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Abstrakt 

Diplomová práce „Vliv médií na body image se zaměřením na poruchy příjmu 

potravy“ se zabývá vlivem médií na vnímání vlastního těla v souvislosti s dnešním 

ideálem krásy, kultem štíhlosti a s tím také příčinami vzniku a rozvoje poruch příjmu 

potravy v dnešní době. Tato práce si klade za cíl zjistit, do jaké míry se média podílejí na 

utváření tělesného sebepojetí současné společnosti a na vzniku těchto poruch. V rámci 

tohoto cíle je obsah práce dělen na teoretická východiska, pasáž o body image, ideálu 

krásy, poruchách příjmu potravy a výzkumnou část. V teoretické části je rozebrána 

sociální a mediální konstrukce reality jako ukotvující východisko, dále navazují 

předpokládané dopady médií na člověka a vybrané teorie o vlivu médií na body image. 

Dále je rozebrán pojem body image, na který navazuje ideál krásy, poté jsou představeny 

vybrané studie o přímém vlivu na vnímání těla a uvedeny jsou některé současné mediální 

obsahy týkající se zkoumaného tématu. Dále se práce věnuje poruchám příjmu potravy a 

jejich diskurzu v médiích, jejich šíření a mediálním kampaním proti jejich rozvoji. 

Kvantitativní výzkum zkoumá body image u současné populace, dále zjišťuje, jaký je 

kladen důraz na vzhled, a souvislosti mezi trendy v médiích, vnímáním vlastního těla a 

rozvojem poruch příjmu potravy. 

 

Abstract 

The thesis „The Influence of Media on Body Image with Emphasis on the Issue 

of Eating Disorders” deals with the impact of media on body perception regarding the 

current beauty ideal, the cult of slenderness as well as the causes of eating disorder 

spreading in today’s world. This thesis aims to determine how media influences body 

image of the current society and what part it has in the origin of eating disorders. In terms 

of this aim, the thesis is divided into theoretical background, a part about body image, 



 

 

 

 

followed by the part about beauty ideal, then eating disorders and research. The 

theoretical part discusses the theory of social and media reality, expected media impacts 

on people as well as selected theories concerning the media impact on body image. The 

next part deals with the term body image. The third part involves discussion about the 

ideal of beauty and introduces three current theories about direct impact of media on body 

image. It also shows some examples from today’s media concerning the topic. The fourth 

part deals with the eating disorders and their media discourse, followed by few examples 

of their spreading trend and also campaigns against them. The quantitative analysis aims 

to find out about today’s population body image, the importance of appearance and 

connection between media trends, body perception and expansion of eating disorders. 
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ÚVOD 

„Vše, co je v člověku krásné, je očima neviditelné.“ 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

 

Možná je klišé začínat závěrečnou práci citátem, navíc takovýmto stále dokola 

omílaným. Exupéryho slavný výrok jsem si zvolila do úvodní pasáže své práce především 

z toho důvodu, že se perfektně hodí do naší vrcholně a dokonale povrchní současnosti, a 

protože ho všichni znají, omílají, píší po zdech a nechávají si ho tetovat na záda. Nikdo 

však doopravdy nechápe jeho význam a ironii. Žijeme totiž v době, kdy slova „tobě to 

sluší“ a „ty jsi krásná“ znamenají pro společnost více, než „jsi moc laskavý“, „jsi chytrý“, 

či „to se ti povedlo“. Hodnotíme se podle toho, kolik máme přátel na Facebooku a kolik 

dostaneme „lajků“ k jedné z dobrého úhlu zaostřené a upravené fotografii. Odsuzujeme 

věci a lidi podle toho, jak vypadají, mnohem dříve, než poznáme jejich vnitřní podstatu. 

Co není krásné, to odmítáme, protože to není dost dobré. Všichni a všechno kolem nás 

musí být krásné a my také. A běda nám, pokud krásní nejsme. Krása je všude kolem nás 

a diktuje naši dobu. Krása hýbe světem. Jen ji vnímáme zcela jinak, než jak praví 

Exupéry. 

Téma své práce jsem si zvolila hned z několika důvodů. Jsem si vědoma toho, že 

právě v tuto chvíli pravděpodobně vzniklo deset dalších stejných či podobných prací a 

ale otázkou je, proč se tímto tématem lidé více a více zabývají? Neznám nikoho, kdo by 

se s problematikou poruch příjmu potravy osobně potkal a nedotkla by se ho. Ať už musel 

sledovat někoho blízkého, jak ničil sám sebe, hnán touhou podobat se zdánlivě 

dokonalému ideálu krásy a všem se zavděčit, či to zažil na vlastní kůži. Navíc již 

neexistuje téměř nikdo, kdo by se někdy alespoň vzdáleně nesetkal s nějakou poruchou 

příjmu potravy. Slova anorexie a bulimie slýcháme dnes a denně, protože smutná a krutá 

realita je taková, že tyto poruchy se šíří geometrickou řadou. A proč tomu tak je? To jsem 

se rozhodla alespoň trochu prozkoumat ve své diplomové práci. Tato problematika se mě 

hluboce dotkla osobně a začala jsem se o ni následně více zajímat v souvislosti s médii, 

vnímáním těla, krásy a sebepojetím.  

Než přijdu k vlastnímu obsahu, chtěla bych zdůvodnit, proč jsem se rozhodla 

pozměnit strukturu práce. V době před téměř dvěma lety, kdy jsem teze odevzdávala, 

jsem ještě neměla problematiku příliš nastudovanou a osnovu práce dostatečně 
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promyšlenou. Až v průběhu psaní jsem se rozhodla jednotlivé kapitoly uvedené v tezích 

logičtěji seřadit a upořádat do jednotlivých částí tak, aby čtenáři dávaly smysl a postupně 

lépe pochopil všechny souvislosti k danému tématu a problematice. Osnovu práce jsem 

také značně rozšířila, jednak o teoretický a více praktický rámec, neboť v původní verzi 

byla osnova velmi stručná a ne zcela jasná. Rozhodla jsem se také zaměřit se více na 

kvantitativní výzkum a kvalitativní jsem proto vypustila a zařadila jeho výzkumné otázky 

do průzkumu kvantitativního, který jsem také oproti tezím pojala v mnohem větším 

měřítku. 

Cílem práce je zjistit, do jaké míry ovlivňují v dnešní době média tělesné 

sebepojetí, jak se liší percepce vlastního těla u mužů a žen a u osob s poruchou příjmu 

potravy v souvislosti se zobrazovaným ideálem krásy v médiích a také jak se média podílí 

na rozvoji poruch příjmu potravy.  

Práce je rozdělena na teoretickou část a vlastní výzkum. Nejprve objasním 

teoretická východiska práce na teorii sociální a mediální konstrukce reality a 

předpokládaných vlivech médií na člověka. Poté vysvětlím, co znamená pojem body 

image a jak se může lišit v závislosti na pohlaví a příslušnosti ke kultuře. Ve třetí kapitole 

se věnuji takzvanému ideálu krásy v západní kultuře, na konkrétních příkladech ukazuji 

jeho dnešního zobrazování v médiích a uvádím vybrané studie o přímém vlivu médií na 

tělesné sebepojetí. Čtvrtá část práce je zaměřena na poruchy přijmu potravy. Popisuji zde 

jednotlivé druhy, symptomy, příčiny jejich vzniku a rozvoje a v neposlední řadě také 

možnosti léčby a prevence. Kapitola pátá pojednává o provázanosti médií s poruchami 

příjmu potravy. Hovořím zde o konkrétních typech médií, které ovlivňují tyto poruchy 

v negativním smyslu, a uvádím konkrétní příklady, dále se zaměřuji na propagaci 

pozitivní body image v současné době. Poslední část práce obsahuje můj vlastní 

kvantitativní výzkum zaměřený na vnímání vlastního těla, spokojenost s postavou, důraz 

na zdravý životní styl a zkušenosti s poruchami příjmu potravy, pro který jsem se rozhodla 

využít rozsáhlého dotazníkového šetření a analýzy a syntézy výsledků s teoretickými 

předpoklady. 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Svou práci začínám teoretickými východisky, které jsou klíčové k pochopení 

souvislostí dvou prolínajících se hlavních témat v této práci – vlivu médií a body image. 

Hovoříme-li totiž o ovlivňování body image médii, je důležité věnovat nejprve 

všeobecnému působení médií na člověka a jejich možným dopadům. 

1.1 Sociální a mediální konstrukce reality 

Než se budu věnovat konkrétním účinkům médií, je nutné vyložit teorii sociální a 

mediální konstrukce reality, jelikož je všeobecným rámcem a východiskem, k němuž se 

váží další teoretická východiska této práce. 

1.1.1 Sociální konstrukce reality 

Výchozím konceptem pro mediální konstrukci reality je sociální konstrukce 

reality definovaná sociology Peterem L. Bergerem a Thomasem Luckmannem, kteří 

navazují na poznatky svých předchůdců jako Isaac Thomas (Thomasův teorém), Alfred 

Schütz (fenomenologická sociologie), či Max Weber.1 Teorie sociální konstrukce reality 

předpokládá, že realita je vytvářena sociálně, což znamená, že člověk je tvůrcem a 

zároveň i produktem sociálního světa. Základními pojmy tohoto východiska jsou realita 

a vědění. Ty se v různých společnostech i u různých jedinců liší v závislosti na tom, co je 

v dané společnosti považováno za vědění.2 Nezáleží přitom na platnosti tohoto vědění, 

ale právě na jeho danosti. Jak je pak utvářeno lidské vědění o realitě v každodenním, 

neteoretickém nebo preteoretickém životě je předmětem zájmu sociologie vědění. „Právě 

z tohoto „vědění“ je spletena síť významů, bez nichž by společnost nemohla existovat.“3 

Ke konstruování skutečnosti dochází podle Bergera a Luckmanna prostřednictvím 

tří vzájemně propojených procesů, a sice prostřednictvím externalizace, objektivizace a 

internalizace. Tyto tři procesy můžeme stručně vyjádřit větami: „Společnost je výtvorem 

člověka (externalizace). Společnost je objektivní realitou (objektivizace). Člověk je 

výtvorem společnosti (internalizace).“4 V podstatě to znamená, že každodenní svět není 

                                                 
1 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 327 s. ISBN 80-717-8926-

7. s. 278 
2 BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 

1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, 214 s. ISBN 8085959461., s. 9 
3 BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 

1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, 214 s. ISBN 8085959461. s. 22. 
4 BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 

1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, 214 s. ISBN 8085959461., s. 64 
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pouze světem, který jednotliví členové společnosti pokládají za objektivní skutečnost. Ale 

jde také o svět, který je těmito lidmi spoluvytvářen, tedy má původ v jejich 

objektivizovaných myšlenkách a činnostech, a který je právě těmito myšlenkami a 

činnostmi jedinců jako reálný udržován. V zásadě to znamená, že my sami si utváříme 

svou sociální realitu, ale ihned na to zapomínáme.5 Vedle těchto skutečností nabývá na 

důležitosti především proces sociální interakce a dále také jazyk, jehož prostřednictvím 

tato interakce mezi lidmi může probíhat. V tomto kontextu se tedy jazyk stává velmi 

podstatným médiem. Kniha Bergera a Luckmanna je zcela zásadní ve vývoji 

sociologického zkoumání, což potvrzují slova Denise McQuaila: „Tyto obecné představy 

[…] představují zásadní změnu paradigmatu společenských věd na sklonku 20. století“.6 

V procesu externalizace se utváří sociální řád. Ten podle Bergera a Luckmanna 

existuje pouze jako produkt lidské činnosti, přičemž člověk si buduje sociální řád při 

neustálé externalizaci sebe sama, kdy nepřetržitě projektuje své vlastní významy do 

reality. Jedinec je ve své přirozenosti vnitřně nestabilní, proto si kolem sebe vytváří stálé 

prostředí, tedy stabilní sociální řád.7 K tomu patří proces habituace, při které si jiní činnost 

opakují a osvojují si ji, a typizace, při které dochází k opakování dané činnosti.8  

Externalizace a objektivizace jsou složkami neustále probíhajícího dialektického 

procesu. Vztah mezi člověkem a sociálním světem, tedy vztah mezi tvůrcem a jeho 

výtvorem, je a zůstává dialektickým. Člověk a jeho sociální svět vstupují do interakce a 

v důsledku toho se vzájemně ovlivňují.9 Třetí složkou tohoto procesu je internalizace, kdy 

lidé přijmou činnost za svou, čímž vznikne instituce, daná jako objektivní realita, která 

má svůj počátek v lidském jednání. Chápání objektivované sociální reality je 

zprostředkováváno věděním o společnosti, které tuto realitu neustále vytváří. V průběhu 

socializace je vědění vštěpováno jako objektivní pravda, a tím je internalizováno jako 

subjektivní realita. Subjektivní realita má schopnost utvářet jedince. K tomu dochází 

především skrze proces socializace – proces vytváření osobnosti jedince a osvojování si 

                                                 
5 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 327 s. ISBN 80-717-8926-

7. s. 278 
6 MCQAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2002.447 s. ISBN 80-717-

8714-0. s. 113 
7 BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 

1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, 214 s. ISBN 8085959461., s. 56 
8 BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 

1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, 214 s. ISBN 8085959461., s. 56-58 
9 BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 

1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, 214 s. ISBN 8085959461., s. 64 
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základních kulturních a sociálních návyků, přisuzování významů různým objektům, 

osvojování si rolí apod.10 

1.1.2 Mediální konstrukce reality 

Teorie sociální konstrukce reality je polyvalentní, tudíž ji lze aplikovat na různé 

instituce společnosti, mezi nimi i na média. Cílem následující subkapitoly je aplikace 

teorie sociální konstrukce reality na média.  

Média jsou institucí ve smyslu, v jakém je definují výše zmínění Berger a 

Luckmann.11 Řídí lidské chování a pomáhají lidem v orientaci ve společnosti. Média mají 

velmi významnou funkci zprostředkovatele reality. Dnes čerpáme informace o 

společnosti téměř výhradně z médií (od tisku přes televizi až k internetu). Mediální 

instituce však vytvářejí mediálně konstruovanou realitu, která není nikdy naprosto 

věrným obrazem skutečné reality. Pohled, jaký média zachytí, bude jejich publikum 

vnímat jako jediné správné hledisko na událost. Publikum věří, že realita je přesně taková, 

jak ji média zobrazují.12 

Výše jsme uvedli, že člověk má tendenci zapomínat, že realita je konstruovaná, 

proto i realitu předkládanou médii vnímá jako objektivní, přestože je ve skutečnosti 

konstruovaná. Publikum si neuvědomuje, že obsahy, které skrze média přijímá, jsou 

určitým způsobem „zkreslené“. Zapomíná na mediální konstrukci reality a vnímá zprávu 

jako věrné zobrazení skutečné události, která se stala.13 

Peter L. Berger a Thomas Luckmann nejsou jedinými autory, kteří se zabývají 

sociální konstrukcí reality a v ní obsaženou mediální konstrukcí reality. O mediální 

konstrukci reality se již počátkem dvacátých let 20. století zmiňuje Walter Lippmann ve 

své knize Public Opinion. Tvrdil, že média konstruují „obrazy v našich hlavách“ (tzv. 

stereotypy).14 Již ve dvacátých letech dvacátého století si Lippmann uvědomoval, že 

obrazy v našich hlavách nejsou skutečné, ale jsou konstruované mediálními obsahy, které 

přijímáme. Hovořil o tisku a rozhlasu, protože v jeho době neexistovala televize či 

                                                 
10 BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 

1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, 214 s. ISBN 8085959461., s. 64 
11 BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 

1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, 214 s. ISBN 8085959461., s. 64 
12 BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 

1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, 214 s. ISBN 8085959461., s. 57-59 
13 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 327 s. ISBN 80-717-

8926-7. s. 278 
14 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: [stručný úvod do studia médií a mediální 

komunikace]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 978-807-3672-874. s. 145 
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internet.15 Dovolíme si říci, že míra konstrukce reality od té doby narostla, neboť máme 

možnost konzumovat více druhů médií (tisk, televize, internet a další), samotný počet 

médií narostl (především s rozvíjející se digitalizací) a vnímáme je jako neodmyslitelnou 

součást našeho každodenního života. 

Jak uvádí Watson, to, že média konstruují skutečnou realitu, je zapříčiněno 

zejména tím, „že zprávy jsou zpravidla tím jediným, s čím si musíme vystačit jako s 

představami o skutečnosti, která je mimo nám známé a námi dosažitelné prostředí.“16 

Jsme tedy závislí na mediální interpretaci událostí, protože k většině událostí nemáme 

osobní přístup. Bourdieu dodává, že čím více jsou charakteristiky žurnalistů a publika 

rozdílné, tím méně je zprostředkovaná realita relevantní.17 Informace důležité pro jednu 

skupinu společnosti mohou být nedůležité pro jinou skupinu. „Novináři provádějí selekci 

a konstruují to, co bylo vybráno. Principem selekce je hledání něčeho spektakulárního. 

Novináři se zajímají o výjimečné věci, o to, co je výjimečné pro ně“.18 

Zprávy v médiích bychom měli konzumovat kriticky, s vědomím, že se jedná o 

lidskou konstrukci události, nikoliv o objektivní událost samotnou.19 Takový přístup 

preferují Burton a Jirák, když říkají, že nemusíme přistoupit na médii nabídnuté 

preferované čtení, ale můžeme zprávu přečíst „po svém“. Neměli bychom přijmout tezi, 

že to, co je v médiích prezentováno, a jak je to prezentováno, není nic jiného než pravda. 

Je třeba si opakovat, že předkládaný mediální obsah je pouhou konstrukcí reality.20  

Média díky tomu, že jim lidé důvěřují, umí nastolit témata, která publikum vnímá 

jako důležitá či důležitější než témata jiná, tzv. agenda setting. „Média se na konstruování 

sociální reality významnou měrou podílejí a jsou schopna definovat společensky platné 

významy a ovlivňovat publikum, ať už nastolováním témat, či „kultivováním“ postojů ke 

skutečnosti“21. Na poli odborné veřejnosti převládá všeobecně názor, že masová média 

                                                 
15 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: [stručný úvod do studia médií a mediální 

komunikace]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 978-807-3672-874. s. 145 
16 Watson in BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister, 2001. 390 s. 

ISBN 80-859-4767-6. s. 237 
17 BOURDIEU, Pierre. O televizi. V nakl. Doplněk 1. vyd. Brno: Doplněk, 2002. 103 s. Edice světových 

autorů (Doplněk). ISBN 80-723-9122-4. s. 16 
18 BOURDIEU, Pierre. O televizi. V nakl. Doplněk 1. vyd. Brno: Doplněk, 2002. 103 s. Edice světových 

autorů (Doplněk). ISBN 80-723-9122-4. s. 16 
19 BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister, 2001. 390 s. ISBN 80-

859-4767-6. 
20 BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister, 2001. 390 s. ISBN 80-

859-4767-6. 
21 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: [stručný úvod do studia médií a mediální 

komunikace]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 978-807-3672-874. s. 165 
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skutečnost nereprezentují. V médiích podávaná skutečnost zobrazuje především 

stereotypy, předsudky a potřeby mediálního ztvárnění. 

 

1.2 Vliv médií na člověka 

Burton a Jirák uvádí: „Panuje dosti rozšířená víra v to, že média moc mají, a přitom 

existuje jen velmi malá shoda v tom, jaké povahy tato moc vlastně je.“22 V oblasti 

působení médií na člověka je nutné odlišit od sebe pojmy vliv, dopad a účinek Dopad je 

nejobecnějším pojmem a zahrnuje jak vliv, tak účinky médií. Vliv je nějaké 

dlouhodobější a trvalejší působení a účinek odkazuje na konkrétní reakci na určité typy 

obsahů.23  

1.2.1 Předpokládané dopady médií 

Na dopad médií můžeme nahlížet z hlediska dvou různých přístupů.24 Na jedné 

straně stojí tzv. kultivační přístup, který předpokládá, že publikum je pasivní. Původně 

pracoval se schématem „sdělení“ – „reakce“ a předpokládal, že při vypuštění jednoho 

podnětu budou reagovat všechny zasažené subjekty stejným způsobem (například všichni 

diváci budou na konci filmu Titanic brečet dojetím). Postupně obohatil schéma o poznání, 

že reakce není určena jen povahou podnětu, ale také různými vlivy působícím na toho, 

kdo je mu vystaven („sdělení“ – „individuální příjemce“ – „reakce“).25 

Kultivační přístup vyvažuje tzv. etnografický pohled.26 Ten pracuje s tím, že 

publikum je aktivní, jednotlivci si sami vybírají nabízené mediální produkty dle jejich 

preference a média se jim musí přizpůsobovat. Nepůsobí tedy jen médium na publikum, 

ale také publikum samo na média, a stejně tak fakticky i publikum samo na sebe a média 

sama na sebe.27  

                                                 
22 BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister, 2001. 390 s. ISBN 80-

859-4767-6. s. 15 
23 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: [stručný úvod do studia médií a mediální 

komunikace]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 978-807-3672-874. s. 152-153 
24 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: [stručný úvod do studia médií a mediální 

komunikace]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 978-807-3672-874. s. 171 
25 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: [stručný úvod do studia médií a mediální 

komunikace]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 978-807-3672-874. s. 172 
26 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: [stručný úvod do studia médií a mediální 

komunikace]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 978-807-3672-874. s. 171 
27 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: [stručný úvod do studia médií a mediální 

komunikace]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 978-807-3672-874. s. 172 
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Ať už uvažujeme z jakékoli z těchto perspektiv, mají společné to, že se snaží 

rozpoznat podíl médií na určitém stavu společnosti či rozpoložení jednotlivce.28 O 

předpokládaných dopadech médií se hovoří proto, že vliv médií na publikum je 

nepopiratelný, avšak jeho povaha velmi těžko prokazatelná a možnost důkazu až 

nereálná.29  

Jirák a Köpplová uvádí několik dělení předpokládaných mediálních účinků.30 

Jedním z nich je rozdělení na krátkodobé a dlouhodobé, přímé a nepřímé, plánované a 

neplánované. Dále můžeme rozlišovat, zda jsou účinky kognitivní povahy, postojové, 

citové, fyziologické, zda jsou konstruktivní či destruktivní. Také zda doléhají na 

jednotlivce či na celou společnost, jestli jsou slabé nebo silné, krátkodobé a dlouhodobé. 

Z hlediska vlivu médií na body image zmíním konkrétní nabízející se účinky. 

Prvním z nich je formování a posilování postojů. Jak uvádí některé výzkumy, pokud je 

jednotlivec dlouhodobě vystaven např. reklamním sdělením, může to vést např. ke změně 

stravovacích návyků31 či pojetí krásy32. Zobrazování nezdravě štíhlých modelek 

v časopisech můžeme považovat za účinky destruktivní, neboť dochází k rozvoji osobní 

nespokojenosti a poruch příjmu potravy. Uvést lze také znecitlivění neboli habitualizaci 

vůči vyobrazením hubených těl, nebo nápodobu, která má v tomto ohledu největší 

dopad.33 

 

1.3 Teorie vlivů médií na body image 

Již od útlého věku přebíráme od okolí některé stereotypy, které nás nutí se 

srovnávat se standardy krásy a ideálních proporcí.34 Proces včleňování představ o tom, 

jaké tělo máme a jaké bychom měli podle společnosti mít, se pokoušela popsat spousta 

erudovaných odborníků. V současné době jsou nejčastěji jmenovány tři teorie: 

                                                 
28 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: [stručný úvod do studia médií a mediální 

komunikace]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 978-807-3672-874. s. 172 
29 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: [stručný úvod do studia médií a mediální 

komunikace]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 978-807-3672-874. s. 173 
30 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: [stručný úvod do studia médií a mediální 

komunikace]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 978-807-3672-874. s. 174 
31 Atkin in JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: [stručný úvod do studia médií a 

mediální komunikace]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 978-807-3672-874. s. 178 
32 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: [stručný úvod do studia médií a mediální 

komunikace]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 978-807-3672-874. s. 178 
33 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: [stručný úvod do studia médií a mediální 

komunikace]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 978-807-3672-874. s. 177-184 
34 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: [stručný úvod do studia médií a mediální 

komunikace]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 978-807-3672-874. s. 173 
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- Festingerova teorie společenského srovnávání 

- Markusova teorie vlastního já 

- Higginsova sebediskrepanční teori 

1.3.1 Festingerova teorie společenského srovnávání 

Podle teorie Leona Festingera z roku 1954 touží každý člověk po objektivním 

posouzení jeho schopností, dovedností, postojů.35 Jestliže nejsme sami schopni se 

ohodnotit, řešíme tuto potřebu tak, že sami sebe srovnáváme s druhými lidmi. Nežádoucí 

porovnání, kde ten druhý je posouzen u daného atributu jako lepší, jsou známá jako 

„vzestupná srovnávání“, naopak příznivá porovnávání, ze kterého vyjde druhý jako horší, 

se nazývají „sestupná srovnávání“. Tento proces sociálního srovnávání může být 

nevědomý a zcela mimo kontrolu. Někteří autoři se dohadují, zda se lidé budou přiklánět 

spíše k sestupnému srovnávání či k vzestupnému. Zastánci druhého způsobu argumentují, 

že může být zvolen za účelem sebezlepšení.36 

Teorie společenského srovnávání předpokládá, že lidé mohou používat obrazy 

z médií jako standardy k porovnávání. Vzestupné srovnávání se štíhlými postavami 

modelek, nafocených v lichotivých pozicích, tak povede k nežádoucímu ohodnocení těla 

percipienta, dokud se mu nebude zdát, že modelky jsou mu dostatečně podobné. I když 

se obrazy nebudou zdát podobné na všech příslušných úrovních a i když potenciálně 

ohrožují sebevědomí daného člověka, mohou být navzdory vybírány pro další srovnávání, 

pokud informace, kterou poskytují, vnímá jedinec jako vysoce významnou. Renee Engeln 

ukazuje, že i přesto, že srovnávání se s krásnými modelkami nedává většině ženám smysl, 

protože jim nejsou vůbec podobné, a může ohrožovat jejich spokojenost s vlastním tělem, 

musí být tyto obrazy chápány v kontextu, ve kterém poskytují cenné informace o 

sociálním ohodnocení vzhledu daného jedince a mohou být viděny jako inspirace pro 

porovnání a pro sebezlepšení.37  

Procesy sociálního srovnávání týkající se body image byly důsledně 

demonstrovány jak vědci v USA, tak ve Velké Británii. Dopady na spokojenost 

s postavou jsou nejvíce viditelné tam, kde účastníci byli vyzváni, aby důkladně porovnali 

svá těla s modelkami na fotografiích. Někteří autoři navrhovali, že u mužů je méně 

                                                 
35 GROGAN, Sarah. Body image: understanding body dissatisfaction in men, women, and children. 2nd 

ed. New York: Routledge, 2008, ISBN 0415358213. s. 118 
36 GROGAN, Sarah. Body image: understanding body dissatisfaction in men, women, and children. 2nd 

ed. New York: Routledge, 2008, ISBN 0415358213. s. 118 
37 ENGELN, Renee in GROGAN, Sarah. Body image: understanding body dissatisfaction in men, 

women, and children. 2nd ed. New York: Routledge, 2008. ISBN 0415358213. s. 118 
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pravděpodobné, že se budou srovnávat s modely na obrázcích vzestupně jako ženy, 

protože mužská těla mají menší sociokulturní důležitost než ženská. Nicméně studie, 

které prošetřovaly dopady pozorování obrázků z médií, ukázaly, že jak ženy, tak muži 

prokázali značnou nespokojenost se svým tělem, když se dívali na štíhlé modelky a 

svalnaté modely.38  

1.3.2 Markusova teorie vlastního já 

Markusova teorie z roku 1977 se soustředí především na proces zpracování 

mediálního sdělení a jeho obsahu samotným jedincem.39 Zajímá se o to, jak jedinec 

včleňuje zprostředkované informace do své představy o vlastním těle a o sobě samém. 

Dále tato teorie rozebírá podstatné podněty, jenž působí na sebepercepci: 

- Společensky předkládané ideální tělo 

- Zvnitřněné ideální tělo 

- Objektivní tělo40 

Prvním z podnětů – společensky předkládané ideální tělo – představuje model těla 

komunikovaný směrem od společnosti k jedinci.41 V tomto okamžiku velice často dochází 

k nastavení nerealistického ideálu postavy. Zvnitřněné ideální tělo si nastavuje člověk 

sám v sobě, ve své mysli. Každý z nás má určitý svůj ideál, jak by chtěl vypadat, k čemu 

by se chtěl tělesně přiblížit. Výklad pojmu objektivní tělo je patrný, neboť představuje 

objektivní pohled na to, jak tělo ve skutečnosti vypadá. Pokud je rozdíl mezi ideálním a 

zvnitřněným tělem velký, dochází ke snižování sebevědomí člověka. Silně se na 

rovnováze mezi společensky předkládaným ideálem a zvnitřněným ideálem podepisují 

samotná média, jenž velmi často rovnováhu narušují. Pomyslné „nůžky“ mezi ideálem a 

zvnitřněným ideálem se za připojení tlaku médií stále více rozevírají a diference mezi tím 

jak vypadáme a jak bychom měli podle společenského obrazu vypadat, jsou čím dál tím 

větší. Následkem bývá snížené sebevědomí a člověk zápasí s pocitem, že pokud nedokáže 

vypadat tak, jak společnost žádá, stává se méněcenným a nebude společností přijat. 

                                                 
38 GROGAN, Sarah. Body image: understanding body dissatisfaction in men, women, and children. 2nd 

ed. New York: Routledge, 2008, ISBN 0415358213. s. 119 
39 GROGAN, Sarah. Body image: understanding body dissatisfaction in men, women, and children. 2nd 

ed. New York: Routledge, 2008. ISBN 0415358213. s. 119 
40 GROGAN, Sarah. Body image: understanding body dissatisfaction in men, women, and children. 2nd 

ed. New York: Routledge, 2008. ISBN 0415358213. s. 118-119 
41 GROGAN, Sarah. Body image: understanding body dissatisfaction in men, women, and children. 2nd 

ed. New York: Routledge, 2008. ISBN 0415358213. s. 118-119 
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Taková situace je bezpochyby ideální pro kosmetický průmysl, výrobce zeštíhlujících 

preparátů, ale určité také pro oblast fitness.42 

1.3.3 Higginsova sebediskrepanční teorie 

Higginsova teorie z roku 1987 udává, že lidská emocionální zranitelnost a motivace 

pramení z vnitřních rozporů v jejich domněnkách o sobě samých. Aby člověk snížil tyto 

konflikty a rozpaky, motivuje se a snaží se přiblížit své vlastní já k ideálnímu já (osobě, 

kterou touží být) a k požadovanému já (osobě, o které se domnívá, že by měl být vzhledem 

k závazkům k ostatním lidem). Higgins udává, že rozpor (tzv. diskrepance) mezi reálným 

a ideálním/požadovaným já vede ke zklamání, frustraci a nespokojenosti s vlastním tělem. 

