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Abstrakt
Zdravý životní styl je fenomén, který je neoddělitelně spjat se současnou společností –
s každodenním životem jedinců, se zvyky, kulturou a v neposlední řadě i s médii. Tato
magisterská práce poukazuje na to, jak média uchopují nejen zdravý životní styl, ale zejména
potom jak publiku prezentují jedince, kteří ideálu tohoto fenoménu, a současně ideálu krásy,
neodpovídají – jedince trpící nadváhou a obezitou.
První část práce teoreticky ukotvuje obezitu jako medicínský a společenský fakt. Poukazuje
na široké spektrum aspektů, které je spojeno s diagnózou obezity z lékařského hlediska
a zároveň upozorňuje na tzv. idealizaci štíhlosti, či kult štíhlosti, který určitým způsobem činí
obezitu diskriminujícím prvkem. Součástí textu je také originální výklad Michaela Foucaulta,
který na zdraví pohlíží jako na technologii disciplinární moci. Následuje výklad health
communication (komunikace v oblasti zdraví), základů působnosti oboru fat studies, médií
jako platformy pro zdravý životní styl a také mediálního žánru reality show.
V praktické části práce je na základě teoretického ukotvení aplikuje kvalitativní obsahovou
analýzu a rámcovou analýzu na dva televizní pořady – český ,Jste to, co jíte´ a americký ,The
Biggest Loser´. Vzájemným srovnáním poukazuje na rozdíly mezi prezentací obezity ve dvou
odlišných kulturních a mediálních prostředích a pokouší se stanovit, jak zvolená média svým
příjemcům prezentují zdravý životní styl a obezitu.

Abstract
Healthy lifestyle is a phenomenon that is inseparably connected to the current society – to
people´s everyday life, to habits, culture and last but not least to the media. This master thesis
is focused on how media comprehend not only healthy lifestyle but also how they present
individuals who do not respond to current beauty ideal – individuals suffering from
overweight and obesity.

First part of the thesis theoretically describes obesity as a medicinal and social problem. It
shows broad spectrum of aspects connected with the diagnosis of obesity taken from
medicinal view. It also points out the so called idealization of slenderness, or cult of
slenderness, which in a certain way makes obesity discriminative element. Part of the text is
an original Michael Foucault interpretation, who considers health to be a disciplinary power

technology. Following is the description of health communication (communication in the area
of health), description of the basics of fat studies, media as a healthy lifestyle platform and
also the media genre reality show.

In practical part, based on the theoretical foundation, the thesis applies quantitative content
analysis and frame analysis of two television shows – Czech “Jste to, co jíte” and American
“The Biggest Loser.” Through mutual comparison are presented diversities between obesity
presentation in two cultural and media areas. The thesis tries to determine how the chosen
media present healthy lifestyle and obesity to its audience.
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ÚVOD
Diplomová práce se bude zabývat, jak už sám název napovídá, obezitou v pojetí médií.
Stanovené téma je velmi širokou oblastí, proto jej zúžíme pomocí základních stanovených
výzkumných otázek: „Jak zvolená média pojímají zdravý životní styl a jak je zde uchopena
obezita?“ V práci se také opřeme o další doplňující otázky, které se mohou, jak
předpokládáme, při zkoumání výzkumných vzorků naskytnout. V praktické části podpoříme
teoretické vymezení problému empirickým výzkumem, provedeným na příkladech televizních
pořadů Jste to, co jíte a The Biggest Loser. Cílem práce je přispět do diskuze ohledně vztahu
médií a obezity (a zároveň médií a zdravého životního stylu).
Zvolené téma považujeme za velmi aktuální. Tvrzení dokazuje např. publikace Zpráva
o zdraví obyvatel ČR, kterou vydává Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se státním
zdravotním ústavem. Ta uvádí, že již více než 57 % dospělé populace v ČR má nadváhu nebo
obezitu. Tento podíl se nedaří snižovat. A možná právě proto roste počet diváků, pro které
jsou atraktivní pořady tematizující zdravý životní styl nebo způsob, jak dosáhnout lepší
fyzické kondice a kvality života.
V první části práce budeme věnovat pozornost obezitě jako onemocnění, které bohužel patří
neoddělitelně k současnému stylu života. Na obezitu se nejprve podíváme jako na medicínský
fakt a poté jako fakt společenský. Cílem teoretické části práce bude definovat obezitu jako
takovou a současně ukázat, jak souvisí s médii. Přiblížíme komunikaci v oblasti zdraví
a rovněž se zaměříme na média jako platformu pro zdravý životní styl a žánr reality TV, do
kterého oba zvolené televizní pořady spadají.
Cílem empirické části bude na praktickém příkladu ukázat, jakým způsobem média obezitu
uchopují ve stanoveném výzkumném vzorku. Jako metody pro tuto část práce jsme zvolili
kvalitativní obsahovou analýzu a analýzu rámcovou. Obě metody jsme vybrali v tezích
magisterské práce tak, aby co nejlépe odpovídaly zvoleným cílům a výzkumným vzorkům –
konkrétním televizním pořadům. Pořady jsme záměrně určili z kontrastního prostředí. Díky
výzkumu tak můžeme zjistit, jak prezentují obezitu tuzemská a zahraniční média, aniž
bychom si však činili nárok na univerzálnost závěrů, které z výzkumu vzejdou.
V magisterské práci budeme čerpat zejména z odborné literatury, elektronických dokumentů
a také z audiovizuálních dokumentů, které zachycují odvysílané televizní pořady a slouží jako
základní výzkumný vzorek pro kvalitativní analýzu.
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Magisterskou práci rozdělíme do tří základních kapitol. První se bude věnovat již zmíněným
aktuálním přístupům k obezitě či tělu samotnému. Vzhledem ke kultu štíhlosti, který je
v současné době velmi citelný si v této kapitole také připomeneme, jak k obezitě bylo
přistupováno v historii a zda byla někdy považována za ideál krásy nebo její konotace byla
vždy spíše negativní. Věnovat se budeme také modernímu pojetí obezity a zdraví. Z množství
diskurzů, jimiž můžeme interpretovat tuto problematiku, zmíníme originální výklad Michela
Foucaulta, který na zdraví pohlíží jako na technologii disciplinární moci.
Závěrem této kapitoly ještě doplníme práci o oblast Fat Studies – interdisciplinární obor,
který zkoumá sociální postoje vůči tělesné hmotnosti a s ní spojeném vzhledu. Zástupci Fat
studies prosazují rovnost lidí všech velikostí, a proto jej reflektujeme jako nedílnou součást
diskuze o obezitě.
Ve druhé kapitole přistoupíme k reality TV, jako důležité součásti aktuální mediální scény.
Reality TV je komunikačním nástrojem, který místo herců obsazuje „obyčejné lidi“ a zároveň
postrádá klasický scénář. Oba televizní pořady se řadí do tohoto žánru, ačkoliv oba
zpracováním, jak předpokládáme, odpovídají zvyklostem kultury a divácké atraktivitě dané
země a mohou se tak po výzkumné části práce jevit jako zcela rozdílné.
Následuje poslední kapitola věnovaná empirickému výzkumu. V úvodu kapitoly si vymezíme
metodologická východiska. Bude upřesněno téma a cíl výzkumu, stejně jako přesný postup
komparativní obsahové analýzy a rámcové analýzy. Představíme také blíže výzkumné vzorky
„Jste to, co jíte“ a „The Biggest Loser“, které jsou tematicky zaměřeny na zdravý životní styl.
Série zvolené pro výzkum byly shodně odvysílány v roce 2012.
Praktická analýza bude provedena podle upřesněných metodologických postupů. Nejprve se
budeme věnovat kvalitativní obsahové analýze pořadu „Jste to, co jíte“, poté „The Biggest
Loser“. Následně určíme základní tematické kategorie a porovnáme je. V návaznosti na
obsahovou analýzu přejdeme k analýze rámcové, pomocí které se pokusíme odkrýt způsob,
jakým tvůrci pořadů rámcují zvolené série. V tomto případě budeme analyzovat oba pořady
souběžně a na zjištěné rozdíly upozorníme vždy přímo v dané struktuře výzkumu. Výsledky
výzkumu budou v závěru této kapitoly zhodnoceny.
Vymezené téma není v daném rozsahu, podle našeho názoru, možné uchopit naprosto
komplexně, a proto je cílem práce přispět do diskuze ohledně vztahu médií a obezity (či
zdravého životního stylu).

4

Odchýlení od tezí
V průběhu práce na textu a praktickém výzkumu došlo k vývoji představy autorky o vhodném
zpracování tématu, a proto diplomová práce neodpovídá zcela přesně stanoveným tezím.
Došlo k drobné úpravě názvu práce (kde bylo heslo „zdravý životní styl“ nahrazeno
konkrétnějším pojmem „obezita“). Současně se v průběhu práce ukázalo, že některé
z doporučených titulů nejsou zcela relevantní nebo nezbytné pro zpracování tématu.
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1

SPOLEČENSKÉ PŘÍSTUPY K OBEZITĚ

Životní styl, zejména potom zdravý životní styl, je fenomén, kterému je v současné době
věnována pozornost více než kdy dříve. Způsob jakým myslíme, vyplňujeme svůj volný čas,
vytváříme jídelníček pro sebe i svou rodinu, je ovlivňován nejrůznějšími faktory. Mezi ně
nepochybně patří například aktuální stav společnosti, ustálené tradice, normy, média
i způsoby naší výchovy.
V této kapitole se budeme zabývat způsobem, jakým společnost přistupuje k takovým
jedincům, kteří se ideálu zdravého životního stylu (a v tomto případě zároveň ideálu krásy)
vymykají. „Nenormálním“ jedincům. Těm, kteří trpí nadváhou, obezitou (ačkoliv si velmi
intenzivně uvědomujeme, že za „nenormální“ je považován také druhý extrém – podvýživa
a nemoci jako anorexie či bulimie). Zvolené téma a pohled na jedince vymykající se
zdravému životnímu stylu v kontextu nadváhy a obezity volíme zejména v ohledu na média,
která budou podrobena kvalitativní analýze v praktické části magisterské práce.

1.1

Vymezení obecných pojmů

Nejprve stanovíme, co je obezita, jakým způsobem ji lze diagnostikovat a jak tato, v dnešní
době již civilizační choroba, byla posuzována v historii. Dále rozpracujeme významné
diskurzy vztahující se ke zdravému životnímu stylu a obezitě – myšlenky Michela Foucaulta,
obor health communication a fat studies. Poslední část bude věnována médiím jako důležité
součásti současné společnosti, zejména potom jejich specifickému postavení vzhledem
k tématům zdravého životního stylu. Tato základní témata jsou nezbytnou součástí
teoretického vymezení magisterské práce pro následující praktickou část.

