znázorňováno jako kvalitně vytuněný robotický 

stroj“ (Bunsell, 2012). Proto, aby byl stroj ale opravdu „vytuněný“ je třeba projít dlouhou 

cestou, kdy se člověk učí postupně novým cvikům, zvyšuje zátěž a intenzitu, zlepšuje se 

v konkrétních pohybech a cvičení se tak postupně stává jeho bezprostřední součástí. O tělo 

je ale potřeba pečovat i v rámci správné výživy, dávat mu to správné „palivo“ a v případě 

pokročilejších atletů i používat doplňky stravy ve formě různých proteinů a jiných 

výživových doplňků. 

 

Stále častěji se stává tělo i středobodem konverzací – nejenom v tělocvičně, ale i 

v šatně. Mnohokrát tak nastávají situace kdy ženy a dívky stojí po cvičení před zrcadlem a 

zatínají svaly. V prostoru tělocvičny lidé po sobě určitě také navzájem pokukují, hodnotí, 

jak se komu tělo vyformovalo a především muži, kteří dosáhli požadované formy, častěji 

odhazují při cvičení svršky. Jak už bylo zmíněno, není ale Crossfit pouze o budování a 

formování těla, zaměřuje se hodně i na jeho funkčnost. Ovládnutí správné techniky 

provádění cviků a naučení se například pokročilejším cvikům gymnastickým je často cílem 

mnoha členů a členek tělocvičny Crossfit Praha. Sama jsem si na vlastní kůži zažila jaké to 
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je postupně zvládnout například gymnastický shyb, který je v angličtině často nazýván 

jako „ butterfly kipping pullup“ (Obr. 19
53

).  

Tělo je při něm zavěšeno na hrazdě, pak 

se zhoupne a vlastně vytvoří jakýsi můstek 

neboli motýlka, následně je pak švihem a 

pomocí nohou vytlačeno nad hrazdu, nad kterou 

musí být celá hlava, hrazda se tedy nachází 

přímo pod bradou. Pro ovládnutí tohoto cviku je 

nutné tělo pohyb krok za krokem naučit, tak aby 

jeho posloupnost byla přirozeně zafixovaná, 

k čemu je třeba i jakési pohybové paměti. Je to 

také určité schéma, které se zdokonaluje při 

každé rozcvičce neb je její součástí. Pamatuji si, 

jak jsem jednotlivé části pohybu postupně odkoukávala od pokročilejších a pomocí gumy 

se postupně posouvala k jeho zdokonalení až do doby, kdy jsem už gumu nepotřebovala. 

Správné provedení shybu je nyní navíc plně interiorizované v mých představách, ve 

smyslu, když se nad ním zamyslím a zavřu oči (například při stanovování cílů), vidím, jak 

se pohyb provádí a vím přesně, jak by cvik měl vypadat. A nejenom u tohoto cviku je 

normální, že kromě motorické složky je zapojená i ta kognitivní. Tělesné techniky jsou 

přece v rámci různých společností předávány, vyučovány a naučeny a pro jejich ovládnutí 

a správné použití je nutné kromě těla zapojit i mysl. Tělesné techniky u sportovních 

disciplin vyžadují ale větší míru drilu, opakování a zdokonalování za účelem dosažení 

kýženého sportovního výsledku. Například v běhu je důležité umístění nohou a rukou, 

kontrola dechu a výdrž, pro plavání je zase důležitý styl, dechové techniky a používání 

doplňkových přístrojů.„ Žádná z těchto technik není přirozeně vrozená“ (Heinemann, 

1980), nýbrž se těmto technikám člověk musí naučit v průběhu dané sportovní socializace.  

Tím, že se Crossfit snaží být všestranný, musí jeho členi a členky ovládnout 

značnou míru technik (z různých sportovních disciplín) a vybudovat vlastně tělo, které „ se 

přizpůsobí jakékoliv situaci a kterého síla není v objemu, ale v jeho adaptibilitě na měnící 

se okolnosti“ (Heywood, 2008). Je tedy nutné, aby tělo tuto zátěž a nesčetné techniky 

zvládlo a proto mnoho participantů a participantek na cvičebním programu Crossfit 

                                                           
53 Zdroj: http://kippingitreal.com/inspirational-shit/i-used-to-get-butterflies-before-every-wod/  

http://kippingitreal.com/inspirational-shit/i-used-to-get-butterflies-before-every-wod/
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podrobuje tělo stále častějším tréninkům především za účelem zlepšování se, ale i zvyknutí 

si na určitou zátěž. K tělu přistupují, jako nástroji jehož prostřednictvím se v rámci 

sportovní disciplíny dále posouvají a proto se o něj i náležitě starají (například 

minimalizováním požívání alkoholu, dostatečným spánkem, rehabilitací, speciální 

životosprávou atd.) A protože bylo tělo a vliv Crossfitu na něj i součástí rozhovorů 

vedených s mými spolucvičícími bude mu věnován i další prostor v částích věnované 

jejich analýze. 

7.2.  Jeden den v Crossfit Praha (autoetnografie) 

 

Autoetnografii, neboli osobní narativní výzkum můžeme popsat jako „ vysoce 

adresný záznam, který vykresluje zkušenost autora/výzkumníka za účelem rozšíření 

sociologického pochopení “  (Dorken & Audrey, 2011). Nevýhodou autoetnografického 

přístupu může být neobjektivnost a nízká míra neutrality výzkumníka, neboli výzkumnice 

a až možná konfuze s beletrií. Nicméně i tak bych ráda v této kapitole načrtla jenom něco 

málo z mé každodenní zkušenosti v tělocvičně a tím způsobem ukázala jaké to vlastně je 

být jednou z členek tělocvičny, mnou zvolené výzkumné lokality.  

Do tělocvičny scházím po 

schodech, na kterých mne vítá známý 

motiv Crossfit Praha se zaťatou pěstí 

(Obr. 20
54

). Otevírám dveře a slyším 

zvuky veslařských strojů padajících 

činek, skoků přes švihadlo, nebo skoků 

na bedny. Dále pak je slyšet zvuky lidí 

snažících se zvednout těžká závaží. 

V dny, kdy je cvičení příliš náročné, se z 

tělocvičny ozývá klení, hlasité vzdychy, 

výdechy a dokonce i skřeky. Prostor 

tělocvičny je také doslova nasán potem a někdy je zde vzduch opravdu těžký. 

                                                           
54 Styl písma použitého na banneru ne náhodně připomíná logo anarcho-punkové kapely Crass. Foto – P. Kozílková 
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První cesta vede vždy do ženské šatny, která je často i prostorem k debatám, 

postěžování si na náročnost cvičení, nebo k hodnocení progresů
55

. Po převlečení vcházím 

do prostoru tělocvičny. Zdravím trenéra a ostatní cvičící a mířím k tabuli, abych zjistila 

jaké je cvičení dne (WOD). Někdy rovnou převrátím oči nad jeho náročností, nebo se 

naopak na některý konkrétní cvik těším. Potom následuje rozcvička (warm up), která se 

skládá ze třech opakování následujících cviků: 1 min protažení, 10 dřepů, 10 leh-sedů, 10 

kliků, 10 shybů a 10 kliků na bradlech. Mnohdy se v průběhu rozcvičky bavím s ostatními 

členy, nebo spolu probíráme cvičení. Po rozcvičce následuje nácvik a vysvětlení cvičení. 

Někdy jsou už pro mne cviky dostatečně známé a tak se trenér jenom ujistí, jestli všemu 

rozumím a jestli nepotřebuji něco dodatečně ukázat, mnohdy mu cviky předvádím, jenom 

pro případ, že bych je náhodou zapomněla. Jindy bere určené náčiní a ukazuje, jak mám 

cvik provádět. Poté ho před ním vyzkouším a on mne případně koriguje a doporučuje mi 

jak nejlépe na to. Často také kontroluje, zda si opravdu beru dostatečně těžké závaží. Tím 

jak zná můj progres, ví například, že když máme cvik s činkami jednoručkami, tak si 

musím vzít do každé ruky jednu 9 kg činku a ne menší (o co jsem se také někdy pokoušela, 

když jsem například neměla náladu na těžkou váhu). Tak se tedy postupně dostávám 

k předepsanému dennímu cvičení
56

. Protože jsem v tělocvičně zažila již velké množství 

těchto cvičení, vybírám pro prezentaci jedno ze cvičení, které mám zapsané v terénním 

deníku.  

 

Tento cvik vypadal v mém podání (v lednu 2012) takto
57

: 

10x mrtvý tah (deadlift) 30 kg 

8x nadhoz (clean and jerk) 20kg 5 x 

6x čelní dřep (front squad) 20 kg 

4x výrazový tlak (push press) 20 kg 

Slyším raz, dva, tři teď, stopky jsou zapnuty, tak tedy začínám. 

                                                           
55 I když se většina pozorovaných dějů odehrává v tělocvičně, je pro účely této diplomové práce důležité vnímat šatnu 

jako další sociální prostor, kde dochází leckdy k důležitým věcem. 
56 Cvičení dne jsou opravdu každý den jiná, existuje jenom minimálně sestav, které jsem v průběhu doby opakovala. 
57 Domnívám se, že předepsaná závaží by v tomto cvičení pro ženy činila u mrtvého tahu 45 kg a u ostatních cviků 35 kg. 

Uvádím zde i měsíc, kdy jsem toto cvičení cvičila, protože již například v květnu 2012 bych byla již na předepsané váze. 
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Mrtvý tah (Obr. 21
58

) v tomto cvičení jsem prováděla s tyčí se závažím, dohromady 

měla 30 kg. „Tyč je uchopena zhruba na šířku ramen těsně vedle úrovně nohou. Ramena 

jsou nakloněna těsně před úrovní tyče. Tyč je zvedána pohybem vzhůru aktivním 

předsouváním pánve (pracují především hýžďové, stehenní, zádové a břišní svaly)… Zdvih 

se provádí do vzpřímené pozice“ (Jančíková, 2011, str. 41).  

 

Pro další cvik jsem použila 

pouze tyč o celkové váze 20 kg. 

V podstatě se jednalo o nadhození tyče 

na ramena, kdy se lokty vytáčí dopředu 

a vlastně se připravují na následující 

vzpažení. Mezitím je ale potřeba si 

s tyčí dřepnout, ponechávaje ji na 

ramenech. Po vzpřímení se z pozice 

dřepu, dochází nakonec k vytlačení tyče 

nad hlavu tak, aby ruce byly napnuty a 

hlava vepředu. Každý z těchto cviků se 

nejdřív opakuje v předepsaném počtu a 

po ukončení jedné celé sekvence, se 

tyto sekvence musely zopakovat pět 

krát. Náročné, ale vzpíraní mě vždy 

baví. 

 

Cvičení mi šlo tedy docela lehce, což nebývá tak často. Cvičila jsem s jedním 

klukem, kterého závaží bylo o 20 kg těžší. S ohledem na tělesnou váhu a závaží jsme ale 

na tom byli stejně. Přesto se mi podařilo být rychlejší a v průběhu jsem dokonce měla 

radost ze samotného provádění cviků.  Tento pocit se ale nedostavuje vždy. Častokrát se 

proklínám a během cvičení mám pocit, že to nikdy nejsem schopná dokončit. Po takové 

půl hodině pak člověk padá na zem (Obr. 22
59

) a jen popadá dech. 

                                                           
58 Na této fotografie jsme po několika měsících cvičení (květen) na 40 kg u mrtvého tahu, v červnu jsem po absolvování 

lekcí vzpěračské techniky uzvedla při mrtvém tahu již více než 65 kil. Foto – archiv P. Kozílková 
59 Klasický závěr Crossfitových cvičení. Foto – P. Kozílková 
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 Po zmíněném cvičení jsem ale nakonec byla 

tak nadšená, že jsem si jenom pro zajímavost 

začala přidávat závaží, abych se přesvědčila, 

kolik kil vlastně nad hlavu dovedu zvednout. 

Na závěr se mi podařilo vytlačit nad hlavu 

28 kg, čímž jsem byla na sebe ohromně 

pyšná. Byl to skvělý pocit, hlavně proto, že 

někdy mne opravdu překvapuje síla, jakou 

mohu mít, ale i to, jak se ta síla rychle 

rozvíjí
60

. 

I když cvičení vypadá jako docela 

individuální záležitost, opak je pravdou. 