Obraznost médií ke konceptualizována jako součást řady vlivů, které mohou vytvářet 

ideální já, stejně jako s vlivem partnerů, přátel, rodičů a ostatních významných lidí 

v jedincově společenském světě. Hlavní oblast zaměření sebediskrepanční teorie je 

emocionální reakce způsobená nedostatečným souladem mezi vnímaným reálným já a 

„sebevodítky“ (ideálním a požadovaným já) a tato teorie je sama o sobě mnohem častěji 

a úspěšněji přiřazována ke studiím o poruchách příjmu potravy.43 Nicméně některé 

výzkumy vidí nespokojenost s tělem v rámci sebediskrepance a tvrdí, že mediální 

obrazovost může utvářet část informací používaných k definici ideálního já, co se týče 

vzhledu, a že nedostatečný soulad s tímto ideálním já může vyvolat úzkost.44 V lidech 

pociťujících větší rozpory mezi jejích reálnými a ideálními vlastnostmi body image 

mohou mediální obrazy vyvolat větší emocionální reakce.45 Rozpory mezi reálným a 

ideálním já zase korelují s nespokojeností s vlastní postavou a také se symptomy poruchy 

příjmu potravy a ženy v většími diskrepancemi v body image se budou pravděpodobně 

více společensky srovnávat s obrazy v médiích. Existuje stále zvyšující se důkaz, že 

internalizace hubených ideálů bude vyvolávat negativní reakce na mediální obrazovost, 

co se týká starosti a nespokojenosti s tělem. Teorie sebediskrepance pomáhá porozumět, 

jak a proč určité mediální obrazy vztahující se k lidskému tělu mohou spustit emocionální 

                                                 
4242 GROGAN, Sarah. Body image: understanding body dissatisfaction in men, women, and children. 2nd 

ed. New York: Routledge, 2008, ISBN 0415358213. s. 119 GROGAN, Sarah. Body image: 

understanding body dissatisfaction in men, women, and children. 2nd ed. New York: Routledge, 2008. 

ISBN 0415358213. s. 119 
43 GROGAN, Sarah. Body image: understanding body dissatisfaction in men, women, and children. 2nd 

ed. New York: Routledge, 2008, ISBN 0415358213. s. 120 
44 VÝROST, Jozef. Sociální psychologie. Praha: Grada. 2008. Psyché (Grada). ISBN 9788024714288. s. 

99 
45 GROGAN, Sarah. Body image: understanding body dissatisfaction in men, women, and children. 2nd 

ed. New York: Routledge, 2008. ISBN 0415358213. s. 121 
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reakce jako úzkost a znepokojení ohledně postavy, a také jak to může v některých 

případech vést k chování, kdy dotyčný začne záměrně upravovat svůj vzhled, aby se 

pokusil napravit nepoměr, který vnímá mezi svým současným tělem a tím ideálním.46  

  

                                                 
46 GROGAN, Sarah. Body image: understanding body dissatisfaction in men, women, and children. 2nd 

ed. New York: Routledge, 2008, ISBN 0415358213. s. 120-121 
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2. BODY IMAGE 

Tělesné sebepojetí, vnímání vlastního těla, body image… Ať už tento pojem 

nazveme jakkoli, jedná se o sociálně psychologické téma, které se v několika posledních 

letech dostalo do popředí, a to jak z populárního, tak z vědeckého hlediska.47 Souvisí to 

nepochybně s nárůstem zájmu člověka o své vlastní tělo a péči o něj vzhledem k tomu, 

jaký je kladen důraz na vliv životního stylu na zdravotní stav jedince, ale také s tím, jakou 

hodnotu dnes společnost přikládá fyzickému vzhledu a atraktivitě. Proto můžeme 

pozorovat nárůst počtu plastických operací, kosmetických zákroků, vyšší investice lidí do 

péče o tělo, větší zájem o zdravé potraviny a sportovní aktivity a tak dále.48 V souvislosti 

s tím jsme stále častěji vystavování mediálním obsahům věnujícím se zdravému 

životnímu stylu, zaručeným radám v časopisech a na internetu, stoupajícímu počtu 

různých blogů a skupin na sociálních sítí zaměřených na fitness a správné stravování, ale 

zároveň v západním světě narůstá počet lidí nespokojených se svým tělem, procento 

obézní populace a stejně tak případů mentální anorexie, bulimie a dochází k rozvoji 

poruch příjmu potravy a objevují se jejich nové druhy.49 Navíc se problémy 

nespokojenosti se svým zevnějškem zdaleka netýkají jen žen a dívek, ale přenesly se ve 

velké míře i na muže a chlapce.50  

V této části práce se budu věnovat pojmu body image jako takovému, aby byla 

vymezena všechna teoretická východiska práce, zařadili jsme je do kontextu a mohli 

s nimi dále pracovat. Vysvětlím, co vše body image zahrnuje, krátce se zaměřím na to, 

jak může lišit u různých etnik a národů, a dále přiblížím, jak a čím je ovlivňován.  

 

2.1 Vymezení pojmu body image 

Nejprve bych chtěla objasnit důvody k používání anglikanismu u pojmu body 

image. Při své práci jsem vycházela především z výzkumů anglo-americké provenience, 

kde se objevují nejčastěji termíny jako: body image, body concept, body schema (tělesné 

schéma), body self (tělesné já), body perception, body experience (vnímání těla, tělesná 

                                                 
47 FIALOVÁ, Ludmila. Moderní body image: jak se vyrovnat s kultem štíhlého těla. Vyd. 1. Praha: 

Grada, 2006, ISBN 80-247-1350-0. s. 7 
48 FIALOVÁ, Ludmila. Moderní body image: jak se vyrovnat s kultem štíhlého těla. Vyd. 1. Praha: 

Grada, 2006, ISBN 80-247-1350-0. s. 7-8 
49 KULHÁNEK, J. Ortoexie, bigorexie, drunkorexie. In: Idealni.cz [online]. 2014 [cit. 2015-03-07]. 

Dostupné z: http://www.idealni.cz/clanek/ortorexie-bigorexie-drunkorexie/ 
50 FIALOVÁ, Ludmila. Moderní body image: jak se vyrovnat s kultem štíhlého těla. Vyd. 1. Praha: 

Grada, 2006, ISBN 80-247-1350-0. s. 8 

http://www.idealni.cz/clanek/ortorexie-bigorexie-drunkorexie/


17 

 

 

 

zkušenost), body awareness, body consciousness (uvědomění si těla), body satisfaction 

(spokojenost s tělem), body dissatisfaction, body-size dissatisfaction (nespokojenost s 

tělem). Rozhodla jsem se proto používat v textu pojem body image, v němž je zdůrazněna 

subjektivní perspektiva, tedy způsob, jakým člověk přemýšlí o svém těle a jakým své tělo 

vnímá.  

Již ve 20. letech se pojmem body image zabýval psycholog a sociolog Paul 

Schilder. Ve své publikaci The Image and Appearance of the Human Body uvedl, že body 

image není jen konstrukt vnímání, ale také odraz přístupu a chování k druhým.51 Zajímal 

se o „elasticitu“ body image, hledal příčiny kolísání ve vnímání velkosti těla, zkoumal 

pocity lehkosti a těžkosti a efekty body image na interakci s ostatními. Definoval body 

image jako „obraz vlastního těla, který si vytváříme v naší mysli, a je tedy tím, jak nám 

osobně naše tělo připadá.“52 Později se tímto termínem zabývali další vědci a zjistili, že 

body image může znamenat spoustu odlišných věcí, čímž se posunuli za Schilderovu 

primárně perceptuální definici.53 Kevin Thompson a jeho kolegové zaznamenali v roce 

1999 šestnáct různých definic body image používaných vědci a lékaři.54 Ty zahrnovaly 

spokojenost s hmotností, přesnost vnímání velikosti těla, spokojenost se vzhledem, 

hodnocení vzhledu, orientace ve vzhledu, starost o tělo, sebevědomí ohledně těla, stavba 

těla a vjem těla.55 Sarah Grogan používá následující definici, která zahrnuje vše výše 

uvedené faktory:  

„Body image jsou naše vlastní vjemy, myšlenky a pocity ohledně našeho těla.“ 56 

Bártová, Bárta a Koudelka definují body image takto: „Výrazem body image se 

rozumí kulturně podmíněné představy o lidském těle. Toto podmínění je dáno průnikem 

kulturní estetiky, sociálních aspektů jako prestiž, sounáležitost a příklon k zdravému 

životnímu stylu.“ 57  

                                                 
51 SCHILDER, Paul in GROGAN, Sarah. Body image: understanding body dissatisfaction in men, 

women, and children. 2nd ed. New York: Routledge, 2008, ISBN 0415358213. s. 3 
52 SCHILDER, Paul in GROGAN, Sarah. Body image: understanding body dissatisfaction in men, 

women, and children. 2nd ed. New York: Routledge, 2008, ISBN 0415358213. s. 3 
53 GROGAN, Sarah. Body image: understanding body dissatisfaction in men, women, and children. 2nd 

ed. New York: Routledge, 2008ISBN 0415358213. s. 3 
54 GROGAN, Sarah. Body image: understanding body dissatisfaction in men, women, and children. 2nd 

ed. New York: Routledge, 2008. ISBN 0415358213. s. 3 
55 GROGAN, Sarah. Body image: understanding body dissatisfaction in men, women, and children. 2nd 

ed. New York: Routledge, 2008. ISBN 0415358213. s. 3 
56 GROGAN, Sarah. Body image: understanding body dissatisfaction in men, women, and children. 2nd 

ed. New York: Routledge, 2008, ISBN 0415358213. s. 3. 
57 BÁRTOVÁ, Hilda; BÁRTA, Vladimír; KOUDELKA, Jan. Spotřebitel: chování spotřebitele a jeho 

výzkum. 2007. Praha : Oeconomica, 2007. 30 s. ISBN 978-80-245-1265-4. 
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Výše uvedené definice jsem podrobila kritice a na jejím základě nabízím definici 

vlastní, v níž body image znamená to, jak vnímáme své tělo a to nejen z pohledu fyzického 

zjevu (jak ho vidíme v zrcadle), ale i vnitřních pocitů, které k němu máme. Patří k ní to, 

jak se ve vlastním těle cítíme, jak vnímáme sami sebe, jak si myslíme, že vypadáme a jak 

se náš fyzický vzhled jeví ostatním. Vlastní body image je tedy způsob, jak vnímáme svůj 

vzhled, zda se ztotožňuje s našimi představami, podporuje vlastní sebeúctu, jednání, 

vystupování a vztahy s ostatními lidmi. Proto bývá body image překládáno jako tělesné 

sebepojetí, obraz těla či tělesný koncept. 

Podle Grogan neexistuje jednoduché propojení mezi lidským subjektivním 

vnímáním vlastního těla a tím, jak je vnímáno pozorovatelem zvenku.58 To je zřejmé u 

zkreslené tělesné velikosti (např. mnoho mladých žen s anorexií věří, že jsou mnohem 

mohutnější, než ve skutečnosti jsou, stejně tak vysoce svalnatí kulturisté mají dojem, že 

mají menší objem svalů), i v případech fenoménu „fantomové končetiny“ (ve kterém lidé, 

kterým byla amputována končetina, stále cítí chybějící nohu či ruku).59 Představa, kterou 

o svém těle máme, je vysoce determinována sociálními zkušenostmi (společností, 

kamarády, rodinou, médii).60 Body image je elastická a otevřená ke změně díky novým 

informacím. Je pravděpodobné, že někteří jedinci jsou vůči těmto změnám více citliví než 

jiní, například u adolescentů bývá tato tendence obzvláště vysoká, jelikož v pubertě 

prochází lidské tělo výraznými fyzickými a psychickými změnami a body image hraje 

klíčovou roli.61 

 

2.2 Body image u žen 

Grogan uvádí, že společenské uznání ženy je založeno na její estetice tělesnosti, 

především na její tělesné stavbě, zatímco muži mohou prokázat svoji výkonnost např. 

úspěchem, penězi, či mocí.62 V prosperujících západních kulturách je štíhlost vnímaná 

jako žádoucí vlastnost žen a je spojována se sebeovládáním, elegancí, mládím, úspěšností 

                                                 
58 GROGAN, Sarah. Body image: understanding body dissatisfaction in men, women, and children. 2nd 

ed. New York: Routledge, 2008, ISBN 0415358213. s. 6 
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a atraktivitou.63 Přes veškeré změny, které se v průběhu století objevily, zůstávala jedna 

stále stejná. Ženy byly neustále vedeny k tomu, aby svoji postavu přibližovaly soudobým 

trendům a ideálům krásy.64 

Štíhlá postava je dnes považována za dobrou a žádoucí.65 Wykes upozorňuje na to, 

že jedním z negativních dopadů tohoto společenského nátlaku na ženy je fakt, že dívky 

již v pubertálním věku začínají držet diety a přemýšlet nad tím, jak být hubenější.66 Žena 

je na rozdíl od muže prezentována především svým tělem, srdcem, expresivitou, zatímco 

muž svým rozumem a racionalitou.67 

Sarah Grogan srovnala výsledky několika nedávných výzkumů týkajících se žen a 

jejich pohledu na své tělo, přístupu k dietám, cvičení a plastickým operacím.68 Ze všech 

vyplynulo, že většina žen v západních kulturách není spokojena se svým tělem, zejména 

v partiích břicha, boků a stehen.69 Většina by také chtěla být štíhlejší, než současně je, a 

má tendenci přeceňovat velikost typicky ženských partií na svém těle, které jsou dnes 

populárně a marketingově nazývány jako tzv. „problematické“.70 Dotazníky a rozhovory 

také pomohly odhalit podobný vzorec nespokojenosti u britských, kanadských, 

amerických a australských žen. Grogan dále poukazuje na různé feministické přístupy 

k porozumění ženské nespokojenosti, jenž tvrdí, že sociální tlak na ženy mít štíhlé a 

vypracované tělo, které je spojováno s mládím, kontrolou a úspěchem, působí na 

objektivizaci tohoto ideálu těla a způsobuje u žen neúměrné úsilí na udržování svého 

vzhledu.71 Pozitivní cesty kupředu zastávají například feministické odbornice jako Susan 

Bordo, Naomi Wolf a Sandra Bartky, jež propagují vývoj nové estetiky ženského těla, 
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která zatlačí zpět limity akceptovatelného tvaru a velikosti těla v západních 

společnostech.72 

 

2.3 Body image u mužů 

Zhruba do roku 1980 se psychologové a sociologové zabývali studiem body image 

jen u žen.73 V posledních letech se však stále více zaměřují i na muže a jejich spokojenost 

s tělem. Je to dáno mimo jiné tím, že mužské tělo začalo být viditelnější v populární 

kultuře.74 Většina mužů touží po svalnatém těle, které je charakterizováno svaly na 

pažích, rukách a ramenou a úzkým pasem, vše doprovázeno viditelnými svaly na břiše, 

populárně takzvaný „sixpack“ či „pekáč buchet“, a nízkým procentem tělesného tuku.75 

Muži s takovýmto tělem jsou považováni za silné, šťastné a odvážné. Vzhledem k této 

kulturní preferenci není překvapující, že mnoho mužů touží podobat se tomuto ideálu.76 

Spíše než držením diet se však muži snaží změnit svoji postavu cvičením.77 Od 90. let též 

narůstá počet mužů, kteří využívají kosmetických, chirurgických a jiných prostředků ke 

zlepšení vzhledu těla.78 To je také hlavní důvod, proč fitness a kosmetický průmysl už 

nevnímá jako svou hlavní cílovou skupinu jen ženy, ale zaměřují marketingové strategie 

také na mužskou populaci.79 

Publikace Media and Body Image se věnuje také body image u mužů v tomto 

ohledu. Sarah Grogan popisuje výše zmíněné faktory mužského tělesného ideálu, po 

kterém většina z nich touží, a který je stejně tak dán konsensem západních kultur – štíhlá 

a mírně svalnatá postava vyzařující mužnost.80 Z výzkumu o spokojenosti mužů se svým 
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tělem vyplývá, že značné množství mužů není spokojeno s některými aspekty tvaru svého 

těla a s váhou.81 Muži, jenž jsou se svou postavou nespokojeni, chtějí být zároveň štíhlejší 

co se týče procenta tělesného tuku, anebo mohutnější z hlediska svalové hmoty na těle, 

což je zcela rozdílné chování od žen, které touží jednoduše vypadat hubenější a vážit 

méně. Muži jsou na svém těle nespokojeni nejčastěji v oblasti břicha, bicepsů, ramen, 

hrudníku a všeobecně s vyrýsováním svalů a objemem svalové hmoty, které jsou pro 

muže důležitými faktory.82 Z výzkumu bylo také zjištěno, že muži za účelem dosáhnout 

vysněné postavy využívají spíše cvičení než diety.83 Dotazníky a rozhovory s muži, kteří 

pravidelně posilují, prokázaly silný sociální porovnávací efekt, kdy kulturisté v posilovně 

porovnávají svá těla s ostatními muži, aby se motivovali k tvrdšímu tréninku a vybudovali 

si tak více svalů. Někteří dokonce používají anabolické steroidy, aby proces růstu svalů 

urychlili, i když jsou si vědomi vedlejších účinků a negativních reakcí lidí mimo 

kulturistickou komunitu.84  

 

2.4 Body image v různých kulturách 

Určitou podstatu u percepce vlastního těla má i věk, pohlaví, sociální zařazení, 

etnicita a sexualita. Několik výzkumů potvrdilo kulturní rozdíly ve vnímání hubenosti a 

plnoštíhlosti.85 V chudších kulturách je štíhlost považována za známku podvýživy, 

chudoby a infekčních chorob, a na zvýšenou váhu může být nahlíženo pozitivně jako na 

symbol zdraví, bohatství a blahobytu.86 Výzkumy v latinské Americe, Portoriku, Indii, 

Číně a Filipínách z 80. let ukázaly, že v těchto kulturách byla zvýšená váha spojena 

s bohatstvím a zdravím.87 Ze studie napříč kulturami ze 70. let bylo zjištěno, že japonští 

studenti měli tendenci přisuzovat více negativních stereotypů k hubeným tělům než 
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k tlustším.88 Různí vědci na konci 90. let zaznamenali, že obyvatelstvo pacifické oblasti 

jako např. Fidži vnímá nadprůměrnou tělesnou velikost vesměs pozitivně, jelikož 

symbolizuje zemědělskou odbornost, závazek ke komunitě a vysokou kvalitu péče. U žen 

jsou široké boky asociovány s plodností a rozložitější postava znamená zdraví, schopnost 

pečovat o druhé a atraktivitu.89 Jiné studie prokázaly, že při stěhování se z kultury, kde 

jsou za ideál považovány plnoštíhlé tvary, do země, kde je preferována štíhlost, může 

dojít u jedince ke změně vnímání onoho ideálního tvaru těla.90 Nedávné výzkumy ukazují, 

že touha být štíhlejší se více a více rozšiřuje napříč kulturami, zvláště u jedinců, jenž mají 

bližší kontakt ze západními kulturami, což je dnes díky internetu a sociálním sítím, až na 

pár výjimek, zcela běžné. Zejména u asijských dívek se rozšiřují problémy s body image 

a dochází k rozvoji poruch příjmu potravy, jak prokázaly i studie z let 2005 a 2006.91 

Díky nim bylo též zjištěno, že asijští muži preferují ženy z výrazně nižším BMI92 než 

Britové a dále že asijské dívky, které měly dříve menší obavy o svůj vzhled, se nyní snaží 

dosáhnout štíhlého ideálu po vzoru západních kultur.93 Asijské dívky dokonce cítí tlak od 

vlastních rodin, že by jako Asiatky měly být hubené, zejména pokud žijí v západních 

zemích.94  

Někteří autoři viní západní média za to, že i v zemích, kde stravovací problémy a 

nespokojenost s vlastním tělem byly dříve vzácné, se nyní tyto problémy výrazně 

rozšiřují.95 Studie z roku 2006 například ukázala, že adolescentní dívky z Fidži mají za 

své osobní vzory modelky ze západních zemí, začaly se více zaobírat tvarem svého těla a 

rozvinuly si purgativní chování, aby si udržely váhu pod kontrolou. Je tedy zřejmé a zcela 

nepochybné, že rozdíl mezi dřívějším tělesným ideálem „kyprých tvarů“ v chudších 
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zemích se díky masovým médiím a užšímu kontaktu se západním světem mění a připojuje 

se ke „kultu štíhlosti“.96  
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3. IDEÁL KRÁSY A KULT ŠTÍHLOSTI 

Je velice subjektivní, co považujeme za krásné a co ne. Každý si pod pojmem krása 

představí něco jiného. Umberto Eco ve své knize Dějiny krásy uvádí jednoduché 

vysvětlení, že pokud je něco krásné, znamená to, že se nám to líbí, a tudíž to považujeme 

za dobré.97 Z každodenní zkušenosti víme, že „dobré věci“, které přináší potěšení, si 

přejeme většinou sami mít (například nějakou lahůdku, vykonání nějakého dobrého činu 

apod.). Ono dobro podněcuje naši touhu po něm. Ale naopak dobré věci, které, ač se 

shodují s nějakým ideálním principem, s sebou přináší utrpení, jenž vzhledem k našemu 

egoismu podstoupit nechceme. Takové věci pak raději jen obdivujeme, než abychom je 

sami museli mít.98 Lidstvo si v průběhu historie všimlo, že existují právě takové věci, 

které si zaslouží obdiv nezávisle na touze, již při setkání s nimi zakusíme.99 Navíc podle 

Eca o tom, co je hezké nebo ošklivé, často rozhodovala kritéria politická a společenská a 

ne estetická.100 Moderní přístupy k definici krásy jsou ovlivněny mnoha vlivy a tudíž se 

různí. Krása je vnímána a vykládána pod vlivem fenomenologie, existencialismu, 

intuitivismu a mnoha dalších směrů.101 

Dovolíme si tvrdit, že to, jak krásu individuálně vnímáme, je dané mnoha faktory 

stejně jako u výše zmíněných vlivů, které působí na naši body image. Působí na nás 

zejména kultura, v níž žijeme, etnicita, sociální prostředí, ve kterém jsme byli vychováni 

a ve kterém se pohybujeme, dále záleží na věku, a také na percepci sebe sama. Značnou 

roli hraje i naše informovanost, dostupnost a postoj ke komunikačním a sdělovacím 

prostředkům. Jsou to totiž především společnost a média, jež odjakživa udávají, co krásné 

a přijatelné je a co není, a i to se pak promítá do našeho vnímání onoho „ideálu“. Ideál 

krásy můžeme tedy považovat za jakýsi sociální konstrukt, kterému se můžeme, ale 

nemusíme podobat, ať po tom toužíme či ne.  

Ve vyspělých západních společnostech jsou dnes úspěch, štěstí, mládí a sociální 

akceptace všeobecně spojovány se štíhlostí. Nadváha znamená fyzickou neatraktivitu, 

lenost, nedostatek vůle a kontroly. 102 Pro ženy je ideální být štíhlá a krásná. Pro muže to 

                                                 
97 ECO, Umberto. Dějiny krásy. Vyd.1. Praha: Argo, 2005, ISBN 80-7203-677-7. s. 9 
98 ECO, Umberto. Dějiny krásy. Vyd.1. Praha: Argo, 2005, ISBN 80-7203-677-7. s. 9 
99 ECO, Umberto. Dějiny krásy. Vyd.1. Praha: Argo, 2005, ISBN 80-7203-677-7. s. 9-14 
100 ECO, Umberto. Dějiny ošklivosti. Vyd. 1. Praha: Argo, 2007, ISBN 978-80-7203-893-0. s. 4-21 
101 PTÁČKOVÁ, Brigita a Karel STIBRAL. Estetika na dlani. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2002. Na dlani. 

ISBN 8085839792. 
102 GROGAN, Sarah. Body image: understanding body dissatisfaction in men, women, and children. 2nd 

ed. New York: Routledge, 2008, s. 10-12. ISBN 0415358213. s. 9 
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znamená vyrýsované svalnaté tělo.103 Nekonformnost s těmito ideály má řadu negativních 

sociálních důsledků. Mnoho lidí totiž nemá geneticky dané předpoklady ke štíhlosti, a tak 

se k ní musí propracovat pomocí diet a cvičení. K těm, kteří krásní a hubení nejsou, 

přistupuje dnešní společnost s předsudky, jak vyplývá i z výzkumů Sarah Grogan. Ty 

prokázaly, že k lidem s nadváhou jsou přiřazovány negativní stereotypy jako 

nespokojenost, nízké sebevědomí, lenost, nevole, žádná sebekontrola apod. Obézní lidé 

jsou tak v mnoha případech stigmatizováni, přičemž stigma obezity patří mezi ta nejméně 

tolerovaná zbytkem společnosti.104  Kult štíhlosti doslova hýbe celým světem.  

Není tedy divu, že se dnešní populace až přehnaně soustředí na svůj vzhled a 

upozaďuje kvůli tomu své další cíle jako například studium, kariéru, budování rodiny, 

vztahy s přáteli apod.  Často je bohužel kladen důraz na dobrý vzhled člověka než na jeho 

charakter a osobitost. Místo abychom se dívali kolem, jak svět vypadá, zajímáme se jen 

o to, jak my vypadáme pro svět. Tělo je bráno jako nejviditelnější součást naší identity a 

jako takové se prostřednictvím tzv. tělesných režimů (především v oblasti spotřeby jídla 

a zdraví) stává součástí reflexivního životního projektu. Stává se tak otevřeným k 

aktivnímu přetváření, především pak prostřednictvím toho, co nabízí spotřební trh. A 

protože spotřebitelé jsou viděni jako ti, kteří mají k dispozici veškeré prostředky k tomu, 

aby si vytvořili úspěšné, tedy ideálu se blížící tělo, pokud tohoto cíle nedosáhnou, jsou za 

takový nedostatek osobně zodpovědní. Tělo se tak stalo indikátorem úrovně sebekontroly 

(viděné jako indikátor morálních kvalit) svého majitele.105 Je bráno jako to nejcennější, 

co máme, jako objekt prestiže a pro hodnocení druhými, jako prostředek komunikace a 

předmět nutné péče.106  

Lidé dnes až přehnaně aktivně sportují, zajímají se o zdravou stravu, hlídají si 

příjem a výdej energie díky moderním technologiím, kupují si zeštíhlující oblečení, 

doplňky stravy, spoustu kosmetiky, investují do solárií a zkrášlujících procedur, narůstá 

počet kosmetických zákroků, kterých je dnes vykonáno ročně více než běžných 

zdravotních operací… A to vše jen aby vypadali dobře, a tedy úspěšně a šťastně pro okolí, 

aniž by ve skutečnosti vlastně byli úspěšní či šťastní.  

                                                 
103 GROGAN, Sarah. Body image: understanding body dissatisfaction in men, women, and children. 2nd 

ed. New York: Routledge, 2008, ISBN 0415358213. s. 9 
104 GROGAN, Sarah. Body image: understanding body dissatisfaction in men, women, and children. 2nd 

ed. New York: Routledge, 2008, ISBN 0415358213. s. 10-12. 
105 KOUDELKA, Jan. Marketingový význam body image. Zlín: Verbum, 2012. s. 11. ISBN 978-80-

87500-23-1 
106 KOUDELKA, Jan. Marketingový význam body image. Zlín: Verbum, 2012. s. 24. ISBN 978-80-

87500-23-1 
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Mezi hlavní negativní důsledky kultu štíhlosti prokazatelně patří poruchy příjmu 

potravy, ohrožující dívky napříč společenskými vrstvami, bez ohledu na vzdělání a místo 

bydliště. Mezi nemocnými roste i zastoupení mužů. Patří sem ale také rostoucí obezita, 

která je jedním z největších problémů dnešního světa.107   

Vyspělé západní země v současnosti čelí epidemii problémů souvisejících 

s mediální propagandou nedosažitelné štíhlosti. V Británii je 1 ze 4 žen na dietě a přes 50 

% dívek přiznalo, že mají problém s body image. V Austrálii je poruchami příjmu potravy 

postiženo více než milion lidí, což státní ekonomiku stojí zhruba 70 miliard dolarů ročně. 

Ve Francii na začátku dubna odsouhlasili zákon, který zakazuje přijímat jako modelky 

ženy s nízkým BMI, a chtějí tak zabránit rozšiřování poruch příjmu potravy.108 V Itálii 

jsou ženy v médiích značně objektivizovány a spousta mladých žen to dovádí 

k plastickým operacím, jakmile dosáhnou věku, aby ji mohly legálně podstoupit. Také ve 

Švédsku je čím dál více žen z vyšších společenských tříd posedlých svým vzhledem a 

jsou nespokojeny se svým tělem, a tato skupina právě nejvíce trpí mentální anorexií.  Ve 

Španělsku a Mexiku jedné ze čtyř dospívajících dívek hrozí riziko vzniku poruchy příjmu 

potravy, protože čelí nátlakům svého okolí, aby zhubly. Brazilci jsou zas známí tím, že 

přeceňují svou reálnou tělesnou velikost, zatímco ale touží být štíhlejší. Rozmohlo se zde 

užívání prostředků na potlačení chuti k jídlu a řada modelek zemřela na anorexii.109  

Hlavní paradox současného ideálu krásy spočívá v tom, že idealizovaná postava 

zobrazovaná médii je od nástupu éry modelek neustále štíhlejší, zatímco populace 

tloustne díky civilizačním chorobám, fast foodům, společenským tlakům a hazardováním 

s nezdravými dietami. Rozšiřování problémů s tím spojených je zapříčiněno také daleko 

větší dostupností médií a usnadnění komunikace prostřednictvím internetu, odkud se na 

nás denně valí tisíce článků a fotografií vyhublých celebrit. Spousta lidí si bohužel 

neuvědomuje, že modelky, herečky, herci i zpěváci a zpěvačky tráví denně několik hodin 

v posilovně a jsou na přísné dietě, jen aby se udržovali za každou cenu štíhlými a vypadali 

dobře na obrazovce. Za jejich vzhledem stojí celý tým kadeřníků, maskérů, módních 

návrhářů, osobních fitness trenérů, výživových poradců a za jejich perfektními 

                                                 
107 KRCH, František David a Jarmila ŠVÉDOVÁ. Příručka pro zdravotníky aneb Různé tváře poruch 

příjmu potravy. Praha: Občanské sdružení Anabell, 2013, ISBN 978-80-905436-5-2. s. 8 
108 Francie zakázala najímat příliš hubené modelky, bojuje tím proti anorexii. NEČÁSKOVÁ, Pavlína. 

Český rozhlas: Zprávy [online]. 2015. [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/francie-zakazala-najimat-prilis-hubene-modelky-bojuje-

tim-proti-anorexii--1474448  
109 WOMEN'S BODY IMAGE AND BMI: A LOOK AT THE EVOLUTION OF THE FEMALE 

FIGURE OVER 100 YEARS. 2014. Body image and BMI [online]. [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: 

http://www.rehabs.com/explore/womens-body-image-and-bmi/ 
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http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/francie-zakazala-najimat-prilis-hubene-modelky-bojuje-tim-proti-anorexii--1474448
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fotografiemi většinou šikovný grafik, který umí dobře retušovat. Pro průměrného člověka 

je tedy dnešní ideál krásy nedosažitelný, což ostatně potvrzují i lékaři a vědci. Dnešní 

populace se ale za tímto ideálem neustále honí, a tak není divu, že lidé trpí nízkým 

sebevědomím, pocity méněcennosti, depresemi a poruchami příjmu potravy.  

 

3.1 Mediální zobrazování ideálu krásy v současnosti 

Tomu, jak média konkrétně přispívají k tvorbě dnešního ideálu krásy, se budu 

věnovat v této části práce. Vybrala jsem typické zástupce z jednotlivých typů médií, či 

takové, které mě v souvislosti se současnými trendy zaujaly nejvíce, protože je jich 

opravdu spousta.  

3.1.1 Moc reklamy a Photoshopu 

Marketing a reklama jsou dnes mnohem sofistikovanější, cílenější a mocnější než 

kdykoli předtím. Ačkoli se nám může zdát, že jsme vůči nim imunní a že je nevnímáme, 

opak je pravdou. Už šestiměsíční dítě je schopné rozeznat jednotlivá loga společností. 

Reklamám a jejich dopadům se tedy nelze vyhnout.110  

Žijeme v době, kdy reklama prodává více než jen produkt. Vzhledem k nasycenosti 

trhu a vysoké konkurenci se bitva o zákazníky odehrává především na poli 

marketingových sdělení. Reklamy tedy musí dobře vypadat a samozřejmě i všechny 

objekty, které v ní hrají. Nejvyšší moc mají tedy v tomto případě grafici, jenž dokážou 

pomocí Photoshopu či jiného digitálního programu hotová kouzla. Retušují se jak 

předměty, tak muži, ženy a děti. Mužům se zvětšují bicepsy, rozkrok a nohy, ženám se 

zužuje pas, stehna, zvětšují se rty a oči, vyhlazují se vrásky, jizvy, pupínky, dokonce se 

jim zesvětluje pleť. Úprava modelky na reklamní fotografii či videu trvá i desítky 

hodin.111 Alarmující jsou i reklamy s malými dětmi, zejména malé dívky jsou dnes 

zobrazovány ve stejném stylu jako dospělé ženy. Ženy jsou navíc vyobrazovány 

v reklamách jako sexuální objekty, jejich řeč těla zůstává pasivní, zranitelná, submisivní 

                                                 
110 KILBOURNE, Jean. 2014. The naked truth: Advertising's image of women. YouTube [online]. [cit. 

2015-04-08]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Uy8yLaoWybk  
111 Here’s how long it takes to Photoshop a model’s face. 2015. The Daily HIIT Blog [online]. [cit. 2015-

04-08]. Dostupné z: http://hiit-blog.dailyhiit.com/hiit-community/heres-how-long-it-takes-to-photoshop-

a-models-face/  
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a velmi odlišná od body language opačného pohlaví. Objektivizace se ale přesunula i na 

muže a chlapce, kteří vypadají vždy tvrdě, silně, dominantně a nezranitelně. 112 

Obrázek 1 – Reálná fotografie versus konečná reklama (Kampaň Calvin Klein 2015) 

Zdroj: http://www.justinbieberzone.com/wp-content/uploads/2015/01/justinbieber-fake-calvinklein.jpg  

 

Vyobrazení modelů a modelek v reklamách jsou tedy vykonstruovaná a nereálná, a 

je tedy nemožné, aby takto někdo v reálném životě vypadal. I přesto se však dnešní 

společnost s těmito obrazy poměřuje a spotřebitelé věří, že pokud si daný produkt koupí, 

budou stejně krásní, štíhlí a šťastní.  

3.1.2 Časopisy 

Také v časopisech vidíme nereálné obrazy modelů a modelek upravených pomocí 

retuše, avšak z hlediska vlivu na body image je významný také obsah textů. 

Bagatelizovány jsou zejména ženské časopisy plné fotografií krásných žen a dívek a 

zaručených tipů na rychlé zhubnutí. Stačí se podívat na titulní strany nejčtenějších 

časopisů pro ženy a dívky v České republice. Podle statistik Unie vydavatelů za třetí a 

čtvrté čtvrtletí roku 2014 byly nejčtenějšími časopisy pro ženy Chvilka pro tebe (450 tisíc 

                                                 
112 KILBOURNE, Jean. 2014. The naked truth: Advertising's image of women. YouTube [online]. [cit. 

2015-04-08]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Uy8yLaoWybk  

http://www.justinbieberzone.com/wp-content/uploads/2015/01/justinbieber-fake-calvinklein.jpg
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čtenářů na výtisk), Blesk pro ženy (446 tisíc čtenářů na výtisk) a Vlasta (231 tisíc čtenářů 

na výtisk).113 Chvilka pro tebe je zaměřená spíš na křížovky a luštění, životní příběhy 

čtenářů a recepty. Blesk pro ženy mnohem více strhuje pozornost na různé diety a 

celebrity. I na svých internetových stránkách má v hlavním navigačním panelu rubriku 

„Jak zhubnout“.114 I na titulní stránce Vlasty si můžeme všimnout nadpisu „Tipy, jak si 

udržují křivky ženy z různých koutů světa“. Všechny časopisy mají uprostřed krásnou 

šťastně vypadající ženu s bezchybnou pletí a postavou.  

                                                 
113 Unie Vydavatelů. Media Projekt: 3. a 4. čtvrtletí 2014 [online]. 2015. [cit. 2015-04-08]. s. 37 

Dostupné z: http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/MP_3-4-2014-Prezentace_final.pdf  
114 Jak zhubnout. 2015. Blesk pro ženy [online]. [cit. 2015-04-08]. Dostupné z: 

http://prozeny.blesk.cz/jak-zhubnout  

Obrázek 2 - Titulní strana časopisu Vlasta č. 52/2012 

Zdroj: http://media.vlasta.cz/photos/2012/12/19/9262-vlasta-522012-1.jpg  

Obrázek 3 - Titulní strana časopisu Blesk pro ženy č. 34/2000 

Zdroj: http://img.blesk.cz/img/1/gallery/1783052_titulka-titulni-strana-blesk-pro-zeny-casopis.jpg  

http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/MP_3-4-2014-Prezentace_final.pdf
http://prozeny.blesk.cz/jak-zhubnout
http://media.vlasta.cz/photos/2012/12/19/9262-vlasta-522012-1.jpg
http://img.blesk.cz/img/1/gallery/1783052_titulka-titulni-strana-blesk-pro-zeny-casopis.jpg
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Nejoblíbenějšími časopisy životního stylu pro ženy byly v minulém roce Žena a 

život (360 tisíc čtenářů na výtisk), Svět ženy (357 tisíc čtenářů na výtisk) a Marianne (181 

tisíc čtenářů na výtisk). Mezi studentkami a mladými ženami do 39 let je pak 

nejoblíbenější časopis Joy (127 tisíc čtenářů na výtisk).115 Titulní stránka Žena a život 

z ledna 2015 hlásá jasně, že hlavním tématem tohoto čísla bude „Vaše nové tělo!“, číslo 

03/2014 časopisu Joy přináší zas hollywoodské tajemství štíhlosti. Obě titulní stránky 

opět ukazují krásné ženy – modelky, jež jsou štíhlé a jejich pleť i tělo jsou bez nedostatků.  

                                                 
115 Unie Vydavatelů. Media Projekt: 3. a 4. čtvrtletí 2014 [online]. 2015. [cit. 2015-04-08]. s. 25 

Dostupné z: http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/MP_3-4-2014-Prezentace_final.pdf  

Obrázek 4 - Titulní strana Joy 

Zdroj: http://www.periodik.cz/predplatne/img/titulka.php?titul=3182  

Obrázek 5 - Titulní strana Žena a Život 

Zdroj: http://www.bauermedia.cz/sites/default/files/imagecache/full/issue/1203/zz01_2015-01-07.jpg  

http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/MP_3-4-2014-Prezentace_final.pdf
http://www.periodik.cz/predplatne/img/titulka.php?titul=3182
http://www.bauermedia.cz/sites/default/files/imagecache/full/issue/1203/zz01_2015-01-07.jpg
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3.1.3 Seriály a filmy 

Audiovizuální média jsou pro nás mnohem dostupnější než kdykoli předtím. Díky 

internetu už nemusíme čekat na další díl oblíbeného seriálu, ale můžeme si stáhnout 

rovnou všechny série, nemusíme si nahrávat film, který zrovna nestihneme v televizi, a 

není třeba utrácet za kino, protože stačí počkat si, až se objeví někde na síti. Bohužel, 

realita je taková. Seriály navíc začaly rozdělovat internetovou i televizní komunitu 

fanoušků na určité skupiny, kdy platí: „Jaký seriál sleduješ, takový jsi“. Populární jsou 

především seriály zahraniční, nejvíce americké a britské.  

Ať už se jedná o komedie, romantické filmy, sitkomy, fantasy, sci-fi či mýdlové 

opery atd., audiovizuální média nám předkládají nereálný svět. Až na výjimky jsou herci 

a herečky ve filmech a seriálech vždy krásní a štíhlí lidé, kteří jsou vždy a za každou cenu 

upraveni. Jako příklad uvedu seriál Přátelé (1994-2004) o osudech šesti mladých lidí 

z New Yorku, který byl v době svého vysílání nepopulárnějším sitkomem vůbec. Přátelé 

v té době udávali vlasové a módní trendy, určitým způsobem šli proti zaběhnutým 

konvencím zobrazením gayů, outsiderů, různými společenskými problémy apod. s vtipem 

a nadsázkou a každý chtěl být jako oni, což platí dodnes. Všichni hlavní protagonisté byli 

navíc krásní a štíhlí. 

 

Dnešní škála seriálů, ze kterých si divák může vybrat, je opravdu rozsáhlá. Jako 

příklad zkreslování reality uvedu americký seriál pro mladé, populární i u nás, Pretty 

Little Liars, který je jedním z nástupců mýdlových oper podobných Beverly Hills 90210. 

Obrázek 6 - Seriál Přátelé (1994-2004) 

Zdroj: http://www.neaktuality.cz/wp-content/uploads/pratele.jpg  

http://www.neaktuality.cz/wp-content/uploads/pratele.jpg
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Seriál pojednává o příběhu pěti kamarádek ze střední školy, které řeší záhadné zmizení 

jejich spolužačky. Dívkám je v seriálu 16-18 let, a žádná z nich nemá jakoukoli vadu na 

obličeji či na těle, všechny jsou vždy perfektně nalíčené, učesané a upravené, nikdy nenosí 

oblečení, které na sobě měly předtím, a vysoké podpatky nosí i při vaření. Často se 

v seriálu také zmiňuje, že jedna z děvčat kdysi mívala problémy s váhou a vrstevníci se 

jí kvůli tomu posmívali, načež zhubla a stala se jednou z nejpopulárnějších dívek na škole. 

Ačkoli mu celková sledovanost postupně klesá, průměrně má každý díl 2 miliony diváků 

a jeho většinu tvoří adolescentní dívky.116  

 

 

Obrázek 7 - Seriál Pretty Little Liars 

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/3c/PrettyLittleLiarsCast.jpg  

 

Z nejrůznějších médií se na nás neustále valí informace, jak která herečka zhubla či 

přibrala, kdo má nový nos, kdo co měl na sobě a jak v tom vypadal. Často také slýcháme, 

že kvůli roli ve filmu herci musí hubnout či přibírat. Nejznámějším případem je herečka 

Renée Zellweger, která kvůli filmu Deník Bridget Jones musela přibrat 15 kilo, dokonce 

hned dvakrát. Mezitím ale nabranou váhu vždy rychle zhubla. Zajímavé je, že herečka se 

nabráním kil pro film dostala na velikost 14, což je průměrná velikost amerických žen.117  

 

                                                 
116 Pretty Little Liars: Season Five Ratings. 2015. TV Series Finale [online]. [cit. 2015-04-08]. Dostupné 

z: http://tvseriesfinale.com/tv-show/pretty-little-liars-season-five-ratings-32860/  
117 KLEIN, Sarah. 2014. 5 Things Movies Get Wrong About Weight. Huffpost healthy living [online]. 

[cit. 2015-04-08]. Dostupné z: http://www.huffingtonpost.com/2014/07/25/movie-weight-loss-lies-

wrong_n_5575744.html  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/3c/PrettyLittleLiarsCast.jpg
http://tvseriesfinale.com/tv-show/pretty-little-liars-season-five-ratings-32860/
http://www.huffingtonpost.com/2014/07/25/movie-weight-loss-lies-wrong_n_5575744.html
http://www.huffingtonpost.com/2014/07/25/movie-weight-loss-lies-wrong_n_5575744.html
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Obrázek 8- Herečka Renée Zellweger ve skutečnosti a ve filmu Bridget Jones 

Zdroj: http://usercontent2.hubimg.com/2808356_f520.jpg  

 

3.1.4 Televizní pořady 

Krátce bych chtěla zmínit i některé významné televizní pořady posledních let, které 

se týkají tělesného vzhledu a sebepojetí. 

Nejznámějším v tomto ohledu je u nás pořad s názvem Jste to, co jíte. Odborníci na 

zdravý životní styl v něm se za pomoci změny jídelníčku a pohybem pomáhají lidem s 

nadváhou dostat se na ideální váhu, která jim nebude skýtat zdravotní rizika a pomůže 

jim vést kvalitnější život. V několika dílech jsme dokonce mohli vidět, jak se lidé s 

podváhou snaží přibrat. Tento pořad se snažil také jít proti mýtům, že za účelem hubnutí 

musí dotyčný přestat jíst. Naopak ukazoval obézní lidi, kteří se celý život trápili dietami, 

a teprve jakmile začali dostatečně a správně jíst, se jim podařilo zdravě zhubnout.118 

V Británii je velice populární pořad Supersize vs Superskinny, vysílaný i u nás pod 

názvem Zhubni nebo přiber. Zde jsou proti sobě postaveni dva lidé, jeden obézní a druhý 

s podváhou, načež si na několik dní musí vyměnit své jídelníčky. Extrémně hubený 

účastník tak musí jíst obrovské porce a jeho protějšek naopak většinou nejí nic. Oběma 

jsou pak nastaveny individuální jídelníčky na přibrání či zhubnutí, a na konci pořadu se 

setkají znovu po čtvrt roce a porovnávají se jejich výsledky. 

Z amerických pořadů mě v tomto ohledu zaujala reality show The Biggest Loser. 

Několik obézních lidí se pod dohledem populárních trenérů snaží co nejvíce zhubnout, a 

                                                 
118 Jste to, co jíte. 2012. iPrima [online]. [cit. 2015-04-14]. Dostupné z: 

http://www.iprima.cz/jstetocojite/o-poradu  

http://usercontent2.hubimg.com/2808356_f520.jpg
http://www.iprima.cz/jstetocojite/o-poradu
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divák je tak svědkem jejich cvičení, nového stravování a celkové transformace. Vítěz, 

jenž shodí za určitou dobu největší procento své váhy, získá o peněžitou odměnu.  

3.1.5 Nová média 

Vliv na body image má současně hlavně internet, který dnes slouží jako hlavní 

prostředek k šíření informací, což umožňuje prakticky z vteřiny na vteřinu. Jak tvrdí 

Poster ve své teorii A second media age?, takzvaná nová média spojená s internetem 

umožňují navíc publiku být interaktivní, což u masových médií nelze.  

Komunikace v rámci internetových komunit probíhá virtuálně, takže zde chybí 

prostor pro osobní projevy, jako jsou gesta, mimika, tón hlasu atd. Právě díky této 

neosobní komunikaci nemohou členové nikdy jasně určit pravost ostatních, kdokoliv se 

může za kohokoliv vydávat. V těchto souvislostech mluvíme o anonymitě v internetových 

komunitách. Anonymita stírá veškeré přirozené rozdíly mezi lidmi, takže zde neexistují 

žádné diskriminační faktory typu rasa, pohlaví apod. Naopak je komunita založena na 

stejnosti některých složek osobnosti jejích členů. Díky této anonymitě mohou například 

diskriminovaní jedinci najít oporu u podobně smýšlejících a snadněji dosahovat cílů, 

kterých by v reálném životě dosáhli jen stěží. 

 

Sociální sítě 

Nejnavštěvovanější sociální sítí na světě i v naší zemi je podle statistik Facebook. 

Měsíčně má celkem 1,44 miliard aktivních uživatelů119 a konkrétně v České republice je 

to 3,3 milionu týdně120. Na Facebooku se v posledních letech rozšířily různé motivační 

stránky a skupiny, kde se lidé navzájem povzbuzují ve tvarování těla. Bez zábran zde 

diskutují, komentují si fotografie svých postav, transformace, sdílejí mezi sebou recepty, 

tipy na hubnutí a posilování a motivují se na cestě za dosažením vyrýsovaného těla. Na 

českém Facebooku jsou jich desítky, možná i stovky, nejpopulárnější jsou například 

stránky Fitness.cz & Kettler s více než 121 tisíci fanoušky121, dále skupina Fitness bez 

cenzury, či osobní stránky různých blogů a sportovců. Společným cílem až posedlostí 

                                                 
119 Leading social networks worldwide as of March 2015, ranked by number of active users (in millions). 

2015. Statista [online]. [cit. 2015-04-08]. Dostupné z: http://www.statista.com/statistics/272014/global-

social-networks-ranked-by-number-of-users/  
120 Sociální sítě: Twitter má v Česku nejmladší uživatele. 2015. Mediaguru [online]. [cit. 2015-04-08]. 

Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2015/04/socialni-site-twitter-ma-v-cesku-nejmladsi-

uzivatele/#.VU0BMPntmkq  
121 Fitness.cz & Kettler. 2015. Facebook [online]. [cit. 2015-04-08]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/fitness.cz?fref=ts  

http://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
http://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
http://www.mediaguru.cz/2015/04/socialni-site-twitter-ma-v-cesku-nejmladsi-uzivatele/#.VU0BMPntmkq
http://www.mediaguru.cz/2015/04/socialni-site-twitter-ma-v-cesku-nejmladsi-uzivatele/#.VU0BMPntmkq
https://www.facebook.com/fitness.cz?fref=ts
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všech žen jsou zejména kulaté vypracované hýždě a ploché břicho, u mužů celková 

svalnatost a vyrýsování těla. Existují také skupiny, kam se přidávají lidé zastávající určitý 

moderní druh stravování, např. paleo dietu, raw stravu, tzv. IIFYM apod. Bohužel, jak už 

to v online prostředí bývá, lidé si dovolí napsat opravdu cokoli, a komentáře vůči fotkám 

a dotazům ostatních nejsou vždy pozitivní, ba naopak se zdá, že anonymita internetu stále 

více podporuje negativní interakci mezi lidmi. Navíc nejedná se většinou o žádné 

odborníky k dané problematice a oblasti.  

Stejně tak se dá najít spousta kanálů zaměřených na fitness a zdravý životní styl 

na YouTube. Existují tisíce i statisíce videí, kde laikové i zkušení profesionálové radí 

lidem, jak a co mají jíst, jak mají cvičit, co naopak nemají a tak dále. Po zadání „How to 

lose weight“ (jak zhubnout) do vyhledávače na YouTube je vygenerováno přes 7,1 

milionu videí jen v angličtině. Nejvíce zhlédnutí (více než 11 milionů) má video s názvem 

„How to lose belly fat in 1 week“ (jak shodit tuk na břiše za týden).122  

Nejrychleji rostoucími sítěmi jsou za poslední dobu Tumblr a Pinterest123, 

založené na sdílení a ukládání fotografií a obrázků na vlastní profily neboli nástěnky. I 

zde existuje komunita, jež sdílí fotografie svých postav, proměn, receptů, tipů apod. Tyto 

fotografie, kde jsou lidé s vypracovaným tělem a obvykle jsou doplněné o nějakou 

motivační formuli, mají označení či hashtag „fitspiration“, což je zkratka pro anglické 

spojení fitness inspiration. Uživatelé si je pak ukládají a slouží jim jako motivace 

k dosažení ideálního těla.  

 

Internetové portály pro muže a ženy 

Magazíny životního stylu pro ženy a muže se z časopisů rozšířily i na online 

platformu. Téměř každý zpravodajský server má svou vlastní stránku věnovanou 

speciálně ženám a mužům (např. iDnes.cz věnuje ženám stránku Ona.idnes.cz a mužům 

Xman.idnes.cz, Novinky.cz nabízí rubriku Žena a Muži). Weby pro ženy obsahují stejně 

jako časopisy zaručené rady ze světa kosmetiky, zdraví, módy, dále články o vztazích a 

dětech, zprávy ze společnosti, životní příběhy a oblíbené rychlé diety a hubnutí. Mezi 

ženami jsou populární i různá internetová fóra jako Omlazení.cz Mimibazar.cz, kde bez 

zábran diskutují takřka o všem možném i nemožném.  

                                                 
122 YOUTUBE. How to lose weight [online]. [cit. 2015-04-08]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/results?search_query=how+to+lose+weight&search_sort=video_view_count  
123 Tumblr předstihl Instagram, ze sítí roste nejrychleji. 2014. Mediaguru [online]. [cit. 2015-04-08]. 

Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/aktuality/tumblr-predstihl-instagram-ze-siti-roste-

nejrychleji/#.VU0BWvntmkp  

https://www.youtube.com/results?search_query=how+to+lose+weight&search_sort=video_view_count
http://www.mediaguru.cz/aktuality/tumblr-predstihl-instagram-ze-siti-roste-nejrychleji/#.VU0BWvntmkp
http://www.mediaguru.cz/aktuality/tumblr-predstihl-instagram-ze-siti-roste-nejrychleji/#.VU0BWvntmkp
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Portály pro muže nabízí články o životním stylu, posilování, sportech, 

automobilech, sexu, společnosti, většinou nějaké vyzývavé fotografie žen a zábavná 

videa. V českém internetovém prostředí je kromě výše zmíněných známá například 

stránka Rozzlobeni muzi či Jen pro muže. 

 

3.2 Vybrané studie o přímém vlivu médií na body image 

Existuje spousta studií, jenž prokázaly přímý vliv médií na vnímání lidského těla. 

V této kapitole zmíním a krátce popíši ty, které mě osobně, kromě již použitých studií 

jako zdrojů k této práci, zaujaly a přijdou mi z hlediska přínosu pro společnost v dnešní 

době významné.  

3.2.1 Epidemie „nemoci krásy“ 

Teorie psycholožky a odbornice na Dr. Renee Engeln z Northwestern University 

v USA z roku 2013 se zaměřuje na to, proč se dnešní společnost žene za ideálem krásy, i 

když je všeobecně známo, že obrazy v médiích nezobrazují skutečnost, proč jsou lidé 

posedlí krásou za každou cenu a jak stávající situaci zlepšit.124    

Engeln ve své studii předpokládala, že ženy jsou si vědomy všech rizik problémů 

spojovaných s obrazy hubených těl v médiích, mají povědomí o anorexii a bulimii, a ví, 

že modelky na obálkách časopisů a v reklamách jsou vyretušované pomocí digitálních a 

grafických programů, což se skutečně potvrdilo. Nicméně i přes negativní reakce 

respondentek na obrázky vyhublých modelek („Tyto ženy jsou příliš hubené.“, „Určitě 

mají poruchu příjmu potravy.“, „Fotky neodpovídají skutečnosti, protože takto nikdo 

doopravdy nevypadá.“ …), se dotazované posléze odmlčely a následoval úplný obrat. 

Dotazované sice uvedly, že jim obraz nepřipadá reálný, ale přály by si být takto hubené, 

chtěly by být také modelkami, dokonce přemýšlely, že by potřebovaly zhubnout, a 

některé prohlásily, že se jim po zhlédnutí těchto fotek nechce jíst. Engeln tvrdí, tento 

problém nespočívá v míře informovanosti, či inteligenci, ale v takzvané „nemoci 

krásy“.125 

Engeln zastává názor, že ženy jsou mnohem více citlivé na narážky na svůj 

zevnějšek, protože se jim mimo jiné více narážek na vzhled dostává. Stráví nad úpravami 

                                                 
124 ENGELN, Renee. An epidemic of beauty sickness. In YouTube [online]. Zveřejněno 21. 10. 2013. [cit. 

2015-04-05]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=63XsokRPV_Y  
125 ENGELN, Renee. An epidemic of beauty sickness. In YouTube [online]. Zveřejněno 21. 10. 2013. [cit. 

2015-04-05]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=63XsokRPV_Y  

https://www.youtube.com/watch?v=63XsokRPV_Y
https://www.youtube.com/watch?v=63XsokRPV_Y
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svého zevnějšku také více času, peněz a mají větší tendenci své tělo nenávidět. Obávají 

se, že nejsou dost hubené a nemají dokonalou pleť, že nejsou jako modelky Victoria’s 

Secret, že mají celulitidu, vrásky apod. Symptomy nemoci krásy Engeln demonstruje na 

tom, jak ženy a dívky přesně ví, jak zapózovat na fotografiích, aby vypadaly štíhle. Pro 

ženy je totiž hlavní známkou krásy hubená postava. Engeln poukazuje na průzkum 

časopisu Esquire z roku 1994, jenž prokázal, že 54 % žen by raději bylo sraženo 

nákladním autem, než aby byly tlusté. Když ho předložila dotazovaným ženám, očekávala 

od nich rozhořčení, ale odpověďmi jí byly otázky jako: „Jak velký je ten náklaďák?“, 

„Jak rychle jede?“ a „Jak moc by to bolelo?“. Největší bolest však způsobuje život ve 

světě, kde je člověku neustále předhazováno, jak krása hraje tu nejdůležitější roli, že krásu 

symbolizují vyhublé vyretušované modelky a jejich poselství, že většina žen takto 

nevypadá, což vyvolává snížené sebevědomí, deprese a stud za vlastní tělo. V tom spočívá 

nemoc krásy způsobená předhazováním štíhlého ideálu médii. Sdělovací prostředky nás 

sice informují o dění ve světě, ale zároveň publikují články o postavách celebrit 

v bikinách, jak kdo zhubl či přibral, často na hlavních stránkách. Nemoc krásy nastává 

tehdy, když se jedinec přestane zaobírat svou kariérou, vzděláním, okolním světem a 

sociálními vztahy, protože jsou příliš zaneprázdněni péčí o svůj vzhled. Vysvětlení vidí 

Engeln v teorii objektivizace. Během tohoto procesu díky vnějšímu světu, ve kterém 

žijeme, a ve kterém společnost neustále pozoruje náš vzhled, staneme pozorovateli sebe 

sama. Projevuje se to chronickým kontrolováním zevnějšku a toho, jak vypadáme pro 

okolí, které nás za to hodnotí. Mezi člověkem a světem tedy stojí jako překážka zrcadlo.126  

Engeln poukázala na několik způsobů, jak se od tohoto nebezpečného a zvráceného 

trendu oprostit. Patří mezi ně menší investice do péči o krásu, nesledovat televizní pořady 

jako „Amerika hledá topmodelku“, přestat číst časopisy, jenž nás nutí zaobírat se svým 

tělem v negativním smyslu, a začít své tělo vidět jako nástroj k poznávání světa a ne něco, 

co svět pozoruje a hodnotí.127  

3.2.2 Vliv fitness blogů na ženy 

Teorie vlivu fitness blogů v postmoderní feministické kultuře z roku 2014 od 

Cassandry Marie Stover z University of Texas v Austinu se zaměřuje na ženské tělo, 

oblast fitness a odporem napříč západní kulturou a aplikuje feministické teoretické 

                                                 
126 ENGELN, Renee. An epidemic of beauty sickness. In YouTube [online]. Zveřejněno 21. 10. 2013. [cit. 

2015-04-05]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=63XsokRPV_Y  
127 ENGELN, Renee. An epidemic of beauty sickness. In YouTube [online]. Zveřejněno 21. 10. 2013. [cit. 

2015-04-05]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=63XsokRPV_Y  

https://www.youtube.com/watch?v=63XsokRPV_Y
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perspektivy na diskurzy postfeminismu. Zkoumá zejména fitness blogy, kde ženy 

otevřeně diskutují o vztahu ke svému tělu prostřednictvím dokumentování svého jídla a 

stylu cvičení.128 

Stover tvrdí, že fitness blogy změnily způsob interakce žen vůči tématům stravování 

a cvičení.129 Dostaly se do před pořady zábavného vaření vedle médií oslavujících 

hubnutí. Kultura internetu také přispěla k formaci těchto blogů, jelikož poskytuje prostor, 

kde obsah s jídlem vyvolává značné interakce, od stránek založených na sdílení obrázků 

jako Pinterest, Foodgawker a Tastespotting k osobním food a fitness blogům.130 Před 

internetem si ženy obvykle vedly osobní kuchařky a sdílely si recepty mezi přáteli, což 

bylo zcela odlišné od toho psát vlastní lifestylový sloupek do novin, protože jen velmi 

málo žen mělo tuto příležitost. Nicméně internet a technologie umožnily ženám 

publikovat své osobní „tělesné“ projekty a získat si tak pozornost a zisk z reklamy.131 

V mnoha ohledech fitness blogy kooptují rétoriku časopisů pro ženy s diskuzí o svém 

jídelníčku a osobní transformaci. Autorka však uznává feministický potenciál fitness 

blogů jako prostředku žen k pozitivní body image a vyléčení se z poruch příjmu potravy 

a zároveň je vidí jako výzvu kulturním očekáváním ohledně ženského těla a chuti k 

jídlu.132    

Stover poukazuje na to, jak se fitness blogy drží postfeministického vnímání ve 

svém obsahu a metodách, ale také poskytují ženám potenciálně feministický prostor 

k dialogu.133 Dále prokázala, že fitness blogy šíří stejné chování jako je běžné u online 

komunit s poruchami příjmu potravy.  Mnohé ženy však využívají těchto platforem jako 

prostředku, s jehož pomocí se chtějí z anorexie, bulimie apod. zotavit a navzájem se mezi 
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sebou podporují ve zdravém stravování a cvičení.134 Fitness bloggerky často dávají 

najevo své obavy o zacházení s ženami v postfeministické mediální kultuře, a tudíž je 

komplikované odsuzovat fitness blogy pouze za negativní vlivy na škodlivé praktiky 

pozorování svého těla. Ať už jsou považovány za zdraví škodlivé postfeministické 

projekty či potenciálně cenné feministické komunity, fitness blogy demonstrují způsoby, 

jak je dnešní kultura utvářena, cirkulována a ovládána jedincem. Už není realistické 

obviňovat jen média a hegemonická kulturní poselství za špatný vliv na vnímání vlastního 

těla u žen. Ženy totiž samy přetváří a uzákoňují toto chování skrze online interakce.  

Fitness blogy také umožňují čtenářům dozvědět se o zvyklostech reálných žen, 

které mají potenciál rozvíjet progresivní dialogy a komunitu kolem těchto problémů. Tyto 

blogy jsou cenným produktem postfeministické mediální kultury pro ženy s dostupností 

k těmto online komunitám, a pro ženy, které zajímají témata, jenž se na těchto blozích 

řeší. Jak ale sama Stover dodává, je nutné tuto problematiku dále zkoumat, jelikož se 

jedná zatím o celkem nové a ne zcela probádané téma, a zůstává stále spousta 

nezodpovězených otázek. 135 

3.2.3 Televize a body image u adolescentů 

Odbornice na problematiku body image, poruch příjmu potravy a médií Marika 

Taggemann již sepsala mnoho významných studií a provedla řadu zajímavých výzkumů 

na toto téma. V jednom z nich z roku 2005 zkoumala vliv televize a jednotlivých 

programů na body image a motivaci u adolescentů.136 Argumentuje, že současné studie 

se zaměřují na spíše na módní časopisy a vliv televize přitahuje daleko méně pozornosti, 

ač je tím nejvíce pronikavým a všudypřítomným masovým médiem, které se nachází v 

každé běžné domácnosti a je zapnuto průměrně 7 hodin denně, z čehož jedinec u ní stráví 

3 až 4 hodiny.137 Kumulativní efekt takového vystavení je ústřední hypotézou druhou 
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přední teorií mediálních účinků, tzv. kultivační teorie George Gerbnera, která říká, že 

televizní vysílání vytváří uzavřený symbolický svět určitých hodnot, typů lidí a témat a 

je-li jedinec dlouhodobě vystaven jeho vlivu, pozměňují se („kultivují“) jeho představy o 

světě a oslabuje se jeho smysl pro skutečnost.138 

Výzkum byl zaměřen na vzájemný vztah několika aspektů sledování televize, 

zejména na selektivní výběr specifických žánrů a k tomu vedoucí motivací v souvislosti 

s přístupem k vlastnímu tělu u adolescentů. Bylo zjištěno, že celkový čas strávený u 

televize nemá žádnou spojitost s vlivy na body image u dívek či chlapců, nicméně čas 

věnovaný sledování tzv. mýdlových oper ovlivňuje touhu po štíhlosti u obou pohlaví a u 

chlapců pak přispívá stejným způsobem i sledování hudebních videí a souvisí s větší 

dychtivost po svalnatosti. Tedy vliv má v tomto ohledu především žánr programu.139 Byly 

identifikovány tři hlavní komponenty dívání se na televizi: zábava, sociální učení a únik 

od negativních afektů. Poslední dva měly souvztažnost s negativními výstupy u dívek i 

chlapců, zejména pokud se respondenti snažili zmírnit u televize problémy a stresu, 

výsledky byly u obou pohlaví spojené s internalizací, rozlišováním vzhledových schémat, 

k bulimií a touze po štíhlosti. Bylo potvrzeno, že televize má vliv na vnímání těla u 

mladých lidí, ale že kritickými aspekty jsou sledovaný materiál a motivace, nikoli celkový 

čas strávený u televizní obrazovky. 140   
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4. PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY 

Poruchy příjmu potravy (dále jen PPP) představují mezní polohy narušeného 

jídelního chování s  velmi závažnými důsledky na tělesné i psychické zdraví, sociální 

život a pracovní výkon nemocného.141 Mezinárodní klasifikace nemocí dle Světové 

zdravotnické organizace (MKN-10) rozlišuje především mentální anorexii (F50.0) 

a mentální bulimii (F50.2), avšak také jejich atypické formy142, které se v dnešní době 

objevují stále častěji. Obě jsou také zařazeny do Diagnostického a statistického manuálu 

mentálních poruch Americké psychiatrické asociace. Pro anorexii i bulimii je příznačný 

nadměrný strach z tloušťky, nespokojenost s tělem a nadměrná snaha o dosažení štíhlosti 

a její udržení. Další psychické a zdravotní problémy většinou souvisí s mírou podvýživy 

a s intenzitou užívaných „metod“ na zhubnutí.143  Jak dokládají výzkumné studie, jedná 

se o velmi závažná onemocnění a setkáváme se s nimi stále častěji, avšak v očích dnešní 

společnosti jsou mnohdy podceňovány a bagatelizovány jako něco opovržlivého či 

dokonce hloupého.144  

Historie zaznamenaných poruch příjmu potravy sahá do daleké minulosti. 

Hladovění či přijímání nedostatečného množství hodnotné stravy v důsledku dodržování 

různých diet bylo součástí náboženských obřadů, protestních činů či reakcí na špatné 

životní podmínky.145 V současné době patří tyto poruchy mezi častá onemocnění 

především dívek a mladých žen. Postupně narušují psychický, sociální a profesionální 

život nemocných. Působí dlouhodobé obtíže nejen postiženým, ale i jejich rodinám, 

přátelům a v neposlední řadě i jejich pedagogům a spolužákům146. Staly se centrem zájmu 

nejen z hlediska psychologické a psychiatrické diagnostiky a terapie, ale také předmětem 

sociokulturní analýzy, která se snaží rozumět stylu doby, jejím hodnotám, vztahu k tělu, 

výkonu a slasti.147 
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PPP se často rozvíjejí pomalu a  nenápadně, ztracené v nevhodných jídelních 

návycích vrstevníků a rodiny.148 Mentální anorexie začíná nejčastěji ve věku třinácti až 

osmnácti let, mentální bulimie obvykle mezi patnáctým až pětadvacátým rokem. 

U starších žen může být nebezpečná netrpělivá snaha zhubnout po těhotenství nebo 

v souvislosti s některými zdravotními obtížemi a kolísáním váhy.149 Nástupu akutních 

příznaků většinou předchází období stupňujících se diet, které mohou být někdy 

oprávněné (například při nadváze, cukrovce nebo mononukleóze). Velká část mladých 

dívek s  anorexií se může po  nějaké době začít přejídat a zvracet. Výjimečný není ani 

přechod z bulimie do anorexie. Je bohužel snazší přejít z jednoho extrému do druhého 

než se učit dodržovat přiměřenou míru.150 

V  důsledku nedostatečné výživy, zvracení a  ztráty hmotnosti dochází u nemocných 

k rozvoji závažných sekundárních somatických symptomů. Celkový zdravotní stav se 

může zhoršit až na kritickou hodnotu a  vyznačuje se extrémní podváhou, až kachexií151 

(u  mentální anorexie) a  hrozícím metabolickým rozvratem (u  mentální anorexie 

i  mentální bulimie). V  oblasti kardiovaskulárního systému jsou časté arytmie, zpomalení 

srdečního tepu, svalová slabost, akrocyanóza152 a edémy. Časté bývají poruchy 

proteinového a  minerálního metabolismu, obzvláště hypokalémie (nízká hladina 

draslíku), také různé endokrinologické změny, ztráta menstruace a  změny 

v  reprodukčních funkcích. U  mentální anorexie vypadávají vlasy, kůže je suchá, 

atrofická nebo žlutě zabarvená. Objevuje se typické lanugo ochlupení (jemné ochlupení 

s maximem na zádech). Při mentální bulimii je nezbytná péče o chrup, který je ohrožen 

zvýšenou kazivostí zubů a erozí skloviny. Objevuje se zduření slinných žláz a poranění 

v krku v důsledku zvracení. Méně často dochází k rupturám jícnu a žaludku.153 

S mentální anorexií i bulimií se setkáváme desetkrát až dvacetkrát častěji u dívek 

než u chlapců.154 Podle posledních výzkumů je život nejméně deseti procent mladých žen 

ovládán strachem z tloušťky bez ohledu na jejich reálnou tělesnou hmotnost. Ve studii 
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realizované na vzorku 1 253 studentů náhodně vybraných středních a učňovských škol 

bylo téměř 58 % dívek nespokojeno se svým tělem a jen 13,5 % dívek uvedlo, že si 

nepřeje zhubnout. Většina z 639 sledovaných dívek si přála zhubnout, i když pouze 3,8 

% z nich mělo nadváhu (6,3 % bylo naopak výrazně vyhublých), a to i v případě, že byly 

spokojeny se svým tělem. 6 % děvčat uvedlo, že někdy ze strachu z tloušťky zvrací a 4,7 

%, že proto užívá projímadla.155 

Krch uvádí, že incidence a prevalence těchto poruch v České republice je 

srovnatelná se zeměmi západní Evropy a v posledních desetiletích měla vzrůstající 

tendenci156. Mentální anorexií trpí přibližně 0,5 % dospívajících dívek a mladých žen a 

prevalence mentální bulimie se pohybuje mezi 2 až 5%. Mentální bulimií tedy trpí až 

přibližně každá dvacátá dospívající dívka v České Republice.157 

 

4.1 Mentální anorexie 

Mentální anorexie je porucha charakterizovaná především nízkou tělesnou 

hmotností (alespoň o 15 % nižší, než odpovídá věku a výšce) a aktivní snahou hubnout 

nebo nepřibírat na  váze.158 Pro vymezení mentální anorexie podle MKN-10 je třeba 

především tří základních znaků: 

 vyhublost a aktivní udržování abnormálně nízké tělesné hmotnosti (aktivní snaha 

hubnout může být popírána), 

 strach z tloušťky, který trvá i přes abnormálně nízkou tělesnou hmotnost, a 

 amenorea (vynechání menstruace) u žen (nemusí k ní však dojít v důsledku 

užívání hormonální antikoncepce). 

Se strachem z  tloušťky úzce souvisí narušené vnímání vlastního těla a popírání 

závažnosti nízké tělesné hmotnosti. Strach a narušenost vnímání způsobují, že předmět 

strachu (tloušťka, některé tělesné proporce, pohyb na váze a podobně) je v různých 

podobách přeceňován a že to, co není v souladu s přesvědčením nemocného a jeho 

očekáváními, je naopak podceňováno (vyhublost, nepřiměřené chování). Omezování se 
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v jídle je většinou doprovázeno zvýšeným zájmem o jídlo. Zpravidla postupně přibývá 

fyzické aktivity a sebekontroly i v jiných oblastech života. Rozlišován je: 

1. nebulimický (restriktivní) a 

2. bulimický (purgativní) typ anorexie, kdy se nemocný přejídá (nebo jí víc, než 

by chtěl) a navozeně zvrací nebo užívá laxativa. 

Základním příznakem mentální anorexie je nízká tělesná hmotnost, respektive 

tělesná hmotnost alespoň o 15 % nižší, než odpovídá věku a tělesné výšce (ať už byla 

snížena, nebo nebyla nikdy dosažena), nebo BMI pod 17,5159 u dospělých žen. Snížení 

nebo zamezení růstu tělesné hmotnosti si nemocný způsobuje sám tím, že omezuje 

energetický příjem, nadměrně cvičí, navozeně zvrací, užívá projímadla nebo nějaké jiné 

prostředky na  zhubnutí. Při posuzování tělesné hmotnosti u  dětí je třeba vždy přihlížet 

k věku dítěte. Každý úbytek na váze v dětství může být důvodem k opoždění tělesného 

růstu a puberty a nebývá zpravidla přirozený. 

Mentální anorexie patří mezi nejletálnější duševní poruchy.160 Podle různých 

studií je udávána úmrtnost v rozmezí mezi 2 až 10 %. V průměru se však až 60 % děvčat 

s poruchou příjmu potravy vyléčí. Riziko chronického průběhu je však stále vysoké (až 

20 %). 161 

 

4.2 Mentální bulimie 

Mentální bulimie je porucha charakterizovaná zejména opakujícími se epizodami 

přejídání, spojenými s  přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti.162 Epizoda či záchvat 

přejedení je charakterizována jako konzumace velkého množství jídla během krátkého 

časového úseku (například 1-2 hodiny) a ztráta kontroly nad jídlem během této epizody. 

Pocit přejedení je však velmi relativní. Subjektivní pocit ztráty kontroly nad jídlem je o 

to významnějším znakem přejedení než zkonzumované množství jídla. Přehnaná nebo 

extrémní kontrola tělesné hmotnosti zahrnuje nejenom zvracení, zneužívání laxativ, 

diuretik, ale i střídavé intenzivní období hladovění nebo náročného a dlouhého fyzického 

cvičení. Pro mentální bulimii je stejně jako pro anorexii charakteristický zvýšený strach 

                                                 
 

160 KRCH, František David. Poruchy příjmu potravy: vymezení a terapie. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999, 
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z  tloušťky, zkreslená představa o vlastním těle a nadměrný zájem o tělesný vzhled 

a tělesnou hmotnost. V závislosti na těchto hodnotách se pohybuje i  sebehodnocení 

nemocného. Stejně jako u mentální anorexie se pacient ustavičně zabývá jídlem a je 

vystaven stálé a neovladatelné touze po jídle.163  

Na  rozdíl od  anorexie se však u  bulimie nevyskytuje závažnější úbytek tělesné 

hmotnosti. Pokud je BMI starších pacientů nižší než 17,5, hovoříme o bulimické formě 

mentální anorexie.164 

Rozlišovány jsou dva specifické typy mentální bulimie:  

1. Purgativní typ: Pacient provádí opakované zvracení, zneužívá laxativa nebo 

diuretika. 

2. Nepurgativní typ: Pacient používá přísné diety, hladovky nebo intenzivní 

fyzické cvičení, neprovádí však výše uvedené purgativní metody.165 

 

4.3 Další poruchy příjmu potravy 

Mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace uvádí několik 

dalších typů poruch příjmu potravy. Patří sem atypická mentální anorexie (F50.1), 

atypická mentální bulimie (F50.3), přejídání spojené s jinými psychickými poruchami 

(F50.4), zvracení spojené s jinými psychickými poruchami (F50.5), ostatní PPP (F50.6) 

a další nespecifikované PPP, tzv. EDNOS166 (F50.9).167 V této kapitole se budu krátce 

věnovat několika nejčastějším poruchám příjmu potravy z těchto kategorií, které byly 

nově vymezené a kterých bohužel v poslední době neustále přibývá.  

4.3.1 EDNOS 

Kategorie poruch příjmu potravy EDNOS zahrnuje několik poruch příjmu 

potravy, ty nejrozšířenější jsou podrobněji popsány níže. EDNOS však může jako taková 

existovat sama o sobě jako blíže neidentifikovatelná porucha a představuje individuálně 

odlišné znaky u každého jedince, čímž může být v některých případech tou vůbec 
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nejnebezpečnější formou poruch příjmu potravy.168 Podle některých autorů až 70 % 

jedinců trpících poruchou příjmu potravy, a to ve všech věkových kategorií u žen i mužů, 

spadá právě do tohoto širokého spektra nejasné kategorie EDNOS. Ta zahrnuje 

kombinaci symptomů mentální anorexie či bulimie, ovšem nelze přesně stanovit, o kterou 

z nemocí se jedná. Lidé trpící EDNOS obvykle mívají extrémně narušené stravovací 

návyky, zkreslený pohled na své tělo a intenzivní strach z přibírání na váze. 169 

EDNOS představuje pro lékaře obrovský problém, protože je v ní obtížné stanovit 

závažnost onemocnění a průběh léčby. To může vést k podcenění závažnosti stavu, 

dalších rizik onemocnění i mortality. Výzkumní pracovníci lékařské fakulty Stanfordské 

univerzity v Kalifornii diagnostikovali EDNOS u 61,6 % dospívajících dívek s poruchou 

příjmu potravy. Závažnost onemocnění, přestože nesplňovalo všechna kritéria mentální 

anorexie či bulimie, už vyžadovala hospitalizaci, ale s diagnózou atypické formy je 

obtížné v některých zemích, zejména v USA, dosáhnout hospitalizace a její úhrady 

zdravotním pojištěním.170 V letech 1997-2008 autoři vyšetřili 1310 dívek ve věku 8-19 

let a zjistili, že závažnost zdravotních následků (kardiovaskulárních) u dívek s diagnózou 

EDNOS se nelišila od souboru dívek s diagnózou anorexie nebo bulimie.171 Další studie 

z univerzity v Minnesotě našla stejnou mortalitu u EDNOS jako u obou poruch, mortalita 

dosahovala 4 % u anorexie, 3,9 % u bulimie a 5,2 % u EDNOS, průměrný věk souboru 

byl 26 let a průměrná délka sledování 18 let. Standardizovaná mortalita byla zvýšena i u 

mentální bulimie a EDNOS.172 Autoři těchto studií doufají, že v budoucnosti se jasněji 

vymezí kritéria pro kategorii EDNOS, tak aby byla akceptována její závažnost a zamezilo 

se „čekání na zhoršení symptomatiky“, které vede k nežádoucímu oddalování terapie až 
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po dosažení plné diagnózy anorexie nebo bulimie, které bylo pozorováno v klinické 

praxi.173 

4.3.2 Záchvatovité přejídání 

Záchvatovité (psychogenní) přejídání (BED – Binge eating disorder) je 

charakterizováno opakovanými epizodami přejídání bez hladovek nebo purgativního 

chování.174 Tento typ poruchy je často spojen s nadváhou nebo obezitou. Krch ve své 

publikaci Poruchy příjmu potravy uvádí pro tuto poruchu následující znaky:  

1. Opakované epizody záchvatovitého přejídání, které jsou charakterizovány 

konzumací velkého množství jídla během určité souvislé doby a pocitem 

ztráty kontroly nad jídlem během této epizody. 

2. Epizody přejídání jsou spojeny alespoň se 3 z následujících projevů: 

a. postižený člověk jí mnohem rychleji, než je obvyklé 

b. jí, i když se cítí být plný 

c. jí, aniž by měl hlad 

d. jí o samotě, jelikož se stydí, že jí příliš mnoho 

e. po přejedení má pocity viny, je sám sebou znechucen a deprimován 

3. Pocit úzkosti v souvislosti se záchvaty přejídání. 

4. K záchvatům přejídání dochází minimálně dvakrát týdně po dobu 6 měsíců. 

5. Přejídání není spojeno s pravidelným kompenzačním chováním.175 

Tento typ poruchy se sice opět častěji vyskytuje u žen (v 85 % případů), avšak u 

mužů se objevuje ze všech PPP nejčastěji.176 Postihuje lidi všech věkových skupin, 

společenských i kulturních vrstev. Ačkoliv záchvatovité přejídání není spojeno s 

kompenzačním chováním, je často spojeno s nezdravou sebekontrolou a nevhodnými 

jídelními návyky. Ve vztahu k obezitě platí, že čím je obezita těžšího stupně, tím častěji 

se lze setkat i se záchvatovitým přejídáním, trpí jím přibližně 30 % obézních. Kromě 
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nadváhy se s přejídáním nezřídka pojí deprese, závislost na alkoholu, emocionální 

problémy, panická porucha, aj.177 

4.3.3 Nově vymezené PPP 

V dnešní době jsme doslova zahrnováni informacemi, jak je naše konzumní 

společnost postižena snadným přístupem k potravě a nedostatkem aktivního pohybu, což 

vede k tomu, že stále více lidí trpí nadváhou. Zároveň také roste počet těch, kteří mají z 

různých důvodů s jídlem a se svou postavou „problém“ a jsou výrazně nespokojeni se 

svým tělem, anebo mají abnormální stravovací návyky. Dostávají se pak při zacházení s 

jídlem a se svým tělem do extrémů, který je ohrožuje zdravotně, někdy i na životě.178  

Ortorexie, bigorexie a drunkorexie jsou relativně novými typy poruch příjmu 

potravy, které jsou ve své extrémní podobně stejně nebezpečné jako mentální anorexie, 

bulimie či psychogenní přejídání. Bohužel se zdá, že „vynalézavost“ dnešní populace 

v nacházení nových způsobů, jak kontrolovat váhu, nemá meze, a objevují se tak neustále 

nové PPP. V krátkosti bych se chtěla zmínit o jedné z těchto nebezpečných metod, a sice 

o tzv. „chew and spit“, neboli „rozžvýkat a vyplivnout“, jejíž princip je přesně takový, 

jak zní její název. Dívky jídlo rozžvýkají v ústech, ale ze strachu nepřibrat na váze ho 

ihned vyplivnou, aniž by ho polkly. Někteří odborníci ji považují za samostatnou poruchu 

příjmu potravy, jiní „pouze“ za symptom mentální bulimie či anorexie.179 

Ortoexie 

Ortoexie je porucha spočívající v patologické posedlosti zdravou výživou, 

objevující se zejména v několika posledních letech.180 Pojmenování se skládá ze dvou 

řeckých slov: „orthos“ ─ správný a „orexis“ ─ chuť. Tato porucha se projevuje tak, že se 

u nemocného ze začínající orientace na racionální stravu stává posedlost a hlavní náplň 

času. Návštěvě obchodů se zdravými potravinami a hledání informací na etiketách věnuje 
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více a více času. Narůstají obavy z „nezdravého“ jídla, zdravé jídlo je přespříliš zkoumáno 

a nakonec i to se postiženému postupně přestává zdát dostatečně zdravé, tedy vhodné.181  

Dochází k významné redukci stravování, složky potravin přestávají být 

plnohodnotné. Nemocný se vyhýbá společným jídlům s přáteli, rodinou, aby nemusel 

sníst něco „jedovatého“. U nemocného přichází snížení hmotnosti, až nutriční nebo 

celková podvýživa. Shodně jako při mentální anorexii, či bulimii postižený velmi často 

přemýšlí nad jídlem, pociťuje úzkosti a deprese. Negativní pocity vedou k osamění, 

člověk si říká „nebudu zatěžovat druhé“, jenomže tímto sám sebe vede k izolaci.182  

Ortorektici jsou radikálními odpůrci uměle hnojených, chemicky konzervovaných, 

barvených a geneticky upravovaných potravin. Zaměření ortorektika je orientováno na 

bio výrobky. Myšlenka o co nejvíce zdravém, přírodním jídle, nemusí být vždy špatná. 

Špatnou se stává příchodem extrémního řešení zdravého jídla, vedoucího k razantnímu 

odmítání potravin, který pacient považuje za nedostatečně zdravé. Ortorexie rozhodně 

nesouvisí se zpochybňováním zdravého režimu, ale s přehnanou závislostí na 

nezávadnosti potravin. Postižený dostává obavy i o kontaminaci výrobků nezdravým 

okolím.183 

Bigorexie 

Bigorexie se týká převážně tělesných proporcí ve smyslu posedlosti vlastním 

vzhledem.184 Jde o poruchu vnímání vlastního těla, kdy nemocný usiluje o dosažení často 

nereálných hodnot ve své fyzické zdatnosti, svých tělesných proporcí. V odborné 

literatuře se o této duševní poruše píše také jako o variantě „dysmorfofobie“ (nadměrné 

zaobírání se domnělým defektem vzhledu u běžně vyhlížející osoby) nebo ji lze nalézt 

pod označením „Adonisův komplex“.185 

Bigorektici si připadají slabí, nedostatečně svalově vyvinutí, trápí je to a jsou 

ochotni pro dosažení vzhledu z kulturistických časopisů nebo akčních filmů udělat 
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opravdu hodně. Často jsou tak závislí na posilování, zneužívají zejména bílkovinné 

potravinové doplňky a látky, podporující svalový růst a ovlivňující metabolismus.186 

Mezi hlavní rizika této poruchy patří tzv. „overuse syndrom“ - poškození 

pohybového aparátu dlouhodobým přetěžováním. Naprosto nevyváženou stravou a 

nadužíváním ergogenických prostředků (doplňky obsahující vysoké množství bílkovin a 

aminokyselin) bývá také přetěžovaný trávicí systém, ledviny a játra.187 Bigorektici 

trpívají nadváhou, ke které se dopracují záměrně vysokým příjmem energie kvůli 

svalovému růstu. Podstatné riziko hlavně pro duševní zdraví přináší sociální izolace, 

podobně jako u jiných závislostí i zde ztrácejí nemocní společná témata s ostatními lidmi, 

před společenskými kontakty dávají přednost fitcentru. Do psychických problémů se 

mohou bigorektici dostat také kvůli nedostatku financí, jelikož fitcentra, strava i 

potravinové doplňky představují dost velké výdaje.188 

Drunkorexie 

Drunkorexie nebo také alkorexie značí opakované redukování příjmu potravy s 

cílem snížit energetický příjem a moci si tak dovolit pít více alkoholu.189 Tato posedlost 

vychází z faktu, že alkoholické nápoje, zejména pak destiláty, jsou poměrně kalorické. 

Opět tu hraje hlavní roli nespokojenost se svou postavou a úzkost z přibírání na váze. 

Drunkorexie také zahrnuje cílené zvyšování výdeje energie na večírcích či diskotékách 

kombinováním tvrdého alkoholu s energetickými nápoji.190  

Tato porucha se týká více žen, i když ani muži nejsou výjimkami. Statistiky z USA 

udávají, že 30% amerických dívek ve věku 18-24 let vynechává jídlo, aby mohlo pít více 

alkoholu.191 Hlavní nebezpečí takového chování spočívá v tom, že bez jídla se alkohol v 

žaludku vstřebává mnohem rychleji a do jater se může dostat za méně než 15 minut. 

Účinek alkoholu je tedy silnější a také mnohem nebezpečnější. Tělo ho hůře vstřebává, 

navíc ho dostane často ve vyšší dávce.  
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Po fyzické stránce je také velmi nebezpečné míchat alkohol s energetickým 

drinkem. Důsledkem požití takového nápoje dochází k razantnímu zvýšení krevního tlaku 

a srdeční činnosti a zároveň ke snížení schopnosti vnímat únavu. Nejen lidé se srdeční 

vadou nebo hypertenzí jsou ohroženi kolapsem, existuje již řada případů náhlého úmrtí.192  

Drunkorexie ohrožuje psychiku podobně jako jiná porucha příjmu potravy. Pacienti 

zažívají úzkost při snaze kontrolovat své proporce, trápí je nespokojenost z toho, že se to 

nedaří podle jejích naprosto nereálných představ, a výčitky z množství vypitého alkoholu 

a následně snědeného množství jídla, ke kterému v opilosti či den poté obvykle dochází. 

Nemocný člověk postupně také strádá společensky, neboť opakovaná podrážděnost z 

hladu či rychlé opilosti z pití na lačno výrazně snižují společenskou atraktivitu 

postiženého a mohou vézt k pocitům odcizení, osamělosti a izolace.193 

 

4.4 Příčiny vzniku poruch příjmu potravy 

Existuje řada hypotéz o možných příčinách vzniku a rozvoje poruch příjmu 

potravy.194 V současnosti je většinou odborníků zastáván názor o bio-psycho-sociálních 

faktorech podmiňujících vznik těchto onemocnění. Mnozí odborníci však upozorňují na 

závažnost poruch příjmu potravy především z toho důvodu, že je velmi obtížné zjistit 

pravou příčinu či okamžik počátku choroby. Biologické faktory ovlivnit nemůžeme, ale 

je možné působit na vlivy psychické a v rámci prevence zvláště na ty sociokulturní.195 

4.4.1 Biologické faktory vzniku poruch příjmu potravy 

Mezi biologické faktory v této kategorii lze zařadit následující:  

 Ženské pohlaví: PPP se vyskytují u žen až desetkrát častěji než u mužů.196 Ženské 

tělo je tradičně společností hodnoceno přísněji a v kontextu současných standardů 

ženské krásy může zejména období puberty, kdy dochází ke změně postavy, růstu 

tělesné hmotnosti a přibývání tukových zásob, znamenat pro dívky ohrožení. Jak 
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ukazují výzkumy, již osmileté dívky jsou nespokojené se svým tělem a u 

adolescentních a mladých dívek je nespokojenost se svou postavou tak častá, že 

je považována za normativní.197 

 Tělesná hmotnost: S rostoucí tělesnou hmotností vzrůstá nespokojenost se svým 

vzhledem a roste i nebezpečí diet a bulimie. Významnou roli kromě samotné váhy 

hraje i distribuce tělesného tuku. Stejně nebezpečné jako obezita je cyklické 

kolísání váhy. PPP se objevují nejvíce v životních obdobích, která jsou spojena s 

výraznými tělesnými změnami, například v dospívání, nebo těhotenství. Řada 

anorektiček a bulimiček má nadváhu v anamnéze, nebo mají obezitu (chápanou 

jako odrazující vzor) či naopak vyhublost (vedle které si snadno připadají tlusté) 

v rodině.198 

 Puberta: V tomto náročném životním období dochází k uvědomování si sebe sama 

a srovnávání se s ostatními. Zejména dívky jsou vnitřně nejisté, mají nižší 

sebevědomí, menší úctu ke svému tělu a tendence se podceňovat. Puberta je také 

obdobím dramatických tělesných změn a zvláště její brzký nástup zvyšuje riziko 

vzniku poruch příjmu potravy. S tím souvisí i nástup menstruace u dívek, který je 

také rizikovým faktorem pro držení různých diet. V neposlední řadě sem patří také 

případné spory s rodiči během puberty a pozdější opuštění rodiny v období 

adolescence, což se považuje za těžké a stresové životní situace.199  

 Zdravotní stav: Do této skupiny patří například vrozené genetické vady, porucha 

hypotalamu, hypoglykémie, nedostatek určitých živin v potravě a závislost na 

cukru či kofeinu.200 

4.4.2 Psychologické faktory vzniku poruch příjmu potravy 

Do kategorie psychických vlivů spadají: 

 Životní události: Patří sem zejména narážky na tloušťku a tělesný vzhled, nepřijetí 

v kolektivu a problémy s vrstevníky, sexuální zneužití nebo jiné konflikty (např. 

                                                 
197 KRCH, František David. Poruchy příjmu potravy: vymezení a terapie. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999, 

Psyché (Grada Publishing). ISBN 8071696277. s. 62 
198 KRCH, František David. Poruchy příjmu potravy: vymezení a terapie. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999, 
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přepadení), významná životní změna (např. těhotenství), osobní nezdar nebo 

nemoc, narušené vztahy v rodině nebo odloučení od rodiny.201 

 Faktory rodinného prostředí: Řadíme sem jednak životní styl rodiny, který může 

významně ovlivňovat dietní tendence dospívající dívky. Za rizikový faktor je 

rovněž považován alkoholismus nebo jiná závislost v rodině, či přímo výskyt PPP 

u některého z dalších členů.202 

 Emocionální faktory: S výskytem poruch příjmu potravy jsou přímo spojeny 

deprese, úzkostné a obsedantní poruchy. Symptomy deprese bývají vysvětlovány 

jako důsledek zdravotních, psychických a sociálních problémů spojených s 

malnutricí, nepřiměřenou sebekontrolou, nebo naopak s neschopností se neustále 

kontrolovat. Časté pocity bezcennosti a nenávisti vůči sobě u bulimiček souvisí s 

pocitem selhání kontroly nad příjmem potravy a s neschopností dosáhnout takové 

hmotnosti, jakou by si přály. Negativní nálada je jedním z podnětů vyvolávajících 

cyklus přejídání a pročišťování u bulimiček a pravděpodobně souvisí také s 

nízkým energetickým příjmem u anorektiček. Negativní sebehodnocení, pocity 

neúspěchu, depresivní nálada a nedůvěra ve vlastní pocity představují významné 

faktory zvyšující riziko vzniku a rozvoje poruch příjmu potravy.203 

 Osobnostní rysy a další psychické charakteristiky: Mezi osobnostní rysy a 

psychické charakteristiky zvyšující riziko vzniku některé z poruch patří například 

perfekcionismus, obsedantně-kompulzivní poruchy, emoční labilita, 

přecitlivělost, strach z dospívání, separace a samostatnosti, nedůvěra v sebe sama 

a ve vlastní vnitřní pocity, egocentrismus, soutěživost, snaha vyniknout, usilování 

o výjimečnost, introverze, vysoká společenská konformita, impulzivita u 

bulimiček a nadměrná sebekontrola u anorektiček.204 

 Závislost na psychoaktivních látkách: Nejčastěji se vyskytuje kombinace mentální 

bulimie a závislosti na alkoholu. Alkoholismus je často popisován i v rodinách 

anorektiček a bulimiček. Závislost na různých typech psychofarmak (převážně 

                                                 
201 KRCH, František David. Poruchy příjmu potravy: vymezení a terapie. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999, 
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hypnotik a analgetik) je vyšší u anorektiček. Velmi rozšířené u poruch příjmu 

potravy je rovněž zneužívání projímadel a diuretik.205 

4.4.3 Sociální a kulturní faktory 

Enormní nárůst počtu případů PPP vidí většina autorů ve vlivu západní kultury, 

která nekriticky oslavuje štíhlost, nadměrnou sebekontrolu a výkon.206 Módní průmysl a 

sdělovací prostředky nám předhazují ideály krásy prezentováním vyhublých modelek a 

vyretušovaných celebrit, a rozšiřují názor, že i mírná nadváha je zdraví škodlivá a že jen 

štíhlost a pěkný vzhled jsou těmi nejdůležitějšími aspekty zdraví, spokojenosti, úspěchu 

a fyzické atraktivity.207 Zvláště ženy jsou v posledních desetiletích vystavovány stále 

většímu tlaku ze strany médií, která je přesvědčují o tom, že nejen krása, ale i jejich štěstí, 

láska a osobní lidská hodnota závisí na tom, jak vypadají.  

Významná role je dnes připisována též vlivu reklamy. Konkrétně komerční sdělení 

propagující „zázračné“ produkty na hubnutí či osvědčené diety hlásají, že je možné 

snadno a rychle shodit přebytečná kila, nebo že si lze změnit tělesné proporce stejně 

snadno jako barvu vlasů. Snad v žádném časopise pro ženy nechybí rubrika o hubnutí 

doplněná reklamou na zázračné koktejly, po kterých „tato celebrita zhubla za týden 10 

kilo a vy můžete také“. Výzkumy ukazují, že mezi ženami a dívkami dnes převažuje 

držení redukčních diet nad normálním stravováním.208  

Dalším faktorem uváděným do souvislosti se vznikem poruch příjmu potravy je 

vyšší tlak na ženy v souvislosti s rozšiřující se škálou jejich profesionálního uplatnění. S 

tím je spojeno rovněž odmítání ženské sexuální role ve společnosti, která má na ženy tak 

protikladné nároky.209 

V důsledku mnoha výzkumů poukazujících na nárůst obezity v civilizovaném světě, 

je západní společnost zaujatá vůči obezitě, což způsobuje diskriminaci lidí, kteří jsou 

silnější než ostatní.210 Mentální anorexie a bulimie jsou považovány za kulturně 

podmíněné syndromy. To znamená, že nemohou být pochopeny mimo svůj specifický 

                                                 
205 KRCH, František David. Poruchy příjmu potravy: vymezení a terapie. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999, 

Psyché (Grada Publishing). ISBN 8071696277. s. 76-79. 
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kulturní kontext.211 Podle Krcha je jejich sociální a kulturní podmíněnost nesporná.212 

Významný je jak vliv médií, sociální styl, role a postavení ženy ve společnosti, tak i řada 

nespecifických vlivů, jako je například způsob trávení volného času, soutěživost, sklon 

k extrémním postojům, úpadek jídelní kultury (tzv. „mcdonaldizace“) apod. Zatímco 

obyvatelé ekonomicky vyspělých zemí tloustnou, ideál ženské krásy stále hubne. Naopak 

v kulturním kontextu rozvojových zemí, kde hladovění není dobrovolnou volbou, ale 

nepříjemnou životní skutečností a kde nadváha nepředstavuje estetickou vadu nebo 

mravní selhání, ztrácí PPP smysl.213 I v tom spočívá dnešní velký společenský paradox. 

 

4.5 Léčba a prevence 

Efektivní léčba poruch příjmu potravy by měla sledovat krátkodobou i dlouhodobou 

perspektivu a následující cíle: 

 léčba dlouhodobé podvýživy a normalizace tělesné hmotnosti, 

 zvládnutí somatického ohrožení a léčba přidružených tělesných obtíží 

a psychopatologických projevů (deprese, úzkost atd.), příp. závislostí 

na návykových látkách, 

 psychoedukace o zásadách správného stravování a následcích hladovění a držení 

diet, 

 psychoterapie vedoucí ke  změně maladaptivního myšlení, pocitů a  chování 

týkajících se příjmu potravy, 

 psychoterapeutické zpracování základních emočních konfliktů, 

 nutriční terapie, zaměřená na změnu nevhodných jídelních zvyklostí, 

 prevence relapsu neboli opětovného výskytu nemoci.214  

Vzhledem ke komplexnosti spolupůsobících faktorů, které ovlivňují vznik a průběh 

onemocnění, není možné postulovat jednotný etiologický model onemocnění.215 

V příznivém případě se podaří určit význam jednotlivých faktorů. Léčba by tedy měla být 

                                                 
211 KRCH, František David. Poruchy příjmu potravy: vymezení a terapie. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999, 

Psyché (Grada Publishing). ISBN 8071696277. s. 61 
212 KRCH, František David. Poruchy příjmu potravy: vymezení a terapie. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999, 

Psyché (Grada Publishing). ISBN 8071696277. s. 61 
213 KRCH, František David. Poruchy příjmu potravy: vymezení a terapie. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999,. 

Psyché (Grada Publishing). ISBN 8071696277. s. 59 
214 KRCH, František David a Jarmila ŠVÉDOVÁ. Příručka pro zdravotníky aneb Různé tváře poruch 

příjmu potravy. Praha: Občanské sdružení Anabell, 2013, ISBN 978-80-905436-5-2.  
215 KRCH, František David a Jarmila ŠVÉDOVÁ. Příručka pro zdravotníky aneb Různé tváře poruch 

příjmu potravy. Praha: Občanské sdružení Anabell, 2013, ISBN 978-80-905436-5-2.  
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nemocnému tzv. šitá na míru a zohledňovat jeho individuální potřeby. Nikdy by se neměla 

zaměřovat pouze na kontrolu váhy a chování týkajícího se jídla, i když při závažných 

formách onemocnění je nutné primární nastolení pravidelného jídelního režimu 

a obnovení optimální hmotnosti, kterou umožňuje léčba formou hospitalizace.216 Při 

hospitalizaci se uplatňuje především režimová léčba doplněná psychoterapií. Lehčí formy 

onemocnění bývají léčeny ambulantně nebo v denních centrech a stacionářích (přes den 

terapie, na noc návrat do domácího prostředí). V rámci léčby mohou být pacientovi také 

nasazena psychofarmatika, konkrétně antidepresiva či léky stimulující chuť k jídlu.217 

Nejdůležitější součást léčby je však psychoterapie, jejímž úkolem je přinést změnu 

do emocí, myšlenek, postojů a problémového chování.218 Léčba se soustředí na zmírnění 

symptomů, umožňuje klientovi přemýšlet o sobě, být více v souladu sám se sebou a být 

spokojenější se svým životem. Z  psychoterapeutických metod byla nejvíce zkoumána 

účinnost klasické kognitivně-behaviorální terapie, která zahrnuje různé přístupy, např. 

psychoterapii zaměřenou na zlepšení tělesného sebepojetí, sebedůvěry, trénink asertivity 

a sociálních dovedností, změna patologických jídelních postojů, myšlenek a  pocitů. 

Na  kognitivně-behaviorální terapii jsou také založeny svépomocné manuály pro 

nemocné i jejich rodiny.219 

Součástí komplexní léčby je dále nutriční terapie, která se zaměřuje na energetickou 

malnutrici a slouží k nastolení pravidelného jídelního režimu.220 Nutriční terapeut v první 

fázi terapie poskytuje pacientkám informace o výživě a zhodnocuje jejich nutritivní stav, 

následně jim pomáhá nalézt v jídelníčku zásadní chyby z hlediska pravidelnosti 

stravování a  dostatečnosti v  příjmu kalorií a  živin. 221 

U velké části pacientek dochází k sociálnímu stažení a k sociálním deficitům, které 

si samy většinou připouští.222 Chybí zájem o kontakty s opačným pohlavím a o věku 

odpovídající sociální aktivity (návštěva klubů, kina, diskotéky, společenských akcí). 

                                                 
216 KRCH, František David a Jarmila ŠVÉDOVÁ. Příručka pro zdravotníky aneb Různé tváře poruch 

příjmu potravy. Praha: Občanské sdružení Anabell, 2013, ISBN 978-80-905436-5-2. s. 8 
217KRCH, František David a Jarmila ŠVÉDOVÁ. Příručka pro zdravotníky aneb Různé tváře poruch 

příjmu potravy. Praha: Občanské sdružení Anabell, 2013, ISBN 978-80-905436-5-2. s. 8 
218 KRCH, František David a Jarmila ŠVÉDOVÁ. Příručka pro zdravotníky aneb Různé tváře poruch 

příjmu potravy. Praha: Občanské sdružení Anabell, 2013, ISBN 978-80-905436-5-2. s. 8 
219 KRCH, František David a Jarmila ŠVÉDOVÁ. Příručka pro zdravotníky aneb Různé tváře poruch 

příjmu potravy. Praha: Občanské sdružení Anabell, 2013, ISBN 978-80-905436-5-2. s. 8 
220 KRCH, František David a Jarmila ŠVÉDOVÁ. Příručka pro zdravotníky aneb Různé tváře poruch 

příjmu potravy. Praha: Občanské sdružení Anabell, 2013, ISBN 978-80-905436-5-2. s. 8 
221 KRCH, František David a Jarmila ŠVÉDOVÁ. Příručka pro zdravotníky aneb Různé tváře poruch 

příjmu potravy. Praha: Občanské sdružení Anabell, 2013, ISBN 978-80-905436-5-2. s. 8 
222 KRCH, František David a Jarmila ŠVÉDOVÁ. Příručka pro zdravotníky aneb Různé tváře poruch 

příjmu potravy. Praha: Občanské sdružení Anabell, 2013, ISBN 978-80-905436-5-2. s. 8 
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Stažení se a  izolaci nemocné racionalizují obvykle jako nutnost – musí se věnovat učení, 

práci a také mají obavy z jídla, které je spojováno se sociálními aktivitami. Proto se jim 

raději vyhnou.223 Dívky, které zvrací, se často po záchvatech přejedení a zvracení cítí 

deprimované, prožívají hanbu, utajení, pohrdají sebou, což vede k depresím a nárůstu 

sociální izolace.224 

I v oblasti zdravotnictví by měl pracovat sociální pracovník nebo sociální sestra, 

kteří pomáhají klientům s jejich sociálními problémy.225 Např. může se stát, že při 

hospitalizaci pacient nestihne vyřídit vše potřebné – péče o děti, zvíře apod., dále sociální 

pracovník pomáhá pacientům vybavit sociální dávky, invalidní důchod a pomáhá také 

s vyhledáním následné péče. Organizací, která se v České republice věnuje sociálním 

(a jiným) službám poskytovaným osobám s poruchou příjmu potravy mimo zdravotnictví, 

je Občanské sdružení Anabell.226 Anabell nabízí klientům tyto sociální služby: 

 Odborné sociální poradenství – podstatou služby je poskytování informací 

směřujících k řešení problémů s příjmem potravy, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím; zprostředkování navazujících služeb, například 

kontakty na psychology, psychiatry apod.; poradenství v  oblasti hledání možností 

vhodné léčby a  jejího přínosu; informace týkající se projevů a rizik, následků 

poruch příjmu potravy; podpora v aktivním vyhledávání a setrvání 

v psychoterapeutické či jiné léčbě; pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 

například informace o  tom, kde požádat o  sociální dávky, invalidní důchod, co 

je důležité vědět o  hospitalizaci; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu 

s přirozeným sociálním prostředím, například podpora při komunikaci v běžných 

mezilidských vztazích, podpora v zapojení se do společnosti (kino, divadlo, 

restaurace aj.). 

 Internetové poradenství – je poskytováno formou e-mailové komunikace, 

soustředí se na poskytování informací o poruchách příjmu potravy a léčbě, 

ke které je klient nasměrován. 

                                                 
223 KRCH, František David a Jarmila ŠVÉDOVÁ. Příručka pro zdravotníky aneb Různé tváře poruch 

příjmu potravy. Praha: Občanské sdružení Anabell, 2013, ISBN 978-80-905436-5-2. s. 8 
224 KRCH, František David a Jarmila ŠVÉDOVÁ. Příručka pro zdravotníky aneb Různé tváře poruch 

příjmu potravy. Praha: Občanské sdružení Anabell, 2013, ISBN 978-80-905436-5-2. s. 8 
225 KRCH, František David a Jarmila ŠVÉDOVÁ. Příručka pro zdravotníky aneb Různé tváře poruch 

příjmu potravy. Praha: Občanské sdružení Anabell, 2013, ISBN 978-80-905436-5-2. s. 8 
226 KRCH, František David a Jarmila ŠVÉDOVÁ. Příručka pro zdravotníky aneb Různé tváře poruch 

příjmu potravy. Praha: Občanské sdružení Anabell, 2013, ISBN 978-80-905436-5-2. s. 8 
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 Telefonická krizová pomoc – je určena pro klienty, kteří se aktuálně nacházejí 

v psychické krizi. Cílem je provázet tímto obdobím, poskytnout podporu. 

 Svépomocná skupina, volnočasové aktivity – výrazně napomáhají sociálnímu 

začleňování klienta.227 

Pro nemocnou by mělo uzdravení znamenat dosažení a udržení uspokojivých změn 

ve fyzické, emoční a sociální oblasti a přiměřené stravovací návyky bez chování 

vedoucího ke snížení váhy. Uzdravení nemusí být absolutní, některé vzorce chování 

přetrvávají, a to až v 50 % případů. Relaps však neznamená, že se nemoc objeví znovu, 

jen některé příznaky, relaps je přirozenou fází léčby a je dobré se na něj připravit již 

v průběhu terapie. Úspěšná léčba předpokládá zvládnutí relapsu nebo jeho předcházení – 

prevenci.228 

 

 

  

                                                 
227 KRCH, František David a Jarmila ŠVÉDOVÁ. Příručka pro zdravotníky aneb Různé tváře poruch 

příjmu potravy. Praha: Občanské sdružení Anabell, 2013, ISBN 978-80-905436-5-2. s. 8 
228 KRCH, František David a Jarmila ŠVÉDOVÁ. Příručka pro zdravotníky aneb Různé tváře poruch 

příjmu potravy. Praha: Občanské sdružení Anabell, 2013, ISBN 978-80-905436-5-2. s. 8 
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5. MÉDIA A PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY 

V této části práce nejprve popíši nástrahy médií týkající se rozvoje poruch příjmu 

potravy, kterých je bohužel stále více a úzce souvisí s mediálními obsahy, které jsem 

zmiňovala v kapitole třetí. Zmínit bych však chtěla i hnutí, která proti tomuto nebezpečí 

vznikla a která propagují pozitivní body image, neboť mají potenciál prosadit podporu 

pozitivní body image u publika.   

 

5.1 „Pro-ana“ a „pro-mia“ kult 

Během posledních let se prostřednictvím internetu rozmohl hrozivý a nebezpečný 

kult na podporu anorexie a bulimie, takzvaný pro-ana (z anglického anorexia) a pro-mia 

(z anglického bulimia) styl. Často jsou Ana (anorexie) a Mia (bulimie) užívány jako dívčí 

jména a hovoří se o nich jako o osobách. Zastánci tohoto kultu tvrdí, že mít poruchu 

příjmu potravy je druh životního stylu, a propagují ho na různých internetových 

platformách. Dá se říci, že hovoříme o jakémsi diskurzu podporujícím rozvoj PPP 

v internetovém prostředí. Díky snadné online dostupnosti a rychlosti komunikace se tedy 

tento trend čím dál více rozšiřuje.  

5.1.1 Thinspiration 

Jednou ze součástí tohoto kultu je takzvaná „thinspiration“ či zkráceně „thinspo“, 

pocházející z anglického thin – hubený a inspiration – inspirace, tedy doslovně přeloženo 

štíhlá inspirace. Stejně tak jako si zastánci cvičení a zdravého stravování sdílí a ukládají 

motivační fotografie sportovních postav, komunity anorektiček a bulimiček si takto 

vyhledávají fotografie vyhublých kostnatých dívek, celebrit a modelek či obrázky 

s různými motivačními „pro-ana“ citáty, které dívky. Dají se najít na všech obrázkových 

sociálních sítích i na YouTube, existují i profily a skupiny na Facebooku. Dívky se těmito 

obrázky inspirují a dávají jim motivaci hladovět, aby dosáhly štíhlého těla, jako vidí na 

obrázku. Touží většinou po „mezeře mezi stehny“, viditelných žebrech a klíčních kostech, 

úzkém pasu a plochém břiše. 

Jako thinspiration může působit i pravý opak zobrazený na fotografiích, zejména 

různé nelichotivé snímky obézních lidí, které dívky znechucují a ujišťují se, před čím jsou 

díky pro-ana a pro-mia uchráněny. 
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5.1.2 Blogy a online komunity 

Pro-ana a pro-mia komunity kolem sebe sdružují zejména mladá děvčata, která 

trpí mentální anorexií a bulimií. Karen Dias uvádí, že tyto dívky se cítí lépe ve společnosti 

dalších trpících stejnými problémy.229 Navzájem se pak podporují v nemoci a společně 

zavírají oči před věcmi, které vidět nechtějí. Dostávají se touto cestou ze sociální izolace, 

kterou si v reálném světě způsobily samy odmítáním pravidel společnosti a zařazují se do 

komunity, ve které jsou jedinými normami posedlost štíhlým tělem, hladovění, pevná 

vůle apod. Normou je zde v podstatě předefinovaná mentální anorexie a bulimie, kterou 

tyto bloggerky vnímají jako svůj životní styl. Členky těchto komunit zahrnují všechny, 

kteří trpí mentální anorexií anebo bulimií a identifikují se s principy těchto webů.230 

Některé blogy již jejich autorky uzavřely, když si přiznaly, že porucha kterou trpí je 

problém a že jim jde skutečně o život. Na jiných se můžeme dočíst, že autorka musela na 

nějaký čas přidávání příspěvků přerušit, protože byla poslána na léčení, ale s blogem 

nekončí a váhy nabrané během hospitalizace se hodlá v pokud možno co nejkratším čase 

zbavit.231 

Jednou ze součástí těchto online komunit jsou pro-ana a pro-mia blogy. Výraz 

„blog“ vznikl v roce 1997 z anglických slov web log, což je překládáno jako „webový 

zápisník“. Doba zkracování slov si vyžádala své, a tak z původního web log vznikl 

weblog, což nebylo daleko od v dnešní době ustáleného výrazu blog. Blog je jakýmsi 

internetovým deníkem. V obecné rovině dělíme tyto deníky na osobní a odborné, přičemž 

osobních blogů nalezneme více.232  

Typickými pro-ana a pro-mia bloggerkami jsou dívky ve věku 13 až 18 let, ale 

objevují se i starší majitelky blogů. Jejich cílem je stále hubnout a to až do maximálních 

extrémů, většinou zhruba na 40 až 37 kilogramů. Dívky se navzájem podporují, což jim 

pomáhá setrvat v jejich hladovění a hubnutí. Pokud si některá z dívek stěžuje na negativní 

projevy anorexie, jako je například vypadávání vlasů, špatný stav pokožky, lámání nehtů, 

bolesti kloubů, amenoreu apod., jsou ve většině případů přesvědčovány o tom, že tak to 

má být a že je to jen znamení toho, že dělají vše správně. Většina těchto blogů obsahuje 

                                                 
229 DIAS, Karen. The Ana Sanctuary: Women’s Pro-Anorexia Narratives in Cyberspace. 2003. Journal of 

International Women's Studies, 4(2), 31-45. Dostupné z: http://vc.bridgew.edu/jiws/vol4/iss2/4  
230 DIAS, Karen. The Ana Sanctuary: Women’s Pro-Anorexia Narratives in Cyberspace. 2003. Journal of 

International Women's Studies, 4(2), 31-45. Dostupné z: http://vc.bridgew.edu/jiws/vol4/iss2/4 
231 NOVÁK, Michal. Společnost, kultura a poruchy příjmu potravy. Brno: Cerm, 2010. ISBN 

9788072046577. s. 70 
232 BROBACK, Steve: BLOGY: publikuj a prosperuj. Praha : Grada. 2008. ISBN: 978-80-247-2064-7. s. 
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http://vc.bridgew.edu/jiws/vol4/iss2/4


61 

 

 

 

informace o autorce blogu a to především věk, výšku a váhu maximální, minimální, 

současnou a vysněnou. Dále pak jakýsi deníček s naracemi, ve kterých dívka popisuje, 

jak zvládá vyhýbat se jídlu, jaké jsou její rodinné vztahy, současné pocity a jídelníček, 

obsahující většinou jednu až dvě položky denně. Následují tipy a triky jak být dobrou 

anorektičkou a také proč být anorektičkou (rady ohledně diet, jak cvičit, kalorické 

tabulky, BMI tabulky, motivační hesla, rady jak před rodiči maskovat anorexii, básně o 

anorexií, výše zmíněné thinspiration apod.). Zde je pro ukázku jídelníček z blogu autorky 

s přezdívkou Amy Lawrence: 

 

1.4.2015 

jídlo: nic 

pití: voda, 4x kafe 

pohyb: procházka 

 

2.4.2015 

jídlo: kuřecí steak + hranolky 

pití: voda, 3x kafe, 4x pivo 

pohyb: nic 

PS: Byli jsme s kolegama z práce v restauraci :) 

 

3.4.2015 

jídlo: brambůrky <3 

pití: voda, 3x kafe 

pohyb: procházka 

 

Pod tímto příspěvkem několik uživatelů píše, jak je pro ně autorka vzorem a jak má krásný 

jídelníček a motivují ji k pokračování tímto stylem.233 

Dívky na pro-ana blozích jsou uzavřenou komunitou, sdružují své blogy a snaží 

se mezi sebe příliš nových osob nepouštět. Cítí se nad ostatními lidmi téměř nadřazené, 

                                                 
233 LAWRENCE, Amy. 2015. Jídelníček 1.4.2015 - 5.4.2015. Rooftops [online]. [cit. 2015-04-08]. 

Dostupné z: http://rooftops.blog.cz/1504/jidelnicek-1-4-2015-5-4-2015 
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protože ony k životu potřebují jen minimální množství jídla a nejsou tak slabé, aby musely 

jíst.234 

Tyto blogy jsou bezesporu více než kontroverzní. Dívky, které je provozují, se 

obhajují tím, že nikoho nenabádají, aby se stal anorektičkou, a že jsou uzavřenou 

komunitou. Na většině zahraničních a některých našich pro-ana stránkách je návštěvník 

ihned při vstupu upozorněn na to, že cílem daného blogu není nikoho nabádat k anorexii, 

ale že slouží pouze pro osoby, které anorexii již mají a chtějí s ní žít. 

Pro-ana komunity se objevují i na sociálních sítích jako je Instagram a Tumblr. 

Pomocí tzv. hashtagů, které slouží vyhledávání tematických fotografií, jako #anabuddy 

(v překladu ana-kamarádka) se dívky vyhledávají a spojují a navzájem se motivují 

v hladovění a hubnutí. Hashtag anabuddy má po vyhledání na Instagramu přes 97 tisíc 

příspěvků. 

Další sociální sítí, kde se dívky trpící anorexií a bulimí spojují, je ask.fm, jejíž 

princip spočívá v tom, že uživatelé píší na jednotlivé profily ostatním lidem libovolné 

dotazy, na něž majitel stránky odpovídá. Pro svou práci jsem prostudovala desítky těchto 

stránek, které byly všechny vesměs stejné svým obsahem. Jde o profily, kde už jejich 

název napoví, že se jedná o zastánce pro-ana či pro-mia kultu. Autorky, nejčastěji dívky 

od 12 do 16 let, odpovídají na dotazy, jak se stát anorektičkami, jak co nejrychleji 

zhubnout, radí, jak vykompenzovat jídlo, jež dívky neměly v plánu jíst, posílají si 

motivační thinspiration apod. Objevují se zde i otázky, kde dívky vyjmenují, co za den 

snědly, a ptají se, jestli je tento jídelníček dostatečně „pro-ana“. Dívky často vyjadřují 

touhu stát se anorektičkami, považují tuto nemoc za životní styl. Zde je pro ukázku 

několik dotazů a odpovědí z profilu uživatelky „Ana is the best“, která v popisu stránky 

uvádí: „Vážim 47kg ale zmenim to moje vysněná vaha je 30 i treba min ale ted chci na 

30❤“ 235: 

Dotaz: Stanu se takto anorektičkou? :( jim takhle od přijímacích zkoušek a bohužel 

mi nevyšli tak jsem s toho na dně :((( ale od zítřka budu jíst jako předtim! SN:/ , 

SV:/ , OB:/ , SV:/ , VE: 6 knedliku s omackou :( 

Odpověď: Urcite ne je toho moc dej di to treba na obed a ne 6 knedliku dej si jich 

min zlato 

 

                                                 
234 DIAS, Karen. The Ana Sanctuary: Women’s Pro-Anorexia Narratives in Cyberspace. 2003. Journal of 

International Women's Studies, 4(2), 31-45. Dostupné z: http://vc.bridgew.edu/jiws/vol4/iss2/4 
235 Ana is the best. 2015. Ask.fm. [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: http://ask.fm/anaistbest 

http://vc.bridgew.edu/jiws/vol4/iss2/4
http://ask.fm/anaistbest


63 

 

 

 

Dotaz: snedla jsem stredni misu vajickoveho salatu + 2 chleby, 2x tepla polevka ( 

na krk boli me) a 1 koblihu .. takhle asi nezhubnu co? :((( 

Odpověď: No to rozhodne ne 

 

Dotaz: prosím udelala by si mi rozpis, jak začít s anou? i sport prosím <3 

Odpověď: za den jes jen 3x rano ovoce nebo jogurt ovesna kase nebo něco 

takového, oběd pulku s toho co bude :) Večeře nějaká zelenina, pohyb behej nebo 

kardio proste cvičit co te napadne :) Až si zvykneš na 3 jidla dej to jen na 2 abude 

to super :) snad jsem ti nejak poradila :)236 

 

5.2 Propagace pozitivní body image 

Proti pro-ana a pro-mia kultu se veřejně postavily různé organizace, společnosti i 

osobnosti, ať už v masových či síťových médiích. Zde je pár příkladů takovýchto projektů 

s potenciálem, jež upoutaly mou pozornost a stojí za zmínku.  

5.2.1 Kampaně na podporu přirozené krásy 

Společnost si uvědomuje, jaká rizika rozvoj PPP přináší, a tak za své vzaly i 

některé společnosti a rozhodly se tento boj využít ve svých reklamních kampaních, 

kterých vznikla spousta. Známá je u nás „Kampaň za skutečnou krásu“ značky Dove 

společnosti Unilever, která odstartovala v roce 2004. Ve spotu, který odhaloval umělost 

a manipulaci vznikajících obrazů krásy v médiích pomocí Photoshopu, dal do kontrastu 

krásu spočívající v ženské přirozenosti. Video a celý koncept kampaně, který byl oceněn 

na různých soutěžích, se staly jedním z nejvýznamnějších počinů současného marketingu. 

Nové verze spotů z roku 2013 ukazují pět žen, které odpovídají na otázku, jak se samy 

sobě líbí. Díky kresbám pak vznikají záznamy jejich výpovědí, které jsou následně 

srovnávány s tím, jak tyto ženy vidí jiní lidé. Ukazuje se, že tyto obrazy jsou mnohem 

hezčí, než představy, které si ženy vytvářejí samy o sobě. „Když jsme schopny vidět krásu 

v jiných, proč ji nevidíme v nás?,“ zní dotaz na závěr spotu, který končí větou: „Společně 

můžeme změnit to, jak ženy svoji krásu vnímají“.237 

                                                 
236 Ana is the best. 2015. Ask.fm. [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: http://ask.fm/anaistbest  
237 Dove United States. 2014. Dove Real Beauty Sketches: You’re more beautiful than you think. 

YouTube [online]. [cit. 2015-04-09]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=XpaOjMXyJGk  

http://ask.fm/anaistbest
https://www.youtube.com/watch?v=XpaOjMXyJGk
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Další zajímavou reklamní kampaní jsou reklamy brazilské modelingové agentury 

z roku 2013. Kampaň s podtitulem „Řekni ne anorexii“ obsahovala několik grafických 

vizuálů, kde byly z kreslených skic vytvořeny pomocí Photoshopu reálné ženy. Obrázky 

obsahují sdělení „Nejsi kresba“. Kampaň byla označena za silnou a kritici doufají, že 

vyslala účinnou zprávu proti anorexii a pro-ana blogům.238 

 

 

Obrázek 9 - Kampaň "You are not a sketch" 

Zdroj: http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2013/04/19/article-2311770-1962796D000005DC-170_634x399.jpg ¨ 

 

5.2.2 Blokování nevhodného obsahu 

Proti anorexii a bulimii zbrojí i sociální sítě v čele s Facebookem, Instagramem a 

ostatním sítím založených na sdílení obrázků jako například Pinterest či méně rozšířená 

We Heart It. Facebook umožňuje uživatelům takzvaně „nahlásit“ nevhodný obsah 

propagující násilí, sebepoškozování, rasismus, kriminální činnost a právě i PPP, a 

Facebook ho následně smaže. I když neustále vznikají nové stránky a skupiny podporující 

anorexii či thinspiration, je zaručené, že dlouhou existenci mít na Facebooku nebudou.  

Instagram a jemu příbuzné sociální sítě bojkotují pro-ana kult tím, že zakazují 

vyhledávání hashtagů jako „pro-ana“, „anorexie“, „bulimie“ apod. označení podporující 

sebepoškozování. Uživatelé mají stejně tak možnost nevhodný obsah nahlásit, načež ho 

                                                 
238 Powerful anti-anorexia ad campaign tells women 'you are not a sketch' using models with fashion 

illustration proportions. 2013. Mail Online: Femail [online]. [cit. 2015-04-09]. Dostupné z: 

http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2311770/Powerful-anti-anorexia-ad-campaign-tells-women-

sketch-using-models-fashion-illustration-proportions.html  

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2013/04/19/article-2311770-1962796D000005DC-170_634x399.jpg
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2311770/Powerful-anti-anorexia-ad-campaign-tells-women-sketch-using-models-fashion-illustration-proportions.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2311770/Powerful-anti-anorexia-ad-campaign-tells-women-sketch-using-models-fashion-illustration-proportions.html
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Instagram odstraní.239 Bohužel, komunita pro-ana a pro-mia je vynalézavá a přichází 

s novými hashtagy, pomocí kterých se navzájem spojuje, jak jsem už zmiňovala ve třetí 

kapitole. 

5.2.3 Podpůrné skupiny na sociálních sítích 

Na sociálních sítích se objevily i skupiny a stránky bojkotující poruchy příjmu 

potravy. Spojují se v nich ženy, dívky i muži, jež si prošli PPP či se aktuálně zotavují, a 

sdělují si mezi sebou své pocity, dojmy a příběhy a navzájem se podporují v boji proti 

PPP. Na českém Facebooku takto například aktivně funguje skupina s názvem PPP – jak 

jsme na tom?240, která má už 340 členů.  

Také na YouTube existuje spousta kanálů propagujících zdravý životní styl a 

jdoucích proti poruchám příjmu potravy. Někteří uživatelé zde prostřednictvím videa 

sdělují své příběhy o vlastních zkušenostech s PPP jako varování a prevenci jejich 

divákům. Světově známá je například autorka kanálu s názvem Blogilates, Američanka 

Cassey Ho, která propaguje pozitivní body image a odsuzuje tzv. „body-shaming“, neboli 

posmívání se druhému kvůli jeho postavě, motivuje své odběratele k tomu, aby měli sami 

sebe rádi, sportovali, jedli zdravě a užívali si života. Nedávno natočila virální video, kde 

na základě negativních komentářů na své tělo vyretušovala sama sebe podle požadavků, 

které dnešní společnost považuje za žádoucí. Výslednou fotografii „ideáního“ extrémně 

štíhlého těla s dlouhýma nohama, mezerou mezi stehny a úzkým pasem publikovala 

Cassey také jako experiment na sociálních sítích, kde vyvolala velký rozruch, a její počin 

si tak získal značnou pozornost médií. Šokující bylo, že ač někteří uživatelé pod fotografií 

reagovali rozrušeně a negativně, našli se i tací, kteří Cassey označovali stále za tlustou, 

nebo dívky, jež toto tělo považovaly za svůj cíl a ideál.241  

 

                                                 
239 Instagram’s New Guidelines Against Self-Harm Images & Accounts. Instagram: Blog [online]. 2012. 

[cit. 2015-04-09]. Dostupné z: http://blog.instagram.com/post/21454597658/instagrams-new-guidelines-

against-self-harm  
240 PPP - jak jsme na tom? Facebook [online]. [cit. 2015-04-15]. 2015.Dostupné z: 

https://www.facebook.com/groups/112161442268833/ 
241 OERMAN, Ashley. This Fitness Blogger's Photoshop Experiment Shows How Out of Control Body-

Shaming Has Gotten: No one is immune to the hate. Women's Health [online]. 2014. [cit. 2015-04-23]. 

Dostupné z: http://www.womenshealthmag.com/life/fitness-bloggers-body-shaming-experiment  

http://blog.instagram.com/post/21454597658/instagrams-new-guidelines-against-self-harm
http://blog.instagram.com/post/21454597658/instagrams-new-guidelines-against-self-harm
https://www.facebook.com/groups/112161442268833/
http://www.womenshealthmag.com/life/fitness-bloggers-body-shaming-experiment
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Obrázek 10 - Z videa "The Perfect Body" od Blogilates 

Zdroj: http://www.womenshealthmag.com/files/wh6_uploads/imagecache/scale_600_wide/images/blogilates2.jpg  

 

5.2.4 Anti-ana a fitness blogy 

Zvláštní kategorii představují anti-ana a fitness blogy. Často se jedná o dívky, 

které dříve psaly pro-ana blogy, ale vyléčily se a nyní se snaží ostatní podporovat v boji 

proti PPP. Někteří autoři si na blogu zaznamenávají svou cestu za novým životním stylem 

pomocí zdravé stravy a cvičení, zkušenější bloggeři v tomto směru, často fitness trenéři 

či kulturisté, píší o svém stravovacím a tréninkovém režimu a radí ostatním ohledně 

jídelníčků, cvičení, sdílejí různé recepty apod. Někteří vyznávají nějaký moderní styl 

stravování, například paleo, raw, low-carb, veganství, vegetariánství aj. Obvykle 

provozují ke svému blogu i profily na sociálních sítích jako Facebook a Instagram. Vedle 

pro-ana kultu tedy existuje i komunita „pro-fitness“ kultu. Je však rozporuplné, zda tyto 

blogy ovlivňují body image čtenářů pozitivním způsobem či ne. Prakticky se totiž jedná 

o stejný princip jako u pro-ana trendu, čtenáři se ale porovnávají s vypracovanými těly 

kulturistů, kterých chtějí dosáhnout, místo vyhublých dívek.  

Poslední dobou se také rozšířil trend tzv. bikini fitness soutěží. Jedná se o soutěže 

pro sportovně založené dívky, kde jsou podle určitých pravidel posuzována jejich těla, 

celková symetrie postav a údajně i charisma.242 Podobně soutěží i muži v tzv. Men’s 

Physique. Rozporuplnost těchto závodů spočívá v tom, že vítězí obvykle účastník 

                                                 
242 SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY. Soutěžní řád a pravidla soutěží 2015 

[online]. 2015. [cit. 2015-04-16]. Dostupné také z: http://www.bikini-fitness.cz/files/bikini-

fitness/9885517cb52c60fb9.91200938.pdf 

http://www.womenshealthmag.com/files/wh6_uploads/imagecache/scale_600_wide/images/blogilates2.jpg
http://www.bikini-fitness.cz/files/bikini-fitness/9885517cb52c60fb9.91200938.pdf
http://www.bikini-fitness.cz/files/bikini-fitness/9885517cb52c60fb9.91200938.pdf
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s nejnižším procentem tělesného tuku. Aby toho soutěžící dosáhli, musí držet různé diety, 

až hladovky, kdy nepřijímají téměř žádné sacharidy, načež po soutěži opět rychle 

přiberou, což ze zdravotního hlediska není ideální. Jednotliví závodníci mívají také 

profily na různých sociálních sítích, kde sdílejí svou cestu přípravou na soutěže, 

inspirativní recepty a rady apod. a jejich počet stále narůstá, stejně jako jejich příznivců. 

Mistryně ČR 2014 v Bikini fitness z fotografie níže, jejíž profil na Facebooku sleduje 

skoro 28 tisíc fanoušků243, má na 163 cm soutěžní váhu 49 kg244, což je podle indikátoru 

BMI na hranici podváhy. Profily těchto závodníků také slouží často jako marketingový 

nástroj jejich sponzorů, a tak téměř denně publikují soutěžící nějaké fitness doplňky či 

oblečení, které sami používají a doporučují. 

 

Obrázek 11 – Fitness závodnice Adenike Endtová 

Zdroj: http://www.bikini-fitness.cz/files/bikini-fitness/765552bc9b6e5bbb3.62475794.jpg 

 

Za zmínku však stojí i blogy, které podporují čistě zdravý životní styl bez většího 

důrazu na různé diety a přehnané cvičení. V poslední době mě například zaujal projekt 

                                                 
243 Adenike Endtová - Bikini Fitness. 2015. Facebook [online]. [cit. 2015-04-09]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/Adenike.Endtova.Bikini.Fitness?fref=ts  
244 Endtová Adenike: ABSOLUTNÍ VÍTĚZKA A MISTRYNĚ ČR V BIKINI FITNESS 2014. 2015. 

Bikini Fitness: Bikinky kompletně [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: http://www.bikini-

fitness.cz/zavodnice/endtova-adenike/  

http://www.bikini-fitness.cz/files/bikini-fitness/765552bc9b6e5bbb3.62475794.jpg
https://www.facebook.com/Adenike.Endtova.Bikini.Fitness?fref=ts
http://www.bikini-fitness.cz/zavodnice/endtova-adenike/
http://www.bikini-fitness.cz/zavodnice/endtova-adenike/
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s názvem Ne hladu, který je zásluhou dvou studentek nutriční terapie na 1. lékařské 

fakultě Univerzity Karlovy. Na blogu, Facebooku, Instagramu a YouTube publikují 

fotografie a recepty zdravých jídel, zajímavá videa a články a celkově zastávají zdravý 

životní styl bez různého omezování. Od února dívky spustily třicetidenní zdravou výzvu, 

při níž se stravovaly podle zásad zdravé výživy a doporučených nutričních tabulek od 

zdravotníků, vše si poctivě zapisovaly a publikovaly na blogu. Jejich denní příjem 

obsahovaly i dvakrát větší množství jídla než jídelníčky publikované u fitness bloggerů. 

Po skončení výzvy a zhodnocení dokonce zjistily, že něco málo zhubly. Jejich cílem však 

nebylo snížení váhy, nýbrž dokázat, že k tomu, aby si člověk udržoval zdravou váhu a 

byl spokojený, se nemusí pouštět do přehnaného cvičení, počítání kalorií a omezování se. 

Výzva byla také reakcí na trend tzv. třicetidenních výzev, kolujících na sociálních sítích, 

které jsou většinou zaměřeny na určitou partii těla, kterou člověk po dobu třiceti dní 

procvičuje a postupně zvyšuje počet a intenzitu cviků, či zkouší nějaký výše uvedený 

moderní způsob stravování, jako je raw, paleo aj.245  

5.2.5 Slavné osobnosti bojující proti PPP 

Zpráv o celebritách se nám dostává současně opravdu hodně. Bulvární tisk a 

bulvární internetové portály denně řeší, kdo zhubnul, kdo přibral, kdo má celulitidu 

v plavkách apod., objevují se i nařčení z anorexie. Nejčastěji se to týká žen, i když ani 

muži nejsou výjimkou. Většinou je tzv. body-shaming mířený na herečky a zpěvačky, 

které nemají postavu přesně podle požadovaného hollywoodského ideálu krásy a štíhlosti. 

Právě ty v poslední době vystupují na veřejnosti a podporují pozitivní body image. Ze 

zahraničí je to například zpěvačka Demi Lovato, herečka Jennifer Lawrence, spisovatelka 

Lena Dunham, britská zpěvačka Adele aj.246 Na domácí scéně boj proti anorexii prosazují 

například modelky a účastnice Miss ČR Gabriela Kratochvílová a Simona Krainová. 

Některé z těchto žen si dokonce samy poruchami příjmu potravy prošly, a tak se mohou 

stát mnoha nemocným dívkám inspirací.  

                                                 
245 Ne hladu. 2015. 30denní zdravá výzva [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 

http://www.nehladu.cz/2015/02/30-denni-zdrava-vyzva.html  
246 Celebrities That Promote a Healthy Body Image. 2014. FARRAR, Tabitha. Mirror Mirror: Eating 

disorders [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: http://www.mirror-mirror.org/celebrity-body-

image.htm  

http://www.nehladu.cz/2015/02/30-denni-zdrava-vyzva.html
http://www.mirror-mirror.org/celebrity-body-image.htm
http://www.mirror-mirror.org/celebrity-body-image.htm
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5.2.6 Plus size modelky 

Krátce bych chtěla zmínit také trend posledních pár let, a to plus size modelky, 

které se začaly prosazovat v módním průmyslu vedle svých vyhublých kolegyň a mají 

bojkotovat anorexii v modelingu. Jedná se o ženy s větší velikostí oblečení, než mají 

doposud tradiční modelky. Je však velmi subjektivní, jestli se tyto ženy dají nazývat jako 

plus size, neboť většina z nich má normální štíhlou postavu. Slavnou plus size modelkou 

je například Kate Upton.  

 

Obrázek 12 - Plus size modelka Kate Upton 

Zdroj: http://ecx.images-amazon.com/images/I/71O-%2BVQUZ7L.jpg  

 

  

http://ecx.images-amazon.com/images/I/71O-%2BVQUZ7L.jpg
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6. VÝZKUM O VLIVU MÉDIÍ NA BODY IMAGE 

Součástí mé práce je i vlastní výzkum spočívající v kvantitativním sběru dat 

zaměřeném na vnímání vlastního těla u lidí, kteří se setkali s poruchou příjmu potravy a 

kteří ne, v souvislosti s jejich věkem a pohlavím, také na důraz na péči o tělo a na to, jak 

body image a rozvoj PPP ovlivňují média. 

V tezích uvádím dva výzkumy, rozhodla jsem se však rozšířit dotazník i vzorek 

respondentů, vytvořit více faktorů ke zkoumání a hlouběji výsledky analyzovat a 

aplikovat je na některá teoretická východiska uvedená v této práci. Výzkumné otázky 

z mého původně plánovaného kvalitativního výzkumu jsem tedy zahrnula do tohoto 

kvantitativního.  

6.1 Cíle výzkumu, výzkumné otázky a hypotézy 

Cílem výzkumu bylo zjistit, jak lidé vnímají své tělo v závislosti na tom, zda se 

setkali osobně s PPP či ne a jak média ovlivňují body image dnešní populace. Také jsem 

chtěla zjistit, jak lidé vnímají vliv komunikačních prostředků na zobrazování ideálu krásy 

a jak se liší jejich celkový pohled na problematiku PPP a na sebe sama v závislosti na 

věku, pohlaví, vzdělání a osobními zkušenostmi s PPP.  

Jako výzkumné hypotézy jsem si zvolila následující dvě:  

Hypotéza 1 

Většina lidí je nespokojena se svým tělem, nezávisle na osobní zkušenosti s PPP. 

 

Hypotéza 2 

Osoby s PPP vnímají větší tlak z médií na své tělo než osoby bez PPP.  

Stanovila jsem si také doplňující výzkumné otázky:  

Výzkumné otázky: 

 VO1: Jak média ovlivňují body image u osob bez zkušenosti s PPP? 

 VO2: Jak média ovlivňují body image u osob se zkušeností s PPP? 

 VO3: Jak se liší představa ideálu krásy u osob s PPP a u osob bez PPP? 

 VO4: Jaké typy médií se nejvíce podílejí na vzniku a rozvoji PPP? 
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6.2 Metoda kvantitativního výzkumu 

6.2.1 Technika sběru dat 

V rámci kvantitativní části výzkumu byla jako metoda sběru dat použita metoda 

dotazování, technika dotazníku. Obsahoval celkem 40 otázek a byl rozdělena na několik 

tematických oblastí (viz příloha č. 1): otázky týkající se spokojenosti s váhou (č. 1 – 4), 

otázky zaměřené na přístup k dietám (č. 5 – 7), dále o přístupu ke stravování (č. 8 – 10), 

o spokojenosti s vlastním tělem a mínění ohledně ideální postavy (č. 11 – 18), otázky 

zaměřené na sportovní aktivitu jedince (č. 19 – 23), otázka č. 24 se ptá na přístup 

k plastickým operacím, č. 25 – 30 se dotazují na názor na ideál krásy zobrazovaný 

v médiích, otázky č. 31 – 33 zjišťovaly míru kladení důrazu na vzhled, č. 34 – 38 byly 

zaměřeny na problematiku PPP a č. 39 – 42 sloužily pro identifikační údaje ohledně věku, 

dosaženého vzdělání a současného pracovního statutu. 

Většina otázek byla koncipována jako zjišťovací uzavřené s jednou možností 

odpovědi, v několika mohli respondenti vybrat libovolné množství odpovědí a přidat svou 

vlastní, pokud se nenacházela ve výběru. Dva dotazy na jméno celebrit s ideálním tělem 

byly otevřené. Všechny otázky kromě posledních tří byly nepovinné, tedy pokud 

respondent nechtěl, nemusel odpovídat. 

Dotazníky jsem vytvořila v Google Dokumentech a byly distribuovány 

prostřednictvím internetu, tedy metodou zvanou CAWI, neboli Computer Assisted Web 

Interviewing. Respondent vyplňuje dotazník na počítači a po dokončení získáváme 

odpovědi prakticky okamžitě a v elektronické podobě. Mezi jasné výhody tak patří 

rychlost a relativní jednoduchost zpracování. Současně je užitečné, že respondent může 

odpovědět na otázky kdykoli, kdy bude mít čas. Zároveň získává určitý pocit anonymity, 

což může být důležité v případě otázek intimnějšího typu, mezi které se řada dotazů 

týkajících se body image může řadit. Mezi negativa patří určitě fakt, že na rozdíl od 

dotazování F2F (face-to-face) nemůžeme vizuálně ověřit, zda při případném popisování 

vlastního těla respondent uvádí pravdu, jelikož ho nevidíme, a tudíž nevíme, zda je štíhlý 

nebo naopak. 

6.2.2 Vzorek 

Distribuce dotazníků probíhala prostřednictvím sociálních sítí a emailové 

komunikace. Sdílela jsem je a zasílala svým přátelům, spolužákům, rodině a kolegům. 

Zveřejnila jsem je také v několika zájmových skupinách zaměřujících se na fitness a 
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zdravý životní styl a na poruchy příjmu potravy na Facebooku, které jsem v poslední době 

sledovala, abych dostala co nejvíce dat od lidí, kteří se zajímají o svou postavu a také od 

těch, kteří si PPP přímo prošli.  

Mým původním cílem bylo mít vzorek alespoň 150 respondentů, aby výsledky 

byly co nejdůvěryhodnější, a nakonec se mi podařilo získat celkem 216 vyplněných 

dotazníků.  

6.2.3 Zpracování dat 

Data jsem zpracovala pomocí programu Microsoft Excel 2013. Nejprve jsem 

všechna data spojila do ucelené zdrojové tabulky. Respondenty jsem si rozdělila na čtyři 

hlavní cílové skupiny (ženy a muži se zkušeností s PPP a bez ní) a pomocí kontingenčních 

tabulek jsem vytvořila požadované tabulky a grafy ke každé otázce. Relativní počty jsem 

počítala za pomoci procentuálních propočtů v tabulkách a závěry vyvodila srovnáním 

jednotlivých relevantních tabulek a výsledků. Poté jsem hledala souvislosti s vybranými 

a relevantními teoriemi, které jsem uvedla v práci výše. 

6.3 Výsledky, analýza a interpretace výzkumu 

6.3.1 Sociodemografická struktura vzorku 

Z výsledné tabulky dat jsem si nejprve rozdělila vzorek podle věku, poté na muže 

a ženy a následně podle toho, zda sami zažili PPP či ne. Z Grafu 1 lze pozorovat, že 

nejvíce respondentů, celkem 75,5 %, tvořily ženy a 24,5 % muži. Nejpočetnější skupinu 

dále tvořili zástupci věkové kategorie 20 - 25 let, celkem 46,3 %, jak lze pozorovat 

z Tabulky 3 a Grafu 1. V Tabulce 1 je uvedeno rozdělení podle nejvyššího dosaženého 

vzdělání respondentů, kterých bylo nejvíce s maturitou (43,5 %). Velké procento u 

zástupců se základním vzděláním je způsobeno 100% účastí studentů v této kategorii. V 

Tabulce 2 je uvedena aktuální profese dotazovaných.  

Tabulka 1- Respondenti dle vzdělání 

Věk ZŠ VL SŠ VOŠ VŠ I. VŠ II. Celkem 

15-19 50 1 32       83 

20-25   2 53 5 36 4 100 

26-29 2   3   4 10 19 

30-39     3   2 4 9 

40-49     2     2 4 

50 a více     1       1 

Celkem 52 3 94 5 42 20 216 
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 24,1% 1,4% 43,5% 2,3% 19,4% 9,3% 100,0% 

 

        
Tabulka 2 – Rozdělení respondentů dle profese 

Věk Student Zaměstnaný Podnikatel Nezaměstnaný MD Celkem 

15-19 81   2     83 

20-25 71 27 1 1   100 

26-29 3 14 1   1 19 

30-39   8 1     9 

40-49   3     1 4 

50 a více   1       1 

Celkem 155 53 5 1 2 216 

 71,8% 24,5% 2,3% 0,5% 0,9% 100,0% 

 

Klíčové rozdělení získaných dat bylo dle toho, zda respondent osobně prožil 

nějakou poruchu příjmu potravy či ne. V Tabulce 3 je znázorněno rozdělení dotazovaných 

na skupiny podle zkušenosti s PPP, kde nejvyšší počet PPP byl zaznamenán ve skupině 

dívek do 19 let (51 % z celkového počtu osob s PPP, 53 % ze všech žen s PPP a 38 % 

všech respondentů). Počet mužů s PPP byl jen 3, což činilo zhruba 4 % ze všech lidí 

s PPP. 

Tabulka 3 - Rozdělení respondentů dle pohlaví a zkušenosti s PPP 

 Věk 
s PPP (1) bez PPP (2) 

Celkem 
Ženy (F1) Muži (M1) Ženy (F2) Muži (M2) 

15-19 43 2 14 24 83 

20-25 29 1 49 21 100 

26-29 7 0 8 4 19 

30-39 2 0 6 1 9 

40-49 0 0 4 0 4 

50 a více 0 0 1 0 1 

Celkem 81 3 82 50 216 

% z kategorie  96% 4% 62% 38% x 

% z celku 38% 1% 38% 23% 100% 

 

Aby se mi s daty lépe pracovalo, označila jsem si skupinu žen s PPP jako F1, 

skupinu mužů s PPP jako M1, skupinu žen bez PPP jako F2 a muže bez PPP jako M2. 
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6.3.2 Spokojenost s váhou 

První série otázek byla zaměřena na spokojenost respondenta s jeho váhou. 

Z Grafu 2 lze vypozorovat, že nejvíce lidí, kteří se domnívali, že mají nadváhu, je ze 

skupiny F1, tedy u žen, které mají nebo měly PPP a jsou z velké většiny ve věku do 19 

let. Lze tedy potvrdit, že je vysoce pravděpodobné, že lidé trpící PPP mají zkreslený 

pohled na své tělo a vidí se větší, než ve skutečnosti jsou.247 Největší skupinu tvoří ti, co 

si myslí, že mají normální váhu ze skupiny F2 ve věku 20-25 let. Dva ze tří mužů ve 

skupině M1 uvedli, že trpí podváhou.  

Graf 1 – Odpovědi k otázce č. 1

 

 

Druhá otázka se týkala osobního dojmu dotazovaného, zda má podle něj problémy 

s váhou. Jak ukazuje Graf 3, nejvíce odpovědí „Ano“ získal dotaz v kategorii F1 a F2, 

tedy u žen. Zde se potvrzuje teorie Fialové, že na ženy je kladen větší tlak společnosti 

ohledně jejich hmotnosti než na muže.248 75 % dívek s PPP, nejčastěji ve věku 15-19 let, 

si myslí, že má problémy s váhou, a 48 % žen netrpících PPP taktéž, zde je však nejvíce 

zastoupená věková skupina 20-25 let. Zároveň jsou ženy F2 skupinou, která si myslí, že 

                                                 
247 GROGAN, Sarah. Body image: understanding body dissatisfaction in men, women, and children. 2nd 

ed. New York: Routledge, 2008, ISBN 0415358213. s. 6 
248 FIALOVÁ, Ludmila. Moderní body image: jak se vyrovnat s kultem štíhlého těla. Vyd. 1. Praha: 

Grada, 2006, ISBN 80-247-1350-0. s. 8 
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žádné problémy s hmotností nemá. Zajímavé je, že i muži v kategorii M2 odpověděli 

většinou kladně (celková relativní četnost v rámci M2 je 70 %), nastejno ve skupinách 

15-19 a 20-25 let. Je tedy zvláštní, že ač skupiny F2 a M2 netrpí žádnou PPP, i tak se 

domnívají, že jejich hmotnost často kolísá.  

Graf 2 - Odpovědi k otázce č. 2

 

 

Otázka č. 3 zněla: „Řekli byste o sobě, že dodržujete zdravý životní styl?“ Na 

Grafu 4 vidíme, že zdravý životní styl se snaží většinou dodržovat ženy, a to jako ve 

skupině F1, tak ve skupině F2. Ze skupiny F2 dokonce žádná s respondentek 

neodpověděla záporně. Opět to může souviset s teorií, že ženy pociťují větší tlaky ze 

společnosti a jsou tak nuceny dbát více o svůj vzhled.249 Relativní četnost pozitivních a 

částečně pozitivních odpovědí vzhledem k celkovému počtu žen (163) je 80,4 %, u mužů 

z M1 a M2 je to vzhledem k velikosti jejich vzorku ve výzkumu (53) 77 %. Dá se tedy 

říci, že velká většina lidí se snaží dodržovat nějaké zásady zdravého životního stylu, které 

jim dnes zprostředkovávají hlavně média. 

                                                 
249 FIALOVÁ, Ludmila. Moderní body image: jak se vyrovnat s kultem štíhlého těla. Vyd. 1. Praha: 

Grada, 2006, ISBN 80-247-1350-0. s. 8. 
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Graf 3 - Odpovědi k otázce č. 3

 

 

Otázkou čtvrtou jsem zjišťovala, zda se lidé aktuálně snaží přibrat, zhubnout nebo 

si udržovat stávající váhu. Tato otázka úzce souvisí s body image, jelikož napovídá, jak 

je kdo s postavou spokojený a naopak. Stane se tedy prvním východiskem pro ověření 

Hypotézy 1. Opět nepřekvapuje, že nejvíce chtějí zhubnout ženy, a sice 71,8 % z nich 

vzhledem k celkovému počtu žen (F1 + F2). Až alarmující je počet dívek do 19 let, z nichž 

chce zhubnout celkem 78 % z této věkové kategorie. Z mužů M1 + M2 se snaží shodit 45 

%, což je také relativně vysoké číslo, ale k němu je v kontrastu 37 %, jenž se snaží naopak 

přibrat. Relativní četnost žen toužících nabrat je pouze 6,7 %. Z této otázky zatím 

vyplývá, že lidé nejsou spokojeni se svou váhou, neboť většina z nich chce něco měnit. 

Zachovat si aktuální hmotnost chce pouze 21,3 % respondentů. 
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Graf 4 - Odpovědi k otázce č. 4

 

6.3.3 Přístup k dietám 

Další oddíl dotazů se zaměřoval na přístup k dietám a ke stravování všeobecně. 

Pátá otázka se ptala, zda už účastníci někdy vyzkoušeli nějakou redukční dietu. Ani zde 

výsledky nepřekvapují z hlediska odpovědí u obou pohlaví, neboť ze všech žen už drželo 

dietu 76 %, nejvíce ze skupiny F1 do 19 let, což je další až šokující výsledek u tak mladé 

populace. I muži však mají vysoké relativní zastoupení mezi tzv. „dietáři“, a to 50,9 %. 

Prokázala se tedy teorie Wykes a Guntera, kteří naproti Fialové tvrdí, že diety a péče o 

tělo nejsou už v dnešní době zdaleka jen výsadou žen, ale díky zobrazování svlečených 

mužů v marketingu od 80. let se stala i starostí opačného pohlaví.250 Odpovědi skupiny 

F1 můžeme považovat za klíčové po ověření Hypotézy 2 i v souvislosti s výsledky 

předchozí otázky. 

V otázce číslo šest, která zkoumala zdroje inspirace k dietám, měli respondenti na 

výběr z 5 možností a případně mohli dopsat šestou, jim vyhovující. Mezi nejčastějšími 

ostatními informativními zdroji se objevily 2x kulturistické stránky a pak vždy po jednom 

navrhovaném komunikačním kanálu, např. vědecká studie, televize, YouTube video i 

lázeňská kúra. Z průzkumu vyplývá, že k dohledání nějaké redukční diety používalo 

                                                 
250 WYKES, Maggie a Barrie GUNTER. The media and body image: if looks could kill. Thousand Oaks, 

Calif.: SAGE, 2005. ISBN 0761942475. s 5 
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nejvíce respondentů (z celkových 201) internet, internetové magazíny a sociální sítě, a to 

ve všech skupinách šetření, nejčastěji ve věku 15 – 25 let. Časopisy mají oproti ostatním 

výraznou převahu u skupiny F1. Můžeme tedy říci, že zdrojem informací o dietách se 

stávají především nová média, zejména pro mládež a mladé dospělé. Získali jsme tedy 

první podklad k Výzkumné otázce 4 

 

Graf 5 - Odpovědi k otázce č. 5
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Graf 6 - Odpovědi k otázce č. 6: 

 

Otázka sedmá byla poněkud rozsáhlejší, protože nabízela více odpovědí, a 

zjišťovala, jestli lidé zkoušejí různé moderní trendy ve stravování, které se v poslední 

době rozšířily po různých sociálních sítích, v literatuře a celkově v médiích. Cílem bylo 

zjistit, jak dalece sledují trendy v jídle, dietách a jak moc se nechávají ovlivnit a následují 

je. Ve zkratce představím ty, na něž jsem se konkrétně ptala: 

 If it fits your macros (IIFYM) – Princip spočívá v dodržování určité 

kalorické hodnoty jídel včetně přesné gramáže sacharidů, bílkovin, tuků a 

vlákniny za den. Povolné je jíst cokoli, pokud se snězené potraviny vejdou 

do denních hodnot, tzv. maker.251  

                                                 
251 MATTHEWS, Michael, How to Make the “If It Fits Your Macros” Diet Work For You. Muscle for 

life [online]. 2014. [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: http://www.muscleforlife.com/what-is-if-it-fits-your-

macros-and-does-it-work/  
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 Přerušovaný půst (IF) – Den je rozdělen na 16 hodin, kdy jedinec drží půst, 

a zbylých 8, během kterých sní veškerý doporučený denní příjem.252 

 Low-carb strava (LC) – Ve stravě převládají zdravé tuky a bílkoviny, je 

zde velmi malé zastoupení sacharidů.253  

 Paleo strava – Jídelníček zakazuje jakékoli obiloviny, luštěniny a mléčné 

výrobky, a povoluje zejména maso, zeleninu, výjimečně bobulovité ovoce, 

semínka a ořechy. Prakticky spočívá v napodobování stravy našich předků 

z pravěku.254 

 Raw strava – Raw nebo také živá či syrová strava zakazuje jakoukoli 

tepelnou úpravu (nad 45°C) surovin. Konzumuje se zejména ovoce, 

zelenina a ořechy.255  

 Vegetariánství (VGT) – Z jídelníčku je vyřazeno jakékoli maso.  

 Veganství (VG) – Nekonzumují se jakékoli výrobky živočišného původu, 

povolené jsou pouze potraviny pocházející z rostlin. 

 Sacharidové vlny (SV) – Toto stravování praktikují zejména kulturisté 

před závody, kdy jde o střídání dnů s vysokým a nízkým příjmem 

sacharidů a dodržování podílu bílkovin a tuků v potravě dle předepsaného 

plánu.256  

Výzkum přinesl díky této otázce zajímavé poznatky. Celkem odpovědělo 207 

respondentů a dodalo 376 odpovědí (viz Tabulka 6). Ukázalo se, že lidé ve velké míře 

sledují nejnovější diety a nebojí se vyzkoušet téměř nic. Největší relativní podíl měl u 

dotazovaných způsob stravování IIFYM, druhý nejpočetnější celek tvoří skupina lidí, co 

nikdy nic z výše uvedených trendů nezkoušela, třetí skončila metoda přerušovaného 

půstu. Co se týče jednotlivých shodných kombinací možností, nejčastěji byla zastoupena 

možnost Low-carb samostatně (13 lidí) a vegetariánství samostatně (10 lidí). Ve 

skupinách to bylo u žen opět Low-carb (11), u mužů zvítězila kombinace IIFYM + LC + 

                                                 
252 SCOTT, Jeremy a Denisa HONYŠOVÁ (překl.). Základy přerušovaného půstu (Intermittent Fasting 

Diet). Sportplanet.cz [online]. 2014. [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 

http://www.sportplanet.cz/clanky/zaklady-prerusovaneho-pustu-intermittent-fasting-diet/  
253 LCHF for Beginners. The Diet Doctor [online]. 2015. [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: 

http://www.dietdoctor.com/lchf  
254 Co je paleo dieta? Paleo dieta po česku [online]. 2013. [cit. 2015-04-15]. Dostupné z:  

http://www.paleodietapocesku.cz/p/co-je-paleo-dieta.html  
255 Syrová strava: Cesta ke zdraví a vitalitě [online]. 2012. [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 

http://www.syrova-strava.cz/  
256 LANG, Radek. 2009. Efektivní dieta: sacharidové vlny ( 1. díl). Prokrásnétělo.cz [online]. [cit. 2015-

04-15]. Dostupné z: http://www.prokrasnetelo.cz/clanky/efektivni-dieta-sacharidove-vlny--1-dil/ 

http://www.sportplanet.cz/clanky/zaklady-prerusovaneho-pustu-intermittent-fasting-diet/
http://www.dietdoctor.com/lchf
http://www.paleodietapocesku.cz/p/co-je-paleo-dieta.html
http://www.syrova-strava.cz/
http://www.prokrasnetelo.cz/clanky/efektivni-dieta-sacharidove-vlny--1-dil/
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SV + IF (5). Ženy také uvedly dohromady nejvíce diet (celkový počet 276, tedy 73 %), 

muži zbylých 100.  

Tabulka 4 – Otázka 7: Četnost jednotlivých odpovědí 

 

Nejrozmanitější byly výsledky u skupiny F1. Největší množství diet bylo uvedeno 

věkovou kategorií 20-25 let – celkem 74 z celkových 167, a hned za ní skupina do 19 let 

s počtem 71. Nejčastější odpovědí byla u F1 If it fits your macros (11 % zástupkyň) a 

vegetariánství (9 % zástupkyň). 

 
Graf 7 – Otázka č. 7 – Odpovědi skupiny F1

 

Lze tedy tvrdit, že trendy ve stravování zkouší především mladší generace, což 

úzce souvisí s otázkou č. 6, kde vyplynulo, že mladí lidé hledají inspiraci k dietám nejvíce 

na internetu. Ne příliš pozitivní zpráva je, že z 38 % dochází k experimentování v jídle u 

mládeže do 19 let, což je z fyzického i psychického hlediska velice nebezpečné, jelikož 
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v tomto věku dochází u člověka stále k růstu a dospívání. Také je zarážející množství 

vyzkoušených typů stravování u jednotlivých lidí, což svědčí o neustálé nespokojenosti a 

snahu o transformaci těla. Vliv médií, a v tomhle případě hlavně internetu, je zde tedy 

prokazatelný (v návaznosti na otázku č. 6).   

Otázka č. 8 se ptala, zda se respondenti omezují v jídle. 89 % z nich uvedlo, že 

ano. Největší zde zastoupení mají ženy, ovšem omezuje se i většina dotazovaných mužů. 

Opět tedy vědomé přizpůsobování stravy za účelem nějaké transformace těla a také další 

bod vedoucí k potvrzení Hypotézy 1.  

 

Graf 8 – Odpovědi k otázce č. 8

 

 

6.3.4 Přístup ke stravování 

Devátá otázka se zabývala zájmem respondentů o kalorickou a výživovou hodnotu 

jídla. Vzhledem k výsledkům otázky č. 7 data moc nepřekvapují, většina z respondentů 

totiž dodržovala nebo stále dodržuje nějaký stravovací režim, kde je nutné se kalorickou 

hodnotou potravin řídit. 72 % všech lidí vždy nebo většinou zná nutriční hodnotu své 

stravy. Kladně odpovědělo 72,4 % všech žen, ze skupiny F1 80 % zástupkyň uvedlo, že 

vždy nebo většinou znají hodnotu svého jídla, ze skupiny F2 činí tento vzorek 65 %. Jak 

vidíme na Grafu 10, ani muži nezůstávají pozadu. 72 % z nich se taktéž zabývá tím, co jí. 

Z tohoto výsledku plyne jednak pozitivní zpráva, že lidé se snaží dbát na správnou výživu 

a kontrolovat hodnoty a složení potravin, avšak na druhou stranu zde evidentně opět vítězí 
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nespokojenost se stávající postavou, tlak médií a společnosti na tento trend zdravého 

životního stylu, a protože velkou část pozitivních odpovědí pochází od mladých dívek 

s poruchami příjmu potravy, nemusí to znamenat nic dobrého, zejména z hlediska body 

image populace.   

 

Graf 9 – Odpovědi k otázce č. 9

 

 

Další otázka se týkala toho, zda lidé nějakým způsobem kompenzují větší 

množství jídla, které sní výjimečně při speciálních příležitostech, např. při oslavách, na 

Vánoce atp. Zde se velmi liší odpovědi ze stran mužů a žen v poměru 18 % ku 64 %. U 

žen bez PPP je však poměr Ano a Ne téměř vyrovnaný, jak vyplývá z Grafu 11. U skupiny 

F1 naopak dochází k 76% převaze kladných odpovědí. Muže z větší části větší konzumace 

jídla netrápí. Je tedy zjevné, že u žen, a zejména při PPP, vzniká větší důraz na 

sebekontrolu. Opět se tedy potvrzují teoretické poznatky Fialové, že na ženy je kladen 

dnešní společností větší tlak a má vliv na jejich body image a také na PPP.257  

 

                                                 
257 FIALOVÁ, Ludmila. Moderní body image: jak se vyrovnat s kultem štíhlého těla. Vyd. 1. Praha: 

Grada, 2006, ISBN 80-247-1350-0. s. 8. 
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Graf 10 – Odpovědi k otázce č. 10

 

 

6.3.5 Spokojenost s tělem 

Další část dotazníku se přesunula na vnímání vlastního těla. Graf 12 znázorňuje 

podíl v jednotlivých skupinách, z něhož lze odvodit závěr, že pouze 10 % vzorku je 

spokojeno se svou postavou. Převahuje opět relativní nespokojenost žen, zejména u 

skupiny F1, věkové kategorie 15-19 let. Spíše a zcela nespokojené se svým tělem je 89 

% dívek s PPP. I ve skupině F2 je většina žen nespokojena, pouze 39 % uvedlo kompletní 

a částečnou spokojenost. U mužů převažuje taktéž nespokojenost, i když je ve skupině 

M2 ke spokojenosti v poměru 56 % ku 45 %. Lze tedy vyvodit, že body image u žen je 

horší než u mužů, horší u lidí s PPP, avšak relativní nespokojenost se svým tělem 

převažuje nad relativní spokojeností nezávisle na osobní zkušenosti s PPP.  
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Graf 11 – Odpovědi k otázce č. 11

 

 

Otázka č. 12 doplňovala předchozí a ptala se, zda by lidé chtěli změnit něco na 

svém těle. K tomuto grafu není třeba delšího komentáře, z 91 % u žen a z 93 % u mužů 

převažuje kladná odpověď. Zejména u F1 a M1 jsou výsledky nejznatelnější, pouze tři 

osoby s PPP odpověděly, že by nic neměnily.    

Zde se přímo samo nabízí potvrzení Hypotézy 1, a sice na základě výrazně 

převažujících negativních odpovědí na otázky o spokojenosti s vlastním tělem (č. 4, 8, 

11, 12). Hypotéza 1, která zněla: „Většina lidí je nespokojena s vlastním tělem nezávisle 

na zkušenosti s PPP.“, je pravdivá.  
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Graf 12 - Odpovědi k otázce č. 12

 

 

Otázka třináctá byla zaměřena na vnímání ideálního ženského těla. Respondentům 

bylo zobrazeno několik typů postav a měli rozhodnout, která z nich se jim zda 

nejideálnější. Z následujícího obrázku mohli zvolit i více možností.  

 

Obrázek 1 - Obrázek k otázce č. 13 a 14 

 

Žádný respondent nevybral možnost 7 ani 8. Nejvíce hlasů (55,8 % ze všech) 

získala fotografie 3. Na Grafu 13 je vidět, jak hlasovaly ženy. Relativní četnosti u 

jednotlivých obrázků nebyly u F1 a F2 příliš rozdílné. Ženy z F2 však vůbec nehlasovaly 
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pro postavy 1, 5 a 6 a u F1 se našlo malé procento. U žen F2 bylo relativně více hlasů pro 

postavu 4 (23 % oproti 12 % v F1). Nejčastější kombinace několika možností byla u 

kategorie F 3 a 9 (celkem 17x). Největší rozdíly jsou však mezi názory mužů a žen. Muži 

uvedli mnohem vícekrát postavu 4 a 5, dokonce i 6. Jejich nejčastější kombinace byla 3, 

4 a 9 (7x). Lze tedy opět potvrdit teorii, že ženy jsou více „posedlé“ štíhlostí a vnímají 

ideál ženské krásy, dá se říci, o stupeň štíhlejší než muži. Velké zastoupení u postavy č. 

9 přisuzuji velkému vlivu různých fitness trendů, který se pomalu dostává do ideálů 

dnešní společnosti vedle vyhublých modelek.  

Graf 13 - Odpovědi k otázce č. 13 (ženy) 

 

Graf 14 – Odpovědi k otázce č. 13 (muži) 
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Další otázka se týkala též Obrázku 13 a byla mířena tentokrát jen na ženy, které 

měly určit, která postava je podle nich nejvíce podobná té jejich. Mezi ženami skupiny 

F1 je 42,5 % přesvědčených, že vypadá jako postava č. 4, u žen F2 zvítězila tato fotografie 

také s 35,8 %. Ženy F2 ovšem častěji uvedly za svou postavu číslo 6 (v 12,3 % případů 

oproti 6,3 % v F1).  Skupina F1 má naopak výrazný rozdíl u obrázku č. 9, kde získala 

11,3 % a ve skupině F2 jen 5 %).  

K výzkumné otázce VO3 můžeme tedy říci, že zcela výrazně se vnímání ideálního 

těla u respondentů z PPP a bez PPP neliší, ale přesto jsou rozdíly v tom, že ženy F1 častěji 

volily jako ideální tělo štíhlejší a vypracovanější postavy, tedy možnosti 1, 2 a 9.  

Graf 15 - Odpovědi k otázce č. 14 (ženy) 

 

 

Otázky 14 a 15 se týkaly taktéž ideálního těla, ale mužského. Nejprve měli 

respondenti vybrat podle nich ideálního mužského těla. Žádný z respondentů nezvolil 

možnost 9. Z výsledků se zdá, že ženy volí „štíhlejší“ volby než muži. U žen zvítězil 

obrázek č. 3 s 34,3 %, zatímco u mužů č. 4. se 40 %. U žen si 21 % všech hlasů získala 

možnost 2, ta ovšem u mužů nezapůsobila a získala jen 3 %. Mezi oběma skupinami žen 

tentokrát nenastala žádná výrazná odchylka, F1 i F2 volily relativně stejně. Muži oproti 
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ženám více hlasovali pro možnost 10, preferují tedy zjevně mnohem mužnější postavy 

než opačné pohlaví, což potvrzuje teorii  Sarah Grogan.258 

 

Obrázek 2 - Obrázek k otázce č. 15 a 16 

 
Graf 16 - Odpovědi k otázce č. 14 (M1 a M2)

 

 

                                                 
258 GROGAN, Sarah. Body image: understanding body dissatisfaction in men, women, and children. 2nd 

ed. New York: Routledge, 2008, ISBN 0415358213. s. 91 
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Graf 17 - Odpovědi k otázce č. 15 - F1 a F2

 

 

V druhé otázce měli muži uvést, která postava se nejblíže podobá té jejich. 

Paradoxně výsledek ukazuje stejný poměr možnosti 2, kterou zvolily ženy v předchozí 

otázce jako druhou nejideálnější, k možnosti 3, která u žen zvítězila. Potvrzuje se tedy 

opět teorie Sarah Grogan, která byla uvedena v kapitole 2.2, že muži touží stát se 

svalnatějšími.259  

                                                 
259 GROGAN, Sarah. Body image: understanding body dissatisfaction in men, women, and children. 2nd 

ed. New York: Routledge, 2008, ISBN 0415358213. s. 91 
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Graf 18 - Odpovědi k otázce č. 16 (muži) 

 

 

Poslední otázka v této sérii se ptala na mužské a ženské celebrity, které mají podle 

respondentů ideální tělo. Odpovědi, kterých bylo celkem 156, se v této části opravdu lišily 

u obou pohlaví, ač některé výsledky dopadly stejně. V odpovědích se objevilo mnoho 

jmen, ale nejvíce hlasů celkem získaly zpěvačka Dara Rolins, herečka Scarlett Johansson 

a fitness závodnice Sabina Pleváková. Za všechny ženy zvítězily Dara Rolins, herečka 

Jennifer Aniston a trenérka Jillian Michaels. Za skupinu F1 potom herečka Megan Fox, 

Scarlett Johansson a Jennifer Lopez, za skupinu F2 bylo hodnocení stejné jako za všechny 

ženy, jen třetí místo obsadila Andrea Verešová. Za muže je favoritkou Sabina Pleváková, 

opět Scarlett Johansson a fitness modelka Jen Selter u obou skupin. Můžeme se tedy 

domnívat, že vzhledem k zástupkyním nejen ze showbusinessu, ale i z fitness oblasti, se 

opravdu prosazuje nový kult vysněných postav.  
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 Druhá otázka, na kterou odpovědělo 145 respondentů, se týkala mužské celebrity 

s ideální postavou. Celkově dostali nejvíce hlasů fotbalista David Beckham, fitness model 

Lazar Angelov a herec Brad Pitt. U žen z F1 a F2 dohromady se na druhém místě umístil 

herec Channing Tatum. U F1 se vystřídalo opět druhé místo a dostal se na něj Ben 

Cristovao, u F2 celkově zvítězil Channing Tatum, za ním Beckham a Pitt. U mužů jasně 

vyhrál Lazar Angelov, jako druhý též Brad Pitt a za ním herec Jason Statham. Projevuje 

se tedy mezi vzorkem jakási souhra ve vnímání ideálního těla, ač ženy volí v tomto ohledu 

méně maskulinní muže a muži naopak svalnaté silné postavy.  

Obrázek  17 - Lazar Angelov260    Obrázk 18: Dara Rolins261   

6.3.6 Sportovní aktivita 

Další část dotazníku se zaměřovala na přístup respondenta ke sportu. Dvacátá 

otázka se zaměřuje na čas věnovaný sportu. Z Grafu 19 je patrné, že ve větší míře sportují 

ženy. U mužů je ovšem největší čestnost týdenního času na sport přes 6 hodin. Naopak 

největší podíl nesportovců je u skupiny F1 - 6 z celkových 10.   

                                                 
260 Zdroj: https://yt3.ggpht.com/-0UTbKPhx6Gg/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/1xXU9W-

7cI0/s900-c-k-no/photo.jpg  
261 Zdroj: http://img.topky.sk/900px/1153534.jpg/dara-telo-rolins-foto-elle-a-tv-markiza.jpg  

https://yt3.ggpht.com/-0UTbKPhx6Gg/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/1xXU9W-7cI0/s900-c-k-no/photo.jpg
https://yt3.ggpht.com/-0UTbKPhx6Gg/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/1xXU9W-7cI0/s900-c-k-no/photo.jpg
http://img.topky.sk/900px/1153534.jpg/dara-telo-rolins-foto-elle-a-tv-markiza.jpg
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Graf 19 – Odpovědi k otázce č. 20

 

Další otázka se ptala na nejčastější místo, kde respondent sportuje. 42,6 % uvedlo, 

že chodí do posilovny, druhý největší podíl patří cvičení doma – preferuje ho 31 % všech 

žen.  

V otázce č. 22 jsem se zajímala o důvod, proč lidé zejména sportují, protože i to 

souvisí s body image. Z průzkumu vyplynuly zajímavé výsledky, především ohledně 

zjištění, že v zvítězila možnost „Chci si především vybudovat svalovou hmotu“, a to 

relativním podílem 37,5 %. Hned za ní byla „Chci hlavně zhubnout“ s 22,7 % a třetí „Jen 

tak pro radost“ s 15,3 %. Překvapující je, že ač ve skupině F1 36 % dívek sportuje, aby 

zhublo, 32 % se snaží sportovat především, aby si vybudovalo svalovou hmotu. U žen F2 

výrazně vítězí svaly nad hubnutím, ač hubnutí jako celek značně převažuje u žen nad 

muži. Jakoby tyto výsledky napovídaly, že ženy F2 mají o trochu pozitivnější body image 

než ženy a dívky z F1. U žen také nas rozdíl od mužů převládá cvičení za účelem zmírnění 

stresu. Na druhou stranu však více negativní muži, jelikož jako druhý hlavní důvod 

sportování uvádí „Jen tak pro radost“ (22 %), zatímco cvičení proti stresu získalo jen 6 % 

hlasů. Muži také berou sport více jako společenskou příležitost, ač je četnost této 

odpovědi nevýrazná. Nicméně ať už je převaha cvičení za účelem vybudování svalů nad 

cílem zhubnout jakkoli příznivá, stále to vyzařuje jakousi nespokojenost s vlastním tělem 
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a snahu ho přetransformovat. Zde se potvrzuje, že všechny dosavadní výsledky průzkumu 

spolu úzce souvisí. Touha vybudovat si svaly může souviset s důrazem na počítání 

nutričních hodnot, cvičení několik hodin týdně a převážně v posilovně a také s výsledky 

otázek 13 – 18. Dá se říci, že mediální obraz vyhublých celebrit střídá nový diskurz fitness 

modelů a modelek s vyrýsovaným a vypracovaným tělem.  

Graf 20 - Odpovědi k otázce č. 22

 

 

K otázce č. 23 56 % všech respondentů uvedlo, že používá nějaké doplňky stravy. 

Z velké většiny se jedná o muže (77 % všech mužů odpovědělo kladně), ale velké je i 

procento žen ze skupiny F1. Znovu se tak potvrzuje, že lidé dbají o složení stravy a tím 

pádem i o svůj vzhled a nabízí se další východisko k ověření Hypotézy 2. 
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Graf 21 - Odpovědi k otázce č. 23

 

 

6.3.7 Přístup k plastickým operacím 

Výsledky otázky, zda by byli dotazovaní ochotni podstoupit plastickou operaci za 

účelem zlepšení vzhledu, byly celkem zarážející. 52 % procent všech žen uvedlo, že ano, 

u mužů pouze 22 %. Rozdíly jsou patrné mezi skupinou F1 a ostatními třemi. 56 % dívek 

a žen, většinou do 25 let, uvedlo, že by zákrok podstoupila. I to vypovídá o vnímání 

vlastního těla u žen a u jedinců s PPP, jež bohužel, zdá se, není zcela pozitivní.  

Graf 22 - Odpovědi k otázce č. 24
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6.3.8 Média a body image 

Další část dotazníku zkoumala, jaká média vztahující se k péči o tělo sledují a jak 

vnímají mediální zobrazování ideálu krásy. Otázka č. 19 se ptala, zda dotyčný sleduje 

nějaká média změřená na fitness a zdravý životní styl. Dotazovaný mohl zvolit více 

možností z následujících: fitness magazíny online, stránky a profily na sociálních sítích 

zaměřené na fitness a zdravý životní styl, motivační a zájmové skupiny na sociálních 

sítích, tištěné časopisy pro ženy a muže o zdravém životním stylu, osobní blogy zaměřené 

na tuto oblast, jiné (příp. vypsat jaké). Z odpovědí vyplývá, že nejvíce jsou v tomto ohledu 

lidé aktivní na sociálních sítích, tedy na speciálně zaměřených profilech a v motivačních 

skupinách. Zajímavé je, že relativní hodnoty u jednotlivých typů médií při srovnání 

skupin F1 a F2, jsou prakticky stejné. Ženy však na rozdíl od mužů sledují hodně osobní 

blogy zaměřené na zdravý životní styl (22,8 % žen vs. 9,3 % mužů), zejména mladší 

skupiny do 25 let, a také čtou více časopisů (8,4 % vs. 5,9 %). Největší četnost shodných 

kombinací odpovědí bylo sledování online fitness magazínů, sociálních sítí, motivačních 

skupin a blogů zároveň. Z celkového počtu 199 odpovědí bylo tedy zjištěno, že mladší 

generace sleduje trendy v oblasti fitness a zdravého životního stylu na internetu a 

sociálních sítích, nehledě na zkušenosti s PPP. 

Graf 23 - Odpovědi k otázce č. 19 (ženy) 
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Graf 24 - Odpovědi k otázce č. 19 (muži) 

 

 

Druhá z této série otázek se ptala, jestli dotazovaní sledují módní trendy. Výsledky 

ukázaly, že 85 % těch, jež odpověděli kladně, tvořily ženy, nejčastěji ve věku 20-25 let. 

Z Grafu 27 je patrné, že muže módní trendy příliš nezajímají.  

Graf 25 – Odpovědi k otázce č. 25

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Blogy FMO SSC MZS Č Jiné

M1 + M2

Sledujete nějaká média změřená na fitness / zdravý živ. styl? (muži)

15-19 20-25 26-29 30-39 40-49 50 a více

0

10

20

30

40

50

60

Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne

F1 M1 F2 M2

Sledujete módní trendy?

15-19 20-25 26-29 30-39 40-49 50 a více



98 

 

 

 

Otázka č. 26 zjišťovala, zda si lidé myslí, že snímky celebrit v médiích a 

reklamách jsou reálné. Z Grafu 25 můžeme pozorovat stejný trend u všech čtyř skupin 

respondentů, vyjma mužů M2, kde každý z nich odpověděl jinak. 74 % dotazovaných si 

myslí, že mediální obrazy známých osobností nejsou reálné, 18 % si není jistých a pouze 

8 % uvedlo, že podle nich odráží skutečnost. Pouze ve skupině F2 výrazně převažuje 

podíl záporných odpovědí, jinak se relativní poměr jednotlivých odpovědí ve skupinách 

příliš neliší. Většina lidí si je tedy vědoma, že vyobrazení lidí v médiích je 

vykonstruované, především zásluhou různých moderních technologií a počítačových 

programů.  

 
Graf 26 - Odpovědi k otázce č. 26

 

 

V otázce č. 27 jsem se účastníků výzkumu ptala, zda považují postavy modelek a 

celebrit v médiích za nepřirozené a nezdravé. 48 % z nich si myslí, že ano, 28 % si není 

jistá a 24 % nesouhlasí. Odpovědi jsou z části v rozporu s předchozí otázkou, kde většina 

lidí uvedla, že jim zobrazování celebrit médii nepřipadá reálné, avšak u tohoto dotazu si 

velká část z nich není jistá, co lze považovat za skutečné, anebo jim tedy přijde 

vyobrazování osobností sice nereálné, ale zdravé a přirozené. I odtud může pramenit 

nejistota a zmatečnost, která může mít negativní dopad na body image.  
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Graf 27 - Odpovědi k otázce č. 27

 

Další otázka se ptala na názor respondentů ohledně vlivu médií na naše vnímání 

krásy a těla. Více než tři čtvrtiny z nich si myslí, že nás sdělovací prostředky v tomto 

směru ovlivňují negativně. 9 % si myslí, že mají pozitivní účinek, 9 % si není jisto a 

zbytek tvrdí, že vliv nemají. Lidé si tedy z velké většiny uvědomují, že média na naše 

vnímání krásy nějak působí, avšak dle výsledků předchozí otázky si zřejmě nejsou zcela 

jisti, do jaké míry. Zajímavé je, že nejvíce v tomto ohledu mají jasno dívky z kategorie 

F1, které jsou z hlediska nereálného zobrazování krásy potenciálně nejcitlivější skupinou.  
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Graf 28 - Odpovědi k otázce č. 28

 

 

29. otázka zjišťovala, zda lidé přizpůsobují svůj vzhled médiím či různým 

celebritám. Jak můžeme vidět na Grafu 28, mírně se zde liší výsledky skupin F1 a M1 

(tedy osob s PPP) s F2 a M2 (osob bez PPP). U skupin s PPP je relativní poměr 

negativních a kladných odpovědí průměrně 38 : 62, zatímco u F2 a M2 je to 25 : 75. Je 

tedy patrné, že tyto skupiny jsou citlivější na vnímání mediálních vzorů a mají větší 

tendenci je následovat. Přizpůsobování svého vzhledu dle médií přiznalo daleko více žen 

než mužů, zejména mladší díky od 15 do 25 let, muži jsou vůči následování trendů 

udávaných médii patrně daleko více imunní než ženy. Přibylo nám tedy další východisko 

vedoucí k potvrzení Hypotézy 2 a k zodpovězení výzkumné otázky VO1 a VO2. 
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Graf 29 – Odpovědi k otázce č. 29

 

 

Třicátá otázka byla zaměřena na vztah sledování „krásných lidí“ v médiích a 

negativní body image. Zde jsou vidět rozdíly opět mezi ženami a muži a zejména lze 

pozorovat znaky negativní body image u skupiny F1, kde 39 % dívek uvedlo, že ze sebe 

mají při sledování modelek a celebrit vždy horší pocit. U žen F2 sice převládá odpověď 

„Většinou ano“, avšak je zde pouze 6% podíl odpovědi „Vždy ano“ a 21 % tvoří 

zástupkyně, které ze sebe v takovém případě nemají nikdy špatný pocit.  

Graf 30 – Odpovědi k otázce č. 30
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Další otázka pojednávala o důležitosti být atraktivní pro opačné pohlaví, což lze 

dle Grafu 30 považovat za opravdu podstatný faktor pro muže i ženy.  

Graf 31 – Odpovědi k otázce č. 31

 

Zajímavý obrat přinesla otázka č. 32, která zjišťovala, zda si lidé myslí, že je 

vzhled důležitý z profesního hlediska. U skupin F1 a M1 převažovaly negativní reakce, 

zatímco u F2 a M2 je považován vzhled za důležitý. Výsledky však byly celkově téměř 

vyrovnané. Je možné, že tento zvrat je způsoben věkovou strukturou skupinou F1 a M1 a 

převahou studentů, kteří ještě nemají praxi z pracovního pole, kde je často opravdu 

důležité dělat dobrý první dojem, a spoléhají zatím na své kvality a znalosti.  

 
Graf 32 – Odpovědi k otázce č. 32
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Poslední výzkumná otázka ze série o vztahu negativní body image a médií zněla: 

„Souhlasíte, že hezcí lidé mají snadnější život?“ Opět se potvrdilo, že co se vzhledu týče, 

jsou ženy a osoby s PPP citlivější, protože ze všech respondentů odpovědělo 59 % žen 

kladně. Celkově však 76 % uvedlo, že krásní lidé mají snadnější život.  Je tedy patrné, že 

vzhledu přikládají důležitou roli.  

 
Graf 33 – Odpovědi k otázce č.. 33

 

 

6.3.9 Poruchy příjmu potravy 

Další dotazy byly zaměřeny na názory a zkušenosti respondentů s poruchami 

příjmu potravy. Otázka č. 35 se zajímala o konkrétní poruchy příjmu potravy, se kterými 

se respondenti setkali. Nejobvyklejší poruchou příjmu potravy je anorexie, se kterou se 

setkalo již 51 % všech lidí a 75 % zástupců skupin F1 a M1. Za druhou nejčastější PPP 

se považuje bulimie, ovšem průzkum ukázal, že mnohem větším problémem je 

záchvatovité přejídání. Setkalo se s ním 48 % všech respondentů a z osobami s PPP celých 

73 %, nejčastěji pak v kombinaci s mentální anorexií.  

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne

F1 M1 F2 M2

Souhlasíte, že hezcí lidé mají snadnější život?

15-19 20-25 26-29 30-39 40-49 50 a více



104 

 

 

 

Graf 34 – Odpovědi k otázce č. 35

 

Další otázka se zaměřovala na příčiny vzniku PPP. Podle 38 % respondentů za ně 

může hlavně nízké sebevědomí, myslí si to i stejné procento všech osob s PPP. Zajímavý 

je pohled na touhu podobat se modelkám z médií jako příčinu PPP. Osoby s PPP ji 

nepřikládají velký význam, spíše vidí vinu v touze zhubnout, hlavně dívky do 19 let, zato 

u skupiny F2 a M2 dostala tato možnost průměrně po 27 %. U zkušených s PPP také 

připadá větší podíl vlivu okolí jako rodině, vrstevníkům atp. Lze tedy odvodit závěr, že 

společnost jako taková vidí v zobrazování vyhublých postav v médiích to největší riziko 

vzniku PPP, což je celkem pozitivní zjištění a nezbývá než doufat, že bude fungovat také 

jako prevence vůči PPP. 

Otázky 37 a 38 byly určeny pouze osobám se zkušeností s PPP a zaměřovaly se 

na konkrétní média, která propuknutí a rozvoj PPP umocňují. První z nich se ptala na 

konkrétní typy médií, která mohla zapříčinit vznik a rozvoj PPP u dotyčné/ho. Na Grafu 

37 lze pozorovat vysoké zastoupení online médií – největší mají blogy – 23 %, hned za 

nimi jsou sociální sítě s 22 % a internetové magazíny pro muže a ženy s 21 %. Ty se 

zároveň objevovaly nejvíce u dívek ve věku 20 – 25 let. Zpravidla zde platí, že čím mladší 

generace, tím vyšší zastoupení nových médií, ale překvapilo mě, že 26 % všech dívek do 

19 let uvedlo jako jednu z vlivů seriály a filmy. Pouze 1 % respondentů s PPP nepovažují 

média jako příčinu či faktor rozvoje jejich poruchy.  
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Graf 35 – Odpovědi k otázce č. 36

 

 
Graf 36 – Odpovědi k otázce č. 37 (osoby s PPP) 

 

 

Poslední otázka dotazníku zjišťovala, zda dotyční se zkušeností s PPP někdy 

sledovali pro-ana či pro-mia weby a blogy. Výsledek ukazuje na to, že 58 % respondentů, 
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resp. Respondentek tyto kanály sledovala, většinou v průběhu své období své poruchy. 

Muži se s pro-ana stránkami nikdy nesetkali. Nejvíce tyto blogy sledovaly před i 

v průběhu PPP dívky do 19 let.  

Zde se nabízí odpověď na výzkumnou otázku VO 4: „Jaké typy médií se nejvíc 

podílejí na vzniku a šíření PPP?“ Z Gragů 38 a 39 vidíme, že sociální sítě a blogy se 

nejvíce podílejí dle našeho výzkumu na vzniku a rozvoji PPP. Nepochybně spolu souvisí 

i odpovědi k otázkám 37 a 38.  

Graf 37 – Odpovědi k otázce č.. 38 (osoby s PPP) 

 

 

Zde můžeme ověřit Hypotézu 2, tedy zda osoby s PPP vnímají na své tělo větší 

tlak z médií než osoby bez PPP. Podle výsledků otázek 4, 5, 11, 12, a zejména 29 a 30 lze 

určit, že osoby s PPP zcela jistě mají zkreslený pohled na své tělo i na těla ostatních a že 

tedy pociťují ze strany médií větší tlak na své tělo. Hypotézu 2 tedy potvrzujeme. 

Zbývá nyní zhodnotit výzkumné otázky VO1 a VO2. U osob, které si PPP nikdy 

neprošly, lze dle výsledků říci, že na jejich body image ovlivňují dnes zejména nová 

média, kde se rozvíjí trend fitness blogů a stránek. Liší se evidentně i body image u mužů 

a žen, jak bylo předpokládáno v teoretické části práce. Muži M2 však také překvapili a to 

zejména v nespokojenosti s vlastním tělem a touhou po transformaci postavy. Potvrdilo 

0

5

10

15

20

25

30

35

Ano, před i v
průběhu PPP

Ano, v průběhu
PPP

Ne Ano, před i v
průběhu PPP

Ano, v průběhu
PPP

Ne

F1 M1

Sledoval/i jste v někdy pro-ana či pro-mia blogy?

15-19 20-25 26-29 30-39 40-49 50 a více



107 

 

 

 

se teoretické východisko, že ač byla dříve tělesná estetika výsadou žen, nyní se hluboce 

dotýká i opačného pohlaví. 

Skupina F1 a M1 vyzařovaly ve výsledcích výzkumu mnohem větší 

nespokojenost s vlastním tělem, než u osob bez PPP. Rozdíl byl jak v určení ideálního 

těla, i když drobný, tak v nespokojenosti s vlastním tělem a úzkostlivosti ohledně potřeby 

hubnout či jinak transformovat tělo. Významná odchylka od celku byla u skupiny F1 

v otázce o špatném pocitu sama ze sebe při pohledu na snímky štíhlých celebrit. Většina 

skupiny F1 také uvedla, že někdy sledovala pro-ana blogy, jež mají v ohledu body image 

a šíření PPP destruktivní povahu. Skupina osob s PPP tedy mnohem více vnímá tlak médií 

na přizpůsobení svého vzhledu. Navíc se prokázalo, že nejcitlivější věkovou kategorií, a 

v tomto ohledu také nejohroženější jsou dívky ve věku do 19 let. 

 

 

 

 

 

  



108 

 

 

 

ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem zkoumala vliv médií na tělesné sebepojetí, tedy na 

vnímání vlastního těla, a na rozvoj poruch příjmu potravy. Díky novým teoretickým 

poznatkům jsem mohla odborněji vyhodnotit výsledky kvalitativního výzkumu a 

pochopit souvislosti tak obsáhlého tématu.  

V úvodní kapitole jsem představila teoretická východiska, jenž byla pro práci a 

pochopení problematiky klíčová. Nejprve jsem popsala teorii sociální konstrukce reality, 

která je základem teorie mediální konstrukce reality. Podstatou sociální konstrukce reality 

Bergera a Luckmanna je skutečnost, že realita je vytvářena sociálně ve třech hlavních 

procesech. Člověk si neustále vytváří sociální řád při své externalizaci, kdy se projevuje 

do okolního světa a do různých realit. V objektivaci se člověkem externalizované 

skutečnosti stávají objektivně danými. Všechno, čím se člověk projevoval do svého okolí 

během procesu externalizace, se stává objektivní skutečností a na člověku nezávislé. 

Vytváření reality uzavírá proces internalizace. Člověk zpětně do své reality přijímá 

podněty ze svého okolí a z reality, která je díky objektivaci objektivní. Většinou si už ani 

neuvědomuje, že všechny podněty jsou součástí reality, kterou původně vytvořil on sám. 

Lidé tak produkují svůj sociální svět a ihned zapomínají, že se jedná o jejich vlastní 

konstrukt, a chovají se k němu jako k objektivní realitě. Společnost tedy chápeme jako 

neustálý dialektický proces tří složek sociální reality.  

Dále jsem se věnovala mediální konstrukci reality, kde jsem popsala, jak média 

utvářejí naši realitu. Zmínila jsem teorie stereotypizace Waltera Lippmanna, který si již 

téměř před sto lety všiml, jak na nás média působí. Vysvětlila jsem, proč médiím dnes tak 

snadno uvěříme a jak dokáží nastolovat agendu. Následující subkapitola byla věnována 

dopadům médií, ke kterým jsem objasnila dva základní přístupy k dělení dopadů médií 

na člověka, kultivační a etnografický, a zmínila konkrétní příklady účinků, jež mohou 

nastat v působení na body image publika. Popsala jsem i tři sociologické a psychologické 

teorie vlivů médií na body image, a sice Festingerovu teorii sociálního srovnávání, 

Markusovu teorii vlastního já a Higginsovu teorii sebediskrepance.  

V druhé části jsem objasnila pojem body image, neboli tělesné sebepojetí, a to, 

jak se liší u žen, mužů a v různých kulturách. Následovalo přiblížení tématiky ideálu krásy 

a praktických ukázek, jak nám je dnes v médiích konstruován. Vybrala jsem také tři studie 

o přímém vlivu médií na body image, jež mě při studiu literatury k tématu zaujaly.  
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Negativní body image je provázána s poruchami příjmu potravy a jejich rozvojem. 

Ve čtvrté kapitole jsem se zaměřila na popis jednotlivých poruch, jejich důsledky i příčiny 

vzniku a uvedla tak čtenáře do další kapitoly. Ta se týkala problematiky šíření poruch 

příjmu potravy díky médiím, kde jsem se zaměřila na tzv. pro-ana blogy a internetové 

kanály. Zmínila jsem i několik reakcí na tento problém propagujících pozitivní body 

image a bojkotujících anorexii a bulimii.  

Ve svém výzkumu jsem zjišťovala, jak se liší body image s ohledem na vliv médií 

u osob, které si prošly nebo procházejí nějakou poruchou příjmu potravy, a u osob bez 

této zkušenosti. Analýza výsledků potvrdila některá teoretická východiska této práce, 

jako například to, že ač byl v historii vždy větší tlak na ženy ohledně jejich těla, nyní se 

stává péče o tělo i výsadou mužů, kteří drží různé diety, chtějí se idealizovat se svalnatými 

muži a intenzivně cvičí. Největší inspiraci a všeobecné znalosti o oblasti zdravého 

životního stylu a fitness čerpají lidé dle výsledků z internetu a sociálních sítí. Ženy mají 

na rozdíl od mužů zpravidla nevalné mínění o svém těle, jak bylo zjištěno, a mnohem 

horší se situace ukázala u osob s PPP, zejména u mladých dívek.  

Šetření přineslo také nové poznatky ohledně trendů v médiích a nastolování 

nového ideálu krásy. Jak se prokázalo, mužům i ženám se líbí tělo s větším podílem 

svalové hmoty, a to jak u mužů, tak u žen. Respondenti uvedli, že dokonce sportují 

zejména proto, aby si svaly vybudovali, a také si mnohem více si kontrolují příjem energie 

a živin. Tento trend tedy může poukazovat na nový směr v ideálu krásy pro naši 

historickou dobu a doporučuji, aby byl více probádán v dalších výzkumech, a to zejména 

z hlediska možných negativních a pozitivních dopadů na společnost.  

 

SUMMARY 

In my thesis, I have been investigating the influence of media on body image, 

meaning the perception of our own bodies, and the impact on the expansion of eating 

disorders. Thanks to new theoretical knowledge I was able to analyse the results of the 

quantitative analysis with better expertise and better understand the coherence in such 

comprehensive topic. 

In the introductory chapter, there has been introduced a theoretical basis which 

was the key for understanding the problematics. Firstly, I described a social theory that is 

the basis for the media construction of reality. The essence of social construction of 

reality, according to Berger and Luckmann, lies in fact that reality is socially created in 
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three main processes. A man can always create a social order in its externalization, which 

is reflected in the outside world and different realities. The objectification externalized 

by a man becomes actually objectively given. All that a man shows into his 

neighbourhood during the externalization process becomes an objective fact and 

independent on him. Creating reality concludes the process of internalization. A man, 

back to his reality, receives stimuli from the environment and the reality that is objective 

because of objectification. The man does not usually realize that all the ideas are a part of 

reality, which was originally created by him. People then produce their social world and 

immediately forget that it is their own construct, and behave to it as to an objective reality. 

Thus, people understand society as an ongoing dialectical process of the three components 

of social reality.  

Then I have been dealing with the topic of the media reality construction where I 

described how media participate in terms of building our reality. I mentioned the theory 

of stereotyping by Walter Lippmann, who noticed how media influence us almost a 

hundred years ago. I explained why media contents are so easy to believe nowadays and 

how they can set agenda. The following sub-chapter has been dedicated to the media 

impact in which I clarified two main approaches, cultivation and ethnographic, and 

mentioned particular impacts of media which can occur in terms of influencing the body 

image. I also described three sociology and psychology theories of media influence on 

body self-perception, firstly the Festinger theory of social comparison, then Marcus 

theory of self and Higgins theory of self-discrepantion.  

In the second chapter, I clarified the term body image itself and also how it differs 

with women, men and in non-western cultures. Then I approached the topic of the ideal 

of beauty and practical examples of how it is being constructed and presented in media 

today. I choose also three theories of the direct impact of media on body image which I 

found interesting and valuable while studying the literature to the topic. 

Negative body image is connected to eating disorders and their spreading. In the 

fourth chapter I have been focusing on the eating disorders, their consequences and causes 

of their origin, so the reader was introduced to the next chapter. It involved the issues 

around spreading the eating disorders via media, where I focused on pro-ana blogs and 

internet channels. I mentioned also few reactions on these problems, which promote 

positive body image and fight anorexia and bulimia.  

In the research, I tried to find out how the body image differs with people who 

have experienced eating disorders on their own and those who have not. The analysis of 
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the results confirmed some theoretical basis of this thesis, like e.g. despite the fact that in 

history it had been always women who was exposed more pressure on their bodies, the 

body care has now become a privilege of men as well. They are trying out several diets, 

they want to idolise themselves with muscular men and exercise intensively. The biggest 

inspiration and knowledge about healthy lifestyle and fitness they find online and on 

social media. Women, on the contrary, have not a great opinion about their bodies, as 

found out by the research. And even worse is the situation with people who have eating 

disorder, mostly with young girls.  

The research has brought some new findings about trends in media and setting a 

new beauty ideal. As proved, both men and women like bodies with higher muscularity 

with men and women as well. The respondents stated that they even exercise and do sports 

to get in such shape, and they also control their food intake and care about nutritional 

facts of their food. This trend might be as well a new direction in the beauty ideal for our 

historical period and I recommend to investigate this issue deeper in further researches, 

and mainly in terms of its possible negative and positive impacts on society.  

  



112 

 

 

 

POUŽITÁ LITERATURA 

Literární zdroje: 

BÁRTOVÁ, Hilda; BÁRTA, Vladimír; KOUDELKA, Jan. Spotřebitel: chování 

spotřebitele a jeho výzkum. 2007. Praha : Oeconomica, 2007. 30 s. ISBN 978-80-245-

1265-4. 

 

BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o 

sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, ISBN 8085959461. 

Body image a možnosti jeho měření. Československá psychologie. Praha: 

Psychologický ústav AV ČR. 1999. ISSN 0009-062x. 

 

BOURDIEU, Pierre. 2002. O televizi. V nakl. Doplněk 1. vyd. Brno: Doplněk, 103 s. 

Edice světových autorů (Doplněk). ISBN 80-723-9122-4. 

 

BROBACK, Steve: BLOGY: publikuj a prosperuj. Praha : Grada. 2008. ISBN: 978-80-

247-2064-7. s. 1-3 

 

BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. 2001. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister, 

390 s. ISBN 80-859-4767-6. 

 

ECO, Umberto. Dějiny ošklivosti. Praha: Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-893-0. 

 

ECO, Umberto. Dějiny krásy. Praha: Argo, 2005. ISBN 80-7203-677-7. 

 

FIALOVÁ, Ludmila. Body image jako součást sebepojetí člověka. Praha: Karolinum. 

2001. ISBN 8024601737. 

 

FIALOVÁ, Ludmila. Moderní body image: jak se vyrovnat s kultem štíhlého těla. 

Praha: Grada, 2006., ISBN 80-247-1350-0. 

 

GROGAN, Sarah. 2008. Body image: understanding body dissatisfaction in men, 

women, and children. 2nd ed. New York: Routledge, xiv, 250 p. ISBN 04-153-5821-3. 

 

JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. 2007. Média a společnost: [stručný úvod do studia 

médií a mediální komunikace]. Vyd. 2. Praha: Portál, 207 s. ISBN 978-807-3672-874. 

 

KOUDELKA, Jan. Marketingový význam body image. Zlín: Verbum, 2012. s. 19. ISBN 

978-80-87500-23-1. 

 

KRCH, František David a Jarmila ŠVÉDOVÁ. Příručka pro zdravotníky aneb Různé 

tváře poruch příjmu potravy. Praha: Občanské sdružení Anabell, 2013, ISBN 978-80-

905436-5-2. 

 

KRCH, František David. Poruchy příjmu potravy: vymezení a terapie. Vyd. 1. Praha: 

Grada, 1999Psyché (Grada Publishing). ISBN 8071696277 

 

MARÁDOVÁ, Eva. 2007. Poruchy příjmu potravy. Praha: Vzdělávací institut ochrany 

dětí, 32 s. ISBN 978-80-86991-09-2. 



113 

 

 

 

 

MCQAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2002. 447 

s. ISBN 80-717-8714-0. 

 

NOVÁK, Michal. Společnost, kultura a poruchy příjmu potravy. Brno: Cerm, 2010. s. 

70. ISBN 9788072046577. 

 

PTÁČKOVÁ, Brigita a Karel STIBRAL. Estetika na dlani. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 

2002. Na dlani. ISBN 8085839792. 

 

REIFOVÁ, Irena. 2004. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 327 s. 

ISBN 80-717-8926-7. 

 

TRAMPOTA, Tomáš. 2006. Zpravodajství. Vyd. 1. Praha: Portál, 191 s. ISBN 80-736-

7096-8. 

 

VÝROST, Jozef. Sociální psychologie. Praha: Grada, s. 99. Psyché (Grada). 2008. 

ISBN 9788024714288. 

 

WYKES, Maggie a Barrie GUNTER. The media and body image: if looks could kill. 

Thousand Oaks, Calif.: SAGE, 2005. ISBN 0761942475. 

 

 

Internetové zdroje:  

Adenike Endtová - Bikini Fitness. 2015. Facebook [online]. [cit. 2015-04-09]. Dostupné 

z: https://www.facebook.com/Adenike.Endtova.Bikini.Fitness?fref=ts  

 

Ana is the best [online]. 2015. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: http://ask.fm/anaistbest 

Instagram’s New Guidelines Against Self-Harm Images & Accounts. 2012. Instagram: 

Blog [online]. [cit. 2015-04-09]. Dostupné z: 

http://blog.instagram.com/post/21454597658/instagrams-new-guidelines-against-self-

harm 

 

Celebrities That Promote a Healthy Body Image. 2014. FARRAR, Tabitha. Mirror 

Mirror: Eating disorders [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: http://www.mirror-

mirror.org/celebrity-body-image.htm 

 

Co je paleo dieta? 2013. Paleo dieta po česku [online]. [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 

http://www.paleodietapocesku.cz/p/co-je-paleo-dieta.html 

 

DIAS, Karen. The Ana Sanctuary: Women’s Pro-Anorexia Narratives in Cyberspace. 

2003. Journal of International Women's Studies, 4(2), 31-45. Dostupné z: 

http://vc.bridgew.edu/jiws/vol4/iss2/4 

 

Dove United States. 2014. Dove Real Beauty Sketches: You’re more beautiful than you 

think. YouTube [online]. [cit. 2015-04-09]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=XpaOjMXyJGk  

 

https://www.facebook.com/Adenike.Endtova.Bikini.Fitness?fref=ts
http://blog.instagram.com/post/21454597658/instagrams-new-guidelines-against-self-harm
http://blog.instagram.com/post/21454597658/instagrams-new-guidelines-against-self-harm
http://www.mirror-mirror.org/celebrity-body-image.htm
http://www.mirror-mirror.org/celebrity-body-image.htm
http://www.paleodietapocesku.cz/p/co-je-paleo-dieta.html
http://vc.bridgew.edu/jiws/vol4/iss2/4
https://www.youtube.com/watch?v=XpaOjMXyJGk


114 

 

 

 

DUAN, Noel. "Fat for an Asian:" The Pressure to be Naturally Perfect. In: Xojane 

[online]. 2012 [cit. 2015-04-04]. Dostupné z: http://www.xojane.com/issues/fat-for-an-

asian-the-pressure-to-be-naturally-perfect 

Endtová Adenike: ABSOLUTNÍ VÍTĚZKA A MISTRYNĚ ČR V BIKINI FITNESS 

2014. 2015. Bikini Fitness: Bikinky kompletně [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 

http://www.bikini-fitness.cz/zavodnice/endtova-adenike/ 

 

ENGELN, Renee. 2013. An epidemic of beauty sickness [YouTube]. [cit. 2015-04-06]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=63XsokRPV_Y 

Fitness.cz & Kettler [online]. 2015. [cit. 2015-04-08]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/fitness.cz?fref=ts 

 

Francie zakázala najímat příliš hubené modelky, bojuje tím proti anorexii. 2015. 

NEČÁSKOVÁ, Pavlína. Český rozhlas: Zprávy [online]. [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/francie-zakazala-najimat-prilis-hubene-

modelky-bojuje-tim-proti-anorexii--1474448 

 

Here’s how long it takes to Photoshop a model’s face. 2015. The Daily HIIT Blog 

[online]. [cit. 2015-04-08]. Dostupné z: http://hiit-blog.dailyhiit.com/hiit-

community/heres-how-long-it-takes-to-photoshop-a-models-face/ 

 

Chewing and Spitting Food. 2015. National Centre for Eating Disorders [online]. [cit. 

2015-04-05]. Dostupné z: http://eating-disorders.org.uk/chewing-and-spitting-food/ 

DUAN, Noel. 2012. "Fat for an Asian:" The Pressure to be Naturally Perfect. Xojane 

[online]. [cit. 2015-04-04]. Dostupné z: http://www.xojane.com/issues/fat-for-an-asian-

the-pressure-to-be-naturally-perfect 

 

International Classification of Diseases (ICD). World Health Organization [online]. 

2015 [cit. 2015-03-07]. Dostupné z: 

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2015/en#/F50.0 

 

Instagram’s New Guidelines Against Self-Harm Images & Accounts. Instagram: Blog 

[online]. 2012. [cit. 2015-04-09]. Dostupné z: 

http://blog.instagram.com/post/21454597658/instagrams-new-guidelines-against-self-

harm 
 

Jak zhubnout. 2015. Blesk pro ženy [online]. [cit. 2015-04-08]. Dostupné z: 

http://prozeny.blesk.cz/jak-zhubnout 

 

Jste to, co jíte. 2012. iPrima [online]. [cit. 2015-04-14]. Dostupné z: 

http://www.iprima.cz/jstetocojite/o-poradu 

 

KILBOURNE, Jean. 2014. The naked truth: Advertising's image of women. YouTube 

[online]. [cit. 2015-04-08]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=Uy8yLaoWybk 

 

KLEIN, Sarah. 2014. 5 Things Movies Get Wrong About Weight. Huffpost healthy 

living [online]. [cit. 2015-04-08]. Dostupné z: 

http://www.huffingtonpost.com/2014/07/25/movie-weight-loss-lies-

wrong_n_5575744.html 

http://www.xojane.com/issues/fat-for-an-asian-the-pressure-to-be-naturally-perfect
http://www.xojane.com/issues/fat-for-an-asian-the-pressure-to-be-naturally-perfect
http://www.bikini-fitness.cz/zavodnice/endtova-adenike/
https://www.facebook.com/fitness.cz?fref=ts
http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/francie-zakazala-najimat-prilis-hubene-modelky-bojuje-tim-proti-anorexii--1474448
http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/francie-zakazala-najimat-prilis-hubene-modelky-bojuje-tim-proti-anorexii--1474448
http://hiit-blog.dailyhiit.com/hiit-community/heres-how-long-it-takes-to-photoshop-a-models-face/
http://hiit-blog.dailyhiit.com/hiit-community/heres-how-long-it-takes-to-photoshop-a-models-face/
http://www.xojane.com/issues/fat-for-an-asian-the-pressure-to-be-naturally-perfect
http://www.xojane.com/issues/fat-for-an-asian-the-pressure-to-be-naturally-perfect
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2015/en#/F50.0
http://blog.instagram.com/post/21454597658/instagrams-new-guidelines-against-self-harm
http://blog.instagram.com/post/21454597658/instagrams-new-guidelines-against-self-harm
http://prozeny.blesk.cz/jak-zhubnout
http://www.iprima.cz/jstetocojite/o-poradu
https://www.youtube.com/watch?v=Uy8yLaoWybk
http://www.huffingtonpost.com/2014/07/25/movie-weight-loss-lies-wrong_n_5575744.html
http://www.huffingtonpost.com/2014/07/25/movie-weight-loss-lies-wrong_n_5575744.html


115 

 

 

 

 

KULHÁNEK, J. 2014. Ortoexie, bigorexie, drunkorexie. Idealni.cz [online]. [cit. 2015-

03-07]. Dostupné z: http://www.idealni.cz/clanek/ortorexie-bigorexie-drunkorexie/ 

2015. International Classification of Diseases (ICD). World Health Organization 

[online]. [cit. 2015-03-07]. Dostupné z: 

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2015/en#/F50.0  

 

LAWRENCE, Amy. 2015. Jídelníček 1.4.2015 - 5.4.2015. Rooftops [online]. [cit. 2015-

04-08]. Dostupné z: http://rooftops.blog.cz/1504/jidelnicek-1-4-2015-5-4-2015 

YOUTUBE. 2015. How to lose weight [online]. [cit. 2015-04-08]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/results?search_query=how+to+lose+weight&search_sort=vid

eo_view_count 

 

Leading social networks worldwide as of March 2015, ranked by number of active users 

(in millions). 2015. Statista [online]. [cit. 2015-04-08]. Dostupné z: 

http://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-

users/  

 

LCHF for Beginners. 2015. The Diet Doctor [online]. [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: 

http://www.dietdoctor.com/lchf 

 

MATTHEWS, Michael. 2014. How to Make the “If It Fits Your Macros” Diet Work 

For You. Muscle for life [online]. [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 

http://www.muscleforlife.com/what-is-if-it-fits-your-macros-and-does-it-work/ 

 

Ne hladu. 2015. 30denní zdravá výzva [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 

http://www.nehladu.cz/2015/02/30-denni-zdrava-vyzva.html 

 

OERMAN, Ashley. 2014. This Fitness Blogger's Photoshop Experiment Shows How 

Out of Control Body-Shaming Has Gotten: No one is immune to the hate. Women's 

Health [online]. [cit. 2015-04-23]. Dostupné z: 

http://www.womenshealthmag.com/life/fitness-bloggers-body-shaming-experiment 

 

PAPEŽOVÁ, Hana. Poruchy příjmu potravy a obezita - rozvoj nových diagnostických a 

terapeutických přístupů. In: Zdraví E15: Postgraduální medicína [online]. 2011 [cit. 

2015-03-07]. Dostupné z: http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/poruchy-

prijmu-potravy-a-obezita-rozvoj-novych-diagnostickych-a-terapeutickych-pristupu-

457927 

 

Powerful anti-anorexia ad campaign tells women 'you are not a sketch' using models 

with fashion illustration proportions. 2013. Mail Online: Femail [online]. [cit. 2015-04-

09]. Dostupné z: http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2311770/Powerful-anti-

anorexia-ad-campaign-tells-women-sketch-using-models-fashion-illustration-

proportions.html 

 

PPP - jak jsme na tom? 2015. Facebook [online]. [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/groups/112161442268833/ 

 

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2015/en#/F50.0
https://www.youtube.com/results?search_query=how+to+lose+weight&search_sort=video_view_count
https://www.youtube.com/results?search_query=how+to+lose+weight&search_sort=video_view_count
http://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
http://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
http://www.dietdoctor.com/lchf
http://www.muscleforlife.com/what-is-if-it-fits-your-macros-and-does-it-work/
http://www.nehladu.cz/2015/02/30-denni-zdrava-vyzva.html
http://www.womenshealthmag.com/life/fitness-bloggers-body-shaming-experiment
http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/poruchy-prijmu-potravy-a-obezita-rozvoj-novych-diagnostickych-a-terapeutickych-pristupu-457927
http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/poruchy-prijmu-potravy-a-obezita-rozvoj-novych-diagnostickych-a-terapeutickych-pristupu-457927
http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/poruchy-prijmu-potravy-a-obezita-rozvoj-novych-diagnostickych-a-terapeutickych-pristupu-457927
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2311770/Powerful-anti-anorexia-ad-campaign-tells-women-sketch-using-models-fashion-illustration-proportions.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2311770/Powerful-anti-anorexia-ad-campaign-tells-women-sketch-using-models-fashion-illustration-proportions.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2311770/Powerful-anti-anorexia-ad-campaign-tells-women-sketch-using-models-fashion-illustration-proportions.html
https://www.facebook.com/groups/112161442268833/


116 

 

 

 

Pretty Little Liars: Season Five Ratings. 2015. TV Series Finale [online]. [cit. 2015-04-

08]. Dostupné z: http://tvseriesfinale.com/tv-show/pretty-little-liars-season-five-ratings-

32860/ 

 

SCOTT, Jeremy a Denisa HONYŠOVÁ (překl.). 2014. Základy přerušovaného půstu 

(Intermittent Fasting Diet). Sportplanet.cz [online]. [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 

http://www.sportplanet.cz/clanky/zaklady-prerusovaneho-pustu-intermittent-fasting-

diet/ 

 

Sociální sítě: Twitter má v Česku nejmladší uživatele. 2015. Mediaguru [online]. [cit. 

2015-04-08]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2015/04/socialni-site-twitter-ma-v-

cesku-nejmladsi-uzivatele/#.VU0BMPntmkq 

 

STOVER, Cassandra Marie. Elements of a Sensibility: Fitness Blogs and Postfeminist 

Media Culture. 2014. Texas, USA. Thesis. The University of Texas in Austin. [online]. 

Dostupné z: https://escholarship.org/uc/item/7rv4v26h 

 

SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY. 2015. Soutěžní řád a 

pravidla soutěží 2015 [online]. [cit. 2015-04-16]. Dostupné také z: http://www.bikini-

fitness.cz/files/bikini-fitness/9885517cb52c60fb9.91200938.pdf 

 

TIGGEMANN, Marika. 2005. Television and Adolescent Body Image: The Role of 

Program Content and Viewing Motivation. In: Journal of Social and Clinical 

Psychology [online]. New York: Guilford Press, roč. 24, s. 361-381 [cit. 2015-05-15]. 

DOI: 10.1521/jscp.24.3.361.65623. ISSN 0736-7236. Dostupné také z: 

http://dspace.flinders.edu.au/xmlui/bitstream/handle/2328/13589/2005101109.pdf;jsessi

onid=EFEB492C1505038C213E452655F770DA?sequence=1 

 

Tumblr předstihl Instagram, ze sítí roste nejrychleji. 2014. Mediaguru [online]. [cit. 

2015-04-08]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/aktuality/tumblr-predstihl-

instagram-ze-siti-roste-nejrychleji/#.VU0BWvntmkp 

 
Unie Vydavatelů. Media Projekt: 3. a 4. čtvrtletí 2014 [online]. 2015. [cit. 2015-04-08]. 

Dostupné z: http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/MP_3-4-2014-

Prezentace_final.pdf  

 

WOMEN'S BODY IMAGE AND BMI: A LOOK AT THE EVOLUTION OF THE 

FEMALE FIGURE OVER 100 YEARS. 2014. Body image and BMI [online]. [cit. 

2015-04-05]. Dostupné z: http://www.rehabs.com/explore/womens-body-image-and-

bmi/ 

  

http://tvseriesfinale.com/tv-show/pretty-little-liars-season-five-ratings-32860/
http://tvseriesfinale.com/tv-show/pretty-little-liars-season-five-ratings-32860/
http://www.sportplanet.cz/clanky/zaklady-prerusovaneho-pustu-intermittent-fasting-diet/
http://www.sportplanet.cz/clanky/zaklady-prerusovaneho-pustu-intermittent-fasting-diet/
http://www.mediaguru.cz/2015/04/socialni-site-twitter-ma-v-cesku-nejmladsi-uzivatele/#.VU0BMPntmkq
http://www.mediaguru.cz/2015/04/socialni-site-twitter-ma-v-cesku-nejmladsi-uzivatele/#.VU0BMPntmkq
https://escholarship.org/uc/item/7rv4v26h
http://www.bikini-fitness.cz/files/bikini-fitness/9885517cb52c60fb9.91200938.pdf
http://www.bikini-fitness.cz/files/bikini-fitness/9885517cb52c60fb9.91200938.pdf
http://dspace.flinders.edu.au/xmlui/bitstream/handle/2328/13589/2005101109.pdf;jsessionid=EFEB492C1505038C213E452655F770DA?sequence=1
http://dspace.flinders.edu.au/xmlui/bitstream/handle/2328/13589/2005101109.pdf;jsessionid=EFEB492C1505038C213E452655F770DA?sequence=1
http://www.mediaguru.cz/aktuality/tumblr-predstihl-instagram-ze-siti-roste-nejrychleji/#.VU0BWvntmkp
http://www.mediaguru.cz/aktuality/tumblr-predstihl-instagram-ze-siti-roste-nejrychleji/#.VU0BWvntmkp
http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/MP_3-4-2014-Prezentace_final.pdf
http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/MP_3-4-2014-Prezentace_final.pdf
http://www.rehabs.com/explore/womens-body-image-and-bmi/
http://www.rehabs.com/explore/womens-body-image-and-bmi/


117 

 

 

 

PŘÍLOHA 

DOTAZNÍK O VLIVU MÉDIÍ NA BODY IMAGE 

Tento dotazník k diplomové práci na téma "Vliv médií na body image se zaměřením na poruchy 

příjmu potravy" zkoumá vliv médií na vnímání vlastního těla ve společnosti. 

Některé otázky nabízejí jednu možnost odpovědi, jiné i několik odpovědí. Pokud na otázku 

nechcete odpovídat, jednoduše ji přeskočte. 

SPOKOJENOST S VÁHOU: 

1. Ohledně svého těla si myslíte, že: 

a. Máte podváhu 

b. Máte nadváhu 

c. Máte normální váhu 

2. Řekli byste o sobě, že máte problémy s váhou? 

a. Ano  

b. Ne  

3. Řekli byste o sobě, že dodržujete zdravý životní styl? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Někdy ano, někdy ne 

4. V současné době byste chtěli: 

a. Přibrat 

b. Zhubnout 

c. Udržovat si stejnou postavu 

PŘÍSTUP K DIETÁM: 

5. Drželi jste už někdy nějakou redukční dietu? 

a. Ano 

b. Ne 

6. Pokud ano, hledali jste k ní nějakou inspiraci a kde? 

a. V časopise 

b. V internetovém magazínu 

c. Na sociálních sítích 

d. Od známého/kamaráda/rodiny 

e. Nehledal/a jsem nikde. 

7. Zkoušeli jste někdy nějaký z moderních trendů ve stravování? Pokud ano, prosím, 

zaškrtněte hodící se. (více odpovědí) 

a. Paleo strava 

b. Raw strava 

c. Low-carb strava 

d. Veganská strava 

e. Vegetariánská strava 

f. IIFYM (If it fits your macros) 

g. Sacharidové vlny 

h. Přerušovaný půst 

i. Jiné:  

j. Nikdy jsem nic takového nezkoušel/a. 

PŘÍSTUP KE STRAVOVÁNÍ: 
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8. Omezujete se vědomě v jídle? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím  

9. Znáte kalorickou a výživovou hodnotu svého jídla? 

a. Ano, vždy 

b. Většinou ano 

c. Spíše ne 

d. Ne 

10. Pokud při některých příležitostech (Vánoce, oslavy apod.) sníte více jídla než obvykle, 

snažíte se pak úmyslně jídlo kompenzovat? 

a. Ano 

b. Ne 

SPOKOJENOST S TĚLEM: 

11. Jste spokojen/a se svým tělem? 

a. Ano 

b. Většinou ano 

c. Spíše ne 

d. Ne 

12. Změnili byste něco na svém těle? 

a. Ano 

b. Ne 

13. Která ženská postava z obrázku je podle Vás ideální? (více odpovědí) 

 

14. Která z těchto postav je nejvíce podobná té Vaší? 

(pokud jste žena, pokud jste muž, otázku přeskočte) 
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15. Která mužská postava je podle Vás ideální? (více odpovědí)

 
16. Která z těchto postav je nejvíce podobná té Vaší? 

(pokud jste muž, pokud jste žena, otázku přeskočte) 

17. Která celebrita (žena) má podle Vás ideální tělo? (Prosím, vepište 1 jméno) 

 

18. Která celebrita (muž) má podle Vás ideální tělo? (Prosím, vepište 1 jméno) 

 

SPORTOVNÍ AKTIVITA: 

19. Sledujete nějaká média o fitness a zdravém životním stylu? Pokud ano, prosím, 

zaškrtněte hodící se. (více odpovědí) 

a. Fitness magazíny online (Ronnie.cz, Aktin.cz aj.) 

b. Stránky a profily na sociálních sítích zaměřené na fitness a zdravý životní styl 

c. Motivační a zájmové skupiny na sociálních sítích 

d. Tištěné časopisy pro ženy a muže o zdravém životním stylu 

e. Osobní blogy zaměřené na tuto oblast 

f. Jiné: 

20. Kolik hodin v týdnu se aktivně věnujete nějakému sportu? 

a. 1-2 hodiny 

b. 2-4 hodiny 

c. 4-6 hodin 

d. 6 a více hodin 

e. Nesportuji. 

21. Většinou sportujete:  

a. Venku (běh, kolo, brusle atp.) 

b. Doma 

c. Ve fitness centru 

d. V jiném sportovním zařízení 

e. Nesportuji 
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22. Z jakého důvodu zejména sportujete? 

a. Pro radost 

b. Jako společenská příležitost 

c. K vyplavení stresu 

d. Ze zdravotních důvodů 

e. Chcete hlavně zhubnout 

f. Chcete si vypracovat tělo 

g. Nesportuji. 

23. Používáte nějaké doplňky stravy (např. proteiny, spalovače aj.)? 

a. Ano 

b. Ne 

PŘÍSTUP K PLASTICKÝM OPERACÍM: 

24. Byli byste ochotni podstoupit nějakou plastickou operaci či kosmetický zákrok kvůli 

zlepšení vzhledu? 

a. Ano 

b. Ne 

MÉDIA A BODY IMAGE: 

25. Sledujete módní trendy? 

a. Ano 

b. Ne 

26. Myslíte si, že snímky celebrit v médiích a reklamách jsou reálné? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 

27. Považujete postavy modelek a celebrit v médiích za nepřirozené a nezdravé? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 

28. Myslíte si, že média ovlivňují naše vnímání krásy a těla? 

a. Ano, negativně. 

b. Ano, pozitivně. 

c. Ne 

d. Nevím 

29. Přizpůsobujete svůj vzhled na základě médií a různých osobností? 

a. Ano 

b. Ne 

30. Když někde vidíte fotografie modelek či jiných celebrit, máte ze svého těla horší pocit? 

a. Ano, vždy 

b. Většinou ano 

c. Někdy 

d. Ne 

DŮRAZ NA VZHLED: 

31. Souhlasíte, že je důležité být atraktivní pro druhé pohlaví? 

a. Ano 

b. Ne 

32. Myslíte si, že vzhled je důležitý z profesního hlediska? 

a. Ano, vzhled hraje hlavní roli.  

b. Ne, důležitější jsou jiné aspekty (znalosti, zkušenosti atd.). 
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33. Souhlasíte, že krásnější lidé mají snadnější život? 

a. Ano 

b. Ne 

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY: 

34. Setkali jste se někdy s poruchami příjmu potravy? 

a. Ano, na vlastní kůži 

b. Ano, u někoho z okolí 

c. Ne 

35. Se kterou poruchou příjmu potravy jste se setkali? (více odpovědí) 

a. Anorexie 

b. Bulimie 

c. Záchvatovité přejídání 

d. Jiné 

36. Co podle Vás nejvíce zapříčiňuje poruchy příjmu potravy? 

a. Vliv spolužáků, kamarádů a rodiny 

b. Nízké sebevědomí 

c. Touha zhubnout 

d. Touha vypadat jako modelky a celebrity 

e. Stres 

37. Pokud jste v otázce č. 34 označil/a možnost a (Ano, na vlastní kůži), která média se 

podle Vás podílela na vzniku či rozvoji Vaší PPP? (více odpovědí) 

a. Časopisy pro ženy/muže 

b. Internetové magazíny pro ženy/muže 

c. Sociální sítě 

d. Blogy 

e. Seriály a filmy 

f. Jiné:  

g. Žádná média 

38. Pokud jste v otázce č. 34 označil/a možnost a (Ano, na vlastní kůži), sledovala jste někdy 

nějaké pro-ana/pro-mia blogy či weby? 

a. Ano, před vypuknutím PPP. 

b. Ano, v průběhu PPP. 

c. Ano, před i v průběhu PPP. 

d. Ne.  

OSOBNÍ ÚDAJE: (povinné otázky) 

39. Jste:  

a. Muž 

b. Žena 

40. Váš věk: 

a. 15-19 

b. 20-25 

c. 26-30 

d. 30-40  

e. 40-50 

f. 50 a více 

41. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:  

a. Základní 

b. Výuční list 
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c. Střední s maturitou 

d. Vyšší odborné 

e. VŠ 1. stupně (Bc.) 

f. VŠ 2. stupně (Mgr.) 

g. VŠ 3. stupně (PhD.) 

42. Jste: 

a. Student 

b. Zaměstnanec 

c. Podnikatel 

d. V důchodu 

e. Na mateřské dovolené 

f. Nezaměstnaný/á 