1.1.1

Definice obezity

Pojem obezita je v současné době hojně skloňován nejen lékaři, ale i veřejností a médii.
Obezitu tak můžeme vnímat hned několika způsoby – pro účely této práce zvolíme přístup
medicínský (obezita jako nemoc) a společenský (vnímání a posuzování těla jako sociologický
a zároveň psychologický fakt).1

1

„Vnímání a prožívání těla je psychologický fenomén, který je významně ovlivněn sociálními faktory. […] Jedině
studium psychologie a sociologie těla, které vidí interakci mezi individuálními a společenskými faktory, může
poskytnout vysvětlení způsobu, jak člověk vnímá a prožívá vlastní tělo (Grogan 2000: 12).
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Obezita jako lékařská diagnostika
Nejprve se budeme zabývat medicínských pohledem, zejména proto, že obezita je v první
řadě lékařská diagnostika spojená s naším tělem. Významná většina populace dokáže
k obezitě jako onemocnění správně přiřadit význam, ačkoliv definovat obezitu můžeme hned
několika způsoby i v rámci medicíny samotné, jak doložíme v následujících vybraných
příkladech.
Grofová vymezuje tuto civilizační chorobu jako „zmnožení tukové tkáně s následným
vzestupem tělesné hmotnosti.“ (Grofová 2009: 97). Svačina a Bretšnajdrová proklamují, že
„obezita je uložení nadměrného množství tuku v organismu.“ (Svačina – Bretšnajdrová
2008: 10). Mastná pak uvádí, že „obezita je v současnosti jedním z nejčastějších onemocnění
látkové přeměny čili onemocněním metabolickým. Je charakterizována zmnožením tukové
tkáně v organismu.“ (Mastná 1999: 9).
To je jen několik způsobů, jak určit z lékařského pohledu, co se „skrývá“ pod diagnostikou
obezity. Základní a neměnný fakt, který je těmto definicím společný, je nadměrné množství
tukové tkáně v těle jedince.

Tělo v pojetí sociologie
Sociologie těla se jako samostatný vědní obor objevila v devadesátých letech a je spojena
s vědeckou prací Bryana Turnera. Již od roku 1950 však můžeme zaznamenat pojem „body
image“, pro jehož interpretaci v této práci použijeme definici Groganové: „Body image je
způsob, jakým člověk přemýšlí o svém těle, jak ho vnímá a cítí.“ (Grogan 2000: 11).
V posledních letech dochází zejména v západních společnostech k tzv. idealizaci štíhlosti.
Štíhlost je zpravidla spojována s úspěchem, štěstím i společenskou přijatelností, zatímco
nadváha je asociována s nedostatkem vůle, leností a ztrátou kontroly (Grogan 2000).
Společenským významem štíhlosti se ve své studii zabývá např. Bordová, která považuje za
klíčový aspekt současné idealizace štíhlosti ovládání těla - ženský i mužský ideál je spojen
s pevností, nutností eliminovat přebytečný tuk. „Ideálem tu je tělo, které je absolutně pevné,
zkrocené, spoutané, tuhé.“ (Bordo 1993 in Grogran 2000: 190).
Nadváha je díky převládajícímu kultu štíhlosti diskriminujícím prvkem a lidé nesplňující ideál
krásy se potýkají s předsudky. Např. Cash (1990) tvrdí, že již v dětském věku dáváme
přednost štíhlým vrstevníkům a nechceme si hrát s dětmi trpícími nadváhou. Tyto zvyklosti
nám poté zůstávají i v dospělosti. „Ve srovnání se štíhlými bývají silní lidé pokládáni za méně
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aktivní, méně inteligentní, méně pracovité, méně úspěšné, méně sportovní, méně oblíbené.
Lidé s nadváhou budou mít pravděpodobně větší problémy s pronajímáním domu, s přijetím
na dobré univerzity ve Spojených státech a se sháněním zaměstnání než jejich štíhlejší
vrstevníci.“ (Cash 1990 in Grogan 2000: 15-16).2
Někteří společenští kritikové dokonce obsahy módních časopisů a obrazy vyzáblých modelek
označují jako „tyranii štíhlosti“. Výzkumů ukazujících na skutečnost, že masová komunikace
ovlivňuje významnost tělesného vzhledu, přibývá, konkrétně pak zejména u ideálu štíhlosti
u mladých žen a ideálu svalnatosti u mladých mužů (McCombs 2009).

1.1.2

Faktory určující diagnózu obezity

Stejně jako není jednoznačná definice obezity, najdeme také nejrůznější způsoby, jak obezitu
diagnostikovat. Pro určení množství tuku v těle je třeba zahrnout široké spektrum faktů.
V následujících odstavcích uvedeme metody, díky kterým lze kategorizovat množství tuku
v těle, a tedy stupně nadváhy a obezity. Rozmanitost těchto metod bude ilustrovat nejrůznější
faktory, které musíme reflektovat, pokud chceme určit, zda jedinec odpovídá či neodpovídá
normě zdravého životního stylu z lékařského hlediska.

Body Mass Index
Pro evropskou populaci je podle kritérií Světové zdravotnické organizace (World Health
Organization, WHO) obezita definována tzv. Body Mass Indexem, označovaným BMI.3
Vypočítáme jej jako poměr hmotnosti v kilogramech a druhé mocniny výšky v metrech
(Grofová 2009). Tato metoda je zjednodušeným modelem, který nezahrnuje parametry jako
pohlaví, věk, typ postavy nebo objem svalů. Méně přesné údaje udává BMI zejména u dětí,
starších lidí a aktivních sportovců.4
Index BMI je velmi jednoduchá metoda, díky které si i laik v krátké chvíli může orientačně
vypočítat, zda netrpí nadváhou. Parametry, které BMI opomíjí, jsou však u některých jedinců
zcela zásadní. Například obvod pasu hraje při diagnostice zdravotního stavu důležitou roli.
Upřesňuje totiž rozložení tělesného tuku. „Obvod pasu je mimořádně vhodným kritériem i pro

2

Kulturou a způsobem vnímání těla se ve svých studiích dále zabývají např. Dion (1972), Marika Tiggemannová
a Esther Rothblumová (1988) či Christian Crandall a Rebecca Martinezová (1996).
3
Dostupné z: http://www.who.cz/ (25. 1. 2014)
4
Dostupné z: http://www.vypocet.cz/bmi (25. 1. 2014)
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určení množství tzv. viscerálního tuku, který je pro naše zdraví poměrně nebezpečný a ukládá
se v oblasti břicha (vystýlá břišní dutinu a obklopuje vnitřní orgány).“5

Index tvaru těla, Quetelův index a geny
Index, který parametr obvodu pasu zahrnuje do diagnostiky, se jmenuje A Body Shape Index
(ABSI), tzv. Index tvaru těla. Představili jej vědci z City College of New York. Zdůrazňuje, že
je důležité vědět, kde je přebytečný tuk na těle umístěn, protože například „tělo ve tvaru
jablka“, kdy se tuk shromažďuje v oblasti břicha, je více rizikový než „tělo ve tvaru hrušky“,
kdy se tuk shromažďuje v oblasti pozadí.6
Složitější variantou diagnostiky je Quetelův index. Výpočet je ovšem velmi složitý, a proto je
vhodnější využít agregátory na specializovaných stránkách (např. www.absi-kalkulator.cz).
Dalším faktorem, ovlivňujícím zdravotní stav člověka, jsou geny. „Pro posouzení genetického
vlivu na obezitu je vhodné zjistit výskyt obezity a příbuzných nemocí (např. hypertenze, tedy
vyššího krevního tlaku a cukrovky) v rodině.“ (Svačina – Bretšnajdrová 2008: 18).

1.1.3

Historické proměny přístupu k obezitě

Vzestup tělesné hmotnosti byl znám v dějinách lidstva již v dávné minulosti. U žen byla
obezita dokonce pravděpodobně symbolem plodnosti, jak se domnívají vědci zkoumající
hliněné figurky typu Věstonické Venuše (Svačina – Bretšnajdrová 2008). Větší tukové zásoby
byly rovněž praktickou záležitostí, a to především jako možnost přežití v dobách nouze
a hladomoru. V historii si získaly i připodobnění k symbolu majetku, prosperity a bohatství.
V jiných obdobích historie, například gotice, však byla preferencí štíhlost (Pastucha 2011).
Naopak na počátku 20. století byla štíhlost spojována s nemocí v souvislosti s tuberkulózou,
v oblasti afrických zemí pak s AIDS. V západních zemích můžeme pozorovat jiné asociace
hubenosti než v zemích chudších (Grogan 2000).
Obezita nebyla dlouhou dobu považována za onemocnění, ale za kosmetický defekt (Svačina
– Bretšnajdrová 2008). Přes inklinaci k nejrůznějším ideálům krásy v jednotlivých obdobích
historie se k léčbě obezity vyjadřovali již starověcí lékaři Hippokratos a Galén. Ti například

5

Dostupné z: http://www.vimcojim.cz/cs/spotrebitel/prevence-onemocneni/nadvaha-obezita/Je-index-BMIprekonan-Aneb-index-ABSI-na-scene!__s648x7365.html (6. 1. 2014)
6
Dostupné z: http://www.absi-kalkulator.cz/ (7. 1. 2014)
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uváděli návod, jak přistoupit k léčebné kúře (Svačina – Bretšnajdrová 2008).7 Na přelomu
tohoto tisíciletí se však stala obezita nejčastější metabolickou chorobou v důsledku životních
podmínek a životního stylu směřujícímu právě k pozitivní energetické bilanci (Hainer 2011).

1.1.4

Moderní pojetí obezity

V rámci celosvětového měřítka má v současné době výskyt obezity zvyšující se tendenci.
Heiner uvádí, že „v České republice obdobně jako v dalších zemích dochází ke zvyšování
prevalence nadváhy a obezity u dospělých […] i u dětí.“ (Hainer 2011: 16). Tento vzestupný
trend je tvořen zejména přesunem „z kategorie nadváhy do kategorie obezity a zvyšování
prevalence závažnějších stupňů obezity než o celkové navýšení prevalence nadváhy a obezity
v posledních dvaceti letech.“ (Hainer 2011: 16). Průzkumy zveřejněné v roce 2013 již ukazují,
že více než 56 % dospělé české populace trpí nadváhou.8 Obezita se stala celosvětovým
problémem. Výzkumy nových antiobezik a léků komplexně působících na metabolický
syndrom si vyžadují vysoké finanční nároky a investice (Marek 2010).
Zdraví se stává součástí trhu komerčních mechanismů. Díky posunu pozornosti od nemoci ke
zdraví a léčení k prevenci je zdravý životní styl součástí výnosného průmyslu (Parusniková
2000). Ve jménu zdraví jsme ovšem vyzýváni rovněž i ke změně myšlení a cítění. Zdraví se
stává „morální povinností civilizovaného jedince“ (Parusniková 2000: 132), ačkoliv toto
tvrzení neznamená perfektní poslušnost a disciplínu. Produkty zaměřené na dietu (knihy,
koktejly, potravinové doplňky atp.) jsou nabízeny společnosti, která „si připadá tlustá“.
(Grogan 2000: 26). Většina z těchto lidí ovšem není skutečně obézní a tyto produkty
vyhledává z důvodu estetických představ o svém těle.
Problematika zdraví těla nabízí množství interpretací v rozlišných diskurzech. Pro účely této
práce jsme vybrali výklad Foucaultův, který na zdraví pohlíží jako na „technologii
disciplinární moci. Moderní disciplinární moc je zaměřena na lidské tělo a má za cíl
normalizovat je, tj. vytvarovat tělo do podoby odpovídající historicky vytvořeným měřítkům
normality.“ (Parusniková 2000: 132).