Trenér a jeho asistenti, nebo asistentky často 

do cvičení vstupují. Buď se snaží cvičícího 

motivovat, urychlit jeho výkon, nebo ho 

prostě napomínají pro špatné provádění 

cviků. Často se ale zapojí i ostatní členové, kteří povzbuzují, nebo trochu podpichují. 

Domnívám se, že i když cvičím sama za sebe, jsem pokaždé součástí prostoru, který sdílím 

zároveň s ostatními cvičícími a trénujícími a který mne pokaždé dokáže motivovat. 

Zároveň se pro mne samotné provádění cviků a především dokončení předepsaného 

cvičení stává naplňujícím momentem. V mnoha případech mohu pouze sdílet slova Loica 

Wacquanta „Cítím takové potěšení z čisté participace, že pozorování se stává sekundární 

záležitostí...“ (Wacquant, 2004, str. 4). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Při dokončování diplomové práce jsem byla ve stejném cviku (pushpress)  schopna zvednout skoro 40 kg, a přitom je 

časové rozpětí pouze několik měsíců. 
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8. Gender a sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport a fitness patří mezi společenské praktiky, které většinou odrážejí i obecně 

platné genderové vztahy v širší společnosti (Lang, 1998, str. 2). Mnoho klasických sportů 

jakými jsou například z týmových sportů fotbal, basketbal, nebo hokej a z individuálních 

sportů například box, bylo ještě před nedávnem čistě mužskou doménou (Obr. 23
61

). Ale 

jako i v jiných oblastech sociálního života stával se i sport postupně doménou, ve které se 

podmínky participace žen zlepšovaly. Tento vývoj sebou také nesl zpochybňování 

ideologií založených na asociacích mezi genderem, tělesností a sílou. A právě nejvíce byly 

tyto ideologie zpochybňovány tam, kde se ženy dostávaly do sportů, které byly dříve 

asociovány pouze s mužností (Theberge, 1997, str. 70), (Obr. 24
62

). 

 

 

                                                           
61„ V roce 1967 byla Kathrine Switzer první ženou, která běžela Bostonský maraton. Poté co si organizátor závodu Jock 

Semple uvědomil, že závod běží žena, utíkal za ní a křičel „ vypadni z mého závodu a dej mi ta čísla“ a snažil se jí číslo 

na zádech strhnout. Nicméně Kathrine byla po celou dobu chráněna přítelem a jinými běžci, kteří tvořili jakýsi ochranný 

štít během celého maratonu. Fotografie incidentu obletěla svět a Kathrine později vyhrála Newyorský maraton s časem 

3:07:29“ 

Zdroj:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=261276133960976&set=a.132093946879196.34972.13160749026117

5&type=1&theater  
62 Zdroj:http://tnation.t-nation.com/free_online_forum/music_movies_girls_life/kettle_ballz_are_the_devil  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=261276133960976&set=a.132093946879196.34972.131607490261175&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=261276133960976&set=a.132093946879196.34972.131607490261175&type=1&theater
http://tnation.t-nation.com/free_online_forum/music_movies_girls_life/kettle_ballz_are_the_devil
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Mnoho sportů tak po dlouho dobu jistým způsobem ženy diskriminovalo, 

marginalizovalo a banalizovalo jejich výkony. Nicméně i přesto, že ženy byly později 

přijaty a začleněny do těchto druhů sportů „ bylo to na základě omezujícího a 

pozměněného modelu, dle kterého byly soutěže přizpůsobeny (závody byly zkráceny, 

pravidla upraveny – jako například šest osob v basketbalu), aby to vyhovovalo pohledu na 

ženu jako na křehkou a slabou “ (Theberge, 1997, str. 69). Sport se tak krok za krokem 

začal stávat pro mnoho žen kontextem, ve kterém se cítily spokojeně a ve kterém se 

dokázaly rovněž cítit posílené vlastní zdatností (White & Neverson, 2002, str. 3). 

V současné době se tak mnohem častěji setkáváme s ženskými atletkami, které aktivně 

vzdorují dominantním pojetím ženské femininity svým fyzickým vzezřením a aktivními 

fyzickými dovednostmi. „ Ženy, které překračují konvenční genderové hranice tím, že se 

podílejí na tělesných praktikách tradičně asociovaných s mužskou sílou, výkonností a 

dominancí, jako například bojové umění, běh, box a vysoce kontaktní sporty, mohou 

redefinovat gender (například začleněním síly, výkonnosti, agresivity a mužskosti do jejich 

definice sebe samých jako žen a vzdorováním tradičním nárokům na ženské chování a 

tělesné způsoby), čímž vytváří četné interpretace genderu, kterými se stávají silnějšími... 

(Lang, 1998, str. 6).  
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Sportovní praktiky tak mohou nabývat nových významů a vytvářet autonomní 

sféry, které pomáhají ženám rovněž posílit postavení, tím, že ve své podstatě redefinují 

dominantní kulturní ideologie spojené s tělem a tělesností (Lang, 1998, str. 1).  

To jakým způsobem přistupují ženy ke sportu a formování vlastního těla nemusí být pouze 

odrazem dominantních kulturních ideových vzorců, nýbrž také jejich aktivním podílením 

se na konstrukci vlastní identity a posílení (Lang, 1998, str. 6). 

 

Novější feministicky orientované výzkumy ukazují, k jakým posunům došlo na poli 

ženského sportu na konci minulého století a 

jak tyto novodobé praktiky ovlivnily 

generaci žen (Obr. 25
63

), které již vyrůstaly 

do odlišného prostředí s mnohem 

svobodnější možností volby sportovních 

aktivit. „ Dívky, které vyrostly s možností 

hrát sporty v 80. a 90. letech, pociťovaly 

gender a identitu úplně jiným způsobem. 

Namísto toho, aby se vzdaly ženskosti, proto 

aby se osvědčily jako atletky, přijaly tyto 

ženy svou zdatnost a sílu a proto 

demonstrují méně strachu kolem 

genderových záležitostí “ (Heywood, 2008, 

str. 1). Časy se tedy rychle mění a jak 

ukazují i výsledky výzkumu (White & 

Neverson, 2002), žijí dnešní ženy už v době, kdy není žádným prohřeškem, pokud jsou 

silné, drsné, svalnaté, nebo dokonce fyzicky agresivní (příkladem mohou být například 

ženy v bojových sportech). 

 „ Jejich dynamická, asertivní a mocná těla nejsou prožívaná (nebo nahlížená 

ostatními) jako narušující, nebo ničící femininitu. Ve vztahu k posouvání genderových 

norem jsou zde jasné důkazy o tom, jak jsou ženská atletická těla a jejich významy 

v neustálém proudu změn a vyjednávání “  (White & Neverson, 2002). 

                                                           
63 Jenom málo žen zvedalo v polovině 20. Století těžké váhy. Zdroj: 

http://crossfitlethbridge.typepad.com/crossfitlethbridge/2011/02/february-15-2011.html  

http://crossfitlethbridge.typepad.com/crossfitlethbridge/2011/02/february-15-2011.html
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Současné ženské atletky a sportovkyně si s genderovými normami a myšlenkou 

femininity také úmyslně hrají, tělo se pro ně stává objektem resistence vůči tělesným 

standardům, ve kterých dominuje silné mužské tělo. Záměrně pěstují svá těla, aby byla 

silná, aktivní a ovládaná (Krane, Choi, Baird, Aimar, & Kaner, 2004). Jak píše také 

autorka konceptu „třetí vlny diskrétního feminismu“ Leslie Heywood: 

 „ Neexistuje více viditelná a přesvědčivější verze „girlpower“ než je ztělesněna v ženských 

atletkách, těch, kterých tělo je konkrétní realizací projektu sebe- utváření, „future girl“, 

která vzala život do svých rukou, popadla šance a dosáhla cílů“ (Heywood, 2008, str. 8). 

Podle Heywodové  je vlastně jeden z příkladů „diskrétního feminismu“ vyjádřený 

v participaci žen na sportovních aktivitách ve smyslu sportu jako „dějiště ve kterém jsou 

tradiční genderové formace konstantně zpochybňovány a oblasti kde jsou dívky a ženy 

nejenom podporovány aby demonstrovaly výsledky, dovednosti a sílu, ale tyto se od nich 

přímo vyžadují“ (Heywood, 2008). Podle Heywoodové je zvláště sport oblastí, ve které 

jsou negativní konotace, které feminismus získal v minulosti, umírněny právě formou  

„ diskrétního feminismu“, která upozorňuje na klíčové feministické záležitosti a cíle bez 

toho, aby vyloženě používala sociálně stigmatizované slovo feminismus (Heywood, 2008). 

Třetí vlnu feminismu Heywoodová diferencuje na základě rozdílů od druhé vlny 

feminismu, který byl dle jejího názoru „ historickým útvarem a odezvou na restriktivní 

normy femininity a omezené možnosti žen, které způsobily, že se ženy odmítaly identifikovat 

s konvenční kulturou krásy a jinými „holčičími“ formami“ (Heywood, 2008). Naproti 

tomu třetí vlna feminismu přijímá i kulturu krásy a nevnímá ji jako hrozbu. „Třetí vlna je 

feminismem žen, které měly možnost například vyrůstat a hrát sport a tak zažít gender 

jiným způsobem jako ženy, které vyrostly s vyhlídkami do budoucnosti, omezenými na 

svatbu a mateřství“ (Heywood, 2008). Oproti tomu, ženy třetí vlny nevidí žádný rozpor 

mezi kariérou a mateřstvím, a taktéž žádný rozpor mezi participací na sportu a kultuře 

krásy (Heywood, 2008). 

 

V některých sociálních a sportovních komunitách se tak vybudování dostatečně 

atletického těla, ať již u mužského atleta, nebo u ženské atletky stává součástí kulturního 

kapitálu. Takovým příkladem může být právě i komunita kolem sportovního programu 

Crossfit. 
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8.1.Představa o těle 

 

Centrálním bodem zájmu ve sportu je tedy tělo, které je hodnoceno nejen z hlediska 

výkonnosti a funkčnosti, ale i z hlediska určité estetičnosti. Tělo je ve sportu častěji více 

odhaleno a vypracovaná, svalnatá postava doprovází téměř většinu sportů.  

  A právě sportovní prostředí je takovým prostředím, které umožňuje ženám 

demonstrovat, jak jsou jejich těla silná a výkonná, i když v širším kulturním kontextu 

mohou být jejich těla považována za jistým způsobem pro ženu nevhodná (Greenleaf, 

2002). Sportovkyně se totiž kromě sportovního světa pohybují také v reálném světě, který 

může na taková vypracovaná ženská těla pohlížet poněkud kriticky. A i když mají rády 

funkčnost a sílu svých těl, mohou se často vědomě snažit, aby nebyla až příliš maskulinní a 

tak pořád ještě zapadat do určitých kulturních norem a ideálů, které sebou nese pojetí 

ženského těla (Greenleaf, 2002). Sportovkyně tak podle některých výzkumů (Krane, Choi, 

Baird, Aimar, & Kaner, 2004) žijí v jistém paradoxu, protože se pohybují ve dvou světech, 

které nejsou kompatibilní v pohledu na feminitu – svět sportu a svět mimo sport. 

Součástí rozhovorů s členkami tělocvičny Crossfit Praha bylo tedy také zamyšlení 

se nad těmito otázkami. Zajímalo mne totiž, jak oni vnímají svá těla, jak pracují 

s představou, že by jejich tělo bylo příliš svalnaté a jestli pro ně existuje určitá hranice 

ženskosti, kterou by nechtěly překročit, nebo se naopak vědomě snaží posouvat hranice 

mezi tím, jak by mělo vypadat ženské a jak mužské tělo. 

Vycházím tady z názorů, že ženy jsou pomocí sportu schopny vzdorovat 

dominantním kulturním konstrukcím v pohledu na ženské tělo (nebo v nastavování 

jakéhosi ideálu krásy) a dokonce i tyto konstrukce redefinovat a dát jim takové formy, 

která jim vyhovuje, otvírá pro ně dveře k posílení jejich postavení a k novému pohledu na 

ženské tělo (Lang, 1998, str. 2) .  

V další části bych ráda nastínila proč je Crossfit jako sportovní disciplina vhodný 

při sledování fenoménu silných žen (Obr. 26
64

), které se cítí posíleny nejenom svými 

fyzickými dovednostmi, ale také svým vzezřením – tělem plným svalů. 

 

                                                           
64 Zdroj: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.104807052940396.15018.104768352944266&type=3  

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.104807052940396.15018.104768352944266&type=3
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8.2.Women of Crossfit = Strong 

 

V této podkapitole se zaměřím na charakteristiku cvičebního programu Crossfit 

s ohledem na participaci žen na této sportovní aktivitě a pokusím se nastínit, proč se 

Crossfit jeví jako inkluzivní (ženy jsou jeho přirozenou součástí) a průkopnický ve 

vytváření pozitivního pohledu na ženské vytrénované tělo.  
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Náročnost Crossfitu, cvičení s těžkými závažími (Obr. 27
65

), kombinace funkčních 

pohybů a intenzita, ve které se cvičební program cvičí, mají za následek, že stejně jak 

pokročilejší atleti a atletky, tak i řadový členi a členky Crossfit tělocvičen, kteří se 

programu věnují delší dobu a častěji, mají velice vytrénovaná a svalnatá těla. Tento fakt 

může na jedné straně přitahovat jistý druh sportovců a sportovkyň, na druhé straně ale také 

jiné odrazovat (především ženy).  Často jsem se setkala s poněkud negativními reakcemi 

na vzhled některých Crossfit atletek, protože jsou jejich těla pro mnoho lidí až příliš 

maskulinní a muskulární. Souvisí to s určitými společenskými normami, které definují, jak 

by mělo ženské tělo vypadat, a kterým se učíme v rámci socializace, čímž vlastně 

konstruují naše pojetí femininity. Nicméně tím, že jsme hlavně v rámci různých 

sportovních odvětví čím dál tím více vystaveni pohledu na ženy i jako atletky, začínáme 

vnímat ženské svalnaté tělo také jako jakousi normální součást života.  Jistá sportovní 

komunita, nebo společnost tak může dle mého názoru„normalizovat“ ženská svalnatá těla. 

A právě Crossfit takovou společností je. Trefně to vystihují slova jednoho z Crossfit atletů, 

který věnoval celý článek „Beyond the Body“ právě ženám a jejich participaci na 

Crossfitu:  

„ Crossfit kočky plavou proti proudu. Bojují proti všem představám o ženském fyzickém 

fitness, které jim byly vštěpovány od narození. Bojují proti mentalitě, která omezuje jejich 

genderovou komunitu. Crossfit kočky mají sebejistotu, oddanost a smysl pro výkonnost, 

která je posouvá… Potí se, selhávají, vyhrávají a dávají do toho vše. Jsou součástí 

komunity-Crossfit komunity “ (Hayes, 2010). 

 

V části věnované motivacím účastnic 

mého výzkumu (Obr. 28)
66

 bude patrno, že 

cvičební program Crossfit přitahuje jistý typ 

žen. Výsledky pozorování nemohu 

generalizovat na všechny ženy zapojené do 

Crossfitu, nicméně domnívám se, že pro 

                                                           
65 Zdroj: http://games.crossfit.com/gallery/womens-photo-gallery-saturday  

66 Nadpis „We can RX“, znamená, že zvládneme cvičení v předepsané formě, bez redukcí váhy, nebo bez pomocných 

nástrojů. Zdroj: http://burpeessuck.com/WOD/RX.html  

 

http://games.crossfit.com/gallery/womens-photo-gallery-saturday
http://burpeessuck.com/WOD/RX.html
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zapojení se je nutná jistá dávka odvahy a ochoty zvládat značnou zátěž. Některé ženy tak 

může od zapojení se do cvičebního programu Crossfit odrazovat zrovna jeho náročnost. 

Pokud se zaměříme na závaží, která při různých cvicích zvedají, je dobré představit si pro 

srovnání, že pokud ženy mají při klasickém aerobiku v ruce činky, nepřevyšuje jejich váha 

3 Kg (max. 6 Kg dohromady). Mnoho z cvičících sahá dokonce po nižších vahách, 

většinou jsou nejoblíbenějšími 1,5 kg činky. Klasická váha ženských činek v Crossfitu je 9 

kg, dohromady tedy 18 kg, nemluvě o tom kolik kil zvedají ženy při různých vzpěracích 

cvicích. I kdybychom mluvili o zredukovaném cvičení s činkami jednoručkami, nejmenší 

váha činek v Crossfit tělocvičnách se většinou nepohybuje pod 5 kg, dohromady tedy 10 

kg. 

 Přesto všechno se čím dál více žen do cvičebního programu zapojuje, jsou v něm 

úspěšné, stávají se jeho nedílnou součástí a zvedají čím dál tím těžší váhy. Mnoho 

výzkumů zaměřených na participaci žen na poněkud neobvyklých, nebo extrémních 

sportech ale ukazuje, že ačkoliv jsou ženy součástí těchto sportovních komunit, nejsou 

jejich hybateli ((Heywood, 

2008, str. 10). 

Domnívám se ale, že 

v celosvětové Crossfit 

komunitě tomu tak není. 

Ženy jsou zde rovnoprávné a 

často jsou v rolích trenérek, 

rozhodčí, majitelek Crossfit 

tělocvičen a velice aktivně 

participují na vytváření 

pozitivního mediálního 

obrazu (nejenom) o ženách 

s těly atletek (Obr. 29 
67

). Síla 

se také stává jejich předností 

                                                           
67 Clean je jedním ze základních vzpěračských cviků, u nás známý jako přemístění. Zdroj: 

http://burpeessuck.com/WOD/RX.html  

 

http://burpeessuck.com/WOD/RX.html
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a internet je plný kampaní, které nesou například názvy „ Silná, to je nová hubená“, 

Crossfit ženy = silné (Strong is the new skinny,  Crossfit women = strong). 

 V poslední době jsem také zaznamenala v rámci Crossfitu debaty ohledně názvů 

některých cviků. Například jeden z cviků známý jako „manmaker“ byl označený za 

sexistický a mluví se o jeho přejmenování. Rovněž tak se v soutěžích začínají vyskytovat 

takové disciplíny, ve kterých závodí ženy a muži společně. Při společných sportovních 

aktivitách jsem byla také svědkem toho, že pokud nám cvičení přišlo moc náročné a snažili 

jsme se trenéra přemlouvat k jeho redukci, přítomni muži označili naši žádost jako 

sexistickou a nepřišlo jim vůbec fér, že bychom místo 150 kliků udělaly jenom 100. A to 

jsou jenom střípky ze zachycených debat a interakcí, které nás postupně vedou k tomu, jak 

vlastně funguje realita kolem genderu v mnou vybrané lokalitě – tělocvičně Crossfit Praha. 

 

8.3.Gender v Crossfit Praha  

 

„Holky ze sebe dokážou vydat úplně všecko, když věděj, že to pro ně pracuje“. (Zdeněk) 

Do tělocvičny Crossfit Praha chodí čím dál tím více žen a stále přibývají další. 

V průběhu mého výzkumu se dokonce někdy stávalo, že trenér byl v určitý moment 

jedinou mužskou postavou v prostoru tělocvičny a v některé dny jsem napočítala i čtrnáct 

žen, které přišly cvičit ve stejnou dobu
68

. Nicméně obvykle jsou v tělocvičně zastoupeni 

zástupci obou pohlaví, čímž se tělocvična jeví jako genderově vyvážená. Toto je důležitý 

aspekt hlavně pro nově příchozí ženy, které se tak nemusí cítit, že vstupují do čistě 

mužského prostoru, jak by se nezainteresovaným osobám mohl Crossfit jevit.  

To, že se v tělocvičně objevuje čím dál více žen, se nedá nevšimnout si. Dokonce se 

to v průběhu mého pozorování stalo předmětem diskusí, což ale může být zapříčiněno i 

tématem výzkumu, který jsem v tělocvičně vedla. „Chodí k nám stále víc a víc holek“ 

(Zdeněk), říkával často trenér. Jednoho dne za mnou dokonce sám přišel s řešením proč 

tomu tak je, přičemž toto řešení konzultoval i se svým bývalým trenérem v USA. „Víš jak, 

na ženy je ve společnosti vyvíjen větší tlak, aby měly dobrou postavu a tak když vidí, že 

Crossfit funguje, že jim to rýsuje postavu, tak jich začíná chodit čím dál víc. Ženy se do 

                                                           
68 Jak už jsem zmiňovala, tělocvična je v určitém časovém rozsahu otevřená bez nutnosti přijít na určitou hodinu, 

znamená to tedy, že některé dokončovaly cvičení, zatímco jiné přicházely. 
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Crossfitu umějí více zakousnout, prostě se do toho pustí a jedou, chlapi mají naopak hodně 

výmluv (terénní deník, červen 2012). 

Když už jsme u tohoto typu srovnání přístupu mužů a žen ke Crossfitu, tak je třeba 

se zaměřit na jedno z frekventovaných hesel Crossfitu, které zní „ Nech své ego přede 

dveřmi“, a právě podle názoru trenéra tělocvičny Crossfit Praha jsou to zrovna ženy, které 

mají s odhazováním ega menší problém “holky ho nechají venku, kluci se hodně 

předvádějí“(Zdeněk). S tímto rozdílem se setkává již při komunikaci se zájemci o cvičební 

program, případně v průběhu jejich první hodiny v tělocvičně. „Hodně holek se primárně 

ptá, jestli mohou cvičit Crossfit, když mají například nadváhu, nebo když neudělají kliky. 

Kluci ti všichni cvičej a uměj dělat kliky, všichni běhaj a jezděj na kole...a pak ještě hodně 

vyprávěj, jak zvedaj těžký váhy v posilovně“ (Zdeněk). Naproti tomu, se ženy více 

soustředí na výsledky a progres, který mají za sebou,  a to je v hodně případech motivuje 

k tomu, že se programu oddají.  „ To si myslím, že je velikánskej rozdíl mezi holkama a 

klukama, že ty holky viděj ten postup, viděj ,co pro ně pracuje a jdou dál. Ono to funguje“ 

(Zdeněk). 

V prostoru tělocvičny existuje ale i mírná genderová nevyváženost, co do obsazení 

místností. Jak už jsem zmiňovala, je menší místnost tělocvičny určena pokročilejšímu 

silovému tréninku a proto je častěji obsazena muži, nežli ženami. Tato skutečnost ale 

vyplývá především z toho, že ženám trvá delší dobu, než se silovým tréninkem začnou, 

kdežto muži i po krátké době dokážou zvednout těžká závaží, které se nachází především 

v této místnosti. Obzvláště v prvních měsících výzkumu jsem se v této místnosti cítila jaksi 

nepatřičně, někdy ale bylo potřeba cvičit rozcvičku zde, protože ve velké místnosti nebyl 

dostatek místa. Postupem času jsem ale už v podstatě měla co v této místnosti dělat
69

a tak 

jsem si více navykla do ní chodit. Tyto pocity měly rovněž i mnou dotazované 

spolucvičitelky. A vlastně až s příchodem teplých dní, kdy bývá otevřený i dvorek
70

se tato 

místnost zaplní i ostatními členy a členkami Crossfit Praha, bez ohledu na to, jestli 

v místnosti cvičí, nebo jí jenom procházejí. 

Mezi pravidelnými návštěvníky je tedy hlavní diferenciace v míře ovládnutí jisté 

pokročilosti, neboli v míře profesionality, popřípadě v tom, jestli v Crossfitu chtějí 

soutěžit. Vytváří se tak dva zvláštní světy, které „ačkoli jsou na sobě vzájemně závislé, 

                                                           
69 Myšleno ve smyslu zvedání těžších činek, nebo například neasistované shyby. 
70 Na který se vchází přímo z této místnosti 
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jsou zároveň od sebe velmi vzdálené na úrovni zkušeností“ (Wacquant, 2004, str. 52). Tato 

hlavní diferenciace ale není závislá na genderu. V tělocvičně je právě naopak několik žen, 

které jsou velice zdatnými atletkami a mnohdy jsou také silnějšími než například nově 

příchozí muži. Dvě z nejlepších jsou také i asistentkami trenéra a tudíž trénují i ostatní 

návštěvníky, ukazují jim, jak mají cviky provádět a snaží se je také motivovat a 

povzbuzovat. Někdy tak nastávají situace, kdy trénující ženy učí nějaký cvik nového 

návštěvníka, přičemž jeho činka má méně kil než ta jejich. Fakt, že pokročilejší atletky 

tělocvičny Crossfit Praha tvoří dost početnou skupinu, se nám potvrdí, i když se podíváme 

na genderové rozložení kvalifikačního týmu na Crossfit Games Open
71

. Z celkově 

jedenácti registrovaných závodníků týmu Crossfit Praha bylo až šest žen. V průběhu 

kvalifikačních cvičení trenér často zmiňoval, že„ holky by mohly týmu pomoct dostat se 

dále“ (terénní deník, Leden 2012). 

 Crossfit tělocvična se tak jeví jako genderově rovnostářská, všichni zde mají stejné 

možnosti bez ohledu na pohlaví. Zároveň se v tělocvičně nereflektují genderové normy 

převládající ve společnosti a to jakým způsobem se nahlíží na maskulinitu a femininitu. 

Síla je zde vnímána jako záležitostí všech, důležité je hlavně odhodlání a nasazení. Jak píše 

ve své knize Loic Wacquant je i kultura tělocvičny Crossfit Praha „ zdánlivě rovnostářská 

ve smyslu, že se všemi zúčastněnými se jedná stejně:bez ohledu na jejich status a ambice, 

všichni si užívají stejná práva a musí se zhostit stejných povinností, konkrétně té, že musí 

na sobě tvrdě pracovat…“ (Wacquant, 2004, str. 53). 

9. MY a  Crossfit 

 

 V této kapitole se zaměřím na svoje Crossfiťačky v tělocvičně Crossfit Praha a 

propojím v ní data získaná z rozhovorů, zúčastněného pozorování a z vlastní zkušenosti 

(Obr. 30
72

). Výsledky této diplomové práce ale nelze generalizovat a vnímat je jako 

všeobecně platné pro všechny členky Crossfit Praha. Ukazují nám, ale, jak konkrétní ženy 

vnímají svou participaci, motivaci a členství v tak silovém a „svalovém“ sportu jakým 

Crossfit je. 

                                                           
71„Crossfit Games jsou světovou premiérou v hledání Nejzdatnějších na zemi (the Fittest on Earth™). ....jsou 

vyčerpávajícím testem nejtvrdších atletů.. http://games.crossfit.com/about-the-games  
72 Zdroj: http://burpeessuck.com/WOD/RX.html 

http://games.crossfit.com/about-the-games
http://burpeessuck.com/WOD/RX.html
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Výběr účastnic tohoto výzkumu byl jasně ovlivněn mou participací v terénu. Záměrně 

jsem nechtěla dělat rozhovory s ženami, které do tělocvičny chodí sporadicky a objeví se 

jednou za čas, protože si myslím, že na jedné straně prostředím tělocvičny nejsou nasáklé a 

na druhé straně na sobě nenechaly cvičební program pořádně působit. Z toho samého 

důvodů jsem neoslovovala ženy, které jsou v tělocvičně krátce. Domnívám se totiž, že jistá 

zkušenost s programem, pozorování vlivu na vlastní tělo a pocity, byla důležitým aspektem 

této práce.  

 

Rozmanitost výběru je zprostředkována rozdílnou dobou, po kterou mnou dotazované 

spolucvičící tělocvičnu navštěvují. Rozhovory tak byly vedeny s ženami, které do 

tělocvičny chodí méně než půl roku až po ženy, které jsou v tělocvičné víc než rok a půl a 

v Crossfitu dokonce soutěží. Důležité, ale při výběru bylo, aby do tělocvičny docházely 

pravidelně. Jejich věk se pohyboval od dvaceti do třiceti osmi let, průměrně činil třicet let. 

Mezi účastnicemi výzkumu byly jak ženy matky, tak ženy žijící v partnerském vztahu, ale 

také ženy svobodné. Všechny kromě jedné byly v době rozhovorů zaměstnané, zbylá 

účastnice výzkumu byla studentkou 

 Oblasti výzkumu a z nich vyplývající otázky byly rovněž ovlivněny mou 

přítomností v tělocvičně, ale také literaturou, kterou jsem na toto téma přečetla. Pro 

rozhovory jsem si stanovila tři typy oblastí (Obecně o participaci na Crossfitu, O Crossfitu 

těle, síle a svalech, a pak o Crossfitu a gendru), pod které spadalo několik otázek. 

S ohledem na udržení struktury diplomové práce jsem jejich odpovědi strukturovala do 
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stejné osnovy jako předchozí kapitoly této diplomové práce. Podíváme se tedy z jejich úhlu 

pohledu na samotnou výzkumnou lokalitu a cvičební program, na to jakým způsobem 

přistupují ke svému tělu a posléze na genderové záležitosti kolem jejich participace na 

cvičebním programu. Není tomu ale tak, že by se jejich odpovědi zcela drželi nějaké 

osnovy, nebo daly jednoduše někam zaškatulkovat, proto se budou v podstatě některé 

oblasti jejich odpovědí (tělo, gender) i vzájemně propájet. 

 

9.1. Tělocvična Crossfit Praha a cvičební program 

 „Je to tam špinavý, všichni se tam potěj, smrdí to tam, chacha“ 

 

V této oblasti otázek jsem se zaměřila na to, jakým způsobem se ženy do Crossfitu 

zapojily, co je na tomto cvičebním programu nejvíce baví, co je motivuje k opakovaným 

návštěvám, co jim Crossfit dal, případně vzal. 

Jak už jsem psala při popisu sociálního prostředí tělocvičny, přišla i většina 

z účastnic mého výzkumu do tělocvičny na základě doporučení svých známých. Podle 

trenéra Zdeňka je skutečnost, že tam chodí lidi na osobní doporučení nejlepší zpětná vazba 

jeho práce. I když se snaží nějaký ten marketing dělat a vnímá například reklamu ve formě 

spolupráce s Reebok, nebo účinkování v České televizi a rádiu jako dobrou a důležitou 

věc, hlavně kvůli tomu, že se pomocí médií dostane Crossfit a tělocvična Crossfit Praha do 

podvědomí lidí, nechce ale skončit tak „ ... že 60% lidí k nám chodí kvůli tomu, že jsme na 

fotce s Jágrem, já chci aby většina klientů chodila, kvůli tomu, že je někdo přivedl“ 

(Zdeněk). Pokud by měl specifikovat strategii své propagace, vyjádřil by to následovně 

„Náš marketing jsou lidi, co tam choděj“ (Zdeněk). A je to vidět i přímo v tělocvičně, lepší 

atleti a atletky svými výkony motivují další lidi k tomu, aby se i oni snažili být lepšími a 

aby do tělocvičny v podstatě docházeli častěji. Nově příchozím lidem jsou často ukazováni 

trenérem jako vzor: „Petra ta když přišla, tak také dělala shyb jenom s tou nejhrubší 

gumou a teď když chodí pravidelně, tak je dělá bez gumy, viď?“ (Zdeněk, terénní deník 

2011). Často jsou také jako motivační příklady pro nově příchozí ženy uváděny výsledky 

nejlepších atletek v tělocvičně „Ta co cvičila vedle tebe, tak ta zvedne 130 kg, bys neřekla, 

že?“ (Zdeněk terénní deník 2012). Domnívám se, že obdobné komentáře zcela strategicky 
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slouží k motivaci ostatních členů a členek ke zlepšení výkonu, dávají jim pocit, že pokud 

budou na sobě tvrdě pracovat, tak i jim se mohou podařit věci, které jim ze začátku mohou 

přijít jako velmi náročné, nebo dokonce nedosažitelné. Rovněž tak slouží tyto komentáře 

hlavně v případě nově příchozích žen k odbourávání strachu ze silových a vzpěračských 

technik a také k načrtnutí reálné možnosti rychlého progresu pokud u cvičebního programu 

setrvají. A i když mnou dotazované spolucvičící nebyly žádnými nováčky, motivace ze 

stran ostatních cvičících hrála pro ně pořád důležitou roli při jejich trénincích. 

„Motivujou mně ty lidi, vidím ty výsledky, vidím, že jsou dobří, z holek nejsou žádní chlapi, 

to mně taky motivuje a tak se postupně i já někam posouvám“ (Hana) 

Jak už jsem psala, bylo pro mě také překvapujícím zjištěním, že mnou zpovídaným 

ženám vůbec nevadily trochu „armádní“ podmínky tělocvičny Crossfit Praha. 

„Jednoznačně mne zaujalo prostředí, žádný luxus, vždyť si vzpomeň, jak vypadaly šatny na 

Vyšehradě“ (Eva). I například v současném prostoru tělocvičny nebyly první měsíce dvě 

ale pouze jedna sprcha, která byla umístěná v dámské šatně a tak museli muži, kteří se 

chtěli osprchovat procházet právě ženskou šatnou. Není třeba asi rozepisovat, jaké různé 

situace nastávaly. Různé pomůcky a podložky, které používáme už při rozcvičce, 

v průběhu času doslova nasákly potem a jejich používání se stává naprosto speciální 

smyslovou zkušeností. Rovněž tak bych speciální smyslovou zkušeností nazvala tělocvičnu 

plnou potících se lidí, obzvlášť když někteří cvičí v jednom oblečení několik dnů za sebou. 

Přesto všechno však nevnímaly účastnice mého výzkumu tyto vlastnosti tělocvičny 

v negativním smyslu, nebyly pro ně tak zásadní, aby je od trénování v tělocvičně 

odrazovaly a v současné době jim už spíše nevěnovaly pozornost, případně je řešily 

nějakým vtipným způsobem. 

Hlavně kvůli náročnosti cvičení Crossfit mne zajímalo, jaké sportovní návyky měly 

mnou dotazované ženy již předtím, než se do programu zapojily. Jak jsem již totiž psala, 

zažila jsem v tělocvičně i lidi, pro které byl program příliš náročný, čemuž rozumím, neb 

opravdu náročný je a často po příchodu do tělocvičny přemýšlím, jestli na to vůbec mám 

(zdánlivě ani nelze říct, že čím déle do tělocvičny chodíte, tím je to snazší, zvyšuje se vám 

totiž zátěž). Proto jsem si vytvořila takovou předběžnou pracovní domněnku, že většina 

mnou dotazovaných žen, ať již v průběhu rozhovorů, nebo při interakcích v tělocvičně 

bude mít vybudovanou určitou disciplinu i z jiných sportů. Co se tedy této domněnky týče 

u žen, s kterými jsem dělala rozhovory, potvrdilo se mi, že všechny kromě jedné 
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dotazované sportovaly do určité míry i předtím, než začaly s trénováním Crossfitu. Některé 

střídavě kombinovaly různé druhy sportů, jako například jógu, horolezectví, jízdu na kole a 

běh. Další se i několik let věnovaly určitému druhu sportu, jako například házená. Většina 

z mnou dotazovaných se věnovala sportům v podstatě od mládí a s menšími přestávkami 

až do doby než začaly s Crossfitem. Nicméně všechny sportují aktuálně více než předtím, 

což je zapříčiněno i kombinací s jinými sporty, nebo přípravou na soutěže v rámci 

Crossfitu. Hodně žen, které jsem měla možnost zpovídat, dochází do tělocvičny více než 

dvakrát týdně (některé cvičí i více než pětkrát týdně), v pravidelném režimu a vnímá své 

aktuální sportovní praktiky jako více intenzivní než v době před zapojením se do Crossfitu. 

 „ Teď když to hodnotím zpětně, tak to co jsem dělala do té doby, než jsem začala 

s Crossfitem, tak to byla sranda“ (Eva). 

Na otázku, co je na Crossfitu jako na cvičebním programu zaujalo nejvíce, se 

odpovědi téměř shodovaly a byly jenom pozitivního charakteru. Nejfrekventovanějšími 

slovy v jejich výpovědích byla: různorodost, změna, komplexní cvičení, výsledky a 

pokrok. 

„ Není to jenom obyčejné posilování, je to komplexní, různorodé. Chodím dlouho, ale 

nikdy nedělám stejná cvičení. Ta různorodost je úžasná!“ (Andrea), nebo například 

výpověď Ivety: „Mně se líbí na Crossfitu ta různorodost, že prostě pokaždý tam je něco 

jinýho, ...tam jdu a hrozně se těším, co se bude jako cvičit. Pak to teda vidím a říkám si, že 

jsem sem tedy lezla, ale je super, že je tam pořád změna, no a prostě taky vidíš ty výsledky“ 

(Iveta), nebo další z nich Denisa „Nikdy se mi nestalo, že bych cvičila to samý „(Denisa). 

 Zajímavým zjištěním také bylo, že díky svým vlastním zkušenostem, znalostem a 

získaným informacím ve sportovní oblasti se přímo vymezovaly vůči jiným fitness 

programům nebo formám fitness, a hodnotily posilování ve fitness centrech jako izolované 

makání na určitých partiích, přičemž naopak v Crossfitu dle nich zabírá celé tělo, a proto je 

tak zátěž rovnoměrně rozdělená. „Je to dřina a to mě na tom baví a je to intenzivní a 

rychlý, když si ve fitku tak cvičíš jednu sérii na jednom stroji a pak odpočíváš, pak se 

projdeš k jinému stroji, a tak tam strávíš hodinu a půl a nemá to zdaleka takový efekt jako 

Crossfit “ (Eva).  

To podle mého názoru souvisí s tím, že sami na sobě pociťují fungování samotné 

metody Crossfitu, která začleňuje právě funkční pohyby, vysokou zátěž a intenzitu do 
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svého programu, přičemž podle výsledků lze usoudit, že to je právě to, co ženy v mém 

výzkumu baví, to co Crossfit odlišuje od jiných programů a to co si na něm cení. „Určitě 

to funguje proto, že je to pravý cvičení. Když jdeš do posilovny tak cvičíš jenom jednu 

partii těla, pak máš ty různé aerobiky a tam je to zase kardio...tady se to střídá, procvičuješ 

strašně moc věcí a tak jakoby celý tělo pořád, ti to podle mně formuje celý tělo najednou“ 

(Iveta). To, že je cvičení právě tak různorodé, neopakují se stejné cviky, je podle nich 

velmi důležité, protože jsou názoru, že když se cviky nemění, tak si tělo zvykne na určitou 

neměnnou zátěž a v podstatě na ní nereaguje „ Na crossfitu je právě dobrý, že je cvičení 

proměnlivé, že si nemůžeš prostě na nic zvyknout, když se totiž na nějaký cvik adaptuješ, 

tak ti to pak nic nedělá“ (Iveta). Postupně se tak dostáváme k centrálnímu bodu jejich 

participace na cvičebním programu Crossfit k tělu, které je podrobováno této náročné 

sportovní disciplíně. 

9.2.O Crossfitu, těle, síle a svalech. 

 

 Všechny mnou dotazované spolucvičitelky tvrdily, že se jim pomocí Crossfitu 

výrazně změnila postava, že jim na těle ubylo hodně tuku, a i když to s váhou moc 

nezamávalo, vidí na sobě změnu především při měření obvodu určitých partií a na 

vyrýsovaných svalech. Nejvíce ale zdůrazňovaly to, že se jim podařilo získat velkou sílu, 

nebo se naučily cviky, o kterých se jim předtím ani nezdálo: 

„ Nejdříve jsem málem ani neuzvedla tu tyč (20 kg) a teď dám thrustera
73

 se čtyřicítkou. 

Jo!“ Iveta. „Najednou cítím tu sílu“ (Andrea). 

Dalším společným jmenovatelem vedených rozhovorů byl pozitivní obraz o vlastním 

těle. Přičemž spokojenost s vlastním tělem je přímo úměrná zlepšování výkonu, tedy čím 

více na svém těle „makaj“ a podrobují ho náročným tréninkům, tím lepší jsou pocity z něj. 

Při rešerši materiálů věnujících se podobným tématům v oblasti participace žen na 

sportovních disciplinách jsem často narazila na to, že „ cvičení je užitečné v tom jak mění 

pohled na tělo, od toho jak tělo vypadá k tomu, jak funguje a co dokáže“ (Chrisler & 

Lamont, 2002). A to se mi v průběhu rozhovorů s mými spolucvičícími jenom potvrzovalo. 

 

                                                           
73 Při tomto cviku musí cvičící udělat přední dřep s předepsanou váhou a pak následně tuto váhu vytlačit nad hlavu až do 

úplného vzpažení rukou. 
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9.2.1. Tělo – „Fit as fuck“
74

 

 Jak je vzhledem k obsahu této práce zřejmé, bylo ve všech rozhovorech centrálním 

bodem tělo, tedy většina odpovědí se k němu přímo vztahovala. S ohledem na proces 

získávání fyzických dovedností se často v rozhovorech objevoval také nějaký cvik, který 

ze začátku nebyly moje spolucvičitelky schopné provézt v plné míře, a po několika 

měsících se jim to povedlo. „Vidím, že se neustále zlepšuji“ (Hana). Tělo je zde vnímáno, 

jako nástroj, který je zdokonalován i tím, že se multiplikují jeho dovednosti, že je fyzicky 

schopnější zvládnout i takové praktiky, které se předtím jevily jako příliš náročné. 

 Někdy je ovládnutí konkrétního cviku jako například muscle up
75

 vnímáno jako cíl, 

po kterého dosažení budou se svým tělem (jeho dovednostmi) ještě více spokojené, 

nicméně většina z nich již dosáhla několika cílů v tomto ohledu (shyby, kliky, stojky, nebo 

zvedly určitý počet kil) a stále si nasazují nové, složitější a komplexnější cíle. Obvykle pak 

tráví v tělocvičně po cvičení ještě nějakou chvíli trénováním a snažením se o zvládnutí 

určitého cviku, Zajímavé bylo pro mě také zjištění, že čím pokročilejšími byly atletkami, 

tím více si uvědomovaly, že se potřebují zlepšovat ve všech oblastech. „ Nikdy to nebude 

tak, že si řeknu, tak tohleto už dělat nemusím, protože je to perfektní. Je pořád se v čem 

zlepšovat a to mě právě na Crossfitu baví“ (Eva).  

 Čím více se sportu věnují, tím více se také mohou spolehnout na trenéra, že přesně 

ví, jak na tom jsou a že jim nastaví takový plán, aby se zlepšovaly ve všem a nejvíce ve 

cvicích, které jim jdou nejhůř. Tady se možná ukazuje jistý rozdíl mezi atletkami, které 

chtějí v Crossfitu soutěžit a těmi, pro které je Crossfit víceméně koníčkem. Ty, které 

nejedou podle nějakého speciálního plánu, musí více samy řešit zdokonalování se 

v některých cvicích, zatímco většina pokročilých atletek ví, že se s trenérovou pomocí 

dostanou ke všem cvikům v takové formě, aby je postupně zvládaly a aby se v nich 

zlepšovaly. 

 

                                                           
74

 Nápis „Fit as fuck“ je jedním z posledních výrazných motivů textilií tělocvičny Crossfit Praha. 
75 Muscle-up (český výraz neexistuje) je varianta shybu, při které se tělo při pohybu nahoru nezastaví s bradou v úrovni 

hrazdy, ale pokračuje až nad hrazdu. Toto už je velmi náročná varianta. Lze ji provádět jednak švihem, kdy se pro pohyb 

otočení rukou o 180 stupňů využívá zejména výbušné síly ze začátku pohybu a následně získané větší hybnosti, jednak 

tahem, kdy se použije mírně odlišného úchopu hrazdy a pohyb nahoru je zajištěn pouze silovým potenciálem rukou. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Shyb  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Shyb
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9.2.2. Paleo: „Já jsem si z toho vzala, co je pro mě dobrý “ 

 

 Jak jsem již psala, je nedílnou součástí péče o tělo i správné stravování, které by 

optimálně mělo tělo připravit na zvyšující se zátěž a případně vhodně doplňovat chybějící 

vitamíny, minerály, nebo bílkoviny. Jako nejvhodnější životosprávou je mnoha Crossfit 

atlety vnímaná paleolitická dieta
76

. Zjednodušeně by se dalo říct, že takováto strava 

správného Crossfit atleta by měla obsahovat obzvláště zeleninu, libové maso, ořechy a 

semena, trochu škrobu a žádný cukr (CrossFit).  Překvapivým zjištěním při rozhovorech 

vedených s účastnicemi mého výzkumu pro mě bylo, že většina žen změnila po zapojení 

do Crossfitu své stravovací návyky a snaží se jíst „Paleo“. Jenom jedna z dotazovaných již 

dodržovala paleolitickou dietu před tím, než vůbec začala s Crossfitem. Zhruba polovina 

z cvičících dodržuje paleolitickou životosprávu v určité formě
77

, s nějakými výkyvy 

v průběhu dovolených, svátků, rodinných oslav, nebo si například jednou týdně dají 

zmrzlinu. Jak sami referují, cítí se dobře a podporuje je to i ve cvičení. „ To mě na tom 

vyhovuje, že si nemusím dát salám na rohlík, ale můžu si dát jenom samotnej salám a 

hodně“ (Tereza). Ostatní se aspoň principům „paleo“ naučily a snaží se jíst například jídlo 

bez příloh, jíst více ovoce a zeleniny, nebo ze své stravy do určité míry vyloučit sacharidy, 

„Sacharidy, to je rychlá energie jenom, nic moc ti to nedá, nemá to žádný výživový 

hodnoty, je to zbytečný prostě“ (Eva). 

9.2.3. Svaly ano, ale nejsme kulturistky 

 

 Jen málokterá z žen začíná s Crossfitem proto, aby měla svaly větší. To že 

v Crossfitu není možné získat postavu kulturistky je prezentováno v tělocvičně často.  

Pokud se nově příchozí ženy obracejí na trénující s tím, že se bojí nárůstu svalové hmoty, 

jsou často vyzývány k tomu, aby se rozhlédly kolem sebe, jestli v tělocvičně vidí ženu, 

která by podle nich měla příliš velké svaly. „ My tady neděláme bodybuilderky “ (Zdeněk). 

Někdy se také trenérovi stává, že i později, po delší době cvičení za ním přicházejí ženy, 

které se obávají možného přílišného nárůstu svalů : „.říkám jim pak, až se ti nebude líbit, 

co to s tvým tělem dělá, tak přijď a zkusíme něco změnit „ (Zdeněk). Na základě vlastních 

pozorování a na vlastní uši mohu potvrdit, že tyto situace řeší často. Nicméně převážná 
                                                           
76 Zastánci z tělocvičny Crossfit Praha ale neradi označují paleolitickou životosprávu jako dietu, protože při ní prý 

nestrádají. Spíše se tedy používá zkrácený název „Paleo“. 
77 Některé formy paleolitické životosprávy odmítají mlíko, nicméně většina mých respondentek do určité míry jí mléčné 

produkty a mlíko. Existuje několik „Paleo“ variací, dokonce i veganská „Paleo“ variace. 
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většina z obav je ještě ve fázi „ co když budu zvedat tolik a tolik kil, co to pak s mým tělem 

udělá?“(terénní deník, červen 2012). 

 Jak jsem zjistila z různých rozhovorů v tělocvičně a mimo ní, většina z žen, se 

kterými jsem se setkala má definovanou jasnou představu o tom, do jaké míry by měly a 

neměly svaly narůst, tak aby se cítily pořád žensky. „No stačí, když je to takový hezký 

vyrýsovaný, taková bych chtěla zůstat, ale aby mi to nějak extra narostlo, to fakt ne, abych 

pak chodila s rukama od sebe, protože je nemůžu dát k sobě, to ne “ (Gábina). 

 Myslím si, že i tím, že jsou vlastně zvyklé pohybovat se ve sportovním prostředí, 

definují jako hezkou ženskou postavu tu, která má svaly vyrýsované, potažmo tedy jako 

hezké to, že je na ženě vidět, když sportuje. Důležité ale podle mne je, že tedy všechny 

mnou dotazované spolucvičící vnímaly svaly jako přirozenou součást vlastního těla, tedy 

taky jako normální součást ženského těla. Zde uvádím několik příkladů z našich 

konverzací: 

„Hezkou postavu dělají hezký svaly, myslím takový ty vysportovaný, ne jako kulturistky, 

pořád musíš vypadat jako holka a ne jako chlap v sukni “ (Iveta). 

„Příliš velké svaly nejsou hezké na ženě, ale ty atletické, vyrýsované ano “ (Andrea) 

„ No jí se prostě udělaly krásné svaly na lopatkách… po tomdle bych toužila já taky. Ono 

to je strašně hezký, když se na to zezadu podíváš a ono se to tam vyrýsuje “ (Gábina). 

„Mně se to prostě líbí, mít svaly a nebudeš prostě jako kulturistka, to se ti v Crossfitu ani 

nestane a v podstatě to ani přirozeně nejde“ (Tereza). 

Jak je i z předešlých citací evidentní, hranicí mezi svaly, které se jim líbí a které 

mnohdy přijaly za svou přirozenou součást a svaly, které se jim zdají příliš velké, jsou 

postavy kulturistek. Ani jedna z mnou dotazovaných by nechtěla dosáhnout takové 

postavy, jako má například jedna z nejúspěšnějších slovenských kulturistek Zuzana 

Kořínková (Obr. 31
78

). 

                                                           
78Zdroj:http://www.dutchbodybuilding.com/gallery/showphoto.php?photo=78064&title=zuzana-korinkova&cat=500  

 

http://www.dutchbodybuilding.com/gallery/showphoto.php?photo=78064&title=zuzana-korinkova&cat=500
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 „ Ani nevím, jak se jim to povedlo, takhle vypadat “ (Jana), znějí obvyklé reakce. Je ale 

zřejmé, že za velice svalnatou postavou ženských kulturistek jsou kromě tvrdé soustředěné 

práce i mužské hormony (testosteron a jeho deriváty), které ženy pro zvětšení svalového 

objemu berou. Ženám se pak nejenom mění muskulatura, ale i třeba hlas.  

Participantky mého výzkumu vědí, že v Crossfitu jim při cvičení takové svaly 

určitě nenarostou, nicméně jak ubíhá doba a oni cvičí Crossfit častěji, stávají se svaly také 

důležitým aspektem a výsledkem (u většiny kýženým) jejich dřiny v tělocvičně. A právě 

v tom, jak se mění jejich postoj ke svalnatým postavám (nejenom vlastním), nebo naopak 

nemění, je mezi účastnicemi mého výzkumu vidět rozdíl. Nacházíme se tak na určité škále 

od Denisy (která je v tělocvičně nejkratší dobu):„Trochu se bojím, že kdybych chodila ještě 

častěji, tak jsem mnohem mohutnější “(Denisa). Až po Terezu (jedna z nejdéle cvičících): 

„Ze začátku jsem například nechtěla velký stehenní svaly, ale teď vím, že mne to možná 

čeká a už to neřeším“ (Tereza). 
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Postoj k nárůstu svalové hmoty se tedy mění i v úměrnosti k délce zapojení se žen 

do Crossfitu i k cílům, které si stanovují. Pokročilejší atletky, kterých metou je účast na 

některé z Crossfitových soutěží, už nárůst svalů ani moc nehodnotí, důležitou je pro ně 

především jejich funkčnost, výkonnost a celková tělesná zdatnost. Pokud by mělo kvůli 

tomu u nich dojít i k většímu nárůstu svalové hmoty, ale dovedlo by je to ke správné 

fyzické formě, nevadilo by jim to. „ Chci v Crossfitu soutěžit a tam to bez svalů nejde, 

samozřejmě nechci vypadat jako chlap, ale to ani v Crossfitu nejde, pokud nebereš nějaký 

podpůrný látky“ (Eva). 

Sama na sobě jsem tyto změny pocítila, bylo to takové postupné uvědomování si 

procesu, jakým tělo prochází, co dovede a co s tím chci dělat já.  Teď vím, že pokud budu 

například dělat dřepy s více než třiceti kily a toto závaží neustále navyšovat, tak mi prostě 

stehenní svaly narostou. Přesto však se toho nebojím, přijde mi to normální z hlediska 

tréninků, jakými procházím a také jsem se tím 

naučila přistupovat ke svému tělu jinak - 

zaměřit se spíše na jeho funkčnost a sílu, než 

na jeho hubenost. 

Nejde ale o to, že bychom přestaly své 

tělo vnímat z hlediska jakési estetičnosti, právě 

naopak, postava pořád přetrvává jako jedna ze 

základních motivací. Jenom kromě ní 

zdokonalujeme i další tělesné a sportovní 

dovednosti a hlavně pohybujeme se 

v prostředí, kde jsou svaly vnímány jako 

norma ať již u žen nebo u mužů. Domnívám se 

tedy, že čím dál se v prostředí tělocvičny 

pohybujeme a čím déle Crossfit cvičíme, tak 

se představa o hezkém ženském těle (Obr. 32
79

) vymyká dominantním ideálům krásy. 

                                                           
79 Na tomto obrázku je Crossfit atletka Camille Leblanc-Bazinet, která má podle mých spolucvičících hezké tělo. 

Domnívám se, že hodně jiných žen by považovalo její tělo jako příliš svalnaté. Zdroj: 

http://games.crossfit.com/gallery/womens-photo-gallery-saturday?page=0%2C1 

  

http://games.crossfit.com/gallery/womens-photo-gallery-saturday?page=0%2C1
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Když se rozhlédnete po tělocvičně  Crossfit Praha, nevypadají zde ženy jako 

kulturistky. Nicméně některým ženám v tělocvičně se jejich postava čím dál tím víc rýsuje, 

svaly rostou a ony pak flexibilně posouvají hranice toho, jaké svaly by chtěly mít a to 

především směrem ke větší muskulatuře. „Nevím, jestli bych se dovedla Crossfitu vzdát, 

kdyby mi přišly moje svaly čím dál tím větší“ (Jana). 

 Kromě toho se často ve svých výpovědích vztahují k praktické stránce a využití 

svalnaté sportovní postavy. Svaly jsou dle nich určeny k tomu, aby se používaly, jinak 

atrofují a to může vyvolávat spoustu zdravotních problémů. Domnívají se, že dříve ženy 

zastaly hodně fyzické práce, teď už tomu tak není, ale i když to vyloženě nepotřebují na to, 

aby přežily, je to důležité, aby byly schopné samostatně zvládnout spoustu věcí.„ Tu 

funkčnost těch svalů prostě potřebuješ. Když jsem třeba přešla na tu šestnáctku
80

, tak mi 

Zdeněk říkal, to máš jako dvě malé děti, tak to si řeknu no jo“ (Denisa). 

 

9.2.4. Síla „9 žen= 780 kil v mrtvém tahu“ 

 

 Jak už jsem v předešlých kapitolách načrtla, stává se postupně síla a její nabývání 

žádoucím atributem participace žen na cvičebním programu Crossfit. Domnívám se, že 

zkušenost se získáváním této dovednosti je pro mnoho žen zcela novým, pozitivně 

vnímaným prožitkem, který v našich rozhovorech i náležitě oceňovaly. „Člověk má větší 

sílu, to mě baví“ (Jana). Tím, že Crossfit kombinuje kromě jiného gymnastiku, posilování 

s vlastním tělem, ale i vzpírání s těžkými váhami, nabývají cvičící během krátké doby sílu, 

o které ani nevěděly, že je možné mít: 

„Minule jsme dělali takové speciální cvičení, byl v něm mrtvý tah (deadlift) a začínala si 

zhruba na půlce svého maxima, zvedla dva krát a pak sis měla po 2,5 kg přidat až do svého 

maxima, no a když jsme to nakonec počítali, tak jsem dohromady zvedla 5 tun. To je šílený, 

si to představ!“ (Eva).  

Dovedu si opravdu představit, že pro mnoho lidí je tato představa opravdu šílená, 

když jsem si já počítala na základě inspirace od Evy jedno své cvičení, vyšlo mi, že jsem 

dřepovala dohromady s třemi tunami a nad hlavu zvedla také tři tuny. A i kdybychom se 

                                                           
80 16 Kg. 
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zaměřili pouze na jeden konkrétní cvik a jeho jedno opakování, zvednou některé z mnou 

dotazovaných žen v mrtvém tahu i více než 100 kil. Tereza při tomto cvičení zvedla 

dokonce až 135 kil a sama se tomu pořád diví. „Předtím mně nikdy nenapadlo, že bych 

zvedla tolik kil“ (Tereza). Přitom dle slov trenéra, i když se jí podařilo v docela krátké 

době zvednout o třicet kilo více, její postava se vůbec nezměnila, spíše ovládla správnou 

techniku a na navyšování kil si tělo postupně zvyklo. Crossfit je tedy v doméně nabývání 

síly (u žen) vnímám jako inovativní a inspirativní. Zařazení zátěžových cviků do svého 

programu je především pro cvičící ženy velmi silným motivačním faktorem a aspektem 

Crossfitu, který jim značně vyhovuje, ale který na druhé straně není až tak zcela běžným 

pokud se například ženy nevěnují sportu profesionálně. 

„  ... společnost to tak pořád ještě vnímá, že holky by neměly zvedat těžký váhy, ale jakmile 

ta holka k tomu přičuchne, jako třeba ty,.....a zjistěj, že nebudou vypadat jako bodybuilder, 

jenom z toho, že budou zvedat těžký váhy, tak se jim to zalíbí... A jak jsou za to rády, že 

zvedaj! “ (Zdeněk). 

Častokrát ženy ať již v šatně, tělocvičně nebo v průběhu rozhovorů probíraly proč 

tomu tak je, že není obvyklé, že ženy ve sportovních aktivitách budují svou sílu. Jedna ze 

spolucvičících přišla dokonce s formulací, že “nemá cenu zvedat nižší váhu, než je tvoje 

kabelka“ (terénní deník, únor 2012). Přišly jsme pak na to, že průměrná kabelka často váží 

více než pět kil. 

Avšak i z jejich bezprostředního okolí samozřejmě přicházely reakce, že by ženy 

neměly zvedat tolik kil. Přesto všechno vnímaly sílu jako pro ženy nezbytnou vlastnost. 

„Je to ale nesmysl, že ženy by měly být slabé, vždyť mají děti, tahaj tašky, kočárky, musí 

zvládnout spoustu věcí“ (Tereza). 

Hodně často podotýkaly, že ženy potřebují v životě sílu, aby zvládaly i zcela běžné věci: 

„ jako třeba ručně uhníst těsto na kynutý knedlíky, tak to je set sakra práce a není to jenom 

tak, takže já si myslím, že silná ženská prostě musí být“ (Gábina). 

 Někdy se mi dokonce při různých interakcích, nebo rozhovorech stávalo, že ani 

nerozuměly tomu, proč by se jako neměly snažit být silné. „Je to automatické, 

samozřejmé, že tu sílu potřebuji“ (Tereza). Přičemž na Crossfitu hodnotily pozitivně 

zrovna to, že mohou získat sílu a nebýt přitom „ohromné“ (terénní deník, květen 2012).  
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A i když ve svém pracovním životě sílu vyloženě nepotřebují, je dle jejich názoru život 

žen plný chvil, kdy sílu potřebovat budou a tak mohou nově nabyté schopnosti patřičně 

využít.  

9.3.Crossfit a gender 

 

 V této části (zkoumané oblasti) bych se ráda zaměřila na motivace, které účastnice 

mého výzkumu vedly k zapojení se a setrvání u cvičebního programu a tedy i v podstatě 

k tomu, aby formovaly svá těla výše popsaným způsobem (a tímto překračovaly genderové 

stereotypy). Kromě toho bych ráda popsala i to, jak zpracovávají reakce svého okolí a 

jakým způsobem definují sami sebe jako sportující, silné a nezávislé ženy. 

9.3.1. „Jenom proto, že jsi holka, neznamená, že to nedovedeš“ 

 

81
 

 

Pochopitelně byla v našich rozhovorech probíraná i motivace, proč jsme se vlastně 

do programu zapojily a proč v něm nakonec zůstaly. Slovy toho nejpovolanějšího lze 

                                                           
81 Zdroj: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.104807052940396.15018.104768352944266&type=3  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.104807052940396.15018.104768352944266&type=3
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vystihnout prvotní motivaci, proč ženy a nejenom ženy začnou do tělocvičny chodit 

takto:„ Co se týče motivací, tak primární motivací u většiny lidí je to, že chtějí vypadat 

dobře, když si dají dole triko“ (Zdeněk). Motivace se ale dle dat získaných z terénu 

postupem času mění a v případě účastnic mého výzkumu by se dal vytvořit i jakýsi vzorec, 

neboli následující zobrazení: 

Postava  Výsledky   Síla 

Jak zmínil i trenér, tak na prvním místě je motivace pro zformování postavy. 

Postupem času pak mnou dotazované ženy našly nový motor své motivace - výsledky  : 

„Vidím, že mi něco jde a že jsem pořád lepší. Nevěděla jsem například vůbec kliky a teď to 

není žádný problém“ (Hana). V poslední fázi přichází zaujetí sílou, které bylo probíráno již 

v předešlé podkapitole. Střídání motivací asi nejvýstižněji popsala Andrea: „Mojí 

počáteční motivací byla vyrýsovaná postava, ale postupem času mě začalo bavit i nabírání 

síly a hlavně to, že zvládnu to, co jsem si myslela, že nedám. Přešla jsem z jednoho typu 

motivace na jiný- začalo mne bavit něco jiného, než s čím jsem do toho šla“ (Andrea). 

Mnou dotazované ženy nabíjí a motivuje taktéž skutečnost, že pomocí Crossfitu 

ovládnou určitý druh cviků, nebo zvednou jistou (těžkou)váhu, což bylo zřetelné ze všech 

odpovědí. Jak samy říkaly, Crossfit jim dává velkou dávku sebevědomí. „Z toho mám 

největší radost, když si spočítám ty cviky a uvědomím si, že kolik jsem toho schopná 

udělat,… kdyby mi předtím někdo řekl, že tohleto udělám za několik minut, tak si asi 

zaklepu na čelo“(Denisa). Také to, že jsou schopné se do cvičení opravdu zakousnout a 

nevzdat ho v průběhu, i když je pro ně hodně náročné, jim dává velkou sebedůvěru. Zde 

uvádím pro lepší ilustraci několik konkrétních a výstižných výpovědí:  

„Je dobrý, když zvládneš něco, o čem sis myslela, že nezvládneš. Je to nejdříve hrozně 

těžký, musíš se překonat a pak to dokážeš“ (Veronika).  

„Buduje ti to také sebevědomí.“ (Iveta).  

„Člověk je se sebou spokojenější, že něco dokázal, rozhodně mi to přidává na sebevědomí“ 

(Hana). 

 „Když docvičíš, tak pak jdeš s hlavou vzhůru ven“(Gábina). 
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Jak už jsem psala, většina členů a členek tělocvičny má podle mých poznatků 

kancelářské zaměstnání. Stejně tak tomu bylo s mými účastnicemi výzkumu, s kterými 

jsem dělala rozhovory. Kromě jedné studentky měly vlastně všechny (včetně mě) 

kancelářské profese, tedy nepracovaly fyzicky. Crossfit pak vnímaly jako důležitou součást 

péče o vlastní tělo, ale také o psychiku. „ Ta fyzická námaha je pro mne také formou 

odpočinku, je to prostě tak náročný, že u toho nemůžeš přemýšlet, soustředíš se na pohyb a 

na počítání“(Veronika). Tak se účastnice mého výzkumu doslova ztrácely v intenzitě 

pohybu, na který se soustředily. 

Náročný trénink a s tím související uvolňování endorfinů, jim dle jejich názorů 

dodá energii potřebnou pro jiné činnosti: „Mně to strašně uklidňuje, tím, že se jako vybiju a 

mám všechno, co potřebuju a pak můžu dělat i v tý práci, prostě mě to uklidní a zároveň 

naplňuje a to mi dává ten smysl života“ (Iveta). Ženy v mém výzkumu tak vědomě napájejí 

pocity ze svého těla i na jiné činnosti a v zásadě je jejich tělo jakýmsi stěžejním 

barometrem proto, aby se i v jiných oblastech života cítily spokojeně. „Pro mě je cítit se 

fyzicky dobře spojeno s cítit se psychicky dobře a proto se z Crossfitu cítím 

šťastná“(Veronika). Propojení fyzické a psychické oblasti při absolvování náročných 

tréninků vyjádřila i Denisa následovně: „I když je primárně důležitá taková ta psychická 

síla, že to prostě zvládneš, tak je určitě důležitá i ta fyzická, že to s tím prostě 

souvisí“(Denisa). Jako důležitá dimenze se v rozhovorech s nimi jevila tedy i skutečnost, 

že prožitky a pocity ze svého těla nenapájejí jenom na jeho estetické vzezření, nýbrž také 

na dovednosti a výkon, které je jejich tělo schopno. Cvičební program je tak navíc 

zoceloval a měnil přístup i k jiným úkolům a sférám života: 

„Tohle tě prostě připravuje do života. Mně přijde, že ti to strašně buduje charakter ten 

Crossfit, že se to strašně odráží i v životě, že když jsem například naučila shyb a to jsem ho 

začínala s tou nejtlustší gumou, tak si řeknu, že dám i tu stojku, i když se toho bojím...stejně 

tak i v jiných věcech, radši to zkusím a nevzdám to. Že se tak chováš i v životě“ (Iveta). 

 Nejenom tedy, že se mění motivace a přístup k různým oblastem života mých 

účastnic výzkumu, některé z mnou dotazovaných členek mění také působením v Crossfitu 

životní styl. „Celkově se ti změní život, já například už nechci ani pít, protože vím, že když 

půjdu večer v pátek si někam sednout a dám si flašku vína, pak nebudu moct dva dni cvičit, 

.....jako kvalitně “ (Eva). Ne všechny to ale berou až tak vážně, hlavně pokud nezávodí. 

Nicméně i tak jsem u všech dotazovaných zaznamenala, že jsou jistými částmi, které jsou 
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na cvičební program napojeny, ovlivněny, čímž mění celkově přístup k sobě samým a ke 

svému tělu. 

 

9.3.2. „Ženy by neměly zvedat těžké váhy“ 

 

Jak je zřejmé, tak velkou část svého volného času tráví účastníce mého výzkumu 

v tělocvičně, kde zvedají i těžké váhy. Mnoho lidí v jejich okolí tak o jejich participaci na 

Crossfitu ví, často jsou také svědky jejich pokroků přímo na sociálních sítích, kde sdílí i 

fotky pořízené v tělocvičně z průběhu jejich tréninků. Nedá se říct, že by reakce na jejich 

participaci byly spíše pozitivní, nebo spíše negativní. Mezi typické patří například reakce 

rodičů, kdy se rodina často obává o své dcery zvedající tak těžkou zátěž, nebo vnímají 

negativně příliš svalnatou postavu. Ve svých reakcích pak účastnice mého výzkumu vtipně 

glosují, k jakým reakcím dochází a jak vlastně může například i rodina využít jejich 

schopností: „Myslí si, že jsem šílená, ale pak když potřebovali přenosit dřevo na zimu, tak 

se jim to hodí“ (Iveta). Vtipné je, že i co se týče mé vlastní osoby, setkala jsem se s tím, že 

jsem byla spolu s jednou z mých kamarádek, která rovněž cvičí Crossfit, oslovena naší 

společnou přítelkyní (která často označuje Crossfit jako nepříliš ženský sport), abychom 

jim na zahradě pomohly přenosit žulové balvany.  

 

V jednom případě jsem se setkala i s tím, že poněkud negativní reakce okolí mohly 

vyplývat i z toho, že jedna z mých účastnic výzkumu mohla mít (v očích mužů) drobet 

záviděníhodnou formu:„Já mám teďka asi větší svaly než většina mých kamarádů, tak je to 

možná trochu trápí “(Eva). Na její adresu pak padaly různé žertovné poznámky, a i když si 

z toho příliš hlavu nedělala, staly se součástí jejího sociálního prostoru mimo 

tělocvičnu.„... je pravda, že mí kamarádi se mi začali posmívat, začali mi říkat Heleno
82

, 

takže jsem pro ně Helena, už mi přejou i ke svátku, když má svátek Helena, tak mi chodí i 

smsky“ (Eva).  

Často jsou reakce okolí vyvolány i tím, že lidé mají o Crossfitu jinou představu a 

pojí ho spíše s typem armádního výcviku. S takovou reakcí se setkala i Denisa: „Například 

když jsem potkala poprvé jednoho našeho známého, tak ten o mně slyšel, že co za cvičení 

                                                           
82 Helena Fibingerová – mistryně světa v hodu koulí 
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dělám a si představoval, že budu snad nějaká velká, takový typ vojandy a byl překvapenej, 

že jsem taková hubená“ (Denisa). Ale i když jsou reakce známých a rodiny jakékoliv, 

všechny mnou dotazované spolucvičící měly jasno v tom, proč je Crossfit pro ně tak 

důležitý, a jak jim v podstatě zvedá sebevědomí, což pramení také z pocitu, že v tělocvičně 

dokážou věci, o kterých se jim předtím ani nezdálo (a některým jejich známým pořád 

nezdá). 

„ No jo, občas v práci koukaj na nás, jakože jsme spadly z višně...no, ale mně v tom utužuje 

i pocit, že oni by to nedaly, si furt říkám, jsem na tom prostě líp“ (Gábina). 

Co se týče pozitivních reakcí okolí tak ty souvisejí především s tím, jak moje 

spolucvičící o Crossfitu  s nadšením mluví, jak jsou ze své participace šťastné a jak jejich 

známí vidí výsledky, neboli účinky Crossfitu na jejich tělech. Mnoho z nich pak přivádí ke 

Crossfitu nové kamarády a kamarádky, což by nás obloukem přivedlo k nejoblíbenější 

formě marketingu tělocvičny. 

9.3.3. Soutěživost: „ Si uvědomím, že mám v něčem navrch, že jsem napřed“ 

 

I když se zpočátku může tato podkapitola jevit jako nic moc nevypovídající o 

Crossfitu a gendru, domnívám se, že se v ní dovíme také dost o tom, jak participace mnou 

dotazovaných žen na Crossfitu souvisí i s jejich pocity ohledně gendru, nebo přímo s 

participací žen na takovém typu cvičebního programu jakým Crossfit je. Prvotně je ale 

důležité si uvědomit, že kompetitivní složka Crossfitu je určitým hybatelem snahy o 

dosažení konkrétního resultátu. Jako důležitou součást fyzického prostoru tělocvičny jsem 

uvedla i tabuli, která slouží k zaznamenávání výsledků cvičení. Tabule je tedy měřítkem 

dosažených výsledků, nicméně rovněž tyto dosažené výsledky přímo provokuje. 

„Tabule tě prostě nutí. Vždy když příjdu, tak se kouknu, co se cvičí a kolik je tak asi 

průměrnej čas a říkám si, že to musím dát za tu dobu, nebo že musím být prostě lepší. To tě 

hodně nutí.“(Iveta). 

Takže i když reálně v konkrétní dobu nesoutěží s někým vedle sebe, vždy se snaží 

mít co nejlepší možný čas, případně co nejvíce možných repeticí a většinou se porovnávají 

s konkrétními členy, nebo členkami tělocvičny. Pokud se ale stane, že je nás v tělocvičně 

více a začínáme denní cvičení zároveň, každá z nás se snaží, aby byla co nejrychlejší. 
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Společné cvičení nás v podstatě motivuje k lepším výsledkům. „… když cvičíš s někým, 

kdo je tak dobrej jako ty, nebo o trochu lepší, tak tě táhne a ty si říkáš, přece to nevzdám, 

přece nezastavím“ (Iveta).  Jsem toho názoru, že pokud by v Crossfitu neexistovalo 

zaznamenávání výsledků a potažmo měření časů, nebyla by naše intenzita cvičení tak silná.  

Jako neméně důležité se v průběhu rozhovorů jevilo i soutěžení s opačným 

pohlavím. Většina mnou dotazovaných žen totiž uvedla, že soutěží i s muži v tělocvičně a 

pro některé z nich bylo příjemným zjištěním, když v nějakém cviku muže předběhly, nebo 

dokonce zvedly více kil jak oni. Jedna z mých spolucvičících nečekala a rovnou se mne 

zeptala, jestli se také snažím soutěžit a porovnávat s kluky a uvedla:„Mně fakt baví, když 

jsou na hrazdě chlapi a dělají shyby na gumě a pak tam přijdu já a udělám ty kippingy
83

a 

jedu si tam, podívejte se, takhle se to dělá, viď?!“ (Denisa). Při vedených rozhovorech na 

konto soutěživosti, pak často komentáře nabíraly až feministické postoje: „To je tím, že 

ženský se berou jako slabý pohlaví a podle mě to všechny holky štve, proto jsme rády, že 

když se ukáže, že jsme rychlejší, nebo silnější než nějaký kluk“ (Iveta). Tím, že je 

tělocvična smíšená a že je jedno, jestli cvičíte s muži, nebo ženami, stává se celkem často, 

že některé ženy dosahují lepších výsledků než muži. V některých cvičeních, především 

zaměřených na cvičení s vlastní váhou, je to častější, v jiných cvičeních je ale důležité si 

uvědomit, že muži cvičí s těžší váhou, která je ale zároveň úměrná jejich reálné váze. Bylo 

by ale naivní si myslet, že se tak všechny srovnávají s nejlepšími atlety, kteří v tělocvičně 

jsou.  „Soutěžím s některejma klukama, s takovýma, že víš, že bys je mohla dát“ (Iveta).  

Všechny z mnou dotazovaných žen, které v Crossfitu nezávodí, si vzpomínaly na nějaké to 

cvičení, ve kterém trumfly muže. Nicméně i tyto drobné výhry a radosti byly zaměřeny 

především na kluky, kteří do tělocvičny přicházejí s velkým egem a na první pohled 

vypadají dost silně. A zase naopak, vždy fandily slabším klukům, nebo těm, kteří přišli do 

tělocvičny zatočit s nadváhou. Důležitým faktorem se tedy jeví míra ega, s jakým nově 

příchozí siláci do tělocvičny vstupují. „Když pak vidíš, jak tam přijde nějaký frajer, který 

se na nás dívá jako na malé holčičky a pak k nim některá z holek přijde a zvedne hodně 

těžkou váhu, tak to mám dobrý pocit“ (Iveta). 

Trochu jinak je to u pokročilých atletek, které v Crossfitu soutěží (rozhovory byly 

vedeny se třemi z nich). Dvě z nich jsou velice soutěživými a porovnávají své výsledky i 

s výsledky nejpokročilejších atletů v tělocvičně. Dle nich jsou srovnatelné, protože muži 

                                                           
83 Neasistované gymnastické shyby 
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zvedají jiné váhy „Není to o tom, že by ti kluci měli být zákonitě lepší, mělo by to být 

vyrovnaný… Ráda soutěžím i s klukama, už od mala se poměřuju i s těma klukama “ 

(Jana). Jinak to ale cítila další ze soutěžících :„Ale odkdy závodím, tak cvičíme něco jinýho, 

než je na normální tabuli a ti kluci, co cvičí s náma, tak s nima se nemůžu srovnávat, to by 

bylo špatný...no a prostě proto to už nějak neřeším“ (Eva). Výstižné také je, že když jsem 

se pak s Evou bavila, o tom, že pro některé nově příchozí kluky nemusí být moc příjemné, 

když vidí, že holky zvedají buď stejně jako oni, nebo i více kil než oni, tak na to reagovala 

tímto způsobem: „Ale víš o čem je Crossfit, tam jde přece i o to, trošku potlačit svý ego. Je 

přece jasný, že když ten kluk celý život nic nedělal, že se nemůže měřit ani se mnou, a ani 

s tebou, ale je zřejmý, že když bude chodit, tak bude určitě silnější, chlap bude vždycky 

silnější“ (Eva). Zase se tedy vracíme k egu, které dle slov trenéra ženy ve větší míře nežli 

muži nechávají přede dveřmi tělocvičny a více se soustředí na výsledky. „Mám z toho 

takovej pocit, že někteří kluci prostě cvičí, myslí si, že jak nejsou silní a pak příjdou do 

tělocvičny a zjistí, že to tak není a možno právě proto tam pak nejdou“ (Tereza). Obdobný 

pocit jsem nabyla i já v průběhu své participace v tělocvičně a domnívám se, že tak se 

vlastně prostor tělocvičny ve své podstatě udrží v tom, že na nikoho není nahlíženo jako na 

někoho, kdo má menší možnosti v dosažení obdivuhodných výsledků.  

 Nicméně jak vyplývá z vlastních slov mých spolucvičících, jsou všechny soutěživé 

a tedy aspoň tuto složku ega (neboli superega) přede dveřmi tělocvičny nenechávají. 

Nicméně hodně z nich je soutěživých až po dosažení určité úrovně v Crossfitu, jiné zas po 

určité době ze své soutěživosti upouštějí „Nejdřív mne bavilo také, že jsem jako ve všech 

cvičeních vítězila, jsem asi hodně soutěživá, ale postupem času si uvědomíš, že ani není 

důležité být první, ale hlavně to cvičení dát, protože každý cvičení tě někam 

posune“(Tereza). Pokud se účastní některého z mnoha závodů, často je také samotná 

participace na soutěži stresuje “byla jsem rozklepaná, chtělo se mi zvracet “(Jana), ale 

přesto všechno se soutěží účastní. Nutno ale říct, že soutěžní cvičení jsou často opravdu 

výjimečně náročná a mnohdy se ani nedají srovnat s denními cvičeními v tělocvičně. 

Pokud tedy i tak u soutěžení zůstávají, má to co do činění i s jistou potřebou adrenalinu, a 

s tím, že závodění prostě mají v povaze: „ Mně soutěžení baví, ale zároveň mně to strašně 

stresuje a pak si říkám, mám já to vlastně zapotřebí, že bych to mohla dělat rekreačně, ale 

to já asi neumím“ (Tereza). 
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9.3.4. „Nejsem žádná barbie“ 

 

V průběhu rozhovorů bylo často slyšet, že mnou dotazované ženy potřebovaly být 

ve svém životě soběstačné a nezávislé. Síla a svaly jim tento pocit zaručovaly, často pak 

své potřeby konkretizovaly do ryze praktických důvodů: 

„Já prostě bydlím sama, když potřebuji něco posunout tak to si jako na to mám zavolat 

kamaráda? Nebo prostě v práci máme takový ty osmnáct kilový barely, tak ho prostě 

zvednu a nasadím ho tam sama, radši jako kdybych měla čekat, než mi to tam nějakej pán 

dá“ (Eva). Jak vyplynulo z jejich komentářů, byly zvyklé na to, že se ve svém životě 

jednoduše často potřebovaly spolehnout samy na sebe a vědět si poradit bez něčí pomoci. 

Nabytá síla jim dodávala ještě větší pocit samostatnosti a nezávislosti. „Nechtěla bych bejt 

taký to slabší pohlaví, co nikdy nic nezvládne a musí se spoléhat na ty chlapy, jestli ji jako 

například pomůžou s tou taškou, to prostě nepřipadá v úvahu jako. Nemůžeš čekat, že ti 

někdo bude stát pořád za zadkem “ (Iveta).  Tyti jejich pocity jsou tak kompatibilní z 

výsledky mnoha výzkumu zaměřených na pozitivní dopad celkového fitness na ženskou 

nezávislost „ posílení vlastního těla posiluje také efektivitu jedince, pocit, že člověk může 

dělat, co chce a potřebuje“ (Chrisler & Lamont, 2002). 

Ve všech vedených rozhovorech byl nezávislý typ přístupu sjednocujícím pro 

všechny zúčastněné členky tělocvičny Crossfit Praha. Nicméně s tímto přístupem už do 

tělocvičny v podstatě přišly a na základě mého pozorování se domnívám, že i kvůli tomu, 

jaké osobnosti v podstatě jsou, je cvičební program nadchl. Jsou si toho vědomy, jsou na to 

navyklé, a proto vnímají jako nezbytné, že si dovedou v životě poradit samy:„My jsme 

ještě takový ty typy, že co si neuděláme, to nemáme“ (Hana) „Prostě nejsme ty typy, co se 

spoléhají na chlapy a ani nemůžou v podstatě“ (Gábina).  

 Nerada bych zde uváděla nějaké přehnané kategorizace, ale kdybych musela 

účastnice mého výzkumu zahrnout do nějaké zastřešující kategorie, nazvala bych je jako 

„holky do nepohody“. Trefně to vyjádřila Iveta: „Musíš bejt takovej ten parťák po život, o 

kterého se může někdo opřít a ne nějaká uvzdychaná chudinka“ (Iveta), nebo Hana: „ Jsou 

ženský, který třeba vypadaj křehce a i takový jsou, ale to my nejsme“ (Hana). A právě 

naopak, od touhy být „křehkými ženami“ se explicitně distancovaly, protože podle slov 

jedné z nich „ nechceme být nějakými barbie, které jsou k ničemu“ (Iveta). Jsou nezávislé, 

sportovní, a pokud se rozhodnou pro nějakou aktivitu, snaží se jí plně oddat. Prostě jen tak 
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leccos je nerozhodí a rozhodně se nebojí velké zátěže, jít mimo svou komfortní zónu a 

občas se i trochu zranit. Kromě toho se vyznačují tím, že k dobře prožitému dni potřebují i 

jistou dávku adrenalinu, který jim aspoň jedna tělocvična v Praze (a jeden cvičební 

program) zaručí. A také proto jaké jsou, cvičí Crossfit. 

 

10. Závěr 

 

 Předpokládám, že se mi v této diplomové práci podařilo výstižně zachytit a 

interpretovat osobní prožitky a zkušenost několika žen, které jsou zapojeny do cvičebního 

programu Crossfit a které se pohybují v tělocvičně Crossfit Praha. Domnívám se, že 

pomocí bližšího pohledu na tělesnou zkušenost, kterou účastnice mého výzkumu (i já 

sama) zažívaly a pořád zažívají v prostoru tělocvičny a při pohledu na asociované 

významy, které svému tělu, jeho muskularitě a síle přikládají, se mi povedlo nastínit, že 

existují dynamické prostory a tělesné fenomény, které normalizují ženskou muskularitu a 

dokonce ženy k překračování genderových norem motivují.  

 Svaly a síla jsou pro mé spolupracovnice ve výzkumu kýžené vlastnosti, které se do 

určité, jimi stanovené míry (která je ale fluidní a závislá na intenzitě zapojení) pokoušejí 

rozvíjet a budovat, ale které zároveň tak vnímají jako přirozenou a potřebnou součást 

ženského těla a potažmo ženského světa.  Pro tento jejich pohled na nově získanou a 

opečovávanou  muskularitu a sílu, nebo jejich vůli k formování silné a svalnaté postavy 

existovaly dle mého názoru jisté predispozice, ve formě postojů, které byly účastnicím 

mého výzkumu blízké již před členstvím v tělocvičně a které je pojily, i když o tom 

navzájem nevěděly. Podrobovat tělo různým sportovním praktikám (mnohdy náročným) 

bylo pro většinu účastnic mého výzkumu zcela běžnou záležitostí, rovněž jako bylo pro ně 

úplně přirozené, že o volbě sportu rozhodovaly ony samy. Co se právě volby sportu týče, 

tak jim zároveň přišlo nesmyslné rozdělovat sporty na typicky ženské, nebo typicky 

mužské a takzvaných extrémních sportů se nebály. Kromě toho se domnívám, že samy 

sebe vnímaly z prizmatu, který v sobě zahrnuje představu L. Heywoodové o sportujících 

ženách jako nových, schopných, DIY a samostatných subjektech. „ U dnešních holek se 

předpokládá, že budou jedinečné a úspěšné osobnosti, které dělají vlastní rozhodnutí a 

plány s cílem dosažení autonomie… Být „girĺ-powered je dělat dobrá rozhodnutí a být 
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posílená jako jednotlivec“ (Heywood, 2008).  Být posílená jako jednotlivec, pro mé 

spolucvičící znamenalo rovněž vědět se spolehnout sama na sebe, být nezávislá a 

soběstačná, v čem jim zajisté pomáhal i cvičební program Crossfit. Nejenom, že v něm 

posílily svá těla, ale také tím, že na sobě tvrdě pracovaly a že pomocí metodologie 

cvičebního programu zvládly takové věci, o kterých se jim předtím ani nezdálo, cítily se 

zároveň i psychicky posílené a sebevědomé. Crossfit nejenom že mění jejich tělesný 

vzhled, nýbrž také mění pohled a pocity z vlastního těla. Jejich tělo má záměr a cíl, být co 

nejzdatnější a za tímto účelem tak podstupují každodenní dril v prostoru tělocvičny. 

  Mezi cvičebním programem, prostorem tělocvičny a účastnicemi mého výzkumu 

tak existuje dynamický a reciproční vztah, který je pro úspěšné zapojení žen do tak 

náročné sportovní disciplíny velice důležitým činitelem. Crossfit vytváří arénu, do které 

vstupují ženy s tím, že je zde normální být silnou a svalnatou sportovkyní, čímž k sobě 

vlastně přitahuje specifický typ žen, kterým takový přístup ve sportu vyhovuje. Tyto ženy 

se pak i díky svému postoji a odhodlání stávají často zdatnými atletkami a neustále vlivem 

cvičebního programu a tělocvičny (a lidí v ní zastoupených) posouvají hranice toho jaké je 

pro ně ideální tělo s ohledem na sílu a svaly. Prostředí tělocvičny je pak konkrétní realizací 

jejich fyzického a psychického posilování a zároveň prostředím, které je ustavičně 

povzbuzuje a motivuje k překračování podvědomých limitů vlastního těla, nebo limitů 

daných sociálními stereotypy, se kterými se nejenom mimo tělocvičnu setkávají. 

Proto bych svou práci ráda ukončila slovy: 

 

 „Nejsem žádná feministka, ale baví mě mít svaly a bít silná, baví mně prostě Crossfit!“ 
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