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Bakalářská práce – Krása v očích plastické chirurgie 

Příloha č. 1: Přepis rozhovoru Marie 
Jak má dnes vypadat žena, která je hezká? Která je společností považována za krásnou? 
- Podle mě je společnost nyní tak zaměřená na ten model krásy tím způsobem, že 
krásná holka je taková, co nejvíc umělá, co nejvíc blonďatá, má dlouhé vlasy, vlnité, 
vysoká, 50 kilo… Žádné křivky, hubená. Čím víc je namalovaná, tím je pro muže víc 
okouzlující. Myslím si, že je to důsledek deformace, kterou mají mladé holky v hlavě, že 
už se nevidí takové, jak vypadají a nevidí, že jsou hezké. 
 
Kde se tato deformace bere? 
- Je to nátlak z médií, z časopisů. Podle mého názoru teď v televizi jsou samé modelky, i 
zpěvačky jsou modelované do plakátových holek, takový ten ideál krásy. Velké prsa, 
malý zadek, dlouhé nohy, ploché břicho, dlouhé vlasy, obrovské oči, našpulené rty. 
Navíc je to všude, časopisy, billboardy, i v elektru je blbá reklama na nové televize 
s modelkou v plavkách jak drží ovladač. Proč tam nenafotí normální holku u televize 
třeba s hranolkami? 
 
A jak vypadá ta normální holka? 
- Nezáleží na tom, jestli je vysoká, malá, jestli je tlustá… Za jakou holkou bych se já 
otočila? Je to holka, která je nějak přirozeně upravená. Hezky oblečená, vyzařuje z ní 
takové to, že ona sama sobě se líbí, i když ví, že má nějaké nedostatky. Nehrotí to tak, 
že ježišmarja já mám větší boky. I kdyby byla v teplákách s culíkem, nenamalovaná, tak 
ta holka bude atraktivní tím, co z ní vyzařuje, ne povrchním vzhledem. 
 
Myslíš si, že tento nátlak, o kterém jsi mluvila je vyvíjen jen na ženy? Patří mužům jiná 
funkce ve společnosti než být krásný? 
- Teď už se i mladí kluci stylizují, ale spíše do nějakých svých vzorů, nagelovaných 
šampónků se spuštěnými kalhotami. Myslím si ale, že se skutečně stylizují do svého 
oblíbeného fotbalisty nebo zpěváka, ale nežene je k tomu to, že se chtějí líbit někomu. I 
já když jsem se setkala s různými takovými kluky nebo chlapy, tak musím říct, že jsou 
v tomto daleko rozumnější. Oni si stoupnou před zrcadlo a dokáží si říct „no jo, já mám 
pupek“, ale vezmou si tričko a řeknou si „dobrý a jdu“ a jsou sami se sebou spokojeni. 
Ten problém je u žen skrz to, že to není jen nátlak médií, ale často se ta žena setká i 
s určitým tlakem třeba v práci. Vezměme si pozici sekretářky. Inzeráty: „hledáme 
hezkou, usměvavou, mladou, atraktivní. Toto jsou požadavky na místo sekretářky, což 
však vůbec není s tou danou funkcí spjato. Čím dál tím více se hraje na to, jak ta žena 
vypadá, jestli splňuje nějaké ty imaginární normy té krásy, které si společnost stanoví 
tak nějak nevědomky sama. 
 
V jakých všech oblastech je určující dobře vypadat krom žádostí o povolání? 
- Ten, jak se diplomaticky říká, reprezentativní vzhled je důležité když člověk dělá 
s lidma. Teď nemyslím, když s nimi třeba telefonuješ, ale když jsi s nimi v osobním styku. 
Nemyslím si, že je to úplně špatně, když zaměstnavatel chce sekretářku, která bude 
hezká, protože bude viděna. Že chce nějakou atraktivní, mladou, příjemnou holku.  Ale 
není asi v pořádku, když jí dá přednost před neatraktivní, ale zkušenou třeba starší 
ženou. Je to ale asi dost psychologické téma. Když to vezmu z mé pozice trenérky, tak 
moc dobře si uvědomuji, že když bych vypadala tak, že mám 150 kg a radila někomu o 
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výživě, neumývala si vlasy, měla bych kruhy pod očima a byla protivná, pak ti lidé se 
otočí ve dveřích… Když o sebe dbám, mám sportovní postavu, pak jsem v jejich očích 
nejen nějaká holka, která přišla trénovat, prostě to na ty lidi působí. 
 
Platí toto ve všech povoláních, když je člověk dobře udržovaný, pak má v očích 
ostatních vyšší prestiž, status? 
- To záleží. Například pro lidi je důležité to, když je člověk udržovaný, možná například 
hezky oblečený. Je to taková první signální, která vypovídá o člověku. Ale na druhou 
stranu když vidí hezky oblečenou holku, tak si lidi řeknou, že má bohatého přítele anebo 
si řeknou, pokud se jedná o starší ženu, že bude buď podnikat anebo mít dobře 
placenou práci. Takto si to automaticky spojí. Proč? To nevím. Možná je to dané tím, že 
teď ty všechny možné služby, oblečení a péče o člověka jsou vázány na finance. Člověk 
s průměrným, i lepším platem, tak si to nedovolí, kupovat si pořád nové oblečení, chodit 
co 14 dní ke kadeřníkovi a nechávat se opečovávat od kosmetičky. To prostě nejde. 
Podle mě je to ale iluze společnosti. Možná je to v nás zakořeněné z historie, že ten, kdo 
vypadá hezky má peníze, protože si může zaplatit někoho, kdo se o něj stará. 
 
Myslíš si, že ten, kdo vypadá hezky má nějaké výhody? 
- Nemyslím si, že má výhody přímo vyplývající z toho, že je hezký. Spíše spatřuji výhodu 
v tom, jestliže se on sám cítí hezky, líbí se sám sobě, je vnitřně v pohodě. Pak ho tak 
vnímá i okolí! Ono je jedno, jestli to bude modelka nebo holka z ulice. Pokud se ta 
slečna bude cítit hezky, pak bude atraktivní i pro ostatní, bude tak působit na okolí. 
Velkou roli zde hraje psychologie, je to vše spjato. Hraje zde roli nejen povrchový vzhled 
ale i vnitřní smíření sám se sebou. 
 
A co hezké holky, které třeba nejsou spokojeny samy se sebou? 
- Atraktivnější člověk to má jednodušší v tom, že lidé s ním budou raději navazovat 
kontakty. Každý chce být ve společnosti někoho, kdo se mu líbí. Pokud se vrátím k tomu 
povolání, pak na administrativní pozice je to ideální. Zde se dost vybírá podle fyzického 
vzhledu. V těchto oblastech to takoví lidé mohou mít daleko snazší. 
 
Jsou někde takoví lidé znevýhodňováni? 
- Ve společnosti jsou hrozně velké předsudky, když je člověk atraktivní. Například, když 
vidíte krásnou blondýnku, pak vás okamžitě napadne, že je úplně hloupá. Lidé si z toho 
sice spíš dělají legraci, ale někteří to tak skutečně vnímají! S tím jsem se setkala 
například na vysoké škole. Profesoři ze staré školy nemají rádi atraktivní, výrazné holky. 
I když nemusí být rovnou zmalované a vulgárně oblečené. Okamžitě je nemají rádi a 
mají k nim předsudek, že je úplně hloupá a zaujmou k nim antipatie. Asi každá 
generace má v sobě vnitřně nastavený určitý standard, ať už muži či ženy. Lidé věkově 
okolo středu, tak 40 – 50 let jsou podle mého názoru generací, kterou média ještě 
ovlivní, ale starší generace 60 a víc, tak ti mají v sobě zakořeněné stereotypy o tom, jak 
by žena měla vypadat a vše ostatní odsuzují. Toto je můj názor podložený tím, co jsem 
pozorovala. 
 
Muži to takto nemají? 
- Určitě to tak může být i kluků, pokud je to ale vyloženě hezounek. Není to tak, že by 
ženy na tom byly takto špatně a muži se jen vezli. Ale myslím si, že u nich je to o něčem 
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jiném. Když lidé vidí staršího muže, který o sebe pečuje, chodí upravený, no nedejbože, 
že by chodil na nějakou manikúru, pak si ho společnost neškatulkuje do řady hezkých, 
ale hloupých, jako je tomu u žen, ale do řady homosexuálů… Muži svůj vzhled až tolik 
neřeší jako ženy. Tudíž každý kluk, muž, děda když trochu vybočuje z řady, pak první, co 
ostatní napadne je, že je gay. A jsme opět u toho, stereotypy, předsudky a zkroucená 
mentalita lidí. 
 
Vnímáš to jako nefér, že ženy mají takovou pozici? 
- No, já na to mám trochu jiný názor. Osobně mi přijde hloupé, když žena se dělá 
hezkou jen proto, aby se zalíbila mužům. Já když se chci udělat hezkou tak ano, v první 
řadě se chci líbit přítelovi a chci, aby mě okolí vnímalo jako hezkou, ale dělám to hlavně 
proto, abych se já cítila dobře. Když budu držet dietu, tak prioritní pro mě je to, abych 
se já cítila líp a až potom mě zajímá to, co si o mě myslí okolí. Když se cítím špatně, jsem 
nevyspaná a mám kruhy pod očima, pak vím, že nejsem hezká, ale vím i to, že mě takto 
budou vnímat i ostatní, protože nejsem tak usměvavá, pozitivně naladěná, 
nekomunikuji a to se všechno přenáší mezi lidmi. Ale jsou i situace, kdy třeba osobní 
volbou na nějaké fintění náladu nemám, nechce se mi trávit čas v koupelně, vybírat 
oblečení. Navléknu na sebe tepláky a jdu trénovat. Ale tím, že jsem celý den mezi lidmi, 
musím brát v potaz to, že tito lidé nejsou zvědaví na to, že jsem se špatně vyspala, 
takže se i musím snažit nějak vypadat. 
 
Honila ses někdy za nějakým ideálem? 
- Určitě, líbí se mi postava jedné kulturistky, ale nechci vypadat jako ona. Nechci ze sebe 
dělat někoho jiného. Ona má krásně vytvarované břicho, ale neříkám si, že přesně 
takové budu mít i já. Spíš se mi líbí ten typ, to jak to na ní vypadá. Ale líbí se mi i 
některé modelky, které takovou vysportovanou postavu nemají. Neberu to však tak, že 
tak chci vypadat a budu využívat nějaké medicínské zákroky, které ze mě udělají 
někoho, kým já nejsem. Nechci zrušit svou osobnost. 
 
Jak významné je tedy být atraktivní při hledání partnera? 
- Podle mě je nejdůležitější asi první dojem. Když vyrazí dvě kamarádky do baru se 
seznamovat, pak se začnou bavit s kluky, kteří jim budou připadat atraktivní. Nejde o 
to, jak je oblečený, jestli má upravené vlasy nebo náušnici v uchu. Já osobně se 
samozřejmě první podívám na obličej, mnohdy mi ale přijde atraktivnější obyčejný kluk, 
který má prostě něco navíc, co zaujme. S takovými se obyčejně chci seznámit já, teď už 
se ale nebavíme o tom, co se z něj může vyklubat posléze. Nedokážu si představit, že 
bych měla partnera, ve kterém bych neviděla nějaké to kouzlo. Samozřejmě zde hrají 
svou roli i jiné důležitě vlastnosti, že mě má rád, že je na mě hodný, ale pokud by pro 
mě nebyl atraktivní, pak bych s ním nemohla být. 
 
Takže je atraktivita jako vlastnost na stejné úrovni s ostatními při výběru partnera? 
- Asi ano. Záleží ovšem na charakteru a osobnosti konkrétního člověka. Mám 
kamarádku, která má 2,5 roku přítele a sama o něm tvrdí, že jej má ráda, ale není do 
něj zamilovaná, jelikož jí nepřipadá atraktivní. Nepřeskočila u ní nikdy jiskra. Je hodný, 
to ano. Jsou to nejlepší kamarádi, ale nebyla tam ta počáteční zamilovanost. Já osobně 
bych však v takovém vztahu být nemohla. Pro svého partnera chci být natolik 
atraktivní, abych u něj jednou za čas vzbudila pýchu „moje přítelkyně je tak atraktivní, 
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že se za ní muži otočí, i když jde se mnou“. Ne že bych to potřebovala, ale těší mě to. To 
stejné ale vyžaduji i od partnera. Potěší mě, když přijdeme na večeři a servírka na něm 
může oči nechat. Je to ujištění, že jsem si vybrala dobře. Možná to zní trochu živočišně. 
Pávice si najde páva s nejhezčím peřím, ale myslím si, že to tak je a že to tak má v sobě 
každý člověk. Ale být tzv. hezký za každou cenu se mi nelíbí, takové to umělé hezké. 
Pokud je to nepřirozené, pak to jde na lidech poznat, že se stylizují do něčeho, co jim 
není přirozené. Mně imponuje, když o sebe muž pečuje, ale je to pro něj přirozené, že se 
stylizuje do toho, co se mu líbí a ne do toho, co je zrovna v módě. Osobitý styl a osobité 
vyjádření toho, jak si člověk představuje krásu, je podle mě nejlepší. 
 
Jde vůbec osobitý styl dohromady s plastikou? Když člověk jde do plastické operace, 
pak má určitou představu o tom, jak by to mělo vypadat, ne li nějaký vzor. 
- Já osobně plastickou chirurgii vnímám dvěma způsoby: odsuzuji ji a zároveň ji chápu 
jako výborný prostředek k pomoci. Odsuzuji takové operace, když by za mnou přišel 
pacient, pacientka s představou vytvarovat lícní kosti jako má Beckhamová, rty jako 
Jolie. Tedy to vyložené stylizování. Pohled na chirurgii, v němž přijde člověk na oddělení 
plastiky a vypoví o tom, že má strašlivý mindrák z toho, že má křivý nos, nelíbí se mu to 
a chce to od malička změnit. Pak ano, je to ta nejlepší pomoc, která pro takového 
člověka může přijít a to i z psychické stránky. To je velmi důležité. Komplexy mohou u 
člověka vyvolat až depresivní stavy. Ve chvíli, kdy člověk ví, že už dlouhý čas mu jeho 
problém přináší strasti a nejde s ním nic dělat jinou cestou bez zákroku, pak je to to 
nejlepší. Nemám však ráda, když se provádějí plastiky, že se odsaje tuk a je vyhráno. Asi 
se na to dívám i z pohledu toho, že jsem trenérka. Není to trvalé, to se ví, člověk by však 
měl jít na takový zákrok až tehdy, kdy není jiná cesta. Až po letech diet, cvičení, 
vyšetření štítné žlázy, funkcí metabolismu… Takové operace by se neměly vůbec 
provádět mladým holkám, zejména pak takovým, které mají pár kilo navíc a nechají si 
odsát nějaké dvě deka tuku, když to přeženu. To už je extrém a možná i fenomén toho, 
že chtějí mít také plastickou operaci a je jedno jakou. V tuhle chvíli by si měli lékaři říct 
ne, toto už není pomáhání lidem. Zavání to závislostmi, člověk se absolutně znetvoří a 
huntuje si tím zbytečně vlastní tělo. 
 
Stala se tedy plastika populární? Zařadila se mezi „běžné“ procedury péče o fyzický 
vzhled? 
- Myslím si, že ano. Je to boom. Pod plastické zákroky se zařazují i botox, lifting a na to 
dnes chodí každá druhá žena. S tím souvisí opět i tlak médií. I u nás v Česku bychom 
museli hodně dlouho hledat mezi herci a herečkami a jinými celebritami někoho, kdo 
nemá žádný zákrok. Kdo by si nenechal dát nějaký kolagen do obličeje. 
 
Co běžné osoby z ulice s běžným příjmem? 
- Zde to pochopitelně není tolik rozšířené, ale týká se to vyšší příjmové vrstvy. Pokud se 
sníží cena zákroku, tak si myslím, že se plastické operace rozšíří ještě více. Současně 
zkrášlovací zákroky nejsou hrazeny pojišťovnou, tudíž lidé, kteří by rádi svůj vzhled 
vylepšili, si často dovolit operaci nemohou, na rozdíl třeba od Ameriky. Posledních pět 
let ale určitě pozoruji určitý boom. Lidé se nechávají inspirovat z médií. Co třeba 
Kuchařová. Všichni ji opěvovali, že je to žena „krev a mlíko“, ale vyšlo najevo, že je 
v obličeji celá umělá. Najednou Češi, kteří si na svých holkách „krev a mlíko“ zakládali, 
zjistili, že ani ta typická česká krásná obyčejná holka „krev a mlíko“ není přirozená. Od 
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té doby se něco prolomilo, nebo alespoň tak to vnímám já a i subjektivně tuším, že to 
tak nebude, ale dává to lidem určitý signál normality. 
 
Až budou například prsa stát polovinu toho, co stojí dnes, pořídí si je víc žen? 
- Nyní stojí nejlevnější prsa asi 60 tisíc. Je daleko obtížnější našetřit si tolik, než třicet 
tisíc. Jakmile půjde cena dolů, pak poptávka vznikne zejména mezi mladými lidmi od 20 
do 30 let. Čím dál víc těchto mladých se stará o svůj vzhled, upřímně si myslím, že do 
generace současných teenagerů přišla jakási degenerace. Vidím to na svém bratrovi a 
jeho přátelích. Neustále jim jsou předkládáni nějací idolové. Do 18 let po tom všichni 
touží, od 18 ale už mohou chodit na brigády nebo do práce na zkrácený úvazek i při 
škole, kde si na operaci mohou vydělat. 
 
Jaké metody péče o vzhled jsou běžné, které jsou už krajní? 
- Člověk by měl při zkrášlování sebe sama na to jít vždy přirozenou cestou. Zlepšováním, 
formováním postavy skrz cvičení, změnou jídelníčku. Prostě ono někdy pomůže zapojit 
víc vitamínů, jíst nějakou lepší stravu než fastfooody a hlavně u holek tohle změní vlasy, 
kůži, nehty. Já jsem zastánce názoru, že když chci sama na sobě něco změnit, tak to 
zkusím přirozenou cestou, věcmi, které jsou normálně dostupné z přírody, nebo si 
dopomůžu peelingem apod. Začít u věcí, které se mohou vytáhnout z přírody a 
dopomoci si kosmetickými přípravky, denní krém, noční krém. Ale žádný takový ten 
s kolagenem, hormony apod. Je rozdíl jestli si někdo dá na pleť hydratační krém na noc, 
který obsahuje spoustu molekul vody, anebo když si někdo dá na problematickou pleť 
krém s hormony. To už je špatně, škodí sobě, škodí své pleti, dodává jí víc hormonů než 
je pro tělo přirozené mít. Reakce je ze začátku možná úžasná, pleť je nádherná, ale po 
vysazení krému přichází v úvozovkách absťák. Pleť se zhorší, nabourání těla je hrozné. 
Stejně tak to je i u hubnoucích pilulek, stereoidů a tak. Vše co není pro tělo přirozené, 
není to látka, která se čerpá z přírody a je to chemická látka, pak je to pro tělo špatné. 
Teď ale záleží v jaké míře a jak dlouho se to tělu dostává. Pokud budeme hovořit o 
pilulkách na hubnutí a o stereoidech, tak si myslím, že je zde velmi tenká hranice. 
Nebudeme si vykládat pohádky, profi kulturisti je zobou všichni, ale to už jsme mimo 
běžné lidi, to už není přirozené. No, je zde malá hranice mezi tím, kdy se pilulky 
používají v takové míře, aby to mělo ten svůj účinek, ale tělo se ještě pořád mohlo 
vyčistit od chemických usazenin a spraví se ty hodně zanesené orgány, jako například 
játra v případě steroidů. Ještě prostě může dojít k určité regeneraci. Ale pak se hranice 
může prolomit. To stejné u pilulek na hubnutí, kterých je strašně moc a vybrat si z nich, 
když ti nikdo neporadí je hrozně těžké. Navíc to může přejít až v určitou závislost a 
psychickou deformaci, že si člověk řekne, že může jíst od rána do večera jídlo 
z McDonaldu, protože jím pilulky na hubnutí a čím víc jich sním, tím víc zhubnu, což je 
hloupost. Nikdo neřekne dobrovolně, že u těch pilulek na hubnutí musí mít člověk 
upravenou stravu a musí k tomu vynaložit nějaký pohyb.  Všechny tyto pilulky jsou 
založeny na přidání větší dávky karnitinu do těla, který zrychluje spalování tuku. Nikdo 
si však už neuvědomí, že tato tabletka uvolní tuk do krve a aby se on spálil, je důležité 
vykonávat aerobní činnosti, při které se okysličí krev při zátěži a tuk se spaluje za 
přítomnosti kyslíku. Je zde velmi špatná informovanost. Kulturisti zobou testosteron, 
steroidy, růstové hormony a tělo se deformuje. Zvenku vypadá možná dobře, ale co to 
dělá s jejich orgány, hlavně se srdcem… To samé u těch hubnoucích pilulek, ty také 
mohou způsobit infarkt. Je to strašně nebezpečné. Ta hranice, kdy člověk bere chemické 
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látky, aby si k něčemu pomohl, a bere to v té správné míře, správném měřítku třeba 
měsíc, dva a pak si dám dva měsíce pokoj a pak třeba zhubnu další kila, tak to je fajn, 
ale když se prolomí, pak je to cesta k závislosti. Člověk by však tyto věci měl zkoušet 
teprve tehdy, až je ukončen jeho vývoj, určitě ne v 15 letech. A vím z vlastní zkušenosti, 
že to jde i jinak, protože jsem měla už od mládí velké problémy s hubnutím skrz svůj 
metabolismus, který funguje jinak než u ostatních, který ukládá jinak, ale vždy jsem to 
řešila úpravou stravy a větší fyzickou námahou. Nikdy by mě však nenapadlo si vzít 
pilulku a rodiče taky ne. Možná je to dané i výchovou. Navíc u těch hubnoucích pilulek a 
možná i těch pilulek na růst svaloviny je obrovské procento takových, které jsou jen 
placebo. Ony ani nefungují samy o sobě, ale fungují ve chvíli, kdy člověk, třeba ten 
kulturista si vezme testosteron, bude po něm mít víc síly, bude zvedat větší váhy a ty 
svaly pojedou rychleji. Na krabičce testosteronu je napsáno, že vedlejším účinkem je 
agresivita, zvýšené libido a on si to přečte, spolkne pilulku a cítí se jako Hulk a největší 
nadsamec. Není dobře, když do posilovny přijde kluk, který má určitou vizi, že chce do 
měsíce vypadat jako Schwarzeneger. Ale jemu se nechce cvičit a proto cvičí polovinu 
toho, co by měl a tak k tomu raději zobe steroidy. Proto si myslím, že je důležité, aby 
zde byl někdo, kdo mu to vysvětlí, vysvětlí, že to takto nejde. Nebo i stokilový člověk, 
který chce za 3 měsíce zhubnout na polovinu. Měl by vyhledat pomoc, ať už v tom fitku 
nebo u lékaře, u dietologa, člověka, který mu řekne, že tohle prostě nejde a neměl by se 
o to pokoušet chemií nebo krabičkovou dietou apod. U obou případů je důležité, jak je 
tělo uzpůsobené, je to dané i geneticky. Některým lidem se dostalo do vínku, že mají 
rychlý metabolismus, tudíž nepřibírají tuky, ale budou mít čím dál větší sílu, ale zase to 
mají těžší v tom, že svalovou hmotu nabírají velmi pomalu a těžko. Když máš rychlý 
metabolismus, tak spaluješ velmi rychle a nejrychlejším zdrojem energie jsou svaly. 
Jakmile člověk začne špatně jíst, spaluje svaly a může zhubnout za 3 dny třeba 5 kilo. 
 
Pilulky na hubnutí 
Na základě reklamy, která mi řekne, že zhubnu pomocí pilulek 18 kg a já byla laik, tak 
jdu a pilulky si nejspíš koupím. Ono je hrozně pohodlné jíst pilulky, nebo se stavit 
k plastikovi a nechat se odsát a nevynaložit žádné úsilí. 
 
Pilulky pro růst prsou 
- Na tento přípravek jsem se ze zvědavosti dívala, znám jej. Přírodní tabletka, jak oni ji 
inzerují, která má účinek zvětšit, zpevnit, vytvarovat prsa ale neexistuje. To prostě 
nejde. Pokud má žena povislá prsa třeba po porodu, ano, určitými metodami se dají 
nadzvednout, ale je to jen o tom, že se posilují prsní svaly. Zmenšit prsa lze zase dietou, 
prsa jsou jen tuk a mléčná žláza a pod ním je někde sval. A dokonce si i myslím, že 
cvičení ten efekt udělá rychleji a navíc trvale než nějaká pilulka. Záleží však jaký 
problém žena s prsy má a co s nimi chce dělat. Všichni se ženou, aby šel vidět nějaký 
efekt, ale nezajímají se, co je uvnitř té pilulky. 
 
Krémy, séra, ampule na omlazení pokožky 
- Ženy těžce nesou to, že stárnou. Že nemají hezkou pleť, jakou měly za mlada. Osobně 
si nedokážu představit, že bych si měla jít něco píchnout do obličeje, až se mi objeví 
první vrásky. Nechci vypadat jako napuštěný balónek, ale samozřejmě mi to bude 
nepříjemné, že budu stará a nebudu mít hladký obličej, jako mám teď. Podle mě je to 
uměle vytvořený problém, může za to marketing, který se někdy dávno snažil vytvořit si 
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co největší klientelu. Ženy už se ve vyšším věku samy sobě nelíbí, těžce se jim srovnává 
s tím, že stárnou a jde to na nich vidět. Možná si řeknou, že se necítí na 60, je vitální, ale 
obličej mluví za ně. Ženy mají v hlavě zakódováno, že chtějí vždy za všech okolností 
vypadat co nejlíp. 
 
Permanentní make up 
- S tím si také pohrávám, protože mě nebaví ráno trávit půl hodinu v koupelně. Zejména 
když jsem nevyspaná a mám málo času a je potřeba někam odejít. Navíc v létě je 
malování taky velmi nepříjemné. Ne, že bych se chtěla malovat na koupaliště, ale v létě 
je mnoho večírků, je horko, holky mají rozteklé oči. Já se někdy ráda namaluju, ale 
v 90% mě to otravuje a nechat si udělat permanentní make up je z pohodlnosti. 
Nestarat se o to, probudit se ráno, umýt si obličej a jít, to je sen. 
 
Operace očních víček 
- Lidé to dělají proto, aby si zvýraznili oči. Když si člověk vypne oko, pak je jeho obličej 
zvýrazněný. Myslím si, že si to ale nechávají dělat staří lidé, čím člověk stárne, tak kůže 
povoluje. Chtějí být mladší. Kdyby za mnou přišla babička s tím, že je stará a že jde na 
takovou plastickou operaci, tak jí řeknu, že s tím absolutně nesouhlasím, protože 
takové to je mi šedesát a chci ze sebe udělat dvacítku, mi připadá prostě proti všemu, 
přijde mi to spíš jako znetvoření. 
 
Botox 
- To je něco, co já osobně bych zakázala. Deformuje to obličejové svalstvo a člověk 
ztratí mimické výrazy. Přijde mi, že jak botox, tak i operace očních víček jsou 
procedury, s nimiž se společnost sžila natolik, že je chápe, jako když si jde někdo trhat 
osmičky. Podle mě se tím ničí obličej. 
 
Přišití uší 
- Ono to plastická operace je, ale spíš to beru jako plastickou operaci v rámci klasické 
medicíny. Ano, zlepší to vzhled, ale osobně bych to nezařadila do těch procedur, při 
nichž si modeluji nějak vzhled. 
 
Operace nosu 
- Podle mě člověk, který tuto operaci podstoupí, musí být velmi frustrovaný, nemůže být 
dlouhodobě spokojený. Buď se mu nos nikdy nelíbil anebo ho přesvědčilo okolí, 
například tím, že se mu smáli, že má orlí nos apod. Bere se to i v dětství, malé děti jsou 
nerozumné a posmívají se každé hlouposti, u dospělých lidí pochybuji, že se lidé v tomto 
věku setkávají s posměšky. 
 
Odsávání tuku 
- To je hnusné, fuj. 
 
Modelace prsou 
- U mě je zdrojem moje vnitřní frustrace. Já uvažuji o modelaci a zvětšení. Vím, že je 
naprosto normální, když má žena nesymetrická prsa, ale mně se to nelíbí, je mi to velmi 
nepříjemné. Asymetrie jde u mě vidět i v podprsence, v plavkách. Je mi to nepříjemné 
nejvíc, když bych si podprsenku měla sundat před partnerem. Konzultovala jsem to i se 
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svou gynekoložkou, protože prvně jsem samozřejmě uvažovala, jestli to nejde nějakou 
jinou cestou než cestou plastiky. No a ona mi řekla, že jediným řešením je plastická 
operace, ale měla bych si ji zřídit až po odkojení. Pak samozřejmě uvažuji o operaci skrz 
to, že já nemám žádné velké prsa. Mě to třeba zas až tak nevadí, že je nemám velké, 
s tou velikostí jsem poměrně spokojená, ale ráda bych je měla tak o velikost, dvě větší. 
Z pohledu té estetiky, že mně by se to takto líbilo. Navíc já mám u cvičení problém 
v tom, že velmi hubnu, mně se ta prsa zmenšují a já si připadám jak kluk. Na prsou se 
hubne nejvíc. To mě k zvětšení také vede. Pro můj vlastní osobní pocit spokojenosti 
sama se sebou mi tady tohle strašně chybí. Říkám na rovinu, že můj přítel s tím 
nesouhlasí. On mi jasně řekl, já nechci, abys to dělal kvůli mně, ale já to dělám kvůli 
sobě. On řekl, že to respektuje, ale že on osobně by nechtěl, abych na tu operaci šla. Ale 
ani tohle mě neodradilo, protože já 100% vím, že to nedělám kvůli někomu jinému, ale 
abych já zaplnila tu frustraci. 
 
Jak dlouho probíhal ten vnitřní boj, rozhodování o podstoupení? 
- Mně to začalo vadit, když skončil můj vývoj, okolo 15. Měla jsem malá prsa, bylo mi to 
nepříjemné, necítila jsem se dobře. Je nepříjemné, když si jdeš koupit podprsenku a 
nikde na tebe není velikost, protože to co máš, je moc malé. To ti taky moc nepřidá. 
Modelace mě tedy poprvé napadla v těch 15 a řekla jsem to tehdy i rodičům, že mi to 
vadí a že bych s tím chtěla něco dělat. Chtěla jsem však počkat. Potom jsem začala brát 
antikoncepci a díky hormonům mi prsa porostla, ale ne o tolik. To už byla poslední 
naděje za mnou, takže prioritní se stala modelace a zvětšení. Poslední 3 až čtyři roky o 
tom uvažuji reálně. Je to dlouhodobý proces. Sama jsem si však myslela, že to vydržím 
až do té doby, jak budu mít děti, ale frustruje mě to čím dál tím víc. Čím dál tím víc mně 
to vadí. Proto jsem se rozhodla, že je chci už teď. Zjišťovala jsem si o tom informace, 
vím, že když budu chtít mít děti, tak implantáty je nutno vyndat a pak po odkojení je 
vrátit nebo prostě nekojit to dítě. Vím, že to bude přinášet komplikace, ale negativně 
vůči mému zdraví, ale kvůli těmto věcem, že se musí vytáhnout a tak. Mně je teď ale 22 
a vím, že ne dřív než za 5, a to je ještě možná brzo, začnu teprve uvažovat o dětech. 
 
Takže se jedná o určitý „mindrák“ z dětství? 
- To asi ne, já to neměla tak, že bych měla mindrák z toho, že to mám geneticky dané, 
že mi prsa nenarostla. Spíš je tam ta asymetrie, kterou bych chtěla trošku vylepšit, ale 
samozřejmě chci, aby to pořád vypadalo přirozeně, nechci, abych se najednou vrátila 
z rekonvalescence a měla prsa, která ani neobejmu a každý by si řekl „ahá, tak ona je 
celá umělá.“ Ale i kdyby to někdo poznal, věděl, tak mně je to jedno. Neříkám si, že jdu 
na plastiku a je nutné, aby to nikdo nevěděl, nikomu to neřeknu. Nevadí mi, když to 
někdo bude vědět, jestli mě za to odsoudí nebo ne. Takový ten zákrok, který je až moc 
umělý nechci. To se mi nelíbí. Já vím, že pro moji spokojenost, pro můj vnitřní pocit bych 
je chtěla vymodelovat a tak dvě čísla zvětšit. 
 
Jakou váhu měly v procesu zvažování rizika spojená s operací? 
- Když už o tom začínám uvažovat v tom smyslu, že vyhlížím termín, tak přemýšlím čím 
dál víc nad těmi negativními stránkami a je to jako kdybych se snažila přesvědčit sama 
sebe, abych na to nešla. Viděla jsem spoustu dokumentů, i v televizi, četla jsem spoustu 
článků, projížděla si na internetu spoustu klinik, viděla jsem fotky, prostě všechno. Spíš 
se teď zaměřuji na ty negativní věci, než na ty pozitivní, abych byla připravená úplně na 
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všechno. Samozřejmě ano vím, že se může stát, že silikon praskne, že se to nějak 
nevyformuje tak, jako by mělo. Ta rizika tam jsou a je to asi 50 na 50, buď to vyjde, 
nebo to nevyjde. Právě proto jsem se i rozhodla, že se nebudu dívat na to, jestli mě to 
bude stát 60, 80 nebo 100 tisíc, v tuhle chvíli si vybírám mezi třemi pražskými klinikami. 
Plánuji tam osobně jít a do poslední chvíle si budu vybírat z těchto nejlepších klinik. 
Beru to tak, že cena nerozhoduje, spíše ta úroveň zákroků. Úroveň lékařů, zákroků a 
všeho kolem. 
 
Co by pro tebe znamenalo, kdyby se operace nepovedla? 
- Byla bych z toho asi hodně, hodně zklamaná a strašně nešťastná. Byl by to pro mě 
horší psychický stav, než mám teď. To vím jistě. A vím jistě i to, že by mi v tu chvíli 
nezbylo nic jiného, než jít na další plastickou operaci a nechat si to spravit. Tady toho se 
fakt hodně bojím, ale na mém rozhodnutí to nic nemění a já jsem ochotna to risknout. 
A právě proto, jelikož se na tu operaci již chystám dlouho a jsem ve fázi, kdy si vybírám 
klinik, už si začínám připravovat finanční prostředky a vyhledávám termín, tak sháním 
co nejvíc informací, co nejvíc konzultuji, snažím se zjistit co kdyby, náhodou. Být 
připravená. Protože tohoto se vážně bojím. Toto mi křičí v hlavě jako takový velký 
vykřičník, taková velká stopka. Ale vím, že od toho rozhodnutí mě to neodradí, protože 
to nedělám proto, abych měla hezčí prsa pro přítele, ale proto, že mě to frustruje. 
 
A co rizika zdravotní? 
- To zdravotní hledisko spojuji i s tím strachem, že se to nevyvede skrz ten vzhled, ale i 
skrz to, že mi třeba nebudou fungovat ty mléčné žlázy, což by pro mě bylo velmi špatné, 
až budu chtít mít děti. Samozřejmě je zde riziko krevních sraženin apod. Já jsem třeba 
na operaci již byla a je potřeba si uvědomit, že tato rizika jsou u každé operace a to si 
člověk ani nesmí připustit, neměl by nad tím tak ani uvažovat. Pokud by ho to odradilo, 
tak je to jedině dobře, protože v tom případě, dle mého názoru, na to nebyl psychicky 
dostatečně připraven. Ale to je jako kdybys uvažovala o tom, zda dnes vyjdeš z domu, 
aby tě náhodou nepřejelo auto.  
 
Plastická operace je ale dobrovolné rozhodnutí, ostatní operace jsou nutné pro zdraví. 
Není rozdíl v tom, že tady dobrovolně riskuješ vlastní život? 
- Jo, já tomu rozumím, ale i kdyby to měl být jen botox nebo vyhlazení vrásek laserem, 
tak u toho laseru se člověku řekne, že jej to může popálit, botox ti zas může zničit 
mimické svaly. Ten člověk si však musí zjistit, v kolika případech a z jakého celkového 
počtu se to opravdu stalo. Právě proto k tomu přistupuji já tak, že si raději na tu 
plastickou operaci budu šetřit déle a půjdu na klidně i na tu nejlepší kliniku v České 
republice, ale budu vědět, že mě vezme do ruky ten nejlepší odborník, který tady je. Ne 
že půjdu na první kliniku, která bude mít nejlevnější cenu. To co je potřeba uvědomit si, 
že se plastické operace nevedou hlavně, když jsou opakované. Například Michael 
Jackson nebo Tory Spielbergová jich podstoupili tolik na vlastní riziko, že věděli, že se to 
stát může. To tělo to nevydrželo, a pokud se operace neustále opakovaly, tak je jasné, 
že tam byla větší pravděpodobnost, že se to nepovede. Pokud jdeš jednou, pak je člověk 
klidný a spokojený na celý život. 
 
Jaká jsou očekávání? Co operace přinese do života? 
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- Já od toho nečekám nic víc, než to, že to uspokojí tu mou potřebu vymýtit frustraci. 
Absolutně nečekám, že mě to kariérně někam posune. Je mi jasné, že asi po operaci 
budu spokojená tak, že si vezmu nějaký větší výstřih a ráda se tím pochlubím. Že se 
budu cítit vnitřně dobře, ale samozřejmě nechci, aby mi lidé slintali do výstřihu. Chci 
hlavně zničit tu mou frustraci, nechci se ukazovat, že mohu chodit bez podprsenky, tu 
budu nosit vždy. Není tam žádná potřeba, abych se zalíbila šéfovi nebo zvýšila svou 
sexuální přitažlivost, to ne. 
 
O čem byl tedy nejvíc tvůj vnitřní boj? 
- Největší váhu jsem kladla těm zdravotním komplikacím, protože moje zdraví je mi 
nadevše. Radši budu celý život s malými prsy, než mít zdravotní problémy jakéhokoli 
rázu. Kdyby to byla operace nutná, nařízená lékařem a vyskytly se mi zdravotní 
problémy, pak řeknu hned ano. Tohle je vyloženě moje estetické rozhodnutí, přirovnám 
to k tomu, jestli si vytrhám nebo nevytrhám obočí. Nikdo mě k tomu nenutí, je to moje 
svobodná vůle. Vím, proč to dělám a myslím si, že mám sama za sebe k tomu rozumný 
důvod. Největší výstraha jsou pro mě ale ty následné komplikace se zdravím. 
 
Odrazuje tě někdo? 
- Hmm, vyloženě ne, že by mi někdo řekl „nee, nedělej to“. Spíš se mě ptají proč. To je 
taková ta klasická reakce. Když se mě někdo zeptá, třeba kolegové v práci, jestli to 
nechci zkusit třeba cvičením, tak první věc, kterou odvětím je, že jsem to zkusila 
přirozenou cestou. A vím, že tento můj problém nejde přirozenou cestou. Tím, že budu 
cvičit prsa, tak si je nevymodeluji do symetrie, kterou já chci. 
 
Připouštíš si, že to může být psychického rázu ne fyzického? Tu asymetrii má přece 
téměř každý. 
- S psychologem jsem to nekonzultovala. Největší odborník, se kterým jsem to 
konzultovala, byla moje gynekoložka. Když má člověk nějaký defekt, tak se na to 
zaměřuje a vidí to ještě víc, a okolí si toho třeba ani nevšimne. Já přišla za 
gynekoložkou, řekla jsem jí, co mě trápí a ona se podívala a řekla, že to je normální, ale 
taky že je pravda, že já mám poznatelnou asymetrii. Upřímně u mě ta asymetrie je 
nejen viditelná, ale jde poznat i na dotek. Je znatelná a to je velmi nepříjemné i 
v intimních chvílích, protože já o tom vím. A v těchto situacích mám ještě větší blok. 
Proto mě nenapadla cesta jít za psychologem. Nemyslím si, nemám takový pocit, že by 
se u mě ten blok dal odbourat. Jedna je tu ten problém už několik let. Já vždycky řešila, 
jestli nějak vypadám, jestli jsem přibrala nebo ne. Mám představu o tom, jak bych si 
postavu chtěla vysportovat. Ale toto je to, co mě irituje na sobě úplně nejvíc. A to není o 
tom, že o problému vím jen já, jak jsem říkala ta asymetrie je opravdu velmi znatelná. 
Bojím se, že si toho třeba někdy někdo všimne. Nevím, co bych dělala. Připadala bych si 
asi ještě víc nenormální, než teď. Den ode dne je to pro mě horší a horší a já už nechci 
pokračovat takto dál. Upřímně bych na ni šla nejraději co nejdřív, ale jelikož vím, že teď 
mám nějaké přípravy na závody, tak nemůžu. Potom budu muset mít minimálně měsíc, 
ve kterém vynechám jakoukoli fyzickou zátěž. Operaci plánuji na přelomu jara a léta, 
v období té mé nutné rekonvalescence. Vybrala jsem si období, kdy vím, že to mé tělo 
zvládne. Budu fyzicky i psychicky v pohodě, teď se totiž soustředím na trénink. 
 
Jak dlouho se věnuješ zjišťování informací? 
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- Poslední minimálně tři roky, kdy jsem rozhodnuta, že na operaci jdu. Čím se termín 
blíží, tím víc se k vyhledávání informací vracím. Už to není jen o tom, že chci jít, ale už se 
vyloženě vnitřně ujišťuji, že to tak bude a že vím všechno potřebné. 
 
Co bylo nejdůležitější při výběru kliniky? 
- Asi kombinace všeho. Finance neřeším, nehraje to pro mě roli. Důležité jsou recenze 
pacientů, fotografie před a po zákroku, vyjádření nezávislých odborníků a hlavně i 
tradice kliniky. To, že má klinika výborné výsledky v Německu ještě neznamená, že je 
má i tady. Já nejdu na operaci do Německa. 
 
Jaký je strop, přes který nepůjdeš, co se týče investice finanční? 
- Já jsem si strop nedala, ale beru to rozumně. Vím, že se můj zákrok pohybuje od 60 do 
100 tisíc. Záleží na tom, jak moc si chce člověk prsa zvětšit. Ta má modelace o 
maximálně dvě čísla se bude pohybovat od těch 60 do 100. Jak říkám, raději dám více 
peněz kvalitnímu odborníkovi, který má dlouholetou praxí s 100% úspěchy, než riskovat. 
 

Příloha č. 2: Přepis rozhovoru Beáta 

Jak vypadá žena, která by byla dnešní společnosti považována za krásnou? 
- To je těžký říct, když to řeknu tak nějak povrchně, tak pro mě je to nějaká souměrnost 
v obličeji, hodně se mi líbí, když má žena delší vlasy. I když je třeba žena, která má hezký 
obličej, tak to na mě nepůsobí až tak hezky, ale o tom to samozřejmě není. Další věc je 
určitě nějaké to kouzlo osobnosti, nebo charisma. Častokrát, když vejde holka do dveří a 
nemusí být přímo krásná, ale něco z ní vyzařuje, tak se na ní všichni podívají a ani neví, 
čím to je, co je na ní zvláštního. Ale vyzařuje z ní pozitivní energie, úsměv na rtech. Ale 
je tedy důležité, aby o sebe dbala. Třeba že hezky voní, má umyté vlasy, nemusí být ani 
tolik nalíčená, třeba jen řasenku a lesk na rtech. Nesmí mít odrbaný oblečení a vypadat, 
že přišla támhle z hospody. Kdybych to tak shrnula, tak na vzhledu nezáleží tolik, jde o 
věci okolo. 
 
Co třeba postava? 
- Myslím si, že hubená postava k tomu přidává hodně. Jako vím, že jsou určité ženy 
boubelky, které jsou taky moc hezké, ale nemyslím si upřímně, že to je to stejné, jako 
když má někdo štíhlou postavu. Určitě to na kráse ubývá.  
 
Co prsa a zadek? 
- Nejsem příznivce toho smýšlení o velkých zadcích, jakože je to něco super. Líbí se mi, 
když má holka úplně normální, menší zadek, který se k její postavě hodí. A prsa, mně 
přijde, že to není až tak důležité, je potřeba, aby se to hodilo k postavě. Samozřejmě 
musím říct, že když holka nemá vůbec žádná prsa, tak jí to na vzhledu ubere. Aspoň 
nějaká prsa mít musí. Když je holka plochá, tak sice může mít hezký obličej, ale pro 
muže je její postava nic moc. 
 
Patří úloha být krásná jen ženám? 
- Samozřejmě za antiky se na mužskou krásu velmi dbalo, pak se to už neřešilo. Ale teď 
zase nastupuje doba, kdy muž chodí na kosmetiku, na plastické operace. Myslím, že 
nastupuje doba, kdy se zase mužská krása docela řeší. Mně se osobně líbí, když je kluk 
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vysoký, má hezké vlasy. Ale není pro mě důležité, aby o sebe nějak zvlášť dbal, chodil do 
posilovny. Nemusí být ani hubený. Mně to třeba tolik nevadí, když má někdo trochu 
břicho. Pro mě mužská krása není bod číslo jedna v životě, kterým bych se zaobírala. Ale 
hledí se na to třeba když jdou žádat o práci, tak to podle mě hodně působí. V tom 
případě už to není o pár kilech navíc, ale jestli zevnějšek odpovídá tomu, co chce dělat. 
Musí o sebe dbát, ale nemělo by se to přehánět. Dnes už to opravdu hraje roli. 
 
V jakých oblastech je vzhled určující? 
- Myslím si, že je důležité, jak se o sebe stará. Ale to, jak vypadá, to už není tak 
rozhodující. Jako když má třeba člověk krásné velké oči, tak to může na někoho 
podvědomě působit, že se mu osoba líbí vzhledově. Podle mě by to tak ale být nemělo a 
snad to ani tak není, kdyby byli třeba dva kandidáti a jeden byl lepší, ale oni vybrali 
toho druhého, protože je hezčí. Roli vzhled hraje v každodenním životě, když s někým 
jednáš, nebo když jdeš o něco žádat, nebo s někým dělat rozhovor, pak lépe působí, 
když člověk vypadá hezky. Vliv má vzhled i při hledání partnera, pokud je holka hezká, 
tak se za ní určitě víc mužů otáčí. Na druhou stranu, když je holka moc hezká, pak se jí 
mohou muži i bát oslovit. Může mít okolo sebe prázdný prostor, protože se k ní nikdo 
nechce přiblížit. Myslím si, že když je holka hodně hezká, tak jí to může být někdy i 
k nevýhodě. 
 
Je důležité dnes dobře vypadat? 
- Hodně důležité. Ale pořád vidím rozdíl mezi tím být krásný fyzicky, mít souměrné rysy 
v obličeji a tak a opravdu o svůj vzhled dbát. Nemyslím si, že je tak důležité se narodit 
jako krásný člověk, ale starat se o to, aby člověk vypadal k světu tím, co může pro sebe 
udělat. 
 
Proč lidé chtějí dobře vypadat? 
- U žen je to strašně stará věc, už v různých kmenech se ženy barvily pomocí přírodních 
barev z kvítek. Původně to možná ani nebylo proto, aby se líbily někomu, ale v dnešní 
době už je tak, že se to postupně vyvinulo v to, že ženy zjistily, že je lepší vypadat líp, že 
jim to v něčem pomáhá. Ale možná se začaly samy sobě líbit s černými řasami a 
lesklými rty. Já nevím, jestli jsou to správné úvahy. Dnes dávají obraz toho, kdo je 
krásný, když vyhlašují nějaké soutěže krásy. Já si třeba řeknu, že to snad ani není 
možné, koho vyhlásili. Ale čte to milion lidí na světě a může je to ovlivnit, řeknou si, no 
něco na tom bude, ona opravdu pěkná je. Nebo jsou typy žen, které se pořád objevují 
v televizi a to na lidi asi působí. Nejhorší je, že třeba původně se ti ten člověk nelíbí, ale 
jak je pořád v televizi prezentován za hezkého, dělají s ním rozhovory, dělá charitu a tak 
dál, tak ti začne i připadat, že on opravdu hezký je, a že ta média mají pravdu. 
 
Je fyzická atraktivita na stejném postavení s ostatními vlastnostmi, charakteristikami 
člověka? 
- Myslím si, že lidé vnímají fyzickou krásu jako jednu z pozitivních vlastností. Je to 
zvláštní, ale myslím si, že už to k tomu patří, i když to třeba nedává smysl posuzovat 
inteligenci člověka a to jak vypadá, ale pro lidi to má váhu. 
 
Myslíš si, že to mají krásní lidé v něčem jednodušší? 
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- Někde to určitě můžou mít jednodušší, ale to záleží. Když jde na zkoušku holka, která 
má za zkoušejícího muže, kterému se líbí, pak jí vzhled přilepší. Na druhou stranu tam 
může sedět zkoušející žena, která na ni podvědomě nebo vědom žárlí a může jí uškodit. 
Záleží, na koho při jednání s lidmi narazíš. Může ti to pomoc a může ti to uškodit. Podle 
mě to má dvě strany mince. Ale myslím si, že ta křivka lidí, kteří se honí za tím být 
krásný je určitě stupňující. I těch operací, zákroků, kosmetika a tak. Jde to i s vývojem 
technologií, okolo sebe máme hrozně moc možností. A s těmi možnostmi roste i chuť 
těch lidí. 
 
Souvisí to s financemi? 
- To určitě. V minulosti, když operace stály podstatně víc, tak si to nemohla dovolit 
každá žena s malými prsy. Ale dnes už si to lidé mohou dovolit a tím nad tím začnou 
přemýšlet. Pokud by to nebylo dostupné, tak hold si řeknou „no tak co no“. 
 
Které metody péče o vzhled považuješ za krajní, nepochopitelné? 
- Já jsem docela tolerantní, chápu poměrně hodně věcí. Samozřejmě nechápu, když má 
někdo piercing někde, kde mně se to nelíbí, ale nemůžu říct, že je to pro nepochopitelné 
z toho důvodu, že by to bylo za nějakými mými hranicemi. Prostě se mi nějaké věci 
nelíbí, ale to už je něco jiného. Co mě napadá, že je nepochopitelné je, když se někdo 
snaží plastickou operací vypadat jako někdo. Ale o už podle mě není běžné u nás, spíše 
v Americe. 
 
Tablety na hubnutí. 
- To je v pohodě podle mě. Samozřejmě, když někdo necvičí vůbec a jen jí ty tablety, tak 
je to na pováženou. 
 
Tablety na zvětšení poprsí. 
- Vzhledem k tomu, že vůbec nefungují tak nechápu, proč to lidé vůbec zkoušejí. Ale tak 
proč ne. Když jim to třeba připadá, že se jim prsa zlepšily, tak proč ne. Třeba mají lepší 
pocit sami ze sebe. Ale já osobně to nechápu, protože vím, že je to hloupost. 
 
Tablety na růst svaloviny 
- To se mi nelíbí. Já nevím, co na to říct. Neodsuzuji to, ale je to teda jedna z věcí, které 
moc nepodporuji. Když už teda chce mít svaly, tak ať cvičí. Ty steroidy jsou už trošku za 
hranicí, mám k tomu odpor, ale pořád bych to neodsoudila úplně. Ale mně osobně se 
tolik svaly nelíbí. 
 
Omlazující kosmetické přípravky, ampule, krémy 
- K tomu jsem neutrální ani o tom tolik nevím, protože to nepotřebuji. Ale není to zásah 
do organismu, tak proč ne. Ale nemyslím si, že to moc pomáhá. To, že si něčím ženy 
natřou obličej možná trošku pomoct může, ale velký účinek to spíš nemá. 
 
Permanentní make up 
- Nevadí mi to, když se to někomu líbí, tak bych mu nic neřekla. Jen to obočí je někdy 
vážně šílené, vypadá to hrozně, ale já se v tomto nevyznám. 
 
Botox 
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- Ten už mi trochu připadá za hranicí. Když si to dávají starší ženy, aby vypadaly lépe, 
tak si myslím, že to je úplně na hlavu, protože vypadají spíš hůř. Možná, když by si to 
daly jednou. Ale spíše to známe z médií, herečky, zpěvačky, které jsou vyhlazené a 
vypadá to hrozně. Ten botox mi vadí. Vypadají, že jim je 70, ale daly si botox a přitom 
jim je 50. Připadá mi, že to vypadá, že jsou hrozně staré a chtěly se nechat omladit, 
přitom tak staré třeba nejsou. Toto vážně nepodporuji, mně se to nelíbí a zdá se mi to 
nesmyslné. 
 
Oční víčka 
- Pokud ta víčka přepadávají, tak ať si to ženy klidně udělají, když to nevypadá hůř než 
předtím. Ale to záleží až na tom výsledku, asi bych musela vidět, jak to vypadá a 
vypadalo. Když to má někdo jen tak, aby vypadal mladší, pak si myslím to stejné, jako o 
tom botoxu. Pokud si to člověk dá jen proto, aby měl vytažený obličej, tak to podle mě 
je hloupost a vypadá to hůř. 
 
Plastika uší 
- Tu podporuji na plné čáře. Nic se nemá přehánět, pokud nemá člověk objektivně ty uši 
nějak hrozně špatné, pak si myslím, že blázní. Chápu ale, že lidem to může vadit, když 
mají třeba špičaté uši a mohou se za to stydět. V takovém případně bych to plně 
podpořila. 
 
Plastika nosu 
- Nos musí mít nějakou tu mez. Je třeba, aby tam byl silný motiv, když má někdo třeba 
dlouhý orlí nos, zašpičatělý nebo ostrý. V případě, že to někomu vadí celý život, tak 
s tím plně souhlasím. Na druhou stranu mají nos v Hollywoodu úplně všichni. Mohli ho 
mít úplně normální, sebehezčí, ale nechali si plastiku a všichni jej pak mají stejný. Pokud 
to člověk nepotřebuje, nemá z toho komplexy, tak si myslím, že je to hodně povrchní si 
nechat zlepšit něco jen tak proto, že to chci mít trošku hezčí. Pokud má ale člověk ten 
zmíněný komplex, tak to podporuji. 
 
Z čeho pramení komplexy? 
- Člověk se za tu věc stydí. Asi to je i společností, může cítit, že se mu někdo směje, nebo 
zachycuje nepříjemné pohledy. To je určitě hrozně nepříjemné, když to lidé musí zažívat. 
Pak se začnou stydět a může to vyústit v komplex. Pak už touží jen po tom jediném, aby 
nezažívaly tyto situace. I sám na sebe, když se člověk dívá, tak se mu to nelíbí. Pokud 
má člověk velký nos a chce operaci, tak to určitě nebude jen tím, že si na něj někdo 
ukazuje. On sám musí být nespokojen a musí se mu to nelíbit samu od sebe. 
 
Proč lidé nenavštíví psychologa? 
- Já chápu, že ti lidé mohou svůj problém probrat s psychologem, ale neodstraní tu 
příčinu, ten nos bude mít pořád hrozný. V těchto případech, když člověku na sobě něco 
opravdu vadí, má komplex, pak to není cesta. 
 
Jdou na kliniku plastiky vždy lidé, kteří mají komplex? 
- To si nemyslím. Určitě je spousta žen, zejména ty starší, které se nechají omlazovat 
pořád dokola. To už pak je třeba i závislost a není to zdravý přístup. Já chápu lidi, 
kterým operace nějak psychicky pomůže, někam je to v životě posune a zbaví se toho 
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problému. Ten člověk pak cítí úlevu. Samozřejmě jsou notoričtí problemáři, kteří si 
okamžitě najdou problém jinde, ale spíš jsou lidi, kteří se zbaví problému a konec. Už 
nemají nad čím přemýšlet, mají to vyřešené a to jim za to stojí. 
 
Zvětšení poprsí 
- Když ta holka nemá vůbec žádné prsa, pak si myslím, že je to lepší si prsa nechat 
udělat. Mně osobně se umělá prsa nelíbí. Na druhou stranu, kdyby mě to trápilo a já 
prsa neměla, tak si je raději nechám udělat, než aby mě to trápilo. Jsou však holky, 
kterým je to fuk. Jestli ale od 12 čekají, že jim narostou prsa a jsou z toho nešťastné, cítí 
se méněcenné, že se nelíbí mužům, pak to chápu. Zase ta druhá stránka, když má žena 
pětky prsa, ale touží po šestkách, sedmičkách, to už je asi jiná věc. To už je ta holka 
blázen. Není to ani hezké, ani to nedává smysl. 
 
Liposukce 
- Liposukci moc nepodporuji. Prsa si člověk nezvětší, nos si nezmenší, ale cvičit můžeš a 
zhubnout můžeš taky. S břichem jde něco udělat! I ženy, které váží 250 kg, jsou schopny 
shodit na 100 kg. Když s tím jde něco dělat, tak to udělám. Ale ženy, které jsou líné 
někam chodit cvičit a raději si lehnou pod skalpel. S tím nesouhlasím, to je zbytečné. Uši 
si sama taky nepřišiju, je to prostě něco jiného než ta liposukce. 
 
Která z operací je nejvíc populární? 
- Určitě zvětšení prsou je v poslední době velmi populární, překvapivě u těch mladších 
žen mezi 20 a 30 lety. Ze zdravotního hlediska a toho, co doporučují lékaři, by to neměly 
dělat. Ale když je někomu 25, dítě zatím neplánuje a celý život se trápí, že nemá nic 
v podprsence, tak chápu, že se jí nechce dalších 5 až 7 let čekat než dokojí. Nevím, jak 
bych se rozhodla já. Nechtěla bych, aby to ovlivnilo kojení a zdraví mého dítěte, to by 
mě velmi mrzelo, aby to bylo na úkor dítěte a zdravotního stavu. 
 
Zařadila se plastika mezi běžné procedury? 
- Pomalu ale jistě se tam zařazuje. Ještě to není na té úrovni, že se holka namaluje a dá 
si na sebe parfém a šperky, ale už je to dostupná věc, kterou hodně lidí provádí. Za 
chvíli to asi bude poměrně normální, že si někdo odskočí na víčka nebo odsát trochu 
tuku. 
 
Jaké byly tvé motivy k podstoupení zákroku? 
- Odjakživa mi vadil můj problém. Vždy, když jsem si udělala nějaký účes, kde mi byly 
vidět uši, tak jsem se nelíbila sama sobě a hrozně mi to vadilo. Strašně jsem chtěla nosit 
různé účesy a vlasy z obličeje, ale nenosila jsem to, protože se mi nelíbily moje uši. To 
byl ten jediný důvod. Styděla jsem se, ale na druhou stranu jsem se nikdy nesetkala 
s tím, že by mě do toho někdo tlačil. Kvůli okolí to nikdy nebylo. Chtěla jsem to sama. 
Říkala jsem si, že vypadám hrozně a nelíbilo se mi to. 
 
Nikdo ti teda nedal popud k tomu, že máš něco s ušima? 
- Jednou jedinkrát, co si vybavuju mi nějaký kluk, když mi bylo asi 7, řekl, „pojď sem ty 
ušatá“. To je jediné, co si vybavuji, ale že by mě to nějak poznamenalo, to si nemyslím. 
Já jsem to opravdu viděla sama. Nikdy se mi nikdo neposmíval, nikdo mi nic neříkal, ale 
asi to bylo tím, že jsem opravdu ty uši neměla odhalené a lidi neměli šanci vůbec vidět, 
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že ty uši mám odhalené. Takže to byl takový zamotaný cyklus, že oni mi ani nemohli nic 
říct, protože jsem sama svou vadu schválně neodhalovala. Málokdy jsem si dala nějaký 
účes a to jsem to stejně dělala tak, aby to nešlo vidět. Nechtěla jsem tak vypadat, 
nelíbilo se mi to. Navíc jsem jedno ucho měla ještě víc odstáté než to druhé, opravdu to 
bylo nesymetrické. Nelíbilo se to mě, a proto jsem neměla potřebu to ještě navíc 
ukazovat okolí. Nikdo mi však nikdy nic neřekl. 
 
Jaké byly tvé očekávání? 
- Operaci jsem podstoupila v roce 2011, kdy mi bylo necelých dvacet let. Uši jsem si 
zkoušela víc přiložit a říkala jsem si, že by to bylo skvělé mít to takto. Počítala jsem 
s tím, že to bude vypadat přirozeně a nakonec to tak dopadlo. Očekávala jsem, že se mi 
odstraní ten blok a já budu moct nosit culíky, stáhnout si vlasy a nebudu se stydět. 
Očekávala jsem, že když budu mít culík, tak že určitě budu hezčí, než jsem byla předtím. 
Jinak ty uši vidět samozřejmě nejdou, takže na mém vzhledu se nic nezmění. 
 
Jak dlouho ses o operaci rozhodovala? 
- Problém mě tížil od dětství, ale vážně jsem o tom začala uvažovat přes prázdniny. Tak 
nějak mě to napadlo a v listopadu jsem to již podstoupila. Ale bylo to po dlouhých 
letech trápení. Proč čekat dalších dvacet let, když bych to mohla vyřešit teď. Takže jsem 
o tom začala uvažovat a poměrně rychle jsem se rozhodla o tom, že to podstoupím. 
Nejdříve jsem si hledala informace o zákroku obecně a až poté jsem si hledala konkrétní 
kliniky, kde to podstoupím. Ne že bych se dva měsíce vyloženě rozhodovala. Spíš mě to 
tak napadlo a najednou jsem se rozhodla, spíš než že bych to promýšlela. 
 
Odrazoval tě někdo? 
- Naštěstí ne. Přítel na mě má v tomto docela vliv. Kdyby mi řekl, že se mu to líbí tak, jak 
to je, pak by to nejspíš nebylo tak rychle. To stejné s mou mámou. Asi bych nebyla tak 
úplně 100% rozhodnutá. Ale protože mě oba podpořili, byla jsem rozhodnuta rychle. 
Jediný kdo mě napadá je jeden můj kamarád, který říkal, že je to v pohodě, ať to 
neřeším, ale to nebyl nikdo z blízkého okolí. 
 
Pociťovala jsi nějaký vnitřní boj sama se sebou? 
- Jediné čeho jsem se bála, byl ten zákrok jako takový. Že mě to bude bolet, a jaké to 
bude. Ale z jiného hlediska jsem sama se sebou nebojovala. Neuvažovala jsem o tom, 
jako o zásahu do organismu. Jen jsem se bála té bolesti. 
 
Zvažovala jsi zdravotní rizika? 
- Vůbec. To pro mě nehrálo roli. Asi to není úplně pravda, ale nepřišlo mi to, že je to na 
stejné úrovni, jako je třeba úprava víček nebo zvětšení prsou. Jediné, čeho jsem se bála, 
bylo to, aby se to povedlo a jak to bude vypadat, ale na druhou stranu jsem si říkala, že 
doteď jsem nosila vlasy přes uši, takže i kdyby se to nepovedlo, tak se nic nezmění. 
Neměla jsem co ztratit, účesy jsem nenosila, takže by to hold dopadlo stejně. 
 
Kolik času jsi věnovala zjišťování informací? 
- Docela hodně, přes celé léto. Každý týden mě třeba něco napadlo, vyhledávala jsem si 
fotografie, informace, videa, protože jsem se do toho nadchla. Začala jsem se těšit a 
pořád to zkoumala, všechny možnosti a způsoby. Já jsem se tomu věnovala docela 
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hodně, přes celé prázdniny jsem se snažila si to ujasnit a něco si najít. Vysloveně jsem si 
ale nevyhledávala rizika, ta už byla vždy uvedena na těch stránkách, takže to jsem se 
dočetla tam. 
 
Co bylo nejdůležitější při vyhledávání informací? 
- Určitě místo, recenze na pracoviště a lékaře, jak jsou lidé s výsledkem spokojeni. Když 
už do toho člověk dá nějaké peníze, tak chce to nejlepší. Také mě zajímaly fotky před a 
po, zajímalo mě, jak to vypadá. Ale toho není tolik, jak jsem doufala. Když by bylo víc 
případů k nahlédnutí na internetu, cenila bych si toho. 
 
Jaké množství financí jsi byla ochotna investovat? 
- Ono si to člověk asi rozmyslí, až uvidí, kolik to stojí. Vzhledem k tomu, že jsem to měla 
za 13, tak si teď zpětně říkám, že bych byla ochotná dát třeba ještě 3 tisíce. Pohybuje se 
to asi od 8 do 16 tisíc. Za těch 8 tisíc je to v klasických nemocnicích na oddělení plastiky, 
ty dražší jsou na soukromých klinikách. Já chtěla soukromou kliniku, ale trochu levnější. 
Nechtěla jsem vysloveně za těch 16. Když by nebyla jiná možnost, tak podstoupím i tu 
za těch 16, ale jelikož možnosti byly, tak jsem podstoupila tu levnější. 
 
Jak vnímalo tvé rozhodnutí okolí? 
- Nejdřív blbě, protože jak mi sundaly obvazy, tak ty uši byly hrozně připlácnuté u hlavy. 
Nejdřív všichni byli rozpačití, že to tak zůstane, ale já jsem věděla, že se ty uši srovnají a 
slehnou. Potom mi to pochválili. Ale musím říct, že jsem to neřekla celé rodině, hodně 
lidí to neví. Nechtělo se mi to s nimi řešit, nevím, jaký na to mají názor. 
 
Jak zpětně hodnotíš své rozhodnutí? 
- Hodnotím to výborně. Kdyby se mi to vrátilo, tak to už by bylo něco jiného. To bych 
byla zklamaná z toho, že mi to nevydrželo a že to musím podstoupit znova. Ale kdybych 
měla říct lidem, jestli jim to doporučuji, tak 100%. Jsem hrozně ráda, že jsem to udělala 
a nelituji ani trošku. Konečně si uši nemusím pořád dokola zakrývat vlasy. 
 

Příloha č. 3: Přepis rozhovoru Eva 

Jak jste se dostala k myšlence plastické chirurgie? 
- Já jsem dělala na ČSA, na aerolinkách v ordinaci zdravotní sestru. No a moje paní 
doktorka, ta přišla odněkud ze Slovenska a ona se o to vůbec nezajímala, ale ty holky jo, 
ty letušky. O ničem jiném se tam nemluvilo, než o plastikách a ony měly všechno. Můžu 
vám říct, že na tehdejší dobu ony hodně vydělávaly, různé věci si přivezly, takže 
nemusely tady tolik utrácet a měly peníze. Já jsem v tu dobu začala mít povislou kůži a 
holky říkaly, že oni mi to krásně vytáhnou. Tak ta jedna letuška říkala, jestli teda chceš 
(my jsme byli všichni jako jedna velká rodina, měli na mě velký vliv) já mám známou 
paní doktorku na plastice na Vinohradech a můžeš se tam za ní stavit. A já si říkala „no 
to bych chtěla“. My jsme tehdy hodně cestovali, protože ta možnost byla. Vrátili jsme se 
z Bankoku, byla jsem taková vysušená, hodně opálená a tak jsem uvažovala, že do toho 
půjdu. Ptala jsem se té paní doktorky a ona říkala nejlepší je až na podzim, aby už 
nebylo sluníčko a abyste to prožila dobře a tak. Když jsem se tam zrovna byla podívat, 
to měl syn maturitu, takže to byl tak nějak květen a my se domluvily, že to necháme až 
na podzim. Já jsem to brala tak lehce, říkala jsem si „no tak co, viděla jsem ty holky, nic 
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se mi nemůže stát“. Řeknu vám, samotný ten proces není špatný, oni vám to nakreslí, 
vypnou, ukážou vám to, jak to bude, kolik centimetrů a tak, no je to krásný. Potom vás 
připraví anesteziolog, já mívala záněty žil, takže mě na to připravili a já si připlatila 
nadstandard. Tenkrát nadstandard byl dvojlůžko a dali tam ke mně paní, která byla 
velmi příjemná a říkala, že už je tam po třetí. Tak jsem si říkala, že když takhle, tak je to 
dobrý. Tak jsem se na to i docela těšila potom. No a když mě teda přivezli z toho sálu… 
Jste teda ještě v obvazech, takže se nemůžete jako podívat. První převaz je až potom 
druhý den. Já měla docela dost modřin, protože já jsem brala něco právě na ty žíly, ale i 
když jsem to vysadila před operací, tak to v tom organismu ještě bylo a já měla větší tu 
krvácivost. Primářka přišla na vizitu „no vy jste nám dala zabrat“. Tak jsem se hrozně 
lekla, až to uvidím. Tak to sundali, byla jsem teda taková jako jiná, ale nebylo to až zas 
tak strašný. Jak ona mě na to připravila, tak jsem to čekala hrozně dramatické. Nebylo 
to až zas tak strašné. Já chtěla jít hlavně brzy domů, tak mě pustili a za chvíli tam 
vlastně jdete jen na převaz. Když jsem přijela, tak jsem tady měla maminku, ona byla 
tehdy ležící, jezdila k nám naše teta s ní pomáhat, byl u nás i syn a moje dcera a když 
mě viděli, tak skoro brečeli. Já jsem byla celá ovázaná a kde byla vidět kůže byly 
modřiny. Takže přišlo jen „proč sis to nechávala děvenko moje dělat“? Naštěstí to ale 
strašně dobře ustupovalo, oni mi dali mastičky, po týdnu mi sebrali jedny stehy, potom 
další. Opravdu vám můžu říct, že za 14 dní už nikdo nic nepoznal a ten výsledek byl 
fantastický. Fantastický. 
 
Takže jste byla spokojena nakonec. 
- No velmi spokojená. Oni vám tady vezmou podbradek, nejfantastičtější je vypnutí 
okolo lícních kostí k těm uším. Rozdíl byl takový, že mi to ubralo asi deset let. Bylo mi 50 
a vypadala jsem na 40. Paní primářka se ujišťovala, jestli jsem spokojená a já říkám 
„velmi spokojená, paní primářko“. Když jsem viděla ty moje staré fotky, tak jsem byla 
taková, no úměrná mému věku a najednou to byl teda rozdíl, podstatný rozdíl. A 
myslím, že i pro mého muže. No ale myslela jsem si, že to tak nějak postupně bude 
padat dolů, ještě když jsem viděla v nemocnici tu paní a že půjdu znova. No nešla bych 
znova už. 
 
Z jakého důvodu? 
- Jestli se toho dožiju, bude mi letos 69 let a myslím si, že v mém věku ten efekt je 
nepřirozený už, jak vidíte ty herečky. Nejlepší je tak kolem té padesátky, abyste spadla 
na těch 38, 39. Tehdy to byl z té padesátky na čtyřicet opravdu velký skok, ale když pak 
přijdete ve vyšším věku, tak už tam není moc co vypínat a stane se z toho taková 
maska. Už to vypadá nepřirozeně. Já bych potřebovala tady třeba botox, ale jen trochu. 
Třeba když vidím tu naši bývalou první dámu, tu Havlovou, tak oni úplně ztratí tu 
mimiku, víte a to je nepřirozené podle mě. Teď jsem mluvila s jednou známou, ona je 
teda kožařka, ale taky tady to dělá a říkala, že by mi tady něco napíchala na tu pusu, to 
by bylo dobrý, vyplnit ty rýhy. Ale na botox celého obličeje, na to já nepůjdu. Ale co teda 
musím, jsou víčka, protože ono vám to začne vadit při vidění. Tak se pořád 
odhodlávám. Byla jsem tam, jsou to asi dva roky, co ta víčka začaly klesat, ale pan 
doktor mi řekl, víte co, počkejme rok, dva, věkem to začne padat ještě víc. Takže teď si 
myslím, že bych šla na podzim na ty víčka. A tím, že vám udělají i ty spodní víčka, se ta 
kůže trochu vytáhne, takže to má i ten efekt omlazení a na to se těším. To je prostě 
úžasný pocit. Ale jako je to přiměřené věku, víte. Není to takové to zvětšení rtů, jak to 
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hned poznáte, taková ta maska. Já jsem pro ty plastiky, opravdu. Já teda ťukám na stůl, 
ale kdybych neměla ty prsa dobrý, tak jdu i na ty prsa. Když vidím ty holky, jak trpí, tak 
si říkám jako proč nejít, ale jak poznáte, že vám dali dobrý implantát? Podívejte se, co 
jim teď dali za hrůzy, musí podstupovat reoperace. Já jsem pro plastiky to jo, třeba 
moje neteř má takové silné stehna, tak jí říkám „pojď, skočíme jako na tu liposukci“, 
takže vím, že jí to pomůže, tak ať jde. Ale u ní by to chtělo ještě i víčka, tak možná 
půjdeme spolu. 
 
Takže váš hlavní motiv byla touha vypadat mladší? 
- No určitě a očekávání se splnilo na 101%. A ten pocit té ženy, no je to úžasná věc, 
opravdu vám můžu říct, úžasná věc. 
 
Chtěla jste se líbit a komu? 
- No hlavně mému muži a sobě taky. Měla jsem takovou práci, kde jsem kolem sebe 
viděla to mládí, tu krásu. To byl takový můj největší motiv. 
 
Doporučujete teda plastiky dál, když jste takovou zastánkyní? 
- Doporučuji, ale jenom tak, aby to neudělal někdo špatně, ale to asi nejde vybrat. 
Každý organismus reaguje jinak a já jsem měla velké štěstí, že ten můj reagoval takhle. 
A teď mi prostě padá krk, tak mě napadlo, že bych si mohla jít spravit ten krk, ale už 
nechci, už si radši vezmu třeba rolák, víte. Prostě už se teď bojím. Dřív jsem viděla ty 
holky, brala jsem to na lehkou váhu. Teď už se bojím těch zdravotních rizik, hodně. Taky 
se bojím, že to některý z těch operatérů přežene, toho se bojím i na těch víčkách! Mám 
kamarádku, které se to nepovedlo, a přitom chodila k odborníkovi, u něhož byli všichni 
spokojení. A to je teda tragédie, co teď s tím? Já to jako doporučuju, ale ne už je když 
člověk hodně starý. Třeba teď už bych tu plastiku zase potřebovala, ale už jsem si 
zvykla, že jsem babička a už to tak neřeším. Ale nechci vypadat jako stará ohyzdná 
babice, to nechci. Půjdu teda na ty víčka a tak jsem si řekla, že třeba teda potom i 
nějaký ten botox, v nějakém tom věku jeden a později třeba další. Tak nějak jsem se 
rozhodla. 
 
A co třeba mladé slečny? 
- No tak to vůbec. Myslím si, že ten organismus pracuje, ta operace není napořád a 
ideální je tak těch 45 let, když už ta žena začne pociťovat ty vrásky, kdy se projevuje ta 
mimika. Ideální je těch 45, 47. A ten efekt je úžasný. Ta žena chce, aby to byl velký 
efekt, aby to stálo za to a najednou se vidíte, jak to všechno sejde! Ale znám i mladší, 
třeba mám kamarádku, která má 37, je po třech letech a nechala si udělat ty prsa. Sice 
stály přes 70 tisíc, ale je to fakt dobrý. No ale na druhou stranu, znala jsem letušku, 
která měla takový divný nos a nechala si ho operovat. A ona říkala, že se bála dát 
uspat, tak jí to dělali zaživa. Ta říkala, že zažila jak pes, ale dělala to, protože chtěla být 
krásná. No a jak přijde zima, tak každý rok ona musí mít přes nos šálu, to je hrozný. Tak 
si říkám ne za každou cenu! 
 
Splnila se Vaše očekávání? 
- To ano! A mužovo také. A musím vám říct, že ne že by říkal „nechoď“, to teda vůbec. 
On mě podporoval a teď na ty víčka mě taky podporuje. 
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Odrazoval vás někdo? 
- Maminka, dcera a myslím, že i holky říkaly „babičko, babičko, prosím tě nechoď na 
to!“ A hlavně moje dcera říkala „Mami nikam! Prosím tě nikam!“. Ono to totiž opravdu 
není legrace, hlavně třeba nosy, to je hrozně nebezpečné. Ty lidi umírají. 
 
Sháněla jste informace o zákroku? 
- No moc ne, znala jsem to od těch letušek a jsem zdravotní sestra, tak jsem věděla. Ale 
je dobré si dnes dát tu práci a vyhledat si o tom, hlavně vidět fotografie před a po 
zákroku. Dnes už si ale sháním o těch víčkách, ptala jsem se jedné známé, která má 
takový posunutý práh bolesti a všechno prožívá hrozně. Ta říkala, že je to nepříjemné, 
ale že bolest necítila vůbec. To víte, já se už taky bojím. Dřív jsem do toho šla s tím, že 
tu bolest prostě vydržím, no a co. Ale teď už si říkám „jéé, zas nějakou bolest“. Tím 
věkem se všechno mění. Ty zkušenosti máte, slyšíte ty negativní, tak se vám nechce. 
 
Kolik by měl člověk věnovat času tomu rozmýšlení, než se rozhodne operaci 
podstoupit? 
- Rozhodně aspoň půl roku. Získat informace jak to tam dělají, počkat si na někoho, 
promlouvat se sestřičkou, která vás tam zapisuje, poslouchat rady. Hlavně někoho vidět 
a poslouchat ty doktory. 
 
Co si myslíte o mladé holce, která má asymetrická prsa a nechá si je udělat? 
- To bych nikdy před porodem neudělala. Nikdy. Myslím si, že by jí ten plastik měl 
odmítnout, že je to velký zásah do organismu a prsa nejsou legrace. Takže by měla 
počkat, odkojit, ta prsa se nějak srovnají a pak až jít na plastiku. Ale to víte, ta holka se 
chce svlékat i před tím klukem. 
 
Co si myslíte o liposukci? 
- Jo to je dobrý. Myslím si, že i třeba u mužů, hlavně břicho. Lidi si nechávají odsát ale 
leda co, když je to baví, to mi nevadí. Já to právě říkala té mojí neteři, aby šla na ty 
stehna, protože ona necvičí. Jeden čas to byla taková móda, oni to jenom takhle 
navrtají, odstředí ten tuk pryč, vytáhnou a je to. To je super, to uznávám. 
 
Co si myslíte o omlazovacích krémech? Je to pro vás cesta? 
- Teď jsem slyšela jednoho plastika, který říkal „krémy ano, ale nemůže vám nahradit tu 
operaci.“ Krémy hydratují, to ano, ale co se těch omlazujících, to co oni inzerují, není 
pravda. Ale existují teď ty zákroky s kyselinou. To mám kamarádku, která je teda fest, 
já jí říkám plastic people, to ona je celá operovaná a ta je s tím velmi spokojená. Ale já 
bych si to třeba nechtěla dát, protože nevíte, jak bude reagovat vaše kůže. Moje dcera 
zase chodí na vyhlazení žilek laserem, mívá to zarudlé, ale taky se může stát, že vám tu 
kůži spálí. Je to risk. Já ty žilky mám taky, ale víte co, mně to neva takhle. My teď ani 
nechodíme do společnosti. 
 
Co si myslíte o tabletkách na hubnutí? 
- Na hubnutí to má vliv, ale představte si, že máte nějakou vadu a nevíte vůbec o tom. 
Neléčí vás. No a na těchto pilulkách je napsáno x komplikací, které mohou přinést. 
Nejlepší je nejíst, nebo cvičit. Heleďte já jsem měla tyto problémy, ale nikdy jsem 
tablety na hubnutí nebrala. Proč si ničit žaludek? Je pravda, že zhubnete, ale zničíte si 
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žaludeční stěnu. Já jsem hodně držela diety a z toho jsem pak měla žaludeční vředy. 
Prášky ale ne. Koupila jsem si tu krabičkovou dietu, zhubla jsem 4 kila a byla jsem 
nadšená. Teď jsem si to zase koupila před Vánocema a zhubla jsem jen kilo a půl. 
Bohužel ten organismus stárne, metabolismus je zpomalený a vy u toho stejně musíte 
něco dělat. Nestačí to jen jíst. Navíc u těch tablet je stejně jako u diet jojo efekt. Nejde 
hubnout nadosmrti. Člověk by měl cvičit, dokud je mladý a omezit to jídlo. Nastavit si, 
že člověk jí často, ale málo. 
 
Jak vypadá dnes krásná žena? 
- Já miluju typy jako je Sandra Bullock. Nejsou to takové ty úplně top, co mají všechno 
dokonalé. Taky mají určitě plastiky, ale všeho s mírou. Rozhodně to ale nesmí být žena, 
která je stará, tlustá. To v žádném případě. Určitě to ani vůči tomu partnerovi není fér, 
on si vás zval sice mladou a stárne s vámi, ale rozhodně jste neměla 90 kilo. 
 
Náleží úloha být krásný i mužům? 
- Já si myslím, že tolik ne. Jistě, chtěla bych, aby třeba neměli břicho. Ale hlavně, aby byl 
chytrý. 
 

Příloha č. 4: Přepis rozhovoru Květa 

Jak vypadá žena, která by byla většinou společnosti považována za krásnou? 
- Jejda, to je těžká otázka. Krásná žena je hlavně v prvé řadě upravená, vyzařovat 
čistotou, to je základ. Upravená znamená nejen lehce nalíčený obličej, ale i hezké 
oblečení. Měla by být třeba společensky namalovaná, aby byla výraznější. Samozřejmě 
ale každá žena má svou přirozenou krásou, ale pomocí líčidel a trochy toho make-upu 
vypadá daleko zajímavěji. S přibývajícím věkem se obličej mění, protože kůže ochabuje, 
takže to líčení by se nemělo přehánět a mělo by být přiměřené věku. Co se týče denní 
úpravy, tak by líčení i oblečení mělo být střídmější. I starší ženy mohou být krásné, často 
pořád chtějí vypadat atraktivně a chtějí se líbit okolí, samozřejmě v prvé řadě se chtějí 
líbit samy sobě. Pak třeba už přistupují k nějakým mírným kosmetickým, plastickým 
úpravám, ale jsou taky ženy mladšího věku, které nejsou spokojeny se svou vizáží a 
v dnešní době, když už ta možnost úpravy je, třeba zmenšit nos, nebo zvětšit kontury rtů 
nebo přišít uši, tak má možnost si nechat svůj problém upravit i v tom mladším věku. 
 
Mají taktéž muži úlohu být krásní? 
- Doba je taková, že když ta možnost je, tak i muži o sebe začínají víc pečovat. Proč by 
nemohli využívat to co ženy? Pokud nejsou se svou vizáží spokojeni a je možnost této 
úpravy, pak proti tomu nemám vůbec nic, ba naopak to podporuji. 
 
Proč to děláme? Proč chceme být krásní? 
- Protože tu krásu kolem sebe pořád vidíme, to mládí. Navíc došlo i k určitému posunu, 
co se týče dělby práce. Ubylo výrobních činností a nastupuje byznys. No a když lidé 
chtějí být úspěšní ve své práci, třeba v manažerských oblastech, tak chtějí vypadat lépe, 
aby zapůsobili na druhého člověka.  
 
Kdo určuje ten vzor toho, kdo je a kdo není krásný? 
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- Myslím si, že je to hodně díky médiím, protože jsou pořád předváděny různé modelky, 
missky a tak. Je to v nás vypěstované, že by chtěl člověk vypadat taky tak. Být tak 
krásný. Myslím si, že je to skutečně hlavně díky médiím. Potom jsou taky ty pracovní 
příležitosti, které jsou jiné, než byly dřív. Je jistou povinností v těch manažerských 
oblastech, lidé to mají přímo ve svých pokynech, že musí být upravení, když si 
domlouvají schůzku. Je to proto, aby zapůsobili a byli úspěšní v té své činnosti. Oni 
prostě musí vypadat hezky. Navíc vidí kolem sebe, jak vypadají ostatní lidé a chtějí se 
přizpůsobit. 
 
Jsou tady nějaká očekávání od ostatních? 
- Sama jsem prošla několika firmami, kde nás k tomu vedli, měli jsme tam vizážisty a 
oni nás k tomu v podstatě učili. Oni to dokáží v lidech vyvolat, říkali nám, že když člověk 
přijde na schůzku neupravený, pak má prohráno. Říká se, že prodává první dojem. Je to 
tedy dáno i pravidly těch firem. U obchodní schůzky je důležité, jak prodávající 
zapůsobí. Samozřejmě se lidé chtějí líbit předně sami sobě, ale myslím si, že je to 
vyvoláno hlavně médii, lidmi okolo a hlavně tou novou dobou. Novým způsobem práce, 
který sem vnesl tady tohleto. Je to úplně jiné. Dřív když lidé pracovali u kruhu, 
v továrně, ve fabrice, tak jim to bylo jedno. Tam měli stejnokroj a montérky. Nový druh 
práce, nová doba přinesla sice menší výrobu, ale je to všechno o byznyse. Je víc 
pracovních činností, které mají povahu služeb. Je takový trend, že služeb je hodně a je 
to lákavé. Každý prostě chce tuto pracovní příležitost využít. Proto dnes tak prosperují 
kosmetiky, kadeřnictví, nehtové salóny, wellness. Lidé mají o sebe zájem, pečovat nejen 
o svůj obličej ale i o své tělo. Je to nový životní styl, který je jiný než býval dřív. 
 
V jakých jiných oblastech je vzhled důležitý? 
- Při jakékoliv žádosti o práci. Když člověk přijde žádat o práci, tak samozřejmě musí mít 
nejdřív slušné chování, ale jakmile jde žádat člověk žádat o nějaké místo asistentské, na 
sekretariátu či úřadě, tak se zaměstnavatelé dívají. Nemohou tam posadit někoho, kdo 
je neupravený, má mastné vlasy a nic neříkající obličej. Jedná se o styk s lidmi, se 
zákazníky. To víme z vlastní zkušenosti, že to na nás dělá lepší dojem, když tam sedí 
někdo upravený a milý. Samozřejmě stále existují dílny, kde jsou zavedeny pracovní 
oděvy a tady těm lidem tolik nezáleží na té úpravě nebo celkovém vzhledu. Čím dál tím 
víc však pozoruji, že i ženy, které patří třeba do skupiny lidí z nižších vrstev, se začínají 
čím dál víc upravovat a že se ty rozdíly stírají. Jsou to třeba ženy, které pracují 
manuálně, ale chtějí být také upravené, protože se jim to líbí. Mají třeba udělané nehty, 
což vypadá určitě líp než špinavé a ozobané nehty. Chtějí se líbit samy sobě a svému 
okolí. 
 
Co mladé ženy? 
- Čím dál tím mladší holky se o trend krásy zajímají. Myslím si, že je to trošku vyvolané 
těma misskama. Do roka se koná několik soutěží, nejen celostátní, ale jsou i okresní, 
bývají i ve školách. Každá by si přála být miss, být tak krásná. Čím dál mladší děvčata se 
upravují, umělé nehty nosí už pomalu na základních školách. A nejen teda holky, ale i 
kluci. Maminky je třeba berou na kosmetiku, protože mají problematickou, aknózní 
pleť, aby jim tu pleť vyčistili. A tím to nastartují. Ti kluci se vidí, ta pleť se jim líbí a pak je 
to drží a mají to až do dospělosti. 
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Jaký je váš názor na to? 
- Nelíbí se mi to, abych pravdu řekla. Ta medializovaná krása na útlý věk nepůsobí 
dobře. Rodiče by je měli vést k tomu, že toto je pro dospělé, nebo téměř dospělé. 
Nejdřív je přirozená krása a až má dítě třeba v pubertě problémy s pletí, tak k tomu 
mají přistoupit. V útlém věku se mi to nelíbí, může to na nich zanechat nějaký špatný 
psychický vliv, protože prostě závidí někomu, že je třeba hezčí. Může na sobě vidět, že 
není tak hezké, což může ovlivnit jeho psychický vývoj. Navíc každý má tu svou krásu 
jinou. Někdo může mít nějakou vadu a druhé děti se mu posmívají. Děti to sledují už od 
malička, je to i v těch pohádkách, ta je krásnější, ta je nejkrásnější… A dále jsou tu zase 
ta média, dnešní děti se od malička dívají na televizi, v domácnostech je ta televize 
puštěna stále, takže oni to vidí pořád dokola a zbytečně brzy se dostávají do takovýchto 
starostí, zatímco by si měli hrát a mít svůj dětský svět. 
 
Řadí se fyzická atraktivita mezi kladné vlastnosti člověka? 
- Krása samozřejmě má velký význam, ale nemělo by se to tak brát. Ta vnější krása je 
odrazem vnitřní krásy. Je důležité, jaký je člověk uvnitř. Může být člověk krásný, ale být 
zlý, a když má takové chování, tak mu ani ta jeho fyzická krása nepomůže. Jsou lidé, 
kteří nejsou tak výrazní, přitažliví a atraktivní, ale jsou hezky upraveni, starají se o sebe 
a to je důležité. Fyzická krása není až tak důležitá, jako upravenost. Je taky důležité, jak 
se člověk chová, jak se vyjadřuje. Navíc ani neexistuje nějaké měřítko, nějaký model, 
podle kterého by se určovalo tento člověk je krásný a tento není krásný. To se nedá tak 
jednoduše říct. 
 
Mají atraktivní lidé výhody ve společnosti? 
- V určitých oblastech ano, zejména tam, kde dochází ke styku s veřejností. Dejme tomu 
třeba v televizi vyloženě vyžadují atraktivitu, aby přilákali víc diváků. V běžném životě 
ani tolik ne. Neřekla bych, že to mají třeba jednodušší, ba naopak to mohou mít až 
složitější. Krásná žena, po které se muži otáčejí, může mít problémy od žen, které jí 
závidí. Může být osočována, pomlouvána… Někdy to má až spíš složitější. 
 
Co třeba seznamování? 
- Atraktivní lidé mají větší vstupní šanci, první dojem určitě udělá atraktivnější člověk. 
Ale to neznamená, že méně atraktivní člověk nemůže víc zaujmout svou inteligencí, 
vystupováním, názory apod. Při seznamování s přáteli to tak ale není. Možná u dětí. 
Děti vybírají podle krásy, hodně se dívají na to, jak kamarádi vypadají. Chtějí se 
kamarádit s dětmi, které se jim líbí. Ale i ty děti na to po čase přijdou, že i ten méně 
hezký nebo až dokonce nehezký může být oblíbený. U dospělých to tak ale dle mého 
názoru není. 
 
Které metody péče o vzhled jsou dle vás normální a které už krajní? 
- Myslím si, že by si každý měl uvědomit, jakým způsobem žije. Když má třeba někdo 
nadváhu nebo je i obézní a chce být štíhlejší, nebo proto chce něco udělat, aby vypadal 
lépe, pak by se měl zamyslet nad tím, jak se stravuje, kolik má pohybu. To jsou taky 
metody péče o vzhled a ne jen hledat snadný způsob odbourání těch kil. Neuznávám 
různé pilulky, lidé by měli pečovat o své tělo tak, jak pečují o věci hmotné, ať už auto 
nebo cokoliv. Je důležitá správná, vyvážená strava a dostatek pohybu. Pak to tělo samo 
vypadá daleko líp. Musím trochu přiznat, že neuznávám ani liposukce. Dle mého názoru 
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musí po absolvování liposukce začít úplně jiný životní styl, a pokud si ty ženy toto 
neuvědomí, pak je to úplně zbytečný zásah do organismu. 
 
Steroidy 
- To je přesně to samé, ti chlapi jsou pohodlní, ale chtějí vypadat podle reklamy, 
reklama jim prezentuje, jak by měli vypadat. Ale neuvědomí si, že tím si ten organismus 
začínají ničit. S tímto nesouhlasím a jsem zásadně proti tomu. 
 
Pilulky pro zvětšení poprsí 
- Ty ženy to pořád slyší v reklamách. Já neustále říkám, že re-klam, je opakovaný klam. 
Ono to ale nefunguje. Já nechci říct, že by ty ženy nebyly inteligentní, ale ony si strašně 
přejí, aby to pomáhalo. Přistoupí na to ženy, které mají nějaký mindrák. Může se stát, 
že mají kolem sebe kamarádky s velkým poprsím, nebo manžela či přítele, který je tímto 
opakovaně uráží nebo shazuje. A ony na to nemají peníze, aby si nechaly prsa zvětšit 
operativně, tak se uchýlí k tomu, že tomu věří. 
 
Omlazující krémy, ampule, séra, šampony 
- V dnešní společnosti chtějí všichni anti-aging, to je prostě bomba. Dokonce už i 
v medicíně je obor anti-aging. Ale vždyť jako člověk by měl tak nějak jako přirozeně 
stárnout. Každopádně není to vždy mediální tah. Jsou solidní firmy, které připravují 
preparáty, které jsou třeba z bylin, které oddalují to stárnutí buňky, pleti. Zase si 
nemyslím, že je to úplně na škodu. Pokud je to na přírodní bázi a člověk na to má, tak 
proč by si člověk nekoupil nějaký kvalitní přírodní krém. Každý chce, kor s přibývajícím 
věkem, vypadat hezky. Obzvlášť ženy ze stárnutí mívají deprese a toto jim třeba může 
pomoct. Co neuznávám, jsou takové ty botoxy, vpichování určitých látek přímo pod 
kůži. To si myslím, že už je za hranicí. Jsou to chemikálie. Pokud je člověk na nějakém 
pracovišti a chce se zde udržet v konkurenci těch mladších, tak to ještě docela dovedu 
pochopit, ale myslím si, že jsou určité hranice, kdy už je to zbytečné, nebo já bych to 
prostě nepodstoupila. 
 
Plastika očních víček 
- Byl to takový boom asi před 8 až 10 lety, co to nějak hodně vešlo ve známost. Já jsem 
se na to nejdřív dívala s jakýmsi odstupem, „jejda, tak to si myslím jako, že je zbytečný 
zásah“. Pak jsem zjišťovala, že to má cosi do sebe, že ten obličej vypadá skutečně líp. 
Tak jsem nějak po čtyřech letech od té doby, co jsem se o tom dozvěděla, začala o tom 
přemýšlet i přesto, že jsem se pořád přesvědčovala, že toto já nepotřebuju. Ale potom 
jsem teda na svých kamarádkách viděla ta odoperovaná víčka a začalo se mi to velmi 
líbit. Tak jsem si řekla, že do toho půjdu taky. Hlavně s přibývajícím věkem ta kůže na 
víčkách ochabuje a nevypadá to vůbec hezky. To horní víčko je úplně překryté tou visící 
kůži pod obočí a prostě po operaci to vypadá tisíckrát líp, tak jsem to prostě 
podstoupila. 
 
Jak dlouho probíhal proces rozhodování? 
- Čtyři roky jsem tak nějak o tom slýchávala a vždy jsem si říkala, „ježiš, to nikdy!“. 
Potom dejme tomu ten pátý rok jsem si začala připouštět, že je to vlastně pěkné, ale 
nechtěla jsem to říkat nahlas, protože jsem předtím tvrdila, že bych do toho nikdy nešla. 
Ale začala jsem měnit ten názor. Dejme tomu tak rok jsem s tou myšlenkou koketovala, 
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no a pak jsem se najednou rozhodla dejme tomu během dalšího půl roku, že do toho 
jdu. Pak jsem se už dokonce nemohla dočkat. Byla hrozně dlouhá objednací doba a já se 
nemohla dočkat toho, kdy to budu mít i já. 
 
Augmentace prsou 
- Každá žena touží mít větší prsa, je to ženská přirozenost a zvyšuje nám to sebevědomí. 
Ty ženy, které mají vyloženě jen malá prsa tak takové chápu. Myslím si, že když si ženy 
nechají přirozeně zvětšit poprsí, tak je to pochopitelné. Neuznávám takové ty, které 
mají přirozené prsa, třeba velikost dvě a nechají si udělat velikost 5, 6. Obzvlášť 
neuznávám, když si to ženy nechají udělat, aby podnikaly v nějaké té oblasti, kde 
v podstatě propůjčují svoje těla. 
 
A co je to přirozené zvětšení? 
- Asi tak ty dvě čísla, maximálně tři. 
 
Koho se hlavně týkají plastiky prsou? 
- Mělo by to být u žen, které mají děti. Nikdo neví, co ten implantát udělá a přece jen při 
tom těhotenství a kojení to pak může být na škodu, zabraňují v podstatě přirozené 
výživě toho dítěte. Takže můj názor je, že by ženy měly podstoupit takovou operaci až 
po dětech. Samozřejmě vím, že to ženy nerespektují, ale pak mohou mít právě ty 
problémy. 
 
Proč ženy takovou operaci podstupují? 
- Větší procento žen, které podstupují tuto operaci, trpí nějakým komplexem, menší 
procento to prostě jen chce. Tu druhou skupinu už trochu odsuzuji, je to zasahování do 
organismu, a když ta žena má prostě normální velikost tak zbytečně riskuje. Každý 
zásah do organismu ubližuje, škodí. Ale to platí na všechny operace, neuznávám 
zbytečný zásah do organismu. 
 
Plastika nosu 
- Tady se to podle mě dost těžko posuzuje, nedokážu si představit, jak se ten člověk cítí, 
když má třeba velký, nevzhledný nos. Tomu člověku to dává okolí najevo, on je pak 
zakomplexovaný a má z toho psychické problémy. Pak podstupuje takovou operaci. Je 
to asi o tom, jak to člověk ustojí, to své okolí, jak se s tím vyrovná. Nedokážu říct, jestli 
bych tuto operaci podstoupila, nebo ne. Neodsuzuji to úplně, ale každopádně bych měla 
obrovský strach. Myslím, že to pro ty lidi musí být i dost traumatizující. 
 
Myslíte si, že toto trauma by člověku mohl odbourat například psycholog? 
- Já si myslím, že ano. U nás to ale není běžné. Psychologická poradna je pro mnohé lidi 
to stejné jako psychiatrie. Oni berou psychologii a psychiatrii jako starání se o blázny. Já 
si osobně myslím, že by tady bylo dobré, kdybychom každý měli možnost tu svou můru 
s někým fundovaným probrat. Měl by tady být další obor, třeba psychosomatika, kde se 
právě tady to řeší. Ten člověk by mu dokázal poradit, jak se k tomu má postavit. Každý 
to nezvládne. 
 
Zařadila se plastika mezi běžné procedury péče o vzhled? 
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- U nás už ano. Člověk ani netuší, kolik lidí to denně absolvuje.  Já vypomáhám jako 
zdravotní sestřička, takže vím, kolik lidí tam denně projde, co se tam všechno dělá. 
Navíc je to dnes v každém městě, okrese, všude jsou různá laserová centra a oni mají 
pořád, ale skutečně pořád plno. 
 
Jaké byly vaše hlavní motivy k podstoupení operace víček? 
- Nejdřív se mi to dost líbilo, právě od těch kamarádek jsem zjišťovala, že to vypadá líp, 
je ta žena hezčí. Poté jsem se začala i tak nějak pozorovat a zjistila jsem, že mi to 
vlastně docela i vadí, že mi to padá do očí. Ale upřímně řeknu, že to, že mi to vadí, bylo 
až druhotné. Mně šlo spíš o ten vzhled, trochu jsem to těm kamarádkám i záviděla. 
Říkala jsem si, „ježiši to je tak pěkné, jak jí jde vidět to horní víčko, mně to vůbec vidět 
nejde, celé se mi to překrývá“. Potom jsem už i začínala hůř vidět, protože mi to 
zužovalo to zorné pole. No, a jelikož mi to začalo vadit, tak se tady ta závist 
v uvozovkách spojila tady s tím, tak jsem se rozhodla a objednala. 
 
Pociťovala jste nějaký vnitřní boj sama se sebou? 
- Pak už ne. Nejdřív ano, ale potom jsem se už rozhodla a neměla jsem vůbec strach ani 
žádný boj jsem v sobě nepozorovala. Víceméně jsem se na to těšila. Spíš jsem se bála, 
jak budu vypadat. Nemusí se to vždycky vydařit, měla jsem strach, abych tam neměla 
hrboly, aby to vypadalo dobře. Kupodivu jsem se nebála nějakých zdravotních 
komplikací, to jsem si nějak nepřipustila. Ale trochu má člověk obavy, jak pak člověk 
bude vypadat. Ta změna je tam opravdu viditelná a poznatelná. 
 
Co na to rodina? Odrazoval vás někdo? 
- Ne, tam bylo čistě moje rozhodnutí. Myslím, že mě nikdo neovlivňoval. Ba naopak to 
všichni brali v pohodě, ne že by s tím vyloženě souhlasili, ale brali to jako mé 
rozhodnutí. Ale nic takového, že by mi někdo řekl, abych šla, že to mám hrozné. 
 
Jaká byla Vaše očekávání? 
- Sama jsem chtěla mít dobrý pocit z toho, ale nečekala jsem, že mi to v něčem pomůže. 
Bylo to pro můj pocit, pro mé sebevědomí. A byla jsem velmi spokojená. Samozřejmě 
hned po operaci jsem měla různé modřiny a otoky, nejdříve člověk vypadá hrozně, řekla 
bych až děsivě. Ale s tím, jak ty otoky a modřiny odcházely, jsem se den ode dne pořád 
víc sledovala a líbila jsem se sama sobě. 
 
Šla byste do operace znova? 
- Musím říct, že klidně. Zrovna nedávno jsem se dívala, že už se mi to zase tak nějak 
prověšuje. Nemám žádné špatné zkušenosti, a pokud se mi to zase vrátí, tak klidně 
půjdu znovu. 
 
Kolik času jste věnovala vyhledávání informací? 
- Spíš to byly takové ty rozhovory s lidmi, kteří už na tom zákroku byli a možná mě 
ovlivnilo i to kdo na tom byl, jak já toho člověka beru, jestli ho znám a jak dobře. Co se 
týče toho času, tak abych to shrnula, tak moc ne, spíš to byly ty desetiminutové 
rozhovory. Spíš jsem zjišťovala, kam půjdu, člověk má snahu vyhledat toho nejlepšího 
plastického chirurga. I když samozřejmě i ten relativně nejlepší plastický chirurg není 
zárukou spokojenosti, každý organismus je jiný, takže se to nedá objektivně říct. 
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Co pro vás bylo nejdůležitější? Finance, recenze od přátel, recenze na kliniku? 
- Finance jsem ani tolik neřešila, ten rozdíl mezi klinikami se pohyboval asi v pětistovce. 
Spíš jsem řešila ty recenze na toho člověka, a když jsem slyšela, že si ho chválí víc lidí a 
viděla ty lidi, tak jsem se rozhodla, že půjdu k němu. 
 
V jakém finančním rozmezí se Vaše operace pohybuje? 
- Okolo sedmi, osmi tisíc za horní víčka. Tedy alespoň v tomto kraji. 
 
Měla jste stanoven nějaký finanční strop? 
- Já jsem v podstatě slyšela jenom tuto částku a dál jsem nezjišťovala. Tato částka mi 
nepřišla nijak přehnaná, navíc jsem věděla, že v okolních městech je to taky tak, takže 
jsem to přijala jako fakt. Ta částka mi připadala adekvátní. Nezjišťovala jsem, jestli je to 
někde levnější. Já měla na svého plastického chirurga velmi dobré recenze, viděla jsem 
velmi dobře odvedenou práci, tak jsem nezjišťovala, jestli to není náhodou někde 
levnější. 
 
Jaká byla reakce okolí? 
- Málokterý muž si všiml, ale musím říct, že ženy mi to velmi pochválily, poznaly to, že 
mám udělaná víčka a říkaly, že je to prostě super. Žena asi víc pozoruje ty detaily 
obličeje a ta odezva byla kladná. Všichni říkali, že to bylo vidět. 
 
Jaký je váš celkový názor na plastiku? 
- Záleží, o který druh se jedná. Plastika víček, to se přikláním, že ano a doporučuju to 
každému, kdo tento problém má, že má víčka převislá. Jsou i typy lidí, kterým se 
prověšují spíš ty spodní víčka, mně kdyby se mi to udělalo, tak bych šla okamžitě, 
stoprocentně. Ten obličej a výraz je úplně jiný. Nemyslím si, že toto je zas tak velký 
zákrok, ale není zbytečný. Opravdu to dodá sebevědomí, když tam není ta zbytečná 
převislá kůže. Ale to vytahování kůže, facelifting, toto už beru za jakousi nadstandardní 
metodu, toto už já nemusím, není to přirozené, dle mého názoru. Pokud třeba lidi 
hodně zhubli, a ta kůže je svěšená po tom, pak možná ano, protože ti lidé si sami 
vytvořili jakousi hezčí postavu, tak tomu ještě napomůžou. Tam se tak kůže už 
nescvrkne sama od sebe. 
 

Příloha č. 5: Přepis rozhovoru Světlana 

Jak vypadá v dnešní době žena, která je společností považována za krásnou? 
- Tak asi by mě osobně nezajímala figura ani jak se tak lidově říká váha, výška, teplota, 
rosný bod, protože o tom to asi není. Spíš jde o tu povahu. Nejsem schopna vám říct, 
jestli by mi vyhovoval nějaký vhodný fototyp, váhový, výškový, věkový… Mně je to 
jedno. Já nemám žádnou představu ideálu. Já nepovažuju modelky za krásné. Jsou 
vyumělkované, nepřirozené, obvykle strašně nápadné zdůrazněné rty, obvykle 
anorektičky. Mně se nelíbí, není to nic, co by mě zajímalo. Myslím si, že je to takový 
vnucovaný ideál. Já osobně neznám nikoho z mého okolí, koho by fascinovaly modelky. 
Vnucovaný kým? 
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- Tak určitě jsou to média, tlak médií. Někde to přece musí vniknout, někdo to musí 
odprezentovat. Hodně se o tom i mluví, že jo, o těch anorektických modelkách i když 
teď už se zase hledají jiné trendy. 
 
Co muži a fyzická krása? 
- Chlap by měl být hlavně čistý, nepáchnout, zejména když jde na kožní ambulanci. 
(smích) Čisté oblečení, čisté boty, pokud možno nějaké normální brýle, ne s ulomenou 
nožkou a s kouskem petržele a do toho obuv s tří centimetrovou vrstvou prachu. Tím se 
Češi teda vyznačují. A ještě špinavý baťůžek. Nemyslím si, že by měl lítat na kosmetiku, 
ale určitě by měl dodržovat určitá pravidla hygieny a to i svého oděvu. 
 
A co třeba ti muži, kteří chodí na kosmetiku? Maté vůči nim nějaké předsudky? 
- Ne, to vůbec. Ke mně taky chodí hodně mužů. Já to chápu, když má třeba nějaké 
pigmentové skvrny, tak to nechce. Proč by měl trpět nějaké škaredé fleky na rukou. 
Právě naopak, to já podporuji. Někteří by měli chodit i na pedikúru. Když já jim to třeba 
navrhnu, tak na mě hledí, jako kdybych po nich chtěla, ať vyletí na Mars. 
 
Patří teda úloha být krásná/ý jak ženám, tak mužům? 
- Myslím, že ten pojem krásná/ý je trošku zavádějící. Lidé by měli být čistí, upravení, 
neměli by otravovat druhé zápachem. Ale nemusí být vyložené krásní. Co je krása? To 
nejde tak jednoduše říct. 
 
Proč vypadat dobře? 
- Samozřejmě to někteří dělají kvůli sobě, ale většina kvůli druhým. Známé české 
pravidlo je „co by tomu řekli lidi?“ 
 
V jakých oblastech to může pomoci? 
- Tak zejména neodpuzujete lidi na první pohled. Ten první dojem je důležitý. Pak je to 
důležité v profesích, kde jednáte s lidmi. Nikdo není povinen se dívat na nějakého zjeva. 
Ale nemělo by se to nějak přehánět. V tom běžném civilním životě je to spíš směšné, 
když je někdo vyumělkovaný. Někdy to trochu hraničí s patologií. Třeba konkrétně 
v čekárně to budí veselí, když přijde nějaká udělaná čtyřicetiletá dáma v růžovém, tak 
se tam všichni vesele smějeme. Já teda dělám, že ne, ale taky se tomu neubráním. 
Všechno má mít určitou míru. Neměli bychom se nechat ovlivňovat tím, co si to okolí 
myslí. Je to velice zavádějící. Kdyby se člověk neustále řídil nějakými teoriemi o tom, 
jaké má mít bydlení, auto, oblečení, pak by podlehl jakémusi diktátu, což ale normální 
člověk, který má něco v hlavě nedělá. Ale jinak se to hodí v každé oblasti, ať je to 
právník, doktor, letuška, prodavačka, student. Nikdo není povinen se koukat na 
škaredou kadeřnici, tzn. i ty dělnické profese by si měly udržovat určitý standard. 
 
Mají hezcí lidé nějakou výhodu? 
- Určitě ano. Dělají dobrý první dojem. Já to vidím z té mé práce. Jsem ochotna s někým 
komunikovat déle, když nevyluzuje žádný šílený odér. Čistý, upravený, normální jedinec 
může být zajímavý tím, že je nějaká mimořádná osobnost, nemusí to být nějaký římský 
model. Navíc s ním chce člověk strávit víc času než s někým, kdo je vám protivní hned 
na první pohled. 
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Co si myslíte o té škále prostředků k péči o vzhled, která je kolem nás? 
- Je to dobrý byznys, i ty plastiky. Já osobně bych již žádnou operaci nepodstoupila, 
protože mám za sebou devět narkóz a na desátou už nechci, ale ne že bych třeba 
nechtěla lifting jako takový.  
 
Je tedy některý z prostředků péče o vzhled už za hranicí „normálnosti“? 
- Ne, mě nic nenapadá. 
 
Jaké jsou na počátku motivy lidí, kteří se uchýlí k plastice? 
- Je to individuální. Já znám spoustu zakomplexovaných osob, které se potřebují nějak 
prezentovat. Muži autem, ženy zjevem. Je to problém toho, že jsou třeba nějak 
nedoceněni, nekvalifikovaní nebo něco, tak se snaží vylepšit. Znám ale na druhou 
stranu i pěkné lidi, kteří se nechají vylepšit, protože je do toho nutí manžel, nebo se tři 
až čtyři roky v životě živí jako modelka. Nechápu to sice, protože kvůli čtyřem letem 
bych se asi netrápila, ale pro ně je to podstatné. No, a nebo se třeba považuje za 
škaredého, i když to třeba vůbec není pravda. Lidi dělají všelijaké věci, jsou různí. 
Mohou to být i nějaké defekty z dětství, někdo někdy něco řekne a je problém. Co jsem 
se setkala s lidmi, tak to byli vždy buď nějací neurotici, nespokojenci, takoví ti 
nezakotvení jedinci, co jsou se životem nespokojeni, jelikož jsou nedoceněni anebo 
druhá varianta to byla právě ti lidi, kteří se nechávají vylepšit kvůli práci nebo pro 
partnera. 
 
Pilulky na hubnutí 
- Tak to je hloupost, to nefunguje. Lidé se k tomu ale uchylují, protože je to jednoduché, 
pohodlné. 
 
Pilulky pro růst poprsí 
- To je taky nesmysl. Jsou to vytahané prachy z lidí. 
 
Anabolické steroidy 
- To jsou blázni, kdo to zkouší. Dnes už každý ví, jaké to má vedlejší účinky, co to může 
v těle způsobit. Dnes už je každý informovaný, a když není, tak se může informovat. A 
proto mi připadá, že do toho může jít už jenom cvok. 
 
Kosmetické přípravky 
- Já když si chci koupit cokoliv, tak jdu do lékárny. Doufám, že je to ta poslední nejlepší 
instance, kde mám zaručenou kvalitu, ale určitě nejdu do drogérie. V drogérii si každý 
může koupit, co chce a prodávat kdo chce. Nemá nad sebou žádnou kontrolu, nehrozí 
žádný postih. 
 
Permanentní make-up 
- Ten považuji za geniální. Je to výhodné po všech stránkách, nemá to žádnou chybu. 
Vyřeší to spoustu problémů, hlavně časových. Pak je to dobrý třeba pro bazén, saunu. 
 
Botox 
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- To je velmi rozšířená procedura. Bohužel to však tady píchá už každý na každém rohu, 
takže k tomu mám řadu výhrad. Není to úplně bez rizik, měl by to píchat certifikovaný 
doktor. 
 
Plastika očních víček 
- To je super. Znám spoustu lidí, kteří měli přepadlé víčka a nechali si to udělat. Řekla 
bych, že je to dobrá operace, velký přelom, jak pro muže, tak pro ženy. 
 
Facelifting 
- Já ho nedoporučuji nikdy nikomu. Nevyjadřuji se k tomu, ale v podstatě si myslím, že 
pokud už se do toho někdo žene, tak ať se žene až po šedesátce a ne tady ty bláznivé 
ženské v 45, 50. Je to riskantní zákrok, který je velmi bagatelizovaný v médiích. Není to 
pravda, že je to tak jednoduché jako když si jdete vytrhnout zub. Je to velká operace 
s nejistým výsledkem a spoustou komplikací. Určitě bych to neviděla jako běžící pás a 
pojďme! Média to zlehčují a nikdy jsem nečetla v žádném populárně-naučném časopise, 
že by upozornili nebo ukázali pár fotek, jak to může dopadnout špatně a přitom jsem 
viděla X lidí, kteří to neměli udělat pěkně. 
 
Plastika uší 
- To je taková už historická věc, to dělali i za mého mládí dětem. Připadá mi to 
rozumné, proč by někdo chodil ušatý, když může mít uši normální. 
 
Plastika nosu 
- Je to jedna z velmi komplikovaných operací. Pokud by ale někomu vadil jeho nos a 
přidružily by se k tomu jiné související problémy, ten člověk by měl dýchací potíže, 
posunutou nosní přepážku, opakované rýmy nebo ucpanou dutinu, pak bych to riskla. 
Pokud by to člověka iritovalo každý den jen z toho estetického hlediska, pak bych to asi 
taky riskla. Mám zkušenost, že když člověka něco štve, tak do toho pořád rýpe, nahlíží 
na to, protože to jde vidět, je to na povrchu. Člověka to dráždí a kor když je to labilní 
typ. Má z toho zbytečné deprese a komplikace, tak ať si to raději nechá odopoerovat a 
je pokoj. 
 
Zvětšení poprsí 
- Co se týče třeba mladých dívek, tak pokud tam není zdravotní indikace, tak to považuji 
za zbytečně riskantní a nesmyslné. Pokud tam není nějaká velká anomálie nebo nějaký 
stav, který by člověka společensky handicapoval, že třeba nemá prsa vůbec žádná a 
trápí se tím, pak si myslím, že je to nesmysl. Určitě bych to mladým děvčatům 
nedoporučovala. 
 
Liposukce 
- Liposukce je taky velmi riskantní, nyní se vymýšlí různé inovace. Ale když se na to 
člověk zaměří, tak zjistí, že je to stejně všechno na jedno brdo. Tak zvaně o červené 
mašli. Rizik to má spoustu. Výsledky jsem viděla dobré i špatné. Já bych se do toho 
nikdy nedávala ani nedoporučovala. Viděla jsem ženy, které měly problém, že po dvou 
letech to měly zpět. V tom stejném místě, respektive o 20 cm výš. Příroda si to nějak 
vymyslela a každý by se měl naučit respektovat, že je nějaký. Ztotožnit se s tím a naučit 
se s tím fungovat sám za sebe a ne aby se pokoušel to neustále pozměňovat. Konkrétně 
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ta liposukce mi připadá víc riziková, než je toho užitku. Nejistá recidiva, nejisté, jestli to 
toho člověka zachrání. Jestli mu to přinese štěstí a spokojenost, protože ten špek se dřív 
nebo později objeví zase. Myslím si, že jsou to takové kroky proti přírodě. Ten opravený 
nos nehrozí recidivou. 
 
Co lidi žene k plastice? 
- Musí být k tomu nějak disponovaní. Je to otázka sebepřijetí, sebeúcty a suverenity. Já 
když jsem měla 15, tak jsem čněla nad všemi minimálně o hlavu a nikdy jsem se tím 
netrápila. Za to znám spoustu lidí, kteří si z toho udělali životní program. Myslím si, že 
je to vždy otázka takové úzkostné osobnosti, nejisté. Ten kdo je naprosto suverénní a 
vyrovnaný, má sebevědomí, pak nemůže mít problém se svou figurou. Může mít 
problém se svými vědomostmi. Čím jsme chytřejší, tím víc pochybujeme, ale jestli máme 
deset kilo nadváhu, není důležité. 
 
Kolik času by měl člověk věnovat rozhodování, než podstoupí plastiku? 
- Minimálně půl roku až rok by to měl člověk zvažovat. Určitě se nerozhodovat rychle. 
Najít si osobní zkušenosti. Z mé zkušenosti to tak funguje, lidé si řeknou „tam jsem byl a 
byl jsem spokojený“. Samozřejmě každý šmejdí na tom internetu, ale nakonec jde tam, 
kde má osobní reference. 
 
Myslíte si, že klesající cena bude znamenat větší počet lidí podstupující plastiku? 
- Myslím si, že to nebude mít vliv. Lidé, kteří vyhledávají slevy, chtějí ušetřit, ale dělají 
velkou chybu. Cena je značka. Když je něco opravdu značkového, tak to stojí hodně 
peněz a veškeré napodobeniny to devalvují a nikdy to nemůže být kvalitně provedeno. 
Pokud používáte kvalitní nástroje, kvalitní výplně a kvalitní botox, máte zajištěnou 
kvalitní hygienu a kvalitní personál, tak to nemáte šanci udělat ve slevě. Nejedná se o 
řeznictví, kde se omyje maso a prodá se za nové. Lidé jsou podle mě blázni, že chodí do 
slev, pokud se jedná o kosmetiku v obličeji. Jen málo lidí zůstane velkorysých a řekne si, 
tak tohle jsem já, mám se rád a dopřeju si ten luxus. Nechat vstupovat do své integrity 
znamená překročit hodně velké bariéry, a pokud si někdo dává slevu, pak to vypovídá o 
tom, jak si sám sebe váží. 
 
Jak vypadá člověk, který jde na operaci? 
- Často je tam nedostatek kvalifikace, ta žena neví, co má dělat, protože má gympl, což 
je její jediná kvalifikace. Ta žena neví, jestli má dělat ve fitku, v  kanceláři nebo má něco 
distribuovat. Ti lidé jakoby tápou a myslí si, že to vyřeší nová prsa. No ale nevyřeší. 
Druhý problém je, že ženy u nás neumí normálně stárnout, což je škoda. Je to přirozené 
a fyziologické. Samozřejmě se tady nemusíme procházet šedovlasé a plnovousem, ale 
tomu stárnutí celkově se nevyhneme. V první řadě by si to lidé měli uvědomit a přijmout 
ten fakt. A poté mohou fungovat jako Marta Kubišová nebo Marie Rottrová a nebudou 
vypadat trapně jako Helena Vondráčková nebo Eva Pilarová. Je hodně proklamovaný 
kult mládí, stárnoucí ženy jsou obrovskou cílovou skupinou různých obrovských firem. 
Spousta lidí se na to stáří nezvládne připravit ani po stránce psychické ani fyzické ani 
materiální. To všechno souvisí dohromady. Lidé se zaměří pouze na to, že budou staří, 
což se projeví tím, že budou mít vrásky, tak to vyřeším. Ale bohužel namísto toho, aby si 
pořídil bezbariérový byt nebo pohodlný sprchový kout. Řeší nesmysly. Jsou to zástupné 
problémy, kdy ji nebo ho trápí hlavně, že bude starý/á. Je tam několik kroků, nejen si to 
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uvědomit, ale i přijmout to a začít s tím nějak pracovat.  Teď mám šedesát a musím si 
uvědomit, že jsem v jiné pozici, která s sebou nese za 1., za 2., za 3.  Je důležité si to 
ujasnit. Ženy se chtějí neustále vracet do padesáti, tak si dají umělé prsa, ale nevyřeší 
nic. Spíš bych těm lidem doporučila, aby se o sebe starali celý život. Teď nemyslím, 
taková ta doporučení pít dva litry vody denně, chodit pěšky, nekouřit, nepít, denně 
cvičit, protože to by člověk měl z života houby. Žil by podle šablony. Ta kvalita života by 
byla mizerná. Lidé by měli dělat to, co je jim milé, příjemné, to co jejich tělo žádá a co 
jim signalizuje. Když mám ráda pivo, tak ho budu pít a nebudu brát ohledy, že tamten 
časopis to nedoporučuje. Je důležité dělat si to, co vidím, že mi prospívá. To je důležité. 
Včetně té kosmetiky, údržby vlasů, nehtů a kůže a oblékání. Nosit to, co mi vyhovuje, 
dělat si co chci a dělat si to proto, že mně je to milé. To, že chci být mladá, krásná a 
úžasná, to je naprostý nesmysl. Člověk by měl žít tak, aby byl sám šťastný a spokojený a 
ne dle toho, co doporučují trendy. To by člověk žil v pasti. Nedělá to, co chce, ale co se 
od něj očekává. To mi osobně vadilo vždy, ale všimla jsem si, že takto žije velké 
procento lidí. Prudit se dvacet let v nějakém nešťastném vztahu nebo v práci jen proto, 
že tak by to mělo být, protože co by řekli lidi. Je mnohem důležitější ten dobrý pocit. To, 
že dokážete překročit svůj stín a jít si po svém. To přidá tu krásu do vašeho života, 
zkvalitní váš život natolik, že i když byste měla deset plastik, tak nebudete takto 
spokojená, jako když děláte to, co vy považujete za dobré, správné a pozitivní pro sebe, 
případně pro své děti. Ale určitě to netkví v té fyzické kráse. 
 
Je reálná šance vyřešit svůj problém se vzhledem společně s psychologem? 
- Myslím, že ano. Proč ne, ale záleží na tom, kdo to je, jaký je to psycholog, kolik je 
ochoten věnovat času, do jaké míry je tomu ten člověk otevřený. Názor můžete změnit. 
Normální chytrý člověk poslouchá názory druhých, a když se nad tím zamyslí, tak na to 
třeba přijde, že je potřeba něco přehodnotit. 
 

Příloha č. 6: Přepis rozhovoru Monika 

Jak vypadá dnešní krásná žena? 
- Myslím si, že je to rozdělené na takové dva typy ženy. Ten první typ, který se mi třeba 
osobně líbí, je ženská přirozenost. A právě těmi plastikami si ta žena ty věci, které si 
myslí, že jsou na ní špatné nebo se kvůli nim necítí dobře, nemá sebedůvěru a 
sebevědomí, tím to nahradí. Asi by neměla být ani moc štíhlá, ani moc tlustá, takový 
zlatý střed. Samozřejmě chlapi mají rádi hezká prsa, opět ani ne malé ani velké, klasika, 
střed. Vlasy určitě přirozené, já si myslím, že by měla být asi hnědovláska, což je 
přirozenější. Jinak by měla i zaujmout tím, jaká je. Nejen vizáží, ale jak působí na okolí. 
A pak je tady ta druhá stránka. Je kolem nás spousta žen, které jsou už přemrštěné a 
vypadají nepřirozeně. Ale ta nepřirozenost kolikrát ty muže přitahuje. Prodloužené 
vlasy, umělé nehty, plastika, čím víc extravagantnější, tím víc upozorňuje. Každý muž se 
za ní otočí, ale nevím, jestli by takovou ženu chtěl na rodinný život, do budoucna. 
Možná že na pobavení asi ano. Ale jsou i ženy extravagantní od přírody, které jsou 
dominantní a které jsou takového rázu, ale to je zase jiné odvětví ženy. 
 
Máte vůči takovým ženám nějaké předsudky? Jak o nich smýšlíte? 
- Myslím, že v dnešní době už ne. Ta doba je jiná. Třeba já potkávám ve Zlíně jednu 
slečnu, která chodí v takových starodávných šatech a mně se na ní líbí, jak ona je úplně 
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svá. Jí je jedno, co si o ní kdo myslí. Přitom ona je velmi výjimečná! U těch 
extravagantních žen si ale člověk řekne, že se snaží tou plastikou asi něco dosáhnout až 
je taková nepřirozená, řeknu i hnusná. To už se mi vůbec nelíbí. Já beru extravaganci ve 
smyslu permanentního make-upu, nepravidelného účesu apod., myslím, že to k té ženě 
už patří. Zejména od těch 30 nahoru, to jsou ženy, které již mají děti a tyto věci 
potřebují. Navíc je to na takové bázi, že ty lidi to vnímají, že to k člověku patří. Ženám 
stačí jen hloupá změna účesu a tolik jim to dodá sebevědomí, to já vím sama ze svého 
studia. A myslím, že o tom je i ta plastická chirurgie. Dodat té ženě ztracenou 
sebedůvěru. Jakmile je člověk jistější a něco neschovává, hned se cítí líp. Ale nelíbí se 
mi, když to někdo přežene a pak vypadá jako prostitutka z E55. Připadá mi, že je to 
žena nahoře huj a dole fuj. Nedokážu si představit, kolik času tráví taková žena ráno u 
líčení, než někam přijde. 
 
Proč to tyto ženy dělají? 
- Myslím, že je to všechno tou dobou. Když jsem se před deseti lety vdávala, tak jsem si 
představovala, že si najdu partnera, budu s ním až do smrti, budeme mít děti a bude to 
super. Ale dnešní ženy už nemají žádnou úctu k té společnosti a stejně tak si vychovaly 
muže. Můžete mít dokonalý vztah, vše bude perfektní, ale tomu chlapovi pořád něco 
chybí a chce si dokazovat, že je bůh. A právě tyto ženy je hodně upoutávají a ne na tu 
životní dráhu, ale k nějakému tomu chvilkovému opojení s ní. Myslím, že proto se ženy 
dnes snaží být pořád takto extravagantní a výrazné. 
 
Stírají se rozdíly v péči o vzhled mezi muži a ženami? 
- Myslím si, že ano a hodně. Muži jdou také s dobou. Na těch mužích se mi líbí mužnost, 
neodsuzuji slaďoušky, skinheady, vůbec. Obdivuji starší muže, kteří jsou elegantní, umí 
se obléci, zešednou jim vlasy a oni to umí nosit. To se mi moc líbí. Prošedivělý muž, 
který si však začne barvit vlasy už není můj šálek čaje, pro mě je to umělý člověk a 
připadá mi to dost nepřirozené a vůbec se mi to nelíbí. Jemu může připadat, že je to 
hezké a možná to tak i je, ale pro mě ten člověk už ztrácí tu mužnost. Chlap má být 
chlap. Neříkám, že má být cítit potem a mít špinavé ruce, ale určitou stránku mužnosti 
by si měl nechat. Někteří muži dnes mají hodně rádi módu. Já se potkávám s kadeřníky, 
vizážisty a oni do té dnešní doby tak nějak patří, musí to tam být. I když je muž 
v kolektivu žen, tak se ženy snaží pořád vypadat hezky, je to takový motor pro ně. 
V dnešní době na sebe muži dbají daleko víc. 
 
Proč tomu tak je? 
- Já nevím, mně to připadá naprosto běžné. Dřív, když k nám do studia přišel pán, který 
by si chtěl nechat udělat P-shine na nehtech, tak by se na něj každý díval jako na 
blázna, dnes jsou ty služby ale využívány z poloviny muži. A je to dobře, že se o sebe 
starají. 
 
Patří tedy úloha být hezký i mužům? 
- Ano určitě. 
 
Existují od společnosti nějaká očekávání ohledně vzhledu? 
- Vzhled je strašně důležitý ve všech profesích. Pokud komunikujete s člověkem, který je 
vám vzhledem nesympatický, není čistý, tak ta komunikace je okamžitě jiná. Vizáž velmi 
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prodává. A to i třeba v hloupém KFC, teď jsem tam byla a obsluhovala mě slečna, která 
vypadala úplně katastrofálně. Já jsem se štítila si to jídlo od ní vzít. Myslím, že v takto 
velkých podnicích by měli pracovat upravení lidé. Když se třeba podíváme na 
autosalony, jsou tam neodmyslitelně modelky. Vzhled prostě prodává. Navíc vám o 
člověku i dost řekne. 
 
V jakých oblastech má hezký člověk výhodu? 
- Myslím si, že ve všech. Třeba i u žádosti o práci. Pokud jsou v kontaktu zaměstnavatel-
zaměstnanec příslušníci opačného pohlaví, pak je vzhled velmi důležitý. V dnešní době 
už to snad ale ani není o tom, co člověk umí, ale je to o osobních kontaktech a pokud si 
ti dva nesednou, tak nemají šanci do budoucna. I já když přijímám další kadeřnice, tak 
první co chci je vidět, jak vypadá. V dnešní době je životopis bez fotografie neživotopis. 
Dnes firmy chtějí vidět fotografii, než si vás vůbec pozvou na pohovor. 
 
Dá se vzhled zařadit mezi pozitivní vlastnosti člověka? 
- Myslím si, že neznamená automaticky, že kdo je hezký je i dobrý, milý nebo cokoliv. Na 
tom vzhledu to i dost poznáte. Přešlechtěný člověk podle mě zakrývá třeba něco, co 
neumí. Připadá mi, že některé ženy se na sebe snaží upoutat pozornost a tím si 
kompenzují, že v jádru už pak nic není. To už jsou pak jen takové ty modelky, nebo 
modelové, kteří už nemusí dělat nic, jen chodit. Takové věšáky na šaty. 
 
Je nějaká metoda péče o vzhled, která je pro vás již krajní? 
- U mužů nemám ráda, když svaly, které si snaží budovat, jsou přifouknuty právě těmi 
steroidy. Vypadá to sice možná hezky, když zrovna cvičí, ale já mám třeba v mém věku 
už strach, že bude impotentní a nebude moc mít nikdy děti. Pro mě už je to stopka. 
Dobře, ráda se na to podívám, ale doma bych to mít nechtěla. Ale jinak mě nic 
nenapadá, myslím, že i třeba botox a facelifting začaly patřit do toho běžného života. 
Dříve to bylo tabu, stejně tak i umělá prsa. Já spíš nemám u žen ráda to nekonečné 
řešení diet. Třeba liposukce je OK, je to nějaké manuální odstranění těch tukových 
buněk, sádla, ale už třeba nepodporuji kryolipolýzu a tady ty věci, které ještě nejsou 
100% odzkoušeny. Tady ve Zlíně se stalo, že slečna, která byla papírově zaškolena, 
popálila klientku, protože ji prováděla kryolipolýzu na místech, kde se to nesmí. Tohoto 
se bojím a do toho bych nikdy nešla. 
 
Co třeba žehlení pleti galvanickou žehličkou? 
- To už je taky běžné. To je kosmetika. Když kosmetička dnes nemá elektronickou 
špachtli, chemický peeling nebo laser, tak už to ani snad není kosmetička. Dřív se 
napařovalo ručníkama, byl to proces na dvě hodiny, ale dnes je to mnohem 
urychlenější. Jenže já mám třeba ráda staré metody, ať se klidně rozvíjí nějakým 
směrem dál, ale ty přeumělkované věci už začínají poté tělu škodit, třeba člověku 
přibyde vrásek. Ale má to své pro i proti. Dnešní doba je hrozně uspěchaná, hektická, 
neustále máme u ucha telefon, nikdo na nic nemá čas a kůže stárne rychleji. Je to 
problém stresu. Všichni vám řeknou, ať se nestresujte, ale to nejde. To tělo se pak 
zbytečně huntuje. Byla u mě slečna, která má 22 roků a tvrdila mi, že jí jedna žena, 
která jí píchala botox řekla, že je nejlepší začít co nejdřív. Ale toho já nejsem zastánce. 
Možná je teď na tom finančně dobře, ale co potom? Nemusí mít peníze a pak už tam 
může vyběhnout ta závislost, nemám ty peníze, ale mám tam tu rýhu a co teď, už se 
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zase spouští ten stres, nervy, zbytečnosti. Tyto věci by měly být prostě pro starší ženy. 
Ale zase na druhou stranu se mi líbí, když člověk stárne přirozeně. Ale co, neodsuzuji 
nikoho, je prostě taková doba. Mně třeba všichni říkají, ať si jdu píchnout botox mezi 
obočí, ale já prostě nechci. Mně to takhle vyhovuje, je mi třicet a až mi bude čtyřicet, 
tak se o tom třeba budu bavit. Nevím, co bude za deset let. Asi vrásky budou, ale já 
jsem přesvědčená, že moje druhá plastická operace budou víčka a jinak nic víc. Já jsem 
spokojená. 
 
Víčka jsou nyní velkým hitem. 
- To ano, ale víte čím to je? Lasercentrama a očníma klinikama. Umí vám to udělat i 
tam, takže když člověk přijde na oči, tak oni jim to dokáží nabídnout. A pokud jim 
pomáhá pojišťovna, tak je to vyřešeno. U těch očí je to hrazeno z části pojišťovnou, 
takže hned je to jiná záležitost než třeba s těmi prsy. 
 
Tablety na hubnutí 
- Já mám opačný problém. Bohužel to tedy nemohu posoudit, já kdybych mohla přibrat, 
tak klidně ráda přiberu. Ale nebudu kvůli tomu brát žádné léky, to určitě ne. Vím, že 
ženy hubnutí dost řeší, léky na hubnutí třeba i zabírají, ale dost velká část je placebo. 
Člověk, který se však věnuje sporu, snaží se o své tělo dbát, tak nikdy nepřibere do té 
míry, že by si musel pomáhat chemií a nebude mít takové partie, jaké nechce. 
 
Tablety na zvětšení prsou 
- Ty mám vyzkoušené, některé fungují a některé ne. Byl to takový předkrok, než jsem 
začala přemýšlet nad plastikou. Ale to jsem řešila před dvanácti lety, možná i víc, když 
to vyšlo jako novinka. Koupila jsem si balení asi za dva tisíce a celkem to i fungovalo, 
ale musíte to jíst pořád. A já mám problém s pozřením čehokoli, obzvlášť tablet. Malý 
efekt tam byl, ale nebyla jsem po porodu. 
 
Jak dlouho trval proces rozhodování, než jste podstoupila operaci? 
- Jakmile mne vůbec napadla ta myšlenka, tak jsem se rozhodla hned. Vždycky jsem 
měla celkem pěkná prsa, ale po porodu se mi prsa hrozně vyfoukla. Bylo to skutečně 
hrozné, jsem velmi hubená a ta povislá prsa vypadala příšerně. Spíše jsem řešila 
finančně, ta operace byla velmi finančně náročná, obzvlášť po tom porodu. Zvažovala 
jsem, zda ano či ne, ale potom jsem si řekla, že půjdu klidně i na leasing, bylo mi to 
jedno. Prostě jsem chtěla. Bylo to rozhodnutí poměrně rychlé. 
 
Byl kolem vás někdo, kdo s operací měl zkušenost? 
 - Ano, hodně lidí. Začala jsem si potom sondovat doktory, kteří to dělali. Viděla jsem ty 
výsledky, takže to rozhodování bylo jednodušší. Navíc ty holky měly zkušenosti, třeba mi 
řekly, že doktor mi bude doporučovat méně mililitrů, než budu sama chtít a ony všechny 
říkají, ať se nedám, ať si dám větší. Navíc, když jsem se rozhodovala, tak jsem k sobě 
v podstatě stáhla i kamarádku, takže jsme šly zároveň. Já bych šla i bez ní, ona měla 
spíš podporu ve mně, já jsem se na to těšila a chtěla jsem to. 
 
Takže reference jste měla od známých? 
- Ano, chodí ke mně hodně klientek, které byly u toho konkrétního doktora a já jsem tak 
viděla, do čeho jdu. Proto jsem mu i důvěřovala, navíc to byl chirurg, který dělá 
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popáleniny malým dětem. Říkala jsem si, že pro to má cit. Navíc on dělá tu práci jinak, 
na těch prsou to šlo vidět. Nemám ráda ten umělý tvar prsou, v jeho prsou však ta žena 
neztratila tu přirozenou ženskost. Proto on doporučuje menší implantáty, aby to na 
první pohled člověk ani nepoznal. 
 
Měla jste nějaký finanční strop? 
- Ne, já jsem chtěla to nejlepší. Vybrala jsem si ty nejlepší věci, které mi umožnili. Teď 
ale nemluvím o pobytu, vybrala jsem si doktora z Brna, který jezdívá operovat i sem do 
Zlína. Všichni mi doporučovali, ať jedu já za ním do Brna, že je to tam velmi luxusní a 
pohodlné. Pro mě však bylo určující, že tu budu mít rodinu a mohu se za deset minut 
přemístit z nemocnice domů na lůžko. Když se člověk rozhodne o plastické operaci, tak 
se na to hlavně musí těšit, není to zákrok, že jdete na operaci, protože musíte. 
Nezachraňují vám život, vy jdete dobrovolně a musíte se těšit. Já to aspoň takto pojala. 
Kdežto ta moje kamarádka z toho byla vystresovaná. Samozřejmě jsem se vnitřně bála, 
dokonce jsem si jednu dobu říkala, že jsem si to ani neměla dávat. Člověk má jiné 
pocity, není to jen o tom pěkném. Například to dost tlačí a je to prostě umělina ve 
vašem těle. Já chci mít navíc ještě jedno dítě a mám tedy velký strach, co z toho bude. 
 
Z čeho jste měla největší strach? 
- Ze zdravotních komplikací. Nebála jsem se, že to nebude vypadat tak, jak chci, protože 
jsem si připlatila doživotní záruku, takže by mi to spravili. Ta cena byla dost vysoká. Já 
jsem se hrozně bála, aby to mé tělo vůbec přijalo. Bylo k výběru spoustu velikostí, 
značek, typů silikonů a dva roky potom se otevřela ta velká kauza s nekvalitními 
nebezpečnými silikony. Já to předvídala, že si mám připlatit. Samotná operace stojí 
dvacet tisíc, narkóza pět tisíc. Zbytek šlo na materiál, stálo mě to sedmdesát tisíc. 
 
Jaké byly vlastně vaše očekávání? 
- Doufala jsem, že mi to zvedne sebevědomí a že si konečně budu moci koupit 
podprsenku bez silikonu. Ať jsem byla v plavkách nebo jen v podprsence, tak jsem 
investovala do kvalitních vycpávek, silikonu a všeho možného a když si to člověk 
spočítal, tak jsem za to utratila i dost peněz. Jedna podprsenka stála tři tisíce! Už mě to 
nebavilo, bylo to těžké, potila jsem se v tom a já se hrozně těšila, že pak budu moct 
nosit třeba i tričko bez podprsenky. Dobře to trochu přeháním, tak minimálně jsem se 
velmi těšila, až budu moci nosit halenky s výstřihem. Roláků a triček jsem už měla 
opravdu dost! 
 
Jak se na to tvářil manžel? 
- V té době jsem byla ještě vdaná a partner nechtěl. Protestoval a svým způsobem to 
byl i důvod našeho rozvodu. Já si stála za svým názorem. 
 
Byl ještě někdo, kdo vás odrazoval, nebo naopak podporoval? 
- Samozřejmě mě dost odrazovali rodiče. No a pak mi spíš všichni tiše záviděli, 
kolegyňky, kamarádky. Každý by chtěl, ale nepamatuji se, že by mě někdo podpořil. Ale 
říkám, bylo to moje rozhodnutí a já bych stejně asi na nikoho nedala, nezajímalo mě to. 
Ať si každý o tom myslí kdo chce, co chce. Pro mě byla nejdůležitější ta sebedůvěra a 
ten pocit, že jsem aspoň něco, co jsem v životě hrozně chtěla, si sama dopřála. Navíc 
jsem o tom rozhodovala jen já. 
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Další operace bude tedy plastika víček? 
- Je to možné, i moje maminka má problém s přepadlými víčky. Člověk vypadá 
ustaraně, někdy to i vadí zraku. Mně to přijde jako taková kosmetická úprava. To je 
třeba i ten botox, ale do toho já už bych nešla. Kamarádky kolem mě byly třeba i na rty, 
ale já si myslím, že by mi to neprospělo. Já to nechci. Třeba permanentní make-up… 
Dobře, to mi nevadí, ale zvětšit si rty, proč? Pokud nemám nějakou vadu, tak nemám 
důvod. 
 
Co si myslíte o liposukci? 
- Před patnácti lety byla moje kamarádka na první liposukci a stalo se jí, že měla jednu 
nohu širší. To jsem si řekla, že bych tedy v životě nepodstoupila, že to raději budu tlustá. 
V té době, když jsem šla na prsa, však začali s metodou, kdy tuk, který odsají z partií, 
kde ho nechcete, vám přemístí do prsou. Jenže v té době ta metoda stála dvě stě 
padesát tisíc. Dnes už je cena snad na padesáti tisících a to už si myslím, proč ne, ať si 
to ta žena klidně zkusí. Liposukce je tím pádem určitý počátek tady toho přepíchávání 
tuku. Nemám s tím ale žádnou zkušenost, i kdybych byla tlustá, tak liposukce nikdy. 
 
Jakou roli mají média? Podle koho my chceme vypadat? 
- Asi ano, hrají důležitou roli. Ale myslím si, že ženy samy od sebe hledají tu zmiňovanou 
sebedůvěru. Je to o každém člověku zvlášť. Znám spoustu lidí, kteří ani nemají televizi, 
nedívají se na ni a jsou to hezké ženy, to stejné i muži. Spíš tady hraje velkou roli ta 
rozvrácenost vztahů. Pořád někdo někde někoho lovit, lidé se snaží pořád vypadat 
dobře, co kdyby někde někoho potkali. Je to super pocit, když se na vás třeba usměje 
chlap v supermarketu, než když jdete s mastnými vlasy a igelitkama, pak tu hlavu máte 
spíš skloněnou. Je to tou uspěchanou dobu. Některé věci, které by ženy měly prožívat ve 
třiceti, prožívají už ve dvaceti a pak ty mladé holky přicházejí o to hezké období. Kromě 
médií je podle mě i důležité to, kde člověk žije, s kým se stýká, jakou má práci. Ale ta 
plastika je o každém člověku zvlášť. 
 
Jak probíhala vaše operace? 
- První co bylo, když jsem se probudila tak jsem chtěla okamžitě ta prsa vidět. Sestřička 
mi říkala, že je to v pohodě, že mi večer budou měnit převazy. Tak jsem se aspoň pořád 
ohmatávala a byla jsem moc spokojená. Jenže to mi doktor řekl, že jak sundají tu 
speciální podprsenku a drény, tak že se to ještě zmenší a já byla nešťastná, protože ta 
velikost mi vyhovovala! Ale nakonec jsem byla ráda, protože ta kolegyňka měla sama o 
sobě velká prsa, ale chtěla větší. Já když ji teď vidím, připadá mi, že vypadá jak 
věstonická venuše a to už se mi vůbec nelíbí. Ale ona je spokojená. Moje 
rekonvalescence však byla hrozně dlouhá, ten sval byl nefunkční alespoň půl roku. 
Například řízení auta bylo dost obtížné a já bez auta nemůžu fungovat. Jsou to čtyři 
nebo pět let, co ta prsa mám, ale je to teprve rok, než mě vše přestalo úplně bolet. Nyní 
už však nemám žádné problémy. 
 
Jak zpětně hodnotíte své rozhodnutí? 
- Určitě to doporučuji. Hlavně vybrat správného doktora, žádné levné věci. Vědět do 
čeho jdu, co ten lékař dělá. Není doktor jako doktor. Mám známou, která dělá sestřičku 
pro plastiky a na černo píchá botox, vyplňuje rty ženám skoro na toaletách. Já viděla ty 
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holky, jak vypadají a hrozné. Jedné ten botox do večera vytekl z oparu bokem a ten ret 
má od té doby svislý. V životě bych do ničeho takového nešla.  
 
Stala se plastika běžnou procedurou péče o vzhled? 
- Já myslím, že ano. Dnes už je to dokonce i na slevových portálech. Je tady ale problém, 
že lidé si tak rychle a pohodlně koupí tu službu, ale už se nedostanou k vyhledávání 
informací, které by měli vědět. Jenže to jsou právě ty ženy, které já nemám ráda. Říkám 
jim zrůdičky. Snaží se za dobrou cenu někam dostat k neprofesionálním lidem. Co 
nejlevněji, ale aby mohly říct, že to mají i ony. Když jsem byla na té své plastice, 
překvapilo mě i kolik mužů, dokonce veřejně známých odsud ze Zlína, si šlo nechat 
píchnout botox. 
 

Příloha č. 7: Přepis rozhovoru Hana 

Jak by měla vypadat žena, která je společností považována za krásnou? 
- Asi určitě štíhlá, ideální postava s delšími vlnitými vlasy, výrazné oči, rty, lícní kosti. Asi 
by se měla namalovat, aspoň trošku, přeci jen je dnes takový ten trend, že se ženy 
malují i k popelnici. Mně osobně se vždy líbily delší vlasy, sice mám období, kdy jsem 
úplně nakrátko, ale většinou si to pak nechám dorůstat. I když teď třeba má nová Miss 
krátké vlasy, takže zas tak důležité to není, jde o to, aby to ženě slušelo, aby byla pokud 
možno přirozeně krásná. Dokonce se říká, že teď je i trend přirozeného líčení. Má kolem 
25 let, aby měla nějaké zkušenosti, ale aby na ni ještě nepůsobila gravitace. 
 
A co muž? 
- Dnes na sebe chlapi docela dbají. Chvilku jsem měla takovou brigádu, kde jsme dělali 
ultrazvukové liposukce a chodilo tam i dost mužů na liposukci břicha. Z celkového počtu 
klientů to bylo asi 10% mužů, ve věku kolem 25 – 30 let. Takoví ti, kteří nemají čas cvičit 
a myslí si, že to doženou právě tímto. 
 
Jak vypadá ideální muž? 
- Myslím, že muži nemusí být nějací extra krásní, stačí, aby byli sympatičtí a zůstali 
chlapem. Osobně se mi nelíbí hubení, drobní, naopak mám ráda statné muže. Ani mi u 
nich nevadí, když mají trochu bříško, kdežto u ženy to bříško jde vidět víc, i třeba 
v plavkách. U mužů je nejhorší, když mají krátké nohy a velký zadek, to je hrůza. Ani 
plešatý chlap nemusí být ošklivý, pokud má pěknou lebku. 
 
Patří tedy úloha být hezký/á oběma pohlaví? 
- Spíše ještě ženám, pro spoustu mužů ten vzhled ještě pořád není důležitý a řeknou 
vám, že pořádný chlap má smrdět, což je samozřejmě nesmysl. Hrozně důležitou roli 
tam hrají ženy, v tom jaký má ten dotyčný muž vztah ke kráse jako takové či ne. Můj 
bývalý manžel, když byl se mnou, tak dbal na to, jak vypadal, kdežto když už jsme nebyli 
spolu, tak na to kašlal. Teď když třeba za mnou zajde, tak s ním jdu do města a on si 
koupí oblečení na mé doporučení. Někteří to samozřejmě mají již dané, ale někteří dají 
na ty ženy. Můj syn má dvaadvacet let a někdy mám pocit, že na to docela hledí, 
sprchuje se dvakrát denně a neustále se voní, ale tvrdí, že vzhled není důležitý. Nejspíš 
podle situace. 
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Kde je určující, aby člověk dobře vypadal? 
- Záleží na pozici v zaměstnání, na to kde pracujete. Já třeba dělám v kolektivu žen, kde 
se neustále sledujeme, kdo je jak namalovaný. Díky tomu, že dost zvládám těch 
technických věcí, tak holky o mě říkají, že jsem půl chlapa, takže já na to až tak moc 
nejsem na to malování. Dnes však jdeme ven, takže vím, že si umyju vlasy, namaluju 
se… Ale není pro mě tak důležité, abych ráno vstala o půl hodiny dřív a namalovala se, 
to ne. Dám si jen řasenku, rtěnku a jdu. Na druhou stranu plastiku mám za sebou, je to 
komické, asi je to podle situací, opravdu. 
 
Co třeba seznamování? 
- Tak určitě, pokud se chce člověk seznámit, tak musí vypadat co nejlépe. Já jsem teď 
byla také v takové situaci, jelikož jsem již 5 let rozvedená, ale to jsou takové návaly. 
Mám vždy pocit, že mě to chytne v určitých obdobích, třeba na jaře a před Vánoci. 
Mám pocit, že je vše v háji, že jsem sama a musím držet dietu. Už teď si někoho musím 
najít, pak mě to zase nějak přejde. Člověk si navíc uvědomuje, že tak nějak přichází to 
léto a budu chtít jít s dcerou na koupák, ale nepůjdu, protože se tam nebudu cítit dobře. 
A už je to problém. Tím, že mám nepravidelný život díky své práci, tak dělám všechno 
nepravidelně. Díky nočním směnám, na kterých sloužím dvanáctky, si nejsem schopná 
nastavit pravidelný režim, proto diety jsou u mě problém. Nemůžu pravidelně cvičit, 
když mám permanentnku do posilovny, tak se tam třeba vůbec nedostanu, když mám 
víc služeb. Tím, že mám ještě koníčky šití a pečení, tak nevím, co dělat dřív. Všechno mě 
baví, ale sedím na třech židlích a nestíhám nic pořádně. 
 
Jsou ze strany společnosti nějaká očekávání ohledně vzhledu? 
- Je důležité, aby ten člověk byl sympatický a náležitě upravený pro danou situaci. Aby 
neměl urvané knoflíky, boty od bláta. Podle toho, jak se člověk o sebe stará, jde poznat, 
jak žije. 
 
Mají v tom vliv média? 
- Určitě. Kolikrát se dívám na fotografie hereček, zpěvaček či jiných známých osobností 
a pak vidím, jak je někde zachytili nenamalované a vypadají nic moc. Někdy si říkám, že 
když by mě taky tak namalovali a oblékli, tak třeba budu vypadat taky tak. Nikdy jsem 
osobně neměla žádný vzor, neměla jsem se ke komu připodobnit a odvíjet od toho svůj 
styl. Až tak jsem to moc neřešila. Je to o sympatiích podle mě. Mám dvě kamarádky, 
které jsou velmi silné, ale jsou tak milé, pěkné a sympatické v obličeji, tak mi to ani 
nepřijde, že jsou vlastně tlusté. Ony svá kila umí nosit. Je to umění dobře se cítit. Já taky 
nejsem štíhlá, ale kolikrát se mi stane, že se obleču a cítím se v tom oblečení dobře a 
ještě mi to i někdo řekne, že jsem třeba zhubla, tak se hned cítím krásnější. Někdy se 
však člověk špatně probudí, je unavený a podle toho i vypadá. Je pravda, že podle toho, 
jak se člověk cítí, tak i vypadá. 
 
Musíte vy sama někde dobře vypadat? 
- Ano, dříve jsem chodila na schůzky firmy JUST a věděla jsem, že tam nemohu chodit 
jen třeba v riflích a tričku. Vždy jsem musela mít nějaký kostým, nebo šaty a být 
upravená, nalakované nehty. Určitě jsem se na to připravovala mnohem víc, než když 
jdu třeba na kávu s kamarádkou. Člověk automaticky předpokládá, že ten manažer 
nepřijde v džínech. 
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Jakou váhu má pro vás fyzický vzhled? 
- Já vůbec nemám čas na žádné obcházení kosmetiky, masáží a tak. A ani finance, 
abych si to mohla dovolit. Vždy když se někam dostanu, tak si říkám, jak je to úžasné, že 
se někam dostanu. Nechala jsem si však udělat umělé nehty a měla jsem je maximálně 
tři měsíce, ta pravidelnost, že tam musím chodit každé tři týdny, mi prostě vadí. 
Nezvládám to časově. Vím, že bych měla chodit na kosmetiku, ale jsem lajdák. Stejně je 
to s dietami, to mám teoreticky zmáknuté, ale realita je trošku jiná. 
 
Je pro vás nějaká metoda péče o vzhled už krajní? 
- Ano, třeba velké tetování. Je to věc nevratná, a když už třeba vratná, tak s velkými 
problémy, takže toto vůbec. Stejně tak piercingy, zejména na intimních místech, to je 
pro mě nepřípustné. Nebo různé implantáty do čela, jak si lidé dávají ty různé rohy.  
 
A z plastiky? 
- To nevím. Kdyby mi třeba slíbili, že tímto opravdu zhubnu, nebo budu mít užší stehna, 
tak já bych se asi nechala ukecat. Jen na to mít finance. 
 
Tablety na hubnutí 
- Nevěřím jim. Prošla jsem si jimi, vyzkoušela, ale vím, že to nefunguje, možná jen jako 
podpůrný prostředek. Měla jsem tablety, které zabraňovaly chuti na jídlo a ty jediné 
zabraly, ale je to svinstvo pro játra. Takže ty už se ani nevyrábí. Ty ale fungovaly 
opravdu dobře, na stole mohlo být cokoliv a já jsem na to neměla chuť. 
 
Tablety na zvětšení poprsí 
- Nemyslím si, že to funguje. Přijde mi to jako nesmysl i technicky, že to snad ani nejde. 
Prsní svaly se dají posílit, ale nemyslím si, že se dají zvětšit tím, že budu jíst pilulky. Ženy 
však zjistí, že to nefunguje a pak se třeba rozhodnou pro tu plastiku. Já znám ženy, 
které prsa nemají žádné, mají z toho mindráky a pokud jim to takto pomůže, tak proč 
ne. Já si myslím, že plastika je dobrá. Pokud je to na únosné míře a nepřehání se to, tak 
proč to nezkusit. Ale samozřejmě se musí zvažovat ta rizika. 
 
Steroidy 
- S tímto nemám absolutní zkušenost a přiznám se, že o tom ani moc nevím. Vím jen, že 
jsou zakázané a mají velké vedlejší účinky. Žádné tabletky bych nedoporučila, protože 
vím, že funguje možná tak jíst zdravě, rozumně a cvičit. 
 
Kosmetické úpravy 
- Jedna paní mi vykládala, že si nechává žehlit pleť a že to funguje úžasně, ale nemám 
s tím vlastní zkušenost. Zatím tuto potřebu ani až tak nemá, ale do budoucna se tomu 
nebráním. Pokud bych věděla, že to funguje a měla bych na to finance. Zatím však 
nevím. Určitě bych si zjistila ohledně toho informace a snažím se najít někoho, kdo už 
s tím má zkušenost. Bez toho bych na nic takového nešla.  Ale neříkám, že ne. Zatím 
nevím. 
 
Permanentní make-up 



   41 

- Lákají mě linky a rty. Mám z toho ale trošku strach, co když té kosmetičce ujede ruka? 
Toto se mi líbí, že bych už opravdu nemusela se téměř líčit, je to jednoduší. Osobně se 
mi ale nelíbí vytetované obočí, připadá mi to příliš ostré a nepřirozené. Linky a rty když 
jsou pěkně udělané, tak je to super. 
 
Botox 
- Zase nevím, protože to nemám vyzkoušené, ale mám kamarádku v Praze, která tyto 
injekce dělá. Domlouvaly jsme se, že se v létě sejdeme, uděláme si nějakou pařbu a že 
bychom to mohly vyzkoušet, tak nevím, asi tu zkušenost budu mít až později. Říkala 
jsem si, že bych si nechala odstranit kruhy pod očima, protože to mám vrozené a trápí 
mě to. Ale mám z toho trochu obavu, slyšela jsem i negativní názory, takže zatím 
uvidíme. Počkám si a uvidíme. 
 
Plastika očních víček 
- Oční víčka když padají tak určitě, to si myslím, že mě čeká časem taky. Má to i hodně 
kolegyň u mě v práci, já bych řekla snad i deset, o kterých vím. 
 
Plastika uší 
- To se dělá i u dětí, to je fajn. Pokud má člověk klapaté uši a vadí mu to, tak určitě. Já je 
mám taky trochu klapaté, ale holky mi na druhou stranu vždy záviděly, že mi za tím drží 
vlasy. Já s tím nikdy problém neměla, neřešila jsem to 
 
Operace nosu 
- Kamarádka má operaci nosu a má ho horší, než ho měla předtím. Nechala si to dělat 
ve Vídni. Když přijela, tak jsme se všichni hned dívali na nos a nemyslím si, že ho má 
hezký. Osobně já mám svůj nos ráda, nemám ho velký, hrbatý, mám ho tak akorát a 
ona měla takový trochu klofan, ale jí to sedlo. Ten nový nos má sice rovný, ale nepasuje 
jí do obličeje, něco tam prostě vadí. Ani nevím, jestli je sama spokojená, protože my se 
už o tom nesmíme bavit. Je to jakési tabu a všichni říkají, neříkejte to před Andreou, 
takže se o tom nebavíme. Spousta lidí má ale problém zdravotní, třeba ale u této 
konkrétní kamarádky šlo o vzhled a ona na ten svůj nos bývala naštvaná už dřív. 
 
Operace poprsí 
- Mám pár kamarádek, které si spíš nechaly prsa zmenšit ze zdravotních důvodů: bolesti 
zad a krční páteře. Pokud má někdo ale opravdu malá prsa, plochá a pomůže jim to pro 
lepší pocit, tak proč ne. Kdybych na to měla finance, tak si spíš nechám zpevnit, ne 
zvětšit prsa, do budoucna. Nemyslím si, že bych byla proti tomu. U mladých holek mi to 
ale přijde nesmysl, v podstatě před tím, než člověk porodí. Mám zkušenost s ženami, 
které mají implantáty, porodily a kojí, ale většinou s tím mívají potíž. Ta prsa potom 
mohou spadnout, jsou s tím problémy. Já bych to doporučila spíš až po čtyřicítce, po 
porodech. 
 
Stavíte se takto i k ostatním operacím? 
- Určitě, znám holku, které je dvacet a má botox, ale co bude dělat ve čtyřiceti? Bude 
muset mít připínáčky za ušima. Myslím si, že u kvalitních institucí, u těch klinik by měl 
být i psycholog, který s tím daným člověkem promluví. Hrozný nesmysl je, když si člověk 
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nechá udělat plastiku kvůli kamarádce, nebo kvůli manželovi. Musí to dělat kvůli sobě, 
to je strašně důležité. 
 
Je plastika běžnou procedurou péče o vzhled? 
- Nemyslím si, že je to úplně běžné. I když kolem sebe v určité skupině lidí ano. My v tom 
zdravotnictví, když se v tom pohybujeme, tak tam to je poměrně běžné. Jsou tam i 
doktoři, kteří si to jako kdyby na nás zkoušeli, a my to měli zadarmo, takže samozřejmě 
do toho člověk šel. Třeba moje kamarádka šla na plastiku břicha ještě před tím, než 
plánovala děti, což mi přišlo jako nesmysl. Byla to ztráta času a zbytečný zákrok, i když 
se to na ní jen učil. Neřekla bych, že je to třeba vzděláním, ale spíš to mají ty 
svobodomyslné ženy, samostatné nebo u manželek podnikatelů. Nechci to shazovat, 
ale nemyslím si, že třeba prodavačka v obchodě by šla na plastiku. 
 
Jaké motivy vás vedly k podstoupení zákroku? 
- Vždy jsem strašně chtěla mít štíhlé nohy, ale mám je po mamince, takže bohužel mně 
to vůbec nepomohlo. Nevím, mám pocit, jako kdybych na tom zákroku vůbec nebyla. 
Byla jsem tam v roce 2002, možná 2003. Já jsem to potom i reklamovala. I když jsem 
štíhlejší v pase, mám problém se spodkem, proto jsem si nechala udělat liposukci 
stehen, hýždí a kolen. Chtěla jsem to dát pryč, stáhnout to. Musela jsem nosit upnuté 
kalhoty a nemyslím si, že bych jedla víc, než předtím. Jedla jsem úplně stejně, díky práci 
nepravidelně. Dokonce spíš zapomínám jíst, protože mě ta má práce často úplně pohltí. 
Jakmile jsem sundala ty elastické kalhoty tak jsem neprožila ten pocit, že bych ty nohy 
měla štíhlé, vůbec. Potom mi to teda dělali znova, tentokrát zdarma, platila jsem jen 
narkózu. A kromě malinkých jizviček, které mi zůstaly do dnes, mám nohy pořád stejně 
silné. Tehdy jsem k tomu přišla úplně náhodně, jen jsem o tom mluvila a jim se tam na 
klinice udělal volný termín. Já jsem se musela rychle během dvou dnů rozmyslet. 
Všechno to tak pěkně vyšlo, ale ten efekt nebyl žádný. Odjakživa jsem měla zadek a 
stehna proti pasu výrazné, v pase 60 a boky kolem stovky, to je velký rozdíl. Takže to 
bylo vždy dost vidět, vždycky mně to vadilo a pořád mi to samozřejmě vadí. 
 
Zjišťovala jste si informace o ostatních klinikách? 
- Tehdy jsem si sbírala jakési informace, ale přišla za mnou kolegyně s tím, že se uvolnil 
termín a jestli teda chci jít, že ta primářka je moc dobrá. Tak jsem to prostě riskla. Měla 
jsem reference od známých, ale myslím si, že to byla chyba. Byla jsem ještě asi 14 dní 
předtím u jiného pana doktora, který mi řekl, že by to stálo asi ještě o dalších deset tisíc 
víc a ten mi to chtěl dělat jen v lokále a natřikrát. Říkal, že ten typ nohou, jaké mám já 
je problematický. Nemám klasické ženské boky a tím, že mám jinak uložený ten tuk, tak 
právě proto mi to navrhoval takto. Tím, že to stálo o deset tisíc víc, tak ta představa už 
pro mě nebyla reálná, hrálo tam roli i to, že by mi to dělal jen v tom lokále. To jsem se 
bála. 
 
Měla jste nějaký finanční strop? 
- Tehdy mě to vyšlo na třicet tisíc a to už jsem si říkala, že je max, že víc bych už nešla. I 
tak to pro mě byly vyhozené peníze. Navíc to bylo moc narychlo, tehdy ani nebylo tolik 
těch možností. Plastická klinika byla v Praze, v Brně, jinak nikde nic. Teď už jsou ty 
možnosti úplně jiné. Mít ty peníze a chtít si to udělat, tak bych si to objela a zjistila bych 
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si co a jak. Teď na to ale nemám finance, takže teď určitě ne. Hlavně už mě to odradilo 
tím, že mám tuto špatnou zkušenost. 
 
Jaká byla vaše očekávání? 
- Doufala jsem, že budu mít ty nohy štíhlé a že třeba budu moci nosit sukně nad kolena 
nebo kraťasy aniž bych se styděla, nebo měla nějaký mindrák. Ty svoje nohy jsem 
vždycky hrozně řešila, byla jsem štíhlá v pase, navíc to břicho člověk třeba sfoukne, ale 
ten zadek a nohy to nejde. 
 
Zkoušela jste i jiné metody? 
- Jak vyběhly na slevíkách takové ty různé laserové ošetření, tak to jsem zkusila, ale je 
to o ničem. Potom jsem tam začala pro toho pána pracovat, a když třeba klientka 
nepřišla, tak jsem to mohla udělat sama sobě. A vím, že to prostě nefunguje. Za ten 
měsíc jsem to měla třeba desetkrát a nic. 
 
Nemáte nějaký zdravotní problém? 
- Ne, chodíme na pravidelné zdravotní kontroly a já ty odběry mám právě vždy 
perfektní. Já jsem i dost mlsná, pořád dostávám nějaké sladké úplatky v práci, takže 
není to, že bych byla ze vzduchu. Možná když bych pravidelně jedla zdravou stravu, tak 
by to bylo o něčem jiném. Nebudu to tedy svádět na zdravotní stav. Hraje tam ale roli 
genetika a ty chutě navíc nejsem schopná úplně korigovat. 
 
Čeho jste se na operaci nejvíc bála? 
- Měla jsem strach z jizev a hlavně z embolie. Tím, že jsem si ale vždy připadala zdravá, 
tak jsem to až tak moc neřešila. Ta představa štíhlých nohou převážila ty pocity strachu 
z těch rizik. 
 
Odrazoval vás někdo? 
- Jo určitě, v rodině mě odrazovali, stejně tak kolegyně. Nejdříve jsem nic nechtěla říct, 
ale jelikož jsem si brala volno a stejně jsem věděla, že by se to brzy dozvěděli, tak jsem 
to prostě vypustila. Všichni mě pak pořád pozorovali, což bylo hrozně nepříjemné. Teď 
už díky bohu ne, sem tam si na to někde vzpomene, tak si z toho spíš dělám srandu, už 
to tak neřeším. 
 
Měla jste naopak nějakou podporu? 
- Ano, manžel mě dost podporoval. Říkal, že když to chci, tak teda jo. Pokud mi bude 
lépe. Pak se o mě staral, to bylo úplně super, bez problému. Ta rekonvalescence nebyl 
problém, říkala jsem si tak parádo trp, chtěla jsi to, dobře ti tak. Ale nebyla to žádná 
hrůza. Ty bolesti nebyly nezvládnutelné. 
 
Jak zpětně hodnotíte Vaše rozhodnutí? 
- Tento konkrétní ústav bych už určitě nedoporučila. Mám pocit, že mi to vůbec 
neudělali. Ani mi neřekli, kolik toho tuku odebrali. Logicky se ty tukové buňky nemnoží, 
ony se jen nafukují, takže si pořád říkám, že by ty nohy měly být štíhlejší, ale tím, že jsou 
pořád stejné, mám pocit, že jsem ty peníze vyhodila za nic. To bych opravdu musela 
vidět někoho, kdo byl v nějakém ústavu, je to rok a on má ty nohy pořád štíhlé a přitom 
nemusí držet extrémní dietu, že jí jeden salátový lístek za den. Já vím, že se ta postava 
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mění, já jsem nikdy třeba neměla břicho, i po dětech jsem měla spíš břicho jako lavor a 
teď poslední dva tři roky, po té čtyřicítce si člověk na to jídlo musí dávat víc pozor. Měla 
jsem i dost negativní zkušenost se sestřičkami, tím, že jsem porodní asistentka, jsem 
měla pocit, že mi to daly pocítit, že jsem si na tu dobu dovolila něco, co bych si v mém 
postavení neměla dovolit. Bylo to velice nepříjemné, dokonce jsem si i stěžovala vrchní 
sestře. Po celkové narkóze dost omdlévám, když jsem jim řekla, že mi je špatně a asi 
spadnu, tak mě nechaly spadnout. A když jsem je požádala o teplý čaj, tak mi odvětily, 
že odpoledne teplý čaj nedělají. Jenže já jsem měla poškrábaný jícen od intubace a to 
velmi bolelo pít studené nápoje. Když jsem to tehdy potom reklamovala a byla jsem na 
zákroku podruhé, tak jsem si zařídila, že mi kamarádka donesla termosku čaje. Sama 
jsem se tak trochu styděla, že na to jdu, že na to musím jít, abych byla štíhlejší, a 
nejsem schopná to udělat jinak než tou plastikou. Na druhou stranu jsem se těšila na 
výsledek. 
 
Je tedy teď nějaký zákrok, který byste zvažovala, kdybyste měla peníze, čas, cokoliv? 
- Kdybych na to měla finance, tak bych šla na bandáž žaludku. I když si nejsem tak jistá, 
jestli by mi ji udělali, protože si nemyslím, že jsem tak tlustá, že bych to potřebovala. 
Potkala jsem paní, která byla štíhlá a ona vždy snědla hrozně málo. Říkala nám, že 
vážila 180 kilo a typově bych to do ní nikdy neřekla, nedokázala bych si ji s těmi kily 
představit. Nyní váží asi 65 kilo. Musela si nechat odřezat přebytečnou kůži, ale říkala, 
že je šťastná a že je ráda, že na to šla. Byla na tom i jedna moje kolegyně z práce, která 
byla také dost silná, přes 150 kilo měla určitě, poté zhubla a strašně jí z toho stouplo 
sebevědomí. Pořád je v tom měřítku krásy prakticky tlustá, silnější, ale ona má pocit, že 
je strašně krásná a úplně jí to přecvaklo v hlavě a dá se říct, že z mé velmi dobré 
kamarádky je nyní spíše nepřítelkyně a nejen moje. 
 

Příloha č. 8: Přepis rozhovoru Dagmar 

Jak by měla vypadat žena, kterou by společnost považovala za krásnou? 
- Já nemám žádnou takovou představu, mám radši tmavší typy. Ale je fakt, že i 
blondýnky můžou byt opravdu pěkné ženské. Nemám žádný vyhraněný typ ani co se 
proporcí týče, i silnější žena může být vyloženě hezká, není nutné mít velká prsa, útlý 
pas a široké boky. Znám holky, které mají kolem 25 – 30 let a vypadají hrozně, 
přítelkyně mého tchána má 55, ale řekla bys, že má maximálně 40 a vypadá úplně 
krásně, zachovalá a to nemá ani žádnou plastiku. No vlastně víčka si nechala dělat. 
Takže věk není rozhodující, pokud ta žena o sebe pečuje. 
 
Mají krásní lidé výhody? 
- Ano, já to vidím sama na sobě. Vidím to kolem sebe, jak se se mnou všichni baví a když 
se mnou jde nějaká kamarádka, která neměla bohužel to štěstí, že by se narodila nějak 
extra krásná, tak to jde vidět, jak všichni komunikují spíše se mnou. Nevím, myslím si, že 
to hezké holky mají jednoduší. 
 
Co muži a péče o vzhled? 
- Mám pár takových kamarádů, kteří tráví víc času v koupelně než já, takže oni na to 
taky dost hledí, jak vypadají. Vůbec se nad tím ale nedivím, když muži chodí třeba na 
kosmetiku, manikúru a tak. Myslím si ale, že ženy nehledí tolik na tu vizuální stránku 
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muže. Ten chlap se první podívá, jak ta žena vypadá. Pak teprve se s ní začne bavit a 
zjišťuje, jaká je. Samozřejmě, že když vidím hezkého muže, tak si řeknu, že je hezký, ale i 
když je to třeba průměrně vypadající muž, tak vůbec nemám problém. Není to vůbec 
rozhodující. Je důležité, jaký je povahově, co má v hlavě. Já nepotřebuji krásného muže. 
Když mi bude sympatická a bude mi s ním dobře, tak nemám problém s tím, že není 
žádný hezounek. Sama doma nemám žádného modela. Jistě musí být nějakým 
způsobem přitažlivý, to by neklapalo. 
 
Proč se čím dál tím mladší ženy malují a nechávají se strhnout trendem krásy? 
- Když jsem byla mladá, tak by mě absolutně nenapadlo se malovat. Myslím, že je to 
tou dobou. Ty holky chtějí vypadat vyspělejší, chtějí zapadnout mezi ty starší a podle 
mě to dělají kvůli mužům. Mám o 5 let mladší sestru, a když jsem se začala malovat, 
bylo mi kolem 16 let. Ona začala o rok později také, vzhlížela ke mně, a proto takto 
začala. Já jsem v té době začala chodit po diskotékách a ona někdy i se mnou. Tak 
možná je to i takto, že jsou ovlivněny kamarádkami a sestrami. Ale hlavně si myslím, že 
to dělají kvůli starším mužům, chtějí vypadat starší. 
 
Co ty a péče o vzhled? 
- Jednou za tři měsíce jdu ke kadeřnici. Jak jsem byla těhotná, tak jsem vůbec nebyla na 
kosmetice. Tam jsem poprvé byla ve čtyřiadvaceti, když jsem se vdávala. A potom jsem 
tak nějak začala občas chodit, ale nepravidelně. Pak ta má kosmetička otěhotněla, tak 
jsem ještě méně chodila k někomu jinému a pak jsem otěhotněla sama. Během 
těhotenství jsem nechodila vůbec a nyní už chodím třeba jen na obočí. Manikúru si taky 
nenechám dělat. Že bych o sebe vyloženě pečovala, to ne. Chodím do solária, kupuji si 
krém, abych neměla suchou pleť, ale není to tak, že bych chodila po drogériích a 
lékárnách a vybírala si, na co ten konkrétní krém je. Jako dost se maluju, nešla bych 
nikam nenamalovaná. Zastávám to, že žena by měla být upravená, ať vypadá, jak chce. 
Aspoň třeba řasy, když jde do společnosti. Byli jsme před Vánoci v divadle, tak to jsem 
se upravila, ale připadala jsem si hrozně. Necítila jsem, protože už jsem byla hodně 
namalovaná. Jakože nevadí mi pozornost, jsem dost velká exhibicionistka, ale to, jak 
jsem byla namalovaná, cítila jsem se nepřirozená. 
 
Myslíš, že jsou od společnosti nějaká očekávání, co se týče vzhledu? 
- Člověk nesmí být neučesaný, mít vytahaný svetr a tepláky, jinak nemám žádná 
očekávání. 
 
Jakou roli v tom sehrávají média? 
- Já osobně nemám žádný vzor, nevím ale jak to mají ostatní ženy. Nesleduji žádné 
trendy. V samotném obchodě si vyberu sama, co se mi líbí a v čem se cítím dobře. Ani 
žádné trendy v líčení nesleduji. 
 
Jsou nějaké oblasti, kde je určující vypadat hezky? 
- Připadá mi to jako diskriminace, ale když šla kamarádka, která vypadá opravdu hezky, 
se ucházet o práci společně s druhou kamarádkou, která není hezká, ale všichni o ní ví, 
že je lepší, tak to místo dostala ta hezká. Ale i tak všeobecně mají výhody. I třeba 
vedoucí, který hledá někoho, kdo mu bude něco prodávat, tak vezme hezkou tvář. 
Třeba minulý pátek jsme byli s kamarády i s manželem na večírku a všichni jeho 
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kamarádi se ucházeli o mě, i když stál manžel vedle mě, namísto toho, aby se pokoušeli 
o nezadané kamarádky. Podle mě to mají hezcí lidé jednoduší ve všem, všeobecné a 
řekne mi to každý. 
 
 Mají hezcí lidé naopak nevýhody? Nesetkala ses na vlastní kůži s předsudkem, že hezcí 
lidé jsou hloupí? 
- Ne, vůbec. Většinou se setkávám s lidmi, kteří mě znají, ale když se s někým seznámím, 
tak já jsem otevřená, ukecaná, hned se začnu s někým bavit, ale nikdy mi třeba nikdo 
neřekl, že jsem hloupá. Už od pohledu ale poznáš, že někdo může být hloupý. Například 
takové ty vyloženě Nanynky, které nosí štekle, jsou zmalované a potom ještě většinou 
otevřou pusu a padají z ní samé skvosty. Nevím, o co usilují, jestli se jim to líbí nebo 
nemají nikoho, kdo by je upozornil, že je to třeba přehnané. Muži když takovou holku 
vidí, tak si i podle mě řeknou, že nebude zas tak chytrá a budou u ní mít větší šance, že 
ji sbalí na jednu noc do postele. 
 
Je nějaká metoda péče o vzhled pro tebe již krajní? 
- Nic mě nenapadá. Mě všechno přijde v dnešní době už normální. Záleží dost na věku. 
 
Co třeba botox? 
- No, pokud bych to potřebovala a věděla bych, že mi to nějak pomůže, tak bych se 
tomu nebránila. 
 
Je tedy plastická chirurgie běžnou metodou péče o vzhled? 
- Asi jak pro koho. Jako ona je v dnešní době běžnou, ale nedovedu si představit určité 
osoby, které by to podstoupily. Někteří lidé si myslí, že pro ně to není běžné, ale 
všeobecně ta plastika je běžná. Nezáleží ani na věku. Určitě bych tam neposílala 
12letou holku, ale je to i pro mladé, i pro staré. Všechno se vyvíjí, všechno jde rychle 
dopředu. 
 
Myslíte si, že se snížením ceny bude větší poptávka po plastických operacích? 
- Myslím si, že asi ano. Záleží ale na typu té operace. Kdyby nejdražší prsa stály kolem 
150 tisíc, za 5 let budou stát 100 tisíc, tak bude pořád víc a víc zájemců, jelikož ta cena 
bude nižší.  
 
Odrazoval vás někdo od zákroku? 
- Konkrétně jsem se nesetkala s žádnými negativními názory nebo reakcemi na to, že na 
tu plastiku půjdu. Ani bych se odradit nenechala, protože jsem velká prsa chtěla od 15 
let. Někdo se na ty plastiky dívá, že to není normální, ale mně to třeba přijde úplně 
normální, normální estetický lékařský zákrok. Ani mi to nepřijde přirozené, ba naopak je 
to přirozené, že to lidé chtějí. Já na té plastice nevidím vůbec nic špatného. 
 
Tablety na hubnutí 
- Je fakt, že jsem jich pár vyzkoušela, ale myslím si, že je to jen reklama, jak vytáhnout 
z lidí peníze. Hodně lidí na to skočí, mám kolem sebe dost známých, kteří to jedli, ale 
nemyslím si, že by to někomu pomohlo. I když si ty tablety koupíte, tak zjistíte, co 
všechno nesmíte a že musíte cvičit. Takže i když ty tabletky nebudete brát a budete 
dodržovat to cvičení a stravu, tak zhubnete i bez nich. Na druhou stranu užívám 
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vlákninu jako doplněk stravy. Měla jsem problémy se stolicí a vedlejší efekt to mělo, že 
jsem hubla, protože jsem neměla pocit hladu. Drastickou dietu jsem držela jen v roce 
2004, když jsem šla na Miss. To jsem jedla skutečně jen ovoce a zeleninu a váha šla 
opravdu šíleně dolů. Teď když třeba neočekávaně přiberu, tak si řeknu dobře, za dva, 
maximálně tři dny to budu mít dole a omezím se v jídle a je to. Ale přiznám se, že ráda 
jím, mám ráda sladké, v tom jsem šílená. Nikdy jsem ale neměla potřebu to odbourávat 
tabletkami. 
 
Tablety na růst poprsí 
-Ty jsem také užívala, ale i tak už jsem tehdy věděla, že jednou na ty prsa půjdu. Bylo mi 
asi čtrnáct, možná patnáct, když vyběhla Pobřežní hlídka a tam Pamela. Od té doby 
jsem věděla, že ať mi narostou prsa jakákoliv, tak já budu chtít mít taky takové. Dalších 
15 let jsem po tom toužila. Nejdříve jsem si řekla, že počkám, až budu mít děti a navíc 
to stálo hrozně moc peněz. Postupem času to bylo levnější. No ale vrátím se k těm 
pilulkám. Přinesla si je domů sestra a já jí říkám: „Prosím tě, myslíš, že ti to k něčemu 
pomůže?“, ale vzápětí jsem taky běžela do lékárny si je koupit a navíc to bylo v reklamě. 
Tam vidíte, jak je to takové pěkné, jak jí to tam nabujelo, tak jsem si říkala, že to přece 
musím zkusit. Využívala jsem celé to plato, ale nic se nestalo. Manžel mi řekl, že jsem 
úplně střelená. Koupila jsem si i různé krémy… Jako kůže se vypne, to ano, ale prsa 
z toho bohužel nenarostou. 
 
Je to předkrok k plastice? 
- Nenene, to určitě ne. Já už jsem od 15 let věděla, že si je jednou půjdu udělat a bylo mi 
úplně jedno, jestli mi je dočasně nějaký Decolen zpevní. To mi z prsou neudělá čtyřky. 
 
Steroidy 
- Neuznávám to, vůbec. Ani se mi to nelíbí, je to už moc. Líbí se mi, když má muž pěknou 
postavu a chodí cvičit, ale do určité míry. Nejhorší, že i ženy hodně začínají cvičit a 
přehánět to s těmi svaly.  
 
Omlazující kosmetické přípravky 
- Nemám to vyzkoušené, takže nevím. Stejně všichni jednou zestárneme a tady tím 
tomu můžeme pomoc, že to trochu oddálíme, zpomalíme, ale to na vás vůbec nemusí 
působit a stejně zestárnete. Asi spíš záleží, jak o sebe pečujeme celou dobu, třeba od 
těch 17 let. Já i svou malou natírám neustále krémem, aby měla hezkou pokožku. A jak 
o sebe pečujeme teď, to se projeví později. 
 
Bojíte se stárnutí? 
- Ani ne tak stárnutí, samozřejmě, že se obávám, nevím co od toho čekat, jak budu 
třeba vypadat. Já se ale bojím spíše smrti, až budu opravdu stará. O tom se nerada 
bavím a mám z toho i deprese. Ale věk neřeším, já to beru tak jak to je. Když jsem 
slavila osmnáctiny, tak jsem se podívala na tetu, která měla dvaatřicet, tak jsem si 
řekla, ta už je stará, nechci mít tolik roků. A teď je tolik mě a vůbec si nepřipadám stará. 
Ani chováním, vůbec. Tak to prostě je. I když je fakt, že čím jsem starší, tak to beru lépe. 
Ve dvaceti jsem si řekla, že až mi bude třicet, tak budu stará, ale teď ve třiceti si říkám, 
že jak mi bude padesát, tak budu vypadat třeba jako ta moje tchýně. Vůbec z toho 
nemám strach. Nechci ten věk řešit, člověk vypadá na tolik, na kolik se cítí. 
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Permanentní make-up 
- Na tom nevidím nic špatného, je to běžné. Sama to nemám ani mě to nenapadlo. 
Možná bych si ty linky nechala, to se nemusíte malovat. Klidně bych o tom uvažovala. 
Nikdy bych si však třeba nenechala nalepit řasy, protože bych se bála, že si poničím své 
řasy. 
 
Tetování, piercing 
- Tetování mám, a pokud to není třeba přehnané, tak se mi to líbí. Někteří říkají, jak to 
bude vypadat, jak budeš stará. Ale teď je taková doba, kdy to máme všichni a všichni 
společně zestárneme, takže to bude úplně normální. 
 
Botox 
- Je to takové sporné kvůli tomu riziku ztráty mimiky, ale pokud je člověk opatrný a 
nepřežene to, tak asi proč ne. Nepřežene to v tom smyslu, že si dá jen trochu a nechodí 
každé dva měsíce. Zdá se mi to brzo třeba ve dvaceti, ale asi záleží, kam si to dává a jak 
to potřebuje. Když bych si to měla nechat udělat já, tak určitě hlavně u odborníka. 
Raději si připlatím někoho, kdo tomu rozumí. Určitě bych nešla jen ke kosmetičce, je to 
přeci jen zásah do těla. 
 
Plastika víček 
- Určitě to jednou podstoupím, to vím, že jak budu starší a začne mi to vadit. Proč ne, 
když to jde. A navíc známá to teď podstoupila minulý týden, které to také pomohlo od 
zdravotních problému, měla to tak moc převislé, že i špatně viděla. 
 
Je ještě nějaká jiná plastická operace, o které reálně přemýšlíš? 
- Když se třeba podívám na fotografie ze svatby a srovnám to s tím, co vidím, když se 
podívám do zrcadla, tak mi hrozně vadí, že se mi začíná dělat podbradek. To se ale dělá 
vyloženě jen faceliftingem. Já bych strašně chtěla, abych to pod tou bradou neměla, ale 
toho faceliftingu se vyloženě bojím. Já mám strach z každé operace, z té narkózy, jestli 
se probudím. Ale to všechno plyne z toho, že mám strach ze smrti. Ale až sama na sobě 
uvidím, že to budu potřebovat, tak třeba budu přemýšlet jinak. Až se podívám do 
zrcadla a vyloženě třeba řeknu, že vypadám hrozně. Třeba na to ale nepůjdu nikdy. 
 
Operace nosu 
- Nikdy jsem nad tím nepřemýšlela. Nemám proti tomu nic, ale je to strašně bolestivé. 
Jen si to představit, že tu přepážku rozbíjí kladívkem a je mi špatně. 
 
Plastika uší 
- To je taková běžná operace, třeba i u dětí. Když jsem byla malá, tak mi to i vadilo, 
připadalo mi, že mám odstáté uši, ale teď už ne. Připadá mi to, že je to spíš takový malý 
chirurgický zákrok. Dřív, když jsem byla já dítě, tak si to nechaly udělat dvě spolužačky, 
ale nebyly tehdy ještě ani žádné kliniky, šly normálně do nemocnice. 
 
Liposukce 
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- Má kamarádka byla dvakrát na liposukci a říkala, že to hrozně bolí. Ale já tedy říkám, 
že já neodsuzuji žádnou plastiku, nemám nic proti žádné metodě. Ať se mě zeptáte na 
cokoliv. 
 
Jaké byly Vaše motivy k operaci? 
- Mně se líbí, když žena má velká prsa. Samozřejmě jsou krásné holky, které nemají prsa 
a vůbec to nevadí, ale mně se to tolik nelíbí. Já jsem měla svoje prsa moc hezké, byla 
jsem s nimi moc spokojená. Ani nebyly vyloženě malé. Ale vždy jsem chtěla mít větší 
prsa, moje mi nestačily. Vždy jsem měla vysoké sebevědomí, jak před prsy, tak i po nich, 
takže nebyla to otázka nějaké malé sebedůvěry kvůli prsům. Šlo vyloženě o to, že jsem 
vždy chtěla mít velké prsa. 
 
Jak se k Vašemu rozhodnutí stavělo okolí? 
- Všichni mě podporovali, rodiče, manžel, dokonce i babičky. Podporu jsem měla velkou. 
Nikdo mě nezrazoval, nikdo se o tom negativně nebavil. Nesetkala jsem se žádným 
negativním názorem. 
 
Jak probíhal proces rozhodování? 
- To bylo šílené, neskutečný fofr. Se svým manželem jsem deset let a on ví, že o tom 
mluvím celou dobu, ale finance mi bránily, navíc jsem nebyla se sebou nespokojená, 
takže jsem na to nějak zvlášť nespěchala. V roce 2011 v létě jsem se o tom začala bavit 
mnohem víc, byl takový boom a i spousta mých kamarádek si ta prsa nechala udělat. 
Na Vánoce jsem od manžela dostala část peněz a tak se to stalo reálnější. Od těch 
Vánoc jsem trávila hodně času na internetu, hledala různé reference od holek, který 
doktor je dobrý, která klinika. Sjednala jsem si i schůzky s ženami, které tu operaci také 
podstoupily. Přibližně v polovině ledna jsem šla na první konzultaci s lékařkou a ta mi 
řekla rozmezí 300 – 400 ml. Pak jsem měla hned za tři dny domluvenou konzultaci u 
lékaře v Brně, který mi řekl, že tak 150 – 180 ml. Tak jsem naprázdno polkla a řekla 
jsem mu, že jsem byla na konzultaci u lékařky, která mi doporučila 400 ml. On mi řekl, 
že to mi absolutně nedá, že to by na mě vypadalo vulgárně, že mi dá maximálně 200. 
Byla jsem z toho vyloženě zklamaná. Vždyť je to moje tělo, a co že budu vypadat 
vulgárně, vždyť já to tak chci. Procházela jsem dál ten internet a narazila jsem na jiného 
lékaře tady v lasercentru. Moje sestra má kamarádku, která s ním byla velmi 
spokojená, tak jsem mu další den volala. Za pár dní jsem u něj byla na konzultaci, on mi 
zase řekl úplně něco jiného. Jeho přístup mě přesvědčil, nic mi nenutil, ptal se mě, co 
bych chtěla, jak bych to chtěla, začal si mě měřit a potom všechno spočítal a řekl mi, že 
by mi dal asi 375 ml. Tak jsem se ptala, jestli to nebude moc a on že ne, všechno mi 
ukázal. Dal mi na výběr různé značky, vysvětlil mi, kolik která stojí a jaké má výhody. 
Dostala jsem na výběr hlavně mezi dvěma typy. Byla tam americká značka, která měla 
nějaký speciální certifikát, ale nenabízela záruku, když by se ten implantát nějak 
zapouzdřil a potom druhou značku, která tu záruku měla, ale neměla certifikát a proto 
byla levnější. Tak jsem si vzala ty levnější, protože jsem nepotřebovala žádný americký 
certifikát. Z ordinace jsem vyšla úplně rozjařená a šla jsem rovnou za sestřičkami a ty 
mi řekly, že příští týden ve středu mají volno. Tak jsem se do druhého dne rozhodla. Byla 
jsem z toho dost vyklepaná, hotová, zejména z té narkózy. Na druhou stranu jsem byla 
ráda, že je to tak urychlené za ten týden, protože kdybych měla čekat na svůj termín 
delší dobu, tak bych si to třeba ještě i rozmyslela. Strašně jsem se těšila, ale různě to 
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přebíjel ten strach. Nebála jsem se, že by mi něco on pokazil, ale že jim tam třeba 
vykrvácím, že se už neprobudím. Manžel mi říkal, proč se bojím, že si odpočinu, vyspím 
se. Když bych neměla možná tu malou, tak by to bylo jinak, ale honily mě myšlenky, co 
když zemřu a ona tady zůstane sama, já ji nikdy neuvidím a tak. Ale uklidnil mě 
anesteziolog, řekl mi, že ta pravděpodobnost je opravdu velmi malá. Potom za mnou 
přišel lékař a řekl mi, že má pro mě implantáty 390 ml, tak jsem byla trochu nervózní. 
Potom jsem se vzbudila na pokoji, sestřička se mě ptala, jestli mě něco nebolí a já že jo. 
To bylo šílené, ta tíha. Měla jsem pocit, že nemůžu zvednout hruď a že se mi strašně 
špatně dýchá. Za chvíli pak za mnou přišel doktor, který se mě také ptal, jak mi je. Tak 
jsem se ho hned zeptala, jak to probíhalo a kudy mi ten implantát dal a on mi říká, že 
přes bradavku a že tam nakonec mám 425 ml. Tak já byla okamžitě vzbuzená během 
chvilky, psala jsem to manželovi a byla jsem hrozně nervózní, jelikož jsem to chtěla 
vidět. Jinak super, ale bolest neskutečná. 
 
Jak probíhala vaše rekonvalescence? 
- Až po operaci jsem zjistila, na co všechno potřebujeme prsní svaly, každý pohyb mě 
bolel. Po operaci jsem měla nějakou alergickou reakci na tu anestezii, takže jsem 
v nemocnici nakonec zůstala déle. Druhý den, když už jsem nebyla tak nadopovaná, se 
navíc dostavila ještě větší bolest. Bolela mě i ta jamka okolo prsou, kde jsem měla drén. 
A to vytahování to bylo snad nejhorší, asi jsem to měla už trochu srostlé a doktor mi to 
nemohl vytáhnout, tak to musel proškubnout. Mně se udělalo zle na zvracení. V ten 
druhý den jsem si i díky té bolesti říkala, co já jsem to udělala, proč jsem to proboha 
podstoupila, byla jsem hrozně citlivá. O tom jsem se potom bavila i s tím doktorem a on 
mi říkal, že díky tomu, že mi zasahoval do prsa, že tam jsou i hormony a to všechno 
působí na psychiku ženy a z toho je žena i citlivější, stejně jako když máme třeba 
menstruaci. Do toho ještě ta bolest, tak jsem docela i brečela, tekly mi slzy, co jsem to 
udělala, ale bylo to jen chvilkové. Doma jsem potom pár dnů ležela, ale asi 4 dny po 
operaci jsem už pekla medovník, přestávalo mě to bolet poměrně rychle, ale nevydržela 
jsem dlouho dělat jakoukoli fyzickou činnost. Jen lehké pohyby. 
 
Litovala jste někdy, že jste operaci podstoupila? 
- Ne, jen ten druhý den, jak jsem trochu plakala, ale jinak vůbec. Kdybych věděla, že to 
takto bude a měla se rozhodovat znova, tak do toho hned jdu. 
 
Šla byste do operace třeba již před dítětem? 
- Ne to ne, věděla jsem, že půjdu až po dítěti. Nyní mám jednu holčičku a manžel už 
druhé dítě nechce. Ze začátku jsem druhé dítě chtěla, ale nyní už to neplánuji. Stačí mi 
ta jedna. Navíc i v dnešní době uživit víc dětí je dřina a já jí chci dopřát to nejlepší. 
 
Jaká byla vaše očekávání? Na co jste se těšila nejvíc 
- No přece na ty velká prsa! Trochu jsem se bála, že pro mě budou těžká, že mě třeba 
budou bolet záda, ale musím zaklepat, že nic. Nemám žádný problém. Vždy jsem 
nesnášela podprsenky a teď jak mám ta prsa, tak je mám nakonec ráda, protože ta 
prsa v té podprsence víc vyniknou. Teď jsem začala nosit podprsenky ještě dokonce víc, i 
když už je prakticky nepotřebuji. V létě chodím třeba úplně bez podprsenky. Těšila jsem 
se na ten pocit, jak budu ležet v Itálii někde na pláži a nebudu mít plavky a budu tam 
mít něco víc. To fakt vypadá hezky prostě. 
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Jaké byly reakce okolí? 
- No chvála úplně od každého. 
 
Bála jste se, že se operace nepovede? 
- Ne to ne, já jsem mu věřila. Podle toho, co jsem četla, jsem mu vážně věřila. Ani jsem 
nad tím raději nepřemýšlela, že by se něco nemuselo povést. Nikdy jsem neměla žádný 
zdravotní problém, tak jsem si říkala, proč by to nemělo u mě proběhnout bez 
problému. Bála jsem se hlavně té narkózy. 
 
Jaké množství financí jste byla ochotna investovat? Měla jste nějaký strop? 
- Jasně to určitě. Tím, že ta cena šla v průběhu doby níž, tak jsem si říkala, že kdyby to 
mělo stát ještě moc peněz, tak klidně ještě počkám. Nechtěla jsem do toho investovat 
statisíce, to vůbec. Operace mě stála 62 tisíc, zákrok stojí většinou 25 tisíc a zbytek je 
materiál, anestezie a lůžko. V ceně je podprsenka a speciální pás. 
 
Nepřemýšlela jste nad augmentací vlastním tukem? 
- Ano, to je teď novinka, ale to stojí strašně moc peněz. Ani to nemá takový efekt, 
nezvětší to ta prsa o tolik. To bych musela chodit navíckrát, takže víc peněz. Dávat půl 
milionu do toho, abych tam měla svůj tuk, tak to je šílené. Navíc mně vůbec nepřijde, že 
bych v těch prsou měla něco, co není moje. Úplně hned jak jsem se probudila, mi 
nepřipadalo, že bych tam měla nějaký implantát či něco. Měla jsem napnutou kůži, a 
protože jsem cítila, jako kdybych měla něco těžkého na sobě, tak se mi špatně dýchalo. 
 
Jak zpětně hodnotíte vaše rozhodnutí? 
- Jak říkám, já bych do toho šla hned znovu. Vím, že za nějakých patnáct let to stejně 
budu muset vyměnit, protože ten implantát má nějakou životnost. Může to trvat klidně 
dvacet let, to záleží na tom stavu. Zase se budu bát té samotné operace, ale už se 
nebudu bát toho, jaká to bude bolest. Jak půjdu na tu reoperaci, tak mi pravděpodobně 
dají větší implantát, protože ta kůže se natáhne tím, že ji ten implantát tíží. Takže oni to 
musí vyplnit větším implantátem, aby to vypadalo hezky. Týden po operaci jsem si na to 
nemohla zvyknout, byla jsem nadšená, že mám takové balóny. Teď už jsme si na to ale 
tak zvykli, jako když bych ty prsa neměla. S tím se člověk tak sžije. Jako vím, že mám 
velká prsa, ale předtím, když jsem čerstvě pociťovala ten rozdíl, tak jsem byla nadšená, 
říkala jsem „Ty jo, to je super!“. Ale teď už mi to přijde úplně normální a sám Radim mi 
říká: „Prosím tě neměli bychom tam dát ještě větší.“ Já si ale říkám, že mně to teď stačí 
a že počkáme ty roky. 
 