7

Svačina a Bretšnajdrová tvrdí, že „Hippokrates doporučoval při léčbě obezity namáhavou práci před jídlem.
Galén léčil obezitu větším množstvím jídla malé výživné hodnoty, rychlým během, masážemi a koupelemi.
Avicenna jako představitel arabského lékařství doporučoval čtyři principy v redukčním režimu: 1. Jíst objemná,
ale nepříliš vydatná jídla, 2. zajistit urychlenou pasáž potravy žaludkem a střevy, 3. před jídlem se ponořit do
koupele, 4. věnovat se usilovně cvičení.“ (Hainer 2011: 1)
8
Dostupné z: http://img.ct24.cz/multimedia/documents/46/4560/455923.pdf (14. 2. 2014)
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1.2

Foucaultovo pojetí těla

Michel Foucault (1926-1984) se ve svém díle zabýval problémem, jak se v průběhu dějin
etablovaly způsoby vědění o člověku. Foucaultova originální filozofie vychází ze zkoumání
institucí, které vylučují jedince z nejrůznějších vztahů a souvislostí, a předkládá rovněž
specifické pojetí lidského těla. Zaměřuje se na ústavy pro choromyslné, nemocnice či vězení ty podle Foucaulta slouží útlaku zaměřenému proti odchylkám „nenormálních“ lidí (Coreth
2006).

1.2.1

Propojení vědy a moci

Foucault uvažuje o propojení vědy (medicíny) a moci (státu). Tvrdí, že „boj proti nemoci
musí začít válkou proti špatným vládám: člověk nebude zcela a definitivně uzdraven, nebudeli nejprve osvobozen.“ (Foucault 2010: 54). Podle Foucaulta spojení medicíny a osudů států
vedlo k pozitivnímu rozvoji lékařství. Medicína nabývá normativního postavení v řízení
lidské existence a určuje fyzické a morální vztahy jedince a společnosti. Do 18. století se
medicína dovolávala zejména ke zdraví (vlastnosti síly, přizpůsobivosti a lehkosti).
Normativnost v 19. století však směřuje k „pravidelnému“ fungování organismu a jeho
analýza určuje, kde je vychýleno a narušeno.
V normativním rámci, jak zmiňuje Foucault, může medicína poskytnout významné místo
všem pravidlům života a stravování, které si člověk ukládá. „Medicína již nemusí být pouhým
souborem technik uzdravování a věděním, kterého je k němu zapotřebí; bude také rozvíjet
poznání zdravého člověka, to znamená zároveň znalost člověka nikoli nemocného a definici
člověka modelového.“ (Foucault 2010: 55). Lékařství je korpus vědění a pravidel a definuje
způsob života, vztah ke svému tělu, sobě samému, k výživě, ke spánku a dalším činnostem
(Foucault 2003).

1.2.2

Represivní hypotéza a bio-moc

Důležitým pojmem pro analýzu Foucaultova pojetí těla je tzv. represivní hypotéza a bio-moc.
Nejprve se proto budeme v této kapitole věnovat vysvětlení tohoto Foucaltova přístupu a poté
možné aplikaci na problematiku obezity v souvislosti s celou kapitolou 1.2.
Zastánci represivní hypotézy tvrdí, že „jsme se v průběhu evropských dějin posunuli od
období relativní otevřenosti, ke stále rostoucí represi a pokrytectví, pokud jde o naše těla
11

a řeč.“ (Dreyfus – Rabinow 2002: 205). V polovině 19. století došlo ke změnám ve
společnosti a striktně bylo prosazováno vyloučení aktů, tužeb a řečí, které se neshodovaly
s pokryteckým kodexem. Zavládly represe, nejzákladnější hledisko užitku a skrývání
sexuality. Tradice zastánců represivní hypotézy chápe moc jako omezení a donucování
(Dreyfus – Rabinow 2002). Foucaultovo pojetí moci je odlišné, koncept represivní hypotézy
považuje za klam, ačkoliv stanoviska zmíněného bere vážně (Dreyfus – Rabinow 2002).
Foucault ve své filozofii konkrétně analyzoval historické praktiky, které obsahují pojmy
„pravda“ a „moc“. Identifikoval mocenské mechanismy racionalizace a ukázal tak na určité
historické podoby racionality. Své dílo zaměřuje na praktické působení pravdy v moderních
systémech moci a genealogicky reformuje represivní hypotézu (Dreyfus – Rabinow 2002).
„Ve Foucaultově výkladu se moc na počátku klasického období kumulovala kolem dvou pólů.
Tyto póly zůstaly oddělené až do začátku 19. století, kdy se spojily a vytvořily technologie
moci, které dodnes patrným způsobem ovlivňují současnou situaci.“ (Dreyfus – Rabinow
2002: 213).
První pól je zájem o lidský druh, snaha pochopit princip lidské regenerace ve spojitosti
s politickými cíli. Druhý pól bio-moci, „disciplinární moc“, zaměřuje Foucault na tělo jako
objekt manipulace. Novou vědu charakterizuje technologie těla jako objektu moci. Cílem je
utvořit tzv. poslušná těla, která jsou zároveň produktivní. „Technologie disciplíny se rozvíjela
a zdokonalovala v dílnách, kasárnách, věznicích a nemocnicích: v každém z těchto prostředí
bylo obecným cílem, společně zvyšovat přínos a poslušnost jedinců i národů.“ (Dreyfus –
Rabinow 2002: 214).
Foucault říká, že „tělo je […] přímo pohrouženo do pole politického; vztahy moci na něj
bezprostředně působí; zmocňují se ho, označují ho, cvičí ho, střeží ho, nutí ho pracovat,
podřizují ho různým ceremoniím, vyžadují od něj, aby se vykazovalo jistými znaky.“ (Foucault
2000: 60).
Politické pojetí těla je spjato s ekonomickým využitím – z velké části je tělo pojato jako
výrobní síla za předpokladu, že je produktivní a zároveň podřízené. Podřízení se pak dosahuje
zejména násilnými či ideologickými nástroji. Jde o určité „vědění“ o těle, tzv. politickou
technologii těla (Foucault 2000). „Jde v jistém smyslu o mikrofyziku moci, kterou uvádějí do
pohybu aparáty a instituce, ale jejíž pole účinnosti se nachází někde mezi těmito velkými
funkcemi a těly samými s jejich materialistou a s jejich silami.“ (Foucault 2000: 61).
Myšlenku disciplinární moci spojuje Foucault s nástupem kapitalismu, přičemž poukazuje na
to, že ekonomické změny vedoucí k akumulaci kapitálu a politické změny vedoucí
12

k akumulaci moci nejsou jasně oddělené – naopak jsou na sobě závislé, ačkoliv bez
kauzálního vztahu. Přesto Foucault tvrdí, že „disciplinární technologie umožnily růst,
rozmach

a

triumf

kapitalismu

jakožto

ekonomického

podniku.

Bez

přístupu

disciplinarizovaných a řádných jedinců do mašinérie výroby by nové požadavky kapitalismu
vyšly naplano.“ (Dreyfus – Rabinow 2002: 215).
Foucaultův příspěvek je zásadním textem, který přispívá k diskuzi pojetí těla, zdraví a tedy
i obezity. Pokud vezmeme v potaz, že různé techniky a postupy v medicíně jsou součástí
moderních režimů, ukáže se, že tyto režimy mohou své vytvořené předměty prohlédnout,
racionálně kalkulovat a normalizovat tak, aby odpovídaly definovaným kritériím normality
(Parusniková 2000). „V tomto smyslu lze na léčení pohlížet jako na lékařskou analogii
normalizace, na proces formování normální, tj. zdravé identity. V poslední době dochází
k takovému rozvoji lékařských technologií, které umožňují téměř doslovnou konstrukci
zdravého těla; sem patří zákroky jako transplantace, implantáty […] a potenciálně i genetické
modifikace, které by mohly tělo „z gruntu“ nově modelovat.“ (Parusniková 2000: 134).

1.3

Health communication

Health Communication (volně přeložíme jako „komunikace zdraví“ či „komunikace v oblasti
zdraví“)9 je samostatná disciplína, která se zabývá komunikací, principy a procesy v oblasti
zdraví. Heatlh communication zahrnuje všechny aspekty lidské komunikace, které souvisí se
zdravím (Berry 2007).

1.3.1

Definice health communication

Abychom pojmu health communication porozuměli, je třeba nejprve postihnout samotný
pojem komunikace. Komunikace představuje složitý proces, jenž zahrnuje mnoho aspektů,
a proto jej můžeme určit hned několika způsoby. Denis McQuail, ačkoliv připouští, že
komunikace nemá všeobecně přijímané vymezení, považuje za těžko překonatelnou
Gerberovu definici z roku 1967, která tvrdí, že komunikace je „sociální interakce
prostřednictvím sdělení.“ (McQuail 2009: 31).
Způsob pojetí komunikace se může lišit i mezioborově. Např. v oblasti sociální psychologie je
důležitou proměnnou změna komunikace v ohledu na zastávanou roli, dosažený status nebo

9

Pro přesnost pojmů budeme v této práci používat původní anglické označení – health communication.
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to, jakým atribučním chybám podléhají naše soudy. Komunikace překračuje tradiční hranice
vymezených disciplín a zároveň je propojuje (Vybíral 2009). Všechny tyto významy pojmu
komunikace mohou pomoci definovat i specifičtější obor health communication, tedy
komunikaci v oblasti zdraví.
Důležitost health communication zdůrazňuje WHO jako autorita v oblasti zdraví
a zdravotnictví. Uvádí, že s ohledem na globální výzvy, které představují zásadní hrozby, je
health communication prostřednictvím vědců a lékařů schopna teoretizovat roli vnímání rizik,
společenských norem, emocí a nejistot ve zdravotnickém chování (health behaviours).10
Komunikace je základním nástrojem, který používáme v interakci. Health communication je
specifický způsob komunikace, která nemůže fungovat ve vakuu a je obvykle důležitou
součástí veřejného zdravotního systému. Problémy v oblasti health communication jsou
zpravidla tak složité, že tento druh komunikace není stoprocentně efektivní při řešení všech
otázek či šíření zpráv, alespoň v daném časovém rámci (Schiavo 2007). Není náhradou za
absenci vhodných zdravotnických služeb, nemocnic, místní infrastruktury. Současně není
možné pomocí health communication kompenzovat nedostatečný počet poskytovatelů
zdravotní péče ve vztahu k počtu obyvatel. Health communication nezastupuje nedostatečné
řešení léčby, diagnostiky či předcházení jakékoliv nemoci. Může však pomoci obhájit změny
a vytvářet příznivé prostředí pro rozvoj nových zdravotnických služeb či zdravotníků,
v nových lékařských oborech nebo v oblastech s nedostatečnou lékařskou péčí. Pomáhá
zajistit politický závazek, souhlas zúčastněných stran a podporuje lepší podmínky pro léčbu
pacientů. Oblast health communication se stále rozvíjí a má potenciál na poli zdravotní péče
i veřejného zdraví (Schiavo 2007).

1.3.2

Úrovně health communication

Parker a Thorsonová oblast health communication rozdělují na tři úrovně – micro, mezo
a macro (Parker – Thorson 2009). Tyto jsou v komunikaci vždy zakotveny v rámci kontextu
a situace spojenými se zdravím či zdravotní péčí. Například komunikace mezi lékařem
a pacientem se zpravidla odehrává v ordinaci konkrétního lékaře v prostředí nemocnice či
soukromé ordinace (interní komunikace ve zdravotní instituci), zatímco některé objevné
studie týkající se nového řešení léčby či informace podporující zdravý životní styl se zaměřují
na širší komunity a jsou prezentovány například v rozhlase [mediální komunikace v oblasti
zdravé výživy] (Parker – Thorson 2009). I v rámci komunikace v oblasti zdraví proto musíme
10

Dostupné z: http://www.who.int/bulletin/volumes/87/4/08-056713/en/ (6. 2. 2014)
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uvažovat rozlišné roviny, které se od sebe diametrálně liší. Kontext komunikace, prostředí
i aktuální situace jsou měřítka, která klíčovým způsobem ovlivňují vývoj a způsob řešení
problému v oblasti health communication (Parker – Thorson 2009).
Mikro úroveň health communication se zpravidla, podle autorů, zaměřuje na mezilidské
vztahy, které se odehrávají v rámci zdravotnických organizací, rodiny, v kruhu přátel atp.
Řadíme sem také komunikaci mezi lékařem a pacientem. Mezo úroveň je charakterizována
zejména povahou komunikačních procesů mezi zdravotními organizacemi či mezi zdravotní
organizací a veřejností. Makro úroveň je potom komunikace komunitní až celospolečenská.
Právě zde se dostáváme k masovým médiím, širokému veřejnému publiku (Parker – Thorson
2009).

1.3.3

Média a health communication

Média mají v health communication své výsadní postavení. Mohou být činitelem a tvarovat
naše přesvědčení ohledně zdraví (či zdravotnictví), naše chování a postoje ke zdraví. Média
jsou velmi účinným prostředkem, jakým lze sdělit veřejnosti informace o problematice zdraví
(Parker – Thorson 2009).
Pro veřejné agendy jsou problémy z oblasti zdraví, zejména pak výzkum, stále důležitější.
Totéž platí i pro nové komunikační technologie, jakou je internet. Průsečík těchto dvou velmi
významných společenských trendů vytváří bohatou doménu pro uživatele, poskytovatele
zdravotní péče, výzkumníky i politiky (Rice 2000). Internet, jako komunikační nástroj health
communication, poskytuje prostor pro specializované webové stránky, diskuze a blogy,
administrativní práci ve zdravotnictví, elektronické zdravotnictví, emailovou komunikaci
mezi lékaři atp.
Jedním z aspektů užívání nových médií v souvislosti se zdravím je také snaha o minimalizaci
rizik, která mohou ohrozit naše tělo. Prostředí internetu umožňuje aktivní vyhledávání
specifických oblastí našeho zájmu (Jirák – Köpplová 2007). V případě nutkavé snahy
o vyhledávání chorob, které nás mohou postihnout, se však tento zájem může proměnit
v patologickou formu – mluvíme o tzv. kyberchondrii (Reifová – Fišerová – Staněk 2011).
„Kyberchondrie je pojem užívaný k popisu specifické zdravotní úzkosti a kompulzivního
ověřování příznaků zažívaných lidmi, kteří praktikují vyhledávání na internetu. Patří k němu
nadměrné množství času stráveného online při studiu symptomů nemocí. Lidé trpící
kyberchondrií nedovedou vyhledávání přerušit a žijí v nepřiměřeném stresu z toho, že trpí
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vážnou chorobou nebo jejími vedlejšími důsledky“ (Reifová – Fišerová – Staněk 2011: 21).
Termín „kyberchondrie“ reflektují i česká média, za poslední dva roky jej však zmínila pouze
pětkrát (časopis Ekonom, webový portál ona.iDnes.cz a časopis Respekt).11

1.4

Fat studies

Fat studies je interdisciplinární obor, který kriticky zkoumá sociální postoje vůči tělesné
hmotnosti a s ní spojeném vzhledu. Prosazuje rovnost všech lidí ve vztahu k velikosti těla
a snaží se eliminovat negativní asociace spojené s nadváhou [fat and fat body] (Rothblum
2012). Důsledně a přísně kritizuje negativní předpoklady, stereotypy a stigmata spojená
s obezitou (fat and fat body). Vyzývá k tomu, abychom se vymanili z každodenního vnímání
obezity a podporovali začlenění lidí s nadváhou do společnosti (Rothblum – Solovay 2009).
Komunita

akceptující

nadváhu

se

zrodila

ve

Spojených

státech

amerických

s asociací National Association to Advance Fat Acceptance (NAAFA) v roce 1696 a vlivnou
prací Fat Underground v roce 1970. Pole fat studies nabízí potenciál aktivity v oblasti
občanských práv i hrdosti na kyprou postavu. Je to jedinečný teoretický i analytický způsob
myšlení, poskytuje dynamiku a morální přesvědčení o sociální spravedlnosti jedinců všech
velikostí (Wann 2009). Věnuje se ochraně práv, zlepšení kvality života pro jedince
s nadváhou (fat people) a prevenci jejich diskriminace. Členové NAAFA se domnívají, že lidé
s nadváhou jsou diskriminováni ve všech oblastech každodenního života, počínaje
zaměstnáním, vzděláním až po přístup ve zdravotnické péči. Za obézní je přitom považováno
až 65 milionů Američanů. Vizí NAAFA je společnost, v níž budou lidé všech velikostí
přijímáni s úctou ve všech oblastech života.12 Členové společnosti jsou zpravidla vědci, lékaři
a právníci. Oficiální politiku asociace v současnosti vytváří Jason Docherty, Lisa Tealer,
Peggy Howell a Phyllis Warr a členové představenstva NAAFA.13
V americkém prostředí je pole fat studies podporováno specifickými asociacemi, jako
například International Size Acceptance Association (ISAA). Jeho cílem je podpora akceptace
nadváhy (size acceptance) a boj s diskriminací dětí i dospělých, kteří se svou váhou vymykají
z obecně přijímaného modelu (size discrimination). Bojovat s těmito tendencemi ve
společnosti prostřednictvím viditelných zákonných opatření.

11

Dostupné z: mediasearch.newtonmedia.cz (27. 9. 2014)
Dostupné z: http://www.naafaonline.com/dev2/about/ (26. 1. 2014)
13
Dostupné z: http://www.naafaonline.com/dev2/about/Board.html (26. 1. 2014)
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Diskriminaci jedinců s nadváhou přitom charakterizuje jako jakékoliv jednání, které staví tyto
lidi do nevýhodné pozice jen z důvodu jejich hmotnosti. Akceptaci nadváhy potom jako
přijetí sebe i ostatních jedinců bez ohledů na velikost těla.14
Uvedené asociace z amerického prostředí rozhodně nejsou dokladem toho, že lidé s nadváhou
či obézní lidé jsou tématem pouze pro USA. Podle průzkumu STEM/MARK a VZP z roku
2013 má v českém prostředí 55 % mužů a 60 % žen rizikový obvod pasu, z toho více než
polovina velmi rizikový.15 Ve Zprávě o zdraví obyvatel ČR pro rok 2014 je uvedeno, že již
více než 57 % dospělé populace v ČR má nadváhu nebo obezitu, přičemž se tento podíl nedaří
snižovat.16 Narůstá také podíl dětí (zejména chlapců) s vyšší než normální váhou. V rámci
Evropy zaujímáme v počtu obézních přední místa (Puklová 2014).
Česká republika je v rámci Evropské unie členem Evropské asociace pro studium obezity
(EASO).17 V roce 2004 Praha hostila Evropský kongres o obezitě.18 „Přidělení kongresu
Praze bylo bezpochyby vyjádřením důvěry reprezentantů evropské obezitologie v organizační
schopnosti České obezitologické společnosti.“19 Jejím posláním je „sdružovat lékaře,
psychology, zdravotní sestry a odborníky dalších profesí zabývající se prevencí a léčbou
obezity a zastupovat jejich odborné zájmy. Cílem společnosti je zajišťovat pregraduální
i postgraduální vzdělávání v obezitologii, podporovat výzkum v oblasti obezitologie
a vypracovávat doporučení diagnostiky a léčby obezity.“20

14

Dostupné z: http://www.size-acceptance.org/mission.html (26. 1. 2014)
Dostupné z: http://www.slideshare.net/stemmark/obezita-2013-stemmark-vzp (26. 1. 2014)
16
Publikaci Zpráva o zdraví obyvatel ČR vydává Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se státním zdravotním
ústavem. Zpráva o zdraví obyvatel ČR mapuje zdravotní stav populace na základě hodnot rutinně sledovaných
indikátorů, dostupných v databázích Ústavu zdravotnických informací a statistiky, Českého statistického úřadu
a v databázích dalších institucí, zejména Státního zdravotního ústavu, dále pak Národního monitorovacího
střediska pro drogy a drogové závislosti a Psychiatrického centra Praha. Zpráva rovněž obsahuje data získávaná
cílenými průzkumy, které se týkají rizikových faktorů a sociálních determinant zdraví, např. kuřáctví, výskytu
obezity, pohybové aktivity dětí či dospělých apod. (Dostupné z: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zpravao-zdravi-obyvatel-ceske-republiky2014-_9420_3016_5.html [25. 10. 2014])
17
Česká obezitologická společnost spolupracuje rovněž s International Association for the Study of Obesity
(IASO), International Obesity Task Force (IOTF) a International Federation for the Surgery of Obesity (IFSO).
(Dostupné z: http://www.obesitas.cz/?pg=poslani [26. 1. 2014])
18
První kongres se konal v roce 1988 ve Stockholmu. (Dostupné z: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarskelisty/praha-hostila-13-evropsky-kongres-o-obezite-163674 [26. 1. 2014])
19
Dostupné z: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/praha-hostila-13-evropsky-kongres-o-obezite163674 (26. 1. 2014)
20
Dostupné z: http://www.obesitas.cz/?pg=poslani (26. 1. 2014)
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1.5

Média jako platforma pro zdravý životní styl

V kapitole 1.3.3 jsme uvedli důležitost médií v oblasti health communication. Média jsou
stále významnějším aspektem společenského, politického i kulturního života, což se projevuje
právě i v oblasti zdravého životního stylu či reflexi obezity (Jirák – Köpplová 2007). Proto se
v této kapitole zaměříme na média jako platformu pro zdravý životní styl, na účinky médií,
vztah masových médií a obezity a zároveň předložíme příklady toho, jakým způsobem česká
média reflektují obezitu a jak tyto vnímá české publikum. Závěrečnou kapitolu věnujeme
reklamě, specifičtější části médií, protože ji považujeme za jeden z velkých aspektů, který
média a obezitu, respektive média a zdravý životní styl propojuje.

1.5.1

Účinky médií

Média ovlivňují naše chování, postoje, názory. Zároveň nás mohou vzdělávat, mohou nám
rozšířit obzory, pomoci v politickém či spotřebitelském rozhodování, ale i v otázce zdraví
a zdravého životního stylu. Na opačnou stranu mohou být rovněž zdrojem našich omylů,
pocitů úzkosti nebo příčinou napětí (Jirák – Köpplová 2007). Masová média jsou přes velkou
rozmanitost obsahově univerzální a mají velkou popularitu. Podávají podstatné či zajímavé
informace rychle, aktuálně a v krátkých pravidelných periodách (Jirák – Köpplová 2009).
Média ve své pestré škále témat zahrnují téměř každý aspekt našeho života.
Dopady médií „je možné nahlížet ze dvou různých pohledů – podobně jako […] výklad
veškeré společenské komunikace. Na jedné straně stojí představa […], že média mají
potenciálně silný dopad, který se děje takříkajíc z jejich iniciativy, tedy z iniciativy
podavatele. Kultivační přístup k mediálnímu vlivu vyvažuje představa […], že publikum je
aktivní činitel v procesu mediální komunikace, že si jeho jednotliví členové vybírají nabízené
mediální produkty podle svých osobních zájmů, životního stylu, momentálního rozpoložení
apod.“ (Jirák – Köpplová 2007: 171). Ať již inklinujeme k jednomu nebo druhému, stále je
třeba mít na paměti, že výklad dopadů mediální komunikace na jedince je velmi obtížný
a možnost důkazu téměř nemožná. Tato skutečnost vyvstává zejména díky složitým
komunikačním prostředím (a jejich momentálním nastavením), jichž jsou média účastna.
Proto můžeme říci, že „tentýž mediální obsah či tatáž přítomnost média se může podílet na
zcela odlišných (ba protichůdných) posunech ve stavu společnosti či rozpoložení jednotlivce.“
(Jirák – Köpplová 2009: 322).
Jirák a Köpplová pro tento fakt uvádí hned tři podstatné důvody. Nejprve je to „různost
pohledů na média a mediální komunikaci“. (Jirák – Köpplová 2009: 322). Ať už se chystáme
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vykládat působnost médií v oblasti dopadů na naše zdraví či politických inklinací, vždy
vycházíme z určitých předpokladů o povaze médií. Máme své názory, zkušenosti a postoje,
které nám určitým způsobem předurčují, jakým způsobem média vnímáme. Jinak vliv médií
vnímá podnikatel farmaceutické firmy propagující dětské očkování, jinak celebrita, která si
chce chránit své soukromí.
Mezi další důvody, které odborníci přičítají nejistotě ohledně podstaty médií, patří „veskrze
společenská povaha mediální komunikace“ a „proměňující se povaha samotných médií“.
(Jirák – Köpplová 2009: 323). Tyto dva důležité aspekty poukazují na to, jak složitý sociálněkomunikační proces se za mediální komunikací skrývá a jak se tento systém neustále rozvíjí
a proměňuje spolu se společenskými, ekonomickými a technickými podmínkami.
V této práci budeme přistupovat k příjemcům mediálních obrazů jako k aktivním činitelům.
Podle psychologů mohou mediální obrazy ovlivnit tělesné sebeocenění u mužů i žen.
Vycházet budeme ze dvou významných teorií – Teorie sociálního srovnávání a Teorie
schématu vlastního Já. Ani jedna z těchto teorií nepovažuje diváka za pasivního účastníka
procesu přijímání mediálních obrazů (Grogan 2000).
Autorem Teorie sociálního srovnávání je Festinger (1945). Jeho práce o procesech sociálního
srovnávání ukazuje, že si přejeme objektivní a přesné hodnocení naší osobnosti – pokud
nemáme možnost srovnání s jinými lidmi, můžeme za standardy považovat mediální obsahy.
„Negativní srovnání (ten, se kterým se srovnávám, má vyšší hodnotu) s postavami štíhlých
modelek, naaranžovaných do lichotivých postojů, by podle očekávání mělo vést
k nepříznivému hodnocení postavy pozorovatele.“ (Grogan 2000).
Teorie schématu vlastního Já Philipa Myerse a Franka Biocca (1992) pracuje s aspekty, které
tvoří pocit našeho vlastního Já. Tělesné schéma je autory chápáno jako jeden z nich. Stejně
jako reflexe našeho chování, sledování reakcí kolem sebe a dalších, tělesné schéma je
považováno za mentální konstrukci, nikoli objektivní zhodnocení. Proto je otevřené ke změně
pod vlivem nových informací (Grogan 2000).

1.5.2

Masová média a obezita

V uplynulých desetiletích byla obezita předmětem veřejné konceptualizace. Stala se
globálním tématem a terčem mnoha kampaní, které se týkaly zdraví. Obezita najednou byla
novou „epidemií“, podobnou, za jakou v roce 1980 bylo označováno HIV/AIDS. Ačkoliv se
tento příměr může zdát trochu nepřiměřený, protože „epidemií“ zpravidla rozumíme
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nakažlivé choroby, které se velmi rychle šíří, výskyt obezity během dvaceti pěti let vzrostl až
o 400 % (Gilman 2008).
Výraz „epidemie“ byl médii používán nejprve v kontextu se srdečními onemocněními, jimž
obezita (a také kouření) bývá často příčinou. Za samostatný problém byla obezita médii
označena v roce 1987, kdy se objevily zprávy o rozšiřující se dětské obezitě v USA.
A posláním médií se oficiálně stal boj proti rozšiřování tohoto onemocnění. Stejnou úlohu pak
přijal potravinářský průmysl, welness centra atd. V Austrálii se dokonce obezita stala
politickým problémem (Gilman 2008).
V českém prostředí byl pojem obezita zmíněn v médiích za poslední rok hned 3249x.21

1.5.3

Média jako možná příčina obezity

Ačkoliv jsou média významným komunikačním nástrojem v oblasti zdraví i prevence obezity,
mohou mít paradoxně také podíl na stoupajícím počtu obézních jedinců. Uveďme příklad.
Americká akademie doporučuje, aby děti strávily s médii (konkrétně televizí či online hrami)
maximálně dvě hodiny denně. Podle publikace Obesity je tento čas ve skutečnosti i dvakrát
vyšší. Děti již od věku dvou let stráví denně až tři hodiny u televize (údaje jsou platné k roku
2004). Tento fakt vedl odborníky k domněnce, že média mohou v mládí mít bezprostřední
negativní dopad na zdraví a vést rovněž k negativním zdravotním návykům v dospělosti.
Důležitým parametrem těchto výzkumů ovšem je, že byly prováděny zejména na mladší
populaci (ačkoliv děti zároveň často sledují programy pro dospělé) a zejména ve vztahu
k televizi. Je proto zřejmé, že ostatní média (jako je telefon nebo video hry) mohou mít jiný
způsob užití a mohou mít proto zcela odlišné dopady. Není proto ani zcela snadné odvodit
mechanismus, který by charakterizoval vliv médií na naše dospělé návyky v oblasti zdraví
(Wolin – Petrelli 2009).
Dětská psycholožka PhDr. Klára Janečková prohlašuje, že reklama je pro děti velkým
zážitkem. „Ve třech letech dítě reklama zcela ovlivní. V supermarketech sahá po známých
značkách. Děti si mnohem raději odnášejí známou hračku, než ty neznámé. To samé platí
u zubních past, vitamínů či čokolád.“22 Věk není ovšem jediným parametrem, který ovlivňuje
chování a postoje dětí. Tyto výrazně formuje také tendence podléhat skupinovým normám,
orientovat se podle nich a identifikovat se se svými idoly (Vysekalová 2012).
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Dostupné z: mediasearch.newtonmedia.cz (27. 9. 2014)
Dostupné z: http://www.ogilvy.cz/data/files/study/1456_studie_ogilvymather_deti%20a%20reklama.pdf
(27. 9. 2014)
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1.5.4

Reklama a obezita

V této kapitole jsme jako jednu z důležitých součástí médií zvolili reklamu, která podle nás
dobře ilustruje skutečnost, že oblast zdraví a médií je úzce propojena. Nadváha a obezita se
stala tak rozšířeným onemocněním, že tito jedinci, ačkoliv diskriminovaní, se stali atraktivní
cílovou skupinou. Pro snadné pochopení nejprve definujeme reklamu samotnou a poté
ukážeme, jak je reklama propojena s oblastí zdravého životního stylu a obezitou.
Reklama je řízený komunikační proces, který využívá vždy takové prostředky, aby směřoval
k žádanému komunikačnímu cíli. Ačkoliv je určitý záměr přítomný v každé komunikaci, pro
reklamu je tento atributem. Vysekalová (2012) definuje reklamu jako každou placenou formu
„neosobní prezentace a nabídky idejí, zboží nebo služeb prostřednictvím identifikovatelného
sponzora.“ (Vysekalová 2012: 20).
Pro srovnání uvádíme rovněž obecnou definici reklamy podle zákona: „Reklamou se rozumí
oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl
podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby,
pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu
poskytování služeb, propagaci ochranné známky, […] pokud není dále stanoveno jinak.“23
Reklama je spojením prvků osobního prodeje, podpory prodeje, práce s veřejností, přímého
marketingu, sponzoringu a nových médií (Vysekalová 2012). Při přípravě komunikační
strategie využívá reklama poznatky z psychologie, sociologie, ale také teorie komunikace
a studia médií. Komunikačními nástroji reklamy jsou zejména veřejně dostupná média - tedy
tisk, rozhlas, televize a veřejně dostupný segment internetu. Nad rámec masových médií
potom například plakáty, dopravní prostředky, reklamní plochy u silnic, programy kin
a divadelních představení a další škála nosičů (Jirák – Köpplová 2009).
Reklama v oblasti zdraví, tedy součást health communication, má své regulace a omezení.
Reklama na širokou veřejnost nesmí podle zákona například „vyvolávat dojem, že porada
s lékařem, lékařský zákrok nebo léčba nejsou potřebné, zvláště nabídkou stanovení diagnózy
nebo nabídkou léčby na dálku; naznačovat, že účinky podávání humánního léčivého
přípravku jsou zaručené, nejsou spojeny s nežádoucími účinky nebo jsou lepší či rovnocenné
účinkům jiné léčby nebo jiného humánního léčivého přípravku; […] být zaměřena výhradně
na osoby mladší 15 let.“ (Metyš - Balog 2006: 121-122).
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Dostupné z: http://www.rpr.cz/cz/dokumenty_legislativa.php (25. 1. 2014)
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Pokud se jedná o reklamu na léčivé přípravky, nesmí v tomto případě účinkovat lékař. Ti
mohou jako autorita doporučovat např. kosmetiku, jogurty, zubní pasty nebo doplňky stravy.
Reklama zaměřená na odborníky má ovšem rovněž svá přísná pravidla, která stanovují
například povinné údaje uvedené v dané reklamě (Metyš - Balog 2006). Dozor nad reklamou
na humánní léčivé přípravky a sponzorování v této oblasti má potom Státní ústav pro kontrolu
léčiv, s výjimkou reklamy šířené v televizním a rozhlasovém vysílání. Tyto výjimky má pod
kontrolou Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.24
Jirák a Köpplová konstatují, že „reklama se stala neodmyslitelnou součástí života moderních
liberálně demokratických společností, ať již v ,tradičním´ rámci národních států, nebo
v podmínkách globalizované ekonomiky, a tyto společnosti dost nápadně ovlivňuje v rovině
ekonomické, sociální i kulturní.“ (Jirák – Köpplová 2009: 139).
Z tvrzení, která jsme uvedli v této kapitole je nepochybné, že reklama je prvek, který je
v současnosti přítomen ve všech oblastech a ani health communication není výjimkou.
Protože je oblast zdraví velmi citlivá, reklama a další prvky komunikačního mixu využívané
pro komerční sdělení jsou „svázány“ zákonem.

1.6

Evropská unie a současné trendy v oblasti stravování a fyzické
aktivity

Výskyt obezity v oblasti Evropy je čím dál vyšší. Tohoto trendu se obávají nejen zdravotní
odborníci, proto se téma zdravého životního stylu promítlo i do aktivit oficiálních evropských
orgánů. Česká republika je platným členem Evropské unie (dále jen EU), a proto považujeme
za důležité v tomto textu rovněž reflektovat postoje, názory a aktivity Evropské akční
platformy pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví (EU Platform for Action on Diet, Physical
Activity and Health, dále jen Platforma), kterou EU vydala v roce 2005. Výsledná podoba
Platformy je obrazem několikaměsíční debaty Evropské komise a dalších zájmových skupin
na téma, jak přistupovat k epidemii obezity v oblasti Evropy.25 Smyslem této platformy je
podpořit vnitrostátní, regionální či místní iniciativy v celé Evropě, tedy i v České republice.26
Zásadním problémem, který vede ke zvyšujícímu se procentu obézních lidí v Evropě, je příliš
málo pohybu a současně velká konzumace tuků, cukrů a také soli. Tento princip vede ke
zkrácení délky života, přičemž zde Platforma připomíná nejen cenu lidského zdraví, ale také
24

Dostupné z: http://www.sukl.cz/farmaceuticky-prumysl/dozor-nad-reklamou-6 (25. 1. 2014)
Dostupné z: http://www.eufic.org/article/cs/show/eu-initiatives/rid/platform-diet-physical-activity-health/
(1. 2. 2014)
26
Dostupné z: http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/platform/index_cs.htm (1. 2. 2014)
25
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ekonomickou stránku epidemie obezity pro jednotlivé státy Evropy.27 Prioritní oblasti
Platformy jsou informace pro spotřebitele včetně značení výrobků, osvěta, podpora fyzické
aktivity, marketing a reklama, složení potravin, dostupnost zdravých potravin a také velikost
porcí.28 Od roku 2005 přijali členové platformy již více než 300 závazků.29

27

Dostupné z: http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/platform/docs/platform_charter.pdf
(1. 2. 2014)
28
Dostupné z: http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/platform/docs/platform_charter.pdf
(1. 2. 2014)
29
Dostupné z: http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/platform/index_cs.htm (1. 2. 2014)

23

2

REALITY TV

V této kapitole se budeme, vzhledem ke zvoleným pořadům pro praktickou analýzu, zabývat
reality TV jako důležitou součástí současné mediální scény. Reality TV je komunikační
nástroj, který má zpravidla dva základní rysy – první je absence klasického scénáře a druhým
je angažmá civilistů namísto herců (Souček 2012).

2.1

Reality TV jako mediální žánr

Termín žánr obecně označuje druh nebo typ určité kategorie, často kulturního výtvoru.
Mediální žánr pomáhá médiím konzistentně a efektivně fungovat a zároveň je mechanismem
usnadňujícím příjemcům mediálních obsahů jejich individuální výběr (McQuail 2009).
Reality TV jako mediální žánr obsahuje širokou škálu zábavných pořadů o skutečných lidech.
Bývá označována rovněž jako populární televize a pohybuje se na hranici mezi informacemi
a zábavou, dokumentem a dramatem. Obsahově může být pořad reality show téměř
o čemkoliv – od kadeřnické show po chovatelství domácích zvířat. Tento žánr má široké
publikum po celém světě. Jsou lidé, kteří jej milují, stejně jako ti, kteří jej nemohou vystát
(Hill 2005).
Reifová definuje reality TV jako „televizní žánr postavený na znázorňování reálných situací –
prezentuje dokumentární záznamy či zaznamenává spontánní scény. […] Společným rysem
mnoha různých forem tohoto žánru je důraz na každodenní subjektivní otázky, s nimiž se může
divák snadno identifikovat, na společenské a morální konvence a problém jejich
překračování, na emocionální reakce na různé podněty.“ (Reifová 2004: 206).

2.2

Definice reality TV

Stejně jako v případě vymezení komunikace, ani u reality TV není možné určit tento fenomén
tak, aby definice byla naprosto komplexní. Reality TV je neoddělitelně spjata s jejím vztahem
k historii, stejně jako s otázkami teoretickými, kritickými a specifickým metodologickým
přístupem (Holmes - Jermyn 2004). Pořady žánru reality show „jsou vnitřně velmi rozmanité
a je nadmíru obtížné postihnout, co je vlastně jako formát či žánr vzájemně spojuje.“ (Jirák
2005: 162).
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Cílem reality show je víra diváků, že sledují skutečné události odehrávající se ve skutečném
čase a vyobrazující skutečné lidi, jejich emoce a charakteristiky (Giles 2012). Je ovšem tato
„skutečnost“ (realita) opravdu taková, jak se nám jeví? V současné době mají diváci možnost
sledovat průběh reality show i dvacet čtyři hodin denně. Kamery zajišťují možnost online
přenosu. Ani to ovšem není záruka toho, že je dění opravdu skutečné, nenucené, a že
charakteristiky účastníků máme možnost poznat v jejich „pravém světle“.
Tento fakt je určen především skutečností, že naprostá většina diváků se spokojí se zkrácenou
verzí vysílání, jakýmsi souhrnem, který připraví televizní stanice. Oproti nonstop online
vysílání tuto odvysílanou verzi komentují moderátoři, bývalí účastníci pořadu či
psychologové a určitým způsobem již mění pohled na účastníky reality show, zkreslují
„skutečnost“, kterou od pořadu diváci očekávají (Giles 2012). „Reálnost těchto situací je […]
do značné míry konstruovaná a simulovaná; prioritní je to, aby působily dramaticky.“
(Reifová 2004: 206)
Podle Jiráka (2005) existují ještě další společné prvky, které nám pomohou vymezit pořady
žánru reality show. „Především se vždy jedná o zábavní pořady, jejichž jediným cílem je
udržet pozornost diváků a zajistit si jejich věrnost tradičními prostředky zábavy, tedy
vzbuzeným očekáváním, napětím a překvapivými zvraty.“ (Jirák 2005: 162). Zpravidla je také
pozornost diváků zajištěna určitou formou soutěže, například o vysokou finanční částku
(v českém prostředí např. VyVolení, TV Prima), kterou mohou vyhrát „obyčejní lidé“,
neherci, dobrovolně vstupující do konfliktního a emocionálně vypjatého prostředí (např.
spolubytí se skupinou dalších lidí na malém prostoru jako v případě zmíněného pořadu
VyVolení či Big Brother, TV Nova). „Tyto pořady mají základní půdorys děje, ale nemají
v tradičním smyslu slova scénář, neboť konkrétní reakce účastníků jsou vyvolané
inscenovanými podmínkami, do nichž vstupují. Samy podmínky jsou ale výsledkem předem
připraveného dramaturgického plánu.“ (Jirák 2005: 162).
Svou nezanedbatelnou roli v celém procesu reality show a našeho vnímání jejich účastníků
hrají rovněž média. Zejména pak bulvární tisk, online diskuze atp. „Nakonec tedy reality TV
nikdy není tím ,oknem do světa´, jak o sobě tvrdí. I živý sportovní přenos, který je jistě lepším
kandidátem na titul ,skutečná reality show´ než Pop Idol nebo X Factor, je silně tvarován
komentáři, souhrny a debatami po jeho skončení.“ (Giles 2012: 111).
Reality show jako televizní pořad patří mezi mediální produkty. Má poznatelný a popsatelný
“obsah“ a přisuzuje se mu nějaký „význam“ (Jirák – Köpplová 2007). Stejně jako každé
mediální sdělení něco předvádí a jsme schopni v něm rozeznat prvky a témata, která známe
již z předchozí zkušenosti.
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Na konkrétní podobě obsahu reality show se pak podílí odraz postojů výrobců, odraz
preferencí publika, společnosti jako celku a také zdroj zamýšleného vlivu na publikum (Jirák
– Köpplová 2007). Součástí vytváření mediálních produktů je to, „do jaké míry je publikum
schopno (a ochotno) rozeznat, co se mu předvádí, jako součást jemu známé skutečnosti
a ztotožnit se s tím – akceptovat to jako reálné či pravdivé.“ (Jirák – Köpplová 2009: 293).
Tento aspekt je z pohledu reality show velmi významný. Publikum totiž předpokládá, že
předkládaný mediální produkt má nějakou souvislost s realitou, se světem, v němž se nachází
a že tato odpovídá akceptovatelné sociální konstrukci reality. Televize v této souvislosti bývá
považována za věrohodný zdroj informací. Přesto může být faktičnost velmi iluzorní (Jirák –
Köpplová 2009).
Pro přehlednost si reality show můžeme rozdělit do mnoha kategorií, například podle formátu
[dokumentární styl, game show, renovace, seznamka atp.] (Souček 2012). Velké množství
jich najdeme zejména v americkém prostředí, mnohé z těchto formátů nemají v českém
prostředí svůj ekvivalent.

2.3

Interaktivita

Většina pořadů patřící do žánru reality TV se snaží ve větší míře využívat interaktivitu
(Reifová 2004). Televizní diváci mají možnost podílet se na dalším vývoji pořadu např.
hlasováním (v českém prostředí např. Česko hledá SuperStar, TV Nova). Tento způsob
interaktivity je podmíněn rozvojem moderních technologií, které svou okamžitostí a rychlostí
dramatizují napětí (Jirák 2005). Nová elektronická média, kombinující telekomunikaci
a informatiku, umožňují příjemci možnost si vybírat, odpovídat i vyměňovat si obsahy. Tento
nový rozměr médií odkryl veliký potenciál poskytování a výměny informací (McQuail 2009).

2.4

Historie a vývoj reality TV

Jako první záblesk formátu reality show v televizi můžeme jmenovat americkou Candid
Cameru Allena Funta z roku 1948. Televizní adaptace rozhlasového Candid Microphone
ukazovala skrytou kamerou snímané reakce obyčejných lidí na vtípky na ulici (Souček 2012).
Formát bližší žánru reality TV se začal rozvíjet od konce osmdesátých let dvacátého století.
Oblíbené bylo tzv. video-vérité COPS z roku 1988, které využívá záznamy pořizované při
zásazích americké policie (Reifová 2004). „Opravdová“ reality show jako první
pravděpodobně vznikla v Americe, kde byl vysílán pořad The Real World (1992), ve kterém
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si účastníci vyzkoušeli autentické společné bydlení. „Show ještě postrádala nepřetržitost
syrového materiálu pořadu Big Brother, ale její každotýdenní sumarizace a ,zpovědi´ přímo
do kamery převzaly mnohem pozdější show a založení formátu na permanentní interakci
účastníků už ohlašovalo blížící se boom reality TV.“ (Giles 2012: 109).
Po roce 2000 se symbolem velkého boomu reality show stal pořad Big Brother. Objevil se
nejprve v Nizozemí a poté v Británii a mnoha dalších zemích celého světa. A přinesl s sebou
novou inovaci, již zmíněnou interaktivitu. Autoři pořadu zapojili fanoušky do dění
a „dovolili“ jim hlasovat o tom, který účastník reality show je jim nejméně sympatický, a tedy
kdo odejde ze soutěže. „Tento element […] přidával na dojmu opravdovosti, kterou se show
snažila navodit – formou divácké demokracie, kdy spíše než scénáristé a producenti
rozhoduje o dalším vývoji příběhu publikum.“ (Giles 2012: 109). Samotné diváky ovšem do
jisté míry ovlivňovalo dění, které bylo vyvoláno na popud tvůrců pořadu. Ti organizovali
nejrůznější úkoly a úskoky.
V roce 2002 finále americké talentové reality show American Idol sledovalo dvacet tři
milionů diváků, tento počet zahrnuje téměř polovinu dospívajících dívek v zemi. Úspěch má
reality show rovněž ve Velké Británii. V roce 2000 sledovalo pořady typu žánru reality show
pravidelně či příležitostně více než 70 % populace (Hill 2005).
Na českých obrazovkách se poprvé formát blízký reality show objevil v roce 1963, kdy Miloš
Forman vložil do filmu Konkurs záznam skutečného konkurzu na zpěváky divadla Semafor.
První novodobou reality show v českém prostředí však byl až v roce 2004 pořad Česko hledá
SuperStar televize Nova. (Souček 2012).

2.5

Makeover Television

Makeover Television je pojem, který nemá přímý český ekvivalent. Jedná se o určitou
proměnu. Jedinečným ilustrativním příkladem jsou právě dva televizní pořady, na něž se bude
zaměřovat praktická část magisterské práce – Jste to, co jíte i The Biggest Loser. Další
najdeme v nejrůznějších formátech a žánrech – dramata, talk show, seriály, komedie atp.
(Heller 2007). Podle Bratiche (2007) tento televizní formát testuje fyzické a psychické hranice
jedinců, přičemž poukazuje na blízkost makeover television k reality show. Reality show
(reality TV) připodobňuje k pohádce (Bratich – Heller 2007).
Pro představu o makeover TV jmenujme příklady pořadů několika tematických celků.
Zástupci v oblasti změny bydlení či interiérů jsou například Extreme Makeover: Home
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Edition či v českém prostředí Jak se staví sen (Bratich – Heller 2007). Přeměna v reality TV
může změnit obyčejné lidi na celebrity (American Idol, I Want a Famous Face, America´s
Next Top Model či v českém prostředí Česko Slovenská Superstar, Česko Slovensko má
talent) a opačně celebrity na obyčejné lidi (The Osbournes, Newlyweds atd.). Bratich (2007)
rovněž zdůrazňuje, že v pořadech typu makeover TV je přítomno určité pozadí. To
demonstruje právě na reality show The Biggest Loser. Hráči a jejich rodiny po absolvování
natáčení totiž často zdůrazňují, že výsledek soutěže není jen fyzická změna, jak se na první
pohled zdá, ale také psychická. A tato změna je v televizním vysílání těžko zachytitelná.
Mnoho je řečeno, ale soutěžící musí pochopit, že jejich výhrou je příležitost naučit se změnit
svůj život (Bratich – Heller 2007).
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3

EMPIRICKÁ ČÁST

Cílem empirické části je přiblížit specifické postavení médií ve společnosti na příkladu
zdravého životního stylu, konkrétně prostřednictvím teoretického ukotvení a následného
kvalitativního výzkumu. Pro kvalitativní výzkum jsme zvolili český pořad ,Jste to, co jíte´
a americký pořad ,The Biggest Loser´. Oba pocházejí z rozlišných prostředí, která určuje
historie, zvyky, kultura a další prvky.
V této kapitole nejprve určíme metodologická východiska výzkumu, téma, cíle a konkrétní
postup, který bude ve výzkumu použit. Závěrem kapitoly provedeme praktickou analýzu
a interpretaci, která bude odpovídat stanoveným zásadám metodologie. V závěru práce
následuje shrnutí výsledků výzkumu a diskuze.

3.1

Metodologická východiska

V této kapitole si stanovíme základní metodologická východiska pro výzkum magisterské
práce. Struktura výzkumu je navržena přímo pro účely této práce, zahrnuje subjektivní pohled
autora práce na danou problematiku.

3.1.1

Téma a cíle výzkumu

Záměrem tohoto výzkumu, jak jsme již uvedli v úvodu kapitoly 3, je přiblížit specifické
postavení médií ve společnosti, konkrétně na způsobu uchopení obezity v oblíbených reality
show z českého a amerického prostředí. Porovnáním dvou jedinečných mediálních obsahů
z odlišných prostředí poukázat na rozdílnost prezentace obézních lidí v rámci zvolených
pořadů, spadajících do žánru reality show. Základní výzkumná otázka je tedy stanovena takto:
„Jak zvolená média pojímají zdravý životní styl v televizních pořadech ,Jste to, co jíte´ a ,The
Biggest Loser´ a jak je zde uchopena obezita?“

3.1.2

Zvolená metodologie

V rámci výzkumných metod, které jsou uplatňovány při studiu obsahu médií, můžeme obecně
rozlišit dva přístupy – kvantitativní a kvalitativní. Charakteristickými znaky jsou na jedné
straně popisné zkoumání zjevného významu a hlubší interpretační zkoumání na straně druhé
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(McQuail 2009).30 S ohledem na zvolené téma a cíle této práce jsme jako metodu v rámci
empirické části zvolili kvalitativní výzkum. Konkrétně bude použita komparativní obsahová
analýza a analýza rámcová, které podle názoru autorky práce vhodně dokáží vystihnout
způsob, jakým zvolená média prezentují zdravý životní styl, obezitu, a jak rámcují toto téma
tak, aby bylo divácky populární.31
Definice kvalitativního výzkumu je nejednotná. Strauss a Corbinová (1999) kvalitativní
výzkum určují takto:
„Termínem kvalitativní výzkum rozumíme jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se nedosahuje
pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace.“ (Strauss – Corbinová 1999:
10).
Mnoho autorů se však s tímto negativním vymezením neztotožňuje, protože jedinečnost
kvalitativního výzkumu nemusí spočívat pouze v absenci zmíněných metod typických pro
kvantitativní výzkum (Hendl 2008). Pro doplnění proto ještě uvedeme definici kvalitativního
výzkumu Creswella:
„Kvalitativní výzkum je proces hledání založený na různých metodologických tradicích
zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní,
holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu
a provádí zkoumání v přirozených podmínkách.“ (Creswell 1998: 12 in Hendl 2008: 45).
Kvalitativní metody analýzy se objevily v 19. století v souvislosti s postupným etablováním
společenských věd jako reakce na skutečnost, že kvantitativní výzkum nedokázal dostatečně
vysvětlit jevy, které nejsou změřitelné a lze je uchopit mnohými způsoby (Němcová
Tejkalová 2012). Kvalitativní výzkum je subjektivního charakteru, vychází zpravidla
z interpretace. Výzkumník je nedílnou součástí procesu výzkumu a v případě jeho náhrady
můžeme očekávat změnu výsledků (Trampota – Vojtěchovská 2010).
Mezi základní charakteristiky kvalitativního výzkumu patří delší a intenzivní kontakt
výzkumníka s terénem nebo situací, která obvykle zachycuje každodennost jedinců, skupin,
společností nebo organizací. Data zahrnují především přepisy terénních poznámek
z pozorování a rozhovorů, fotografie, audiozáznamy, videozáznamy, deníky, osobní
komentáře, poznámky a další dokumenty, které nám přibližují zkoumaný vzorek (Hendl
30

Metody kvalitativního přístupu jsou do jisté míry podobné postupům v metodologii přírodních věd
a předpokládají, že můžeme lidské chování měřit, předpovídat. Využívají náhodné výběry, experimenty
i strukturovaný sběr dat pomocí dotazníků, testů i pozorování. Analýza dat probíhá pomocí statistických metod
(Hendl 2008).
31
Termín framing je do češtiny překládán nejednotně – např. rámování, rámcování. V této práci jsme jako český
ekvivalent zvolili termín „rámcování“.
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2008). Výsledky kvalitativního výzkumu jsou získány induktivní analýzou a interpretací –
výzkumník na počátku své činnosti nezná konečný výsledek, spíše konstruuje určitý obraz,
jehož obrysy získává v průběhu sběru a analýzy dat (Hendl 2008).
Specifičnost kvalitativního výzkumu s sebou však kromě zmíněných výhod přináší také
patrné nevýhody. Jak jsme již upozornili v úvodu této kapitoly – výzkumník je základním
nástrojem celého procesu, a proto výsledky nutně nemusí být zobecnitelné na jiné populace či
prostředí, protože jsou snadněji ovlivněny osobností výzkumníka. Zároveň je u kvalitativního
výzkumu obtížnější testovat teorie a hypotézy. V neposlední řadě je sběr dat, i jejich analýza,
časově velmi náročný (Hendl 2008).

3.1.3

Komparativní obsahová analýza, rámcová analýza a konkrétní postupy

výzkumu
Výzkum provedený v této práci bude rozdělen na dvě části. V první části bude provedena
komparativní obsahová analýza, v druhé potom analýza rámcová.
Obsahová analýza je analýzou dokumentů a textů, přičemž je cílem rozkrýt jejich vlastnosti
s ohledem na položenou otázku (Hendl 2008). V této práci bude použita obsahová analýza
kvalitativní, výsledná interpretace výzkumu není určena jen četností konkrétních parametrů,
ale autorka práce zároveň poukáže na zvuky, obrazy a slova.
Základem první části výzkumu bude sledování pořadů, vybrané pasáže (zredukovaná data)
poté budou označena nominálními kódy (slovními značkami). Děj bude zaznamenáván do
záznamových archů určených přímo pro tento konkrétní výzkum. Záznamové archy budou
obsahovat čtyři parametry – kód času, obraz, slovo a již zmíněný nominální kód (ukázky
záznamových archů viz příloha č. 1 a příloha č. 2). U pořadu The Biggest Loser bude záznam
slova zaznamenáván v angličtině jako doslovná citace, při analýze pro větší přehlednost bude
autorka práce používat české překlady mluveného slova.
Metoda, která bude použita v druhé části výzkumu, rámcová analýza, se v oblasti médií
používá pro výklad či interpretaci mediálního sdělení. Rámcování je přítomno jak při tvorbě
mediálního sdělení žurnalistou, tak při interpretaci příjemcem (Němcová Tejkalová 2012).
Teorii rámcování jako první rozpracoval Erving Goffmann v knize Frame Analysis: An Essay
on the Organization of Experience (1974).
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3.2

Výzkumný vzorek

Jako výzkumný vzorek, jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, jsme zvolili dva
televizní seriály, které jsou tematicky zaměřeny na zdravý životní styl a ve svém zpracování
odpovídají žánru reality show. Oba pořady představují jako účastníky obézní jedince. Zvolené
série byly odvysílány shodně v roce 2012. Z českého prostředí podrobíme kvalitativní analýze
pořad Jste to, co jíte (JTCJ), z kontrastního amerického prostředí potom The Biggest Loser
(TBL).
Podle výzkumu společnosti Mediaresearch32 vlastní v současnosti téměř třetina českých
domácností více než jeden televizor. Televize našla své místo kromě obýváku v moderní
české společnosti také v ložnici či dětském pokoji.33 Své výjimečné postavení získala zejména
díky tomu, že dokázala uskutečnit přímé sledování, přenášení i zaznamenávání událostí ve
chvíli, kdy se reálně dějí. Stala se tak pevnou součástí většiny domácností, společníkem
i rodinným pojítkem (McQuail 2009).

3.2.1

Jste to, co jíte

Pořad JTCJ je unikátní reality show o zdravém životním stylu společnosti Televize Prima.
Hlavními představiteli pořadu jsou lékařka Kateřina Cajthamlová a specialista na výživu Petr
Havlíček.34 Oba odborníci propagují zdravý životní styl i v dalších médiích. Moderátorskou
dvojici doplňuje trenér Martin Šťastný.
Kateřina Cajthamlová v pořadu Hubněte zdravě v Českém rozhlase (pořadem provádí
moderátor Patrik Rozehnal) dává posluchačům od roku 2011 rady, jak si získat či udržet
štíhlou linii.35 Dvacet pět let pracovala ve zdravotnictví, nejprve jako soukromá lékařka, poté
vystudovala systemickou terapii.36 V roce 2006, kdy byla odvysílána první řada pořadu JTCJ,
byla nominována v anketě TýTý v kategorii Objev roku a umístila se na 3. místě.37

32

Mediaresearch je výzkumná agentura v oblasti marketingových a mediálních výzkumů, analýz a zpracování
dat a vývoje software. Realizuje nejrozsáhlejší, metodologicky a technologicky nejnáročnější výzkumy, např.
elektronické měření sledovanosti televize (TV metry), výzkum návštěvnosti a sociodemografie internetu
(NetMonitor) a monitoring reklamních výdajů v médiích (Admosphere) v České republice. (Dostupné
z: http://www.mediaresearch.cz/ (15. 12. 2013)
33
Dostupné z: http://mediamania.tyden.cz/rubriky/televize-radio/vice-nez-jeden-televizor-ma-v-cesku-tricetprocent-domacnosti_286768.html (8. 12. 2013)
34
Dostupné z: http://www.iprima.cz/jstetocojite/o-poradu (11. 8. 2013)
35
Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/strednicechy/hubnetezdrave/ (27. 12. 2013)
36
Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/strednicechy/osoby/_zprava/katerina-cajthamlova--866332 (27. 12. 2013)
37
Dostupné z: http://www.televize.cz/tyty/43-vysledky-tyty-2006-finale-bez-vitezu (27. 12. 2013)
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Petr Havlíček spolupracuje například s redaktory časopisu Dieta.38 Společně s Petrou
Lamschovou, šéfredaktorkou časopisu Dieta, vydali již několik knih, které se zaměřují na
zdravé stravování v českém prostředí. Petr Havlíček je rovněž aktivní v obecně prospěšné
společnosti Vím, co jím. Ta pomocí specifického loga označuje v českých obchodech
produkty, které splňují kritéria stanovených výživových hodnot. 39 Vystudoval Vysokou školu
zemědělskou v Brně, obor technologie potravin. Po škole pracoval jako konzultant
vrcholových sportovců (např. běžkyně Kateřiny Neumannové, atleta Tomáše Dvořáka nebo
Romana Šebrleho).40
Poslední tváří pořadu je Martin Šťastný, který vystupuje v roli trenéra. V pořadu se zpravidla
objeví až ve chvíli, kdy je třeba účastníkům sestavit cvičební plán a neprovází celým pořadem
jako Cajthamlová a Havlíček.
Televizní stanice Prima, která uvedla pořad JTCJ je digitálně šířený plnoformátový program
Společnost FTV Prima, která v současnosti provozuje celoplošné televizní vysílání programů
Prima, Prima COOL, Prima love a Prima ZOOM. „Vysílací schéma tvoří zpravodajství,
publicistika, filmy, původní a zahraniční seriály, dokumentární i zábavné pořady.“41
Značka Prima vznikla přejmenováním TV Premiéra, první komerční televizní stanice v České
republice, jejímž ředitelem se jako první stal JUDr. Jiří Mejstřík. TV Premiéra začala vysílat
na území Prahy již v roce 1993 a jen o rok později rozšířila svou licenci na celoplošnou.42
Dne „1. ledna 2012 v 6.00 začala vysílat podle nové licence televize Prima family, která se
1. 8. 2013 přejmenovala na televizi Prima.“43 Současným ředitelem Primy je Marek Singer.
Televize Prima kromě příznivých ohlasů během svého působení zaznamenala také kritiku.
Například v roce 1999 získala od Českého klubu skeptiků SISYFOS Stříbrný Bludný balvan
Sisyfa za mimořádný přínos k mysteriozitě České republiky.44

38

Dostupné z: http://m.rozhlas.cz/strednicechy/hubnetezdrave/_zprava/1218776 (11. 8. 2013)
Dostupné z: http://www.vimcojim.cz/cs/spotrebitel/vim-co-jim/o-nas/Kdo-za-iniciativou-a-logemstoji__s660x7427.html (27. 12. 2013)
40
Dostupné z: http://www.iprima.cz/jstetocojite/moderatori/ing-petr-havlicek (27. 12. 2013)
41
Dostupné z http://www.iprima.cz/o-spolecnosti (11. 8. 2013)
42
Dostupné z: http://www.iprima.cz/o-spolecnosti (11. 8. 2013)
43
Dostupné z: http://www.iprima.cz/o-spolecnosti (7. 12. 2013)
44
Dostupné z: http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1154531902 (7. 12. 2013)
39
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3.2.2

The Biggest Loser

Americká soutěž TBL je pořad televize NBC, který se začal vysílat v listopadu roku 2004.45
Mutace tohoto pořadu byly odvysílány hned v několika dalších zemích světa – např. ve Velké
Británii. V České republice shodný formát pořadu nebyl uveden.
Předními protagonisty seriálu jsou Bob Harper, Dolvett Quince či Jillian Michaels. Nejnovější
série pořadu The Biggest Looser byla odvysílána na podzim roku 2014.
The Biggest Loser: No Excuses je třináctou sérií pořadu The Biggest Loser. Odvysílala ji
americká televize NBC. Premiéra se konala 3. ledna 2012. Výhra, jež je zřejmou motivací
k účasti v reality show, byla 250 000 dolarů (odpovídá cca 5 030 000 Kč). Vítězem se stal po
osmnácti epizodách Jeremy Britt za pomoci trenérů Boba Harpera a Dolvetta Quince. Pořad
moderovala Alison Sweeney.
Bob Harper je profesionální trenér, který je autorem DVD (např. The Skinny Rules
Cardio/Core/Strength/Abs/Yoga) a knih (nejnovější z dubna 2014 Skinny Meals: Everything
You Need To Lose Weight - Fast!) o zdravém životním stylu a fitness.46
Dolvett Quince je další z nejžádanějších fitness odborníků v USA. V roce 2004 si otevřel
soukromé studio Body Sculptor. Je rovněž autorem DVD (např. Me and My Chair: The No
Excuses Workout) a knih o způsobu, jak efektivně zhubnout (např. The 3-1-2-1 Diet: Eat and
Cheat Your Way to Weight Loss - Up to 10 Pounds in 21 Days).47 Populární Jillian Michaels,
jedna z hlavních tváří předchozích ročníků TBL, ve vybrané sérii pořadu neúčinkuje.
Televizní stanice NBC, která uvedla pořad TBL, je součástí NBCUniversal, přední světové
mediální a zábavní společnosti v oblasti vývoje, výroby, marketingu, zpráv a informací
o globálním publiku. NBCUniversal vlastní a provozuje cenné portfolio novinek a zábavní
televizní sítě. Je dceřinou společností Comcast Corporation.48
Historie NBCUniversal je delší než století a to zejména díky dvěma vizionářům
a podnikatelům - Davidu Sarnoffovi (1891-1971), zakladateli NBC (1926), a Carlu
Laemmleovi (1867-1939), zakladateli Universal (1906).49 Tyto dvě společnosti byly spojeny
v roce 2004, aby vytvořily NBCUniversal, silného hráče na mediálním poli s širokým
portfoliem produktů.50 Dvojici podnikatelů doplnil Ralph J. Roberts (narozen 1920), který

45

Dostupné z: http://www.nbc.com/the-biggest-loser/about/ (11. 8. 2013)
Dostupné z: http://www.mytrainerbob.com/ (28. 10. 2014)
47
Dostupné z: http://www.nbc.com/the-biggest-loser/about/bio/dolvett-quince (28. 20. 2014)
48
Dostupné z: http://www.nbcuni.com/ (7. 12. 2013)
49
Dostupné z: http://www.nbcuni.com/corporate/about-us/history/ (27. 12. 2013)
50
Dostupné z: http://www.nbcuni.com/corporate/about-us/history/ (26. 12. 2013)
46
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v roce 1963 koupil malý kabelový systém Comcast (1963). Ten v současnosti vlastní
společnost NBCUniversal.

Praktická analýza

3.3

Praktická analýza bude provedena podle stanovených metodologických postupů, které jsme si
určili v kapitole 3.1. Nejprve začneme s komparativní obsahovou analýzou pořadů
a navážeme analýzou rámcovou.

3.3.1

Komparativní obsahová analýza pořadů

V analýze pořadů nejprve provedeme analýzu pořadu JTCJ, poté TBL a následně porovnáme
výsledky obou analýz.

Jste to, co jíte
Vybraná série JTCJ z roku 2012 obsahuje šestnáct unikátních příběhů. Jako vzorek pro
praktickou analýzu bylo vybráno deset dílů vzhledem k aktuální dostupnosti materiálů
v archivu televize. Celková stopáž vzorku je 7 : 79 : 44. Všechny díly byly postupně autorkou
práce shlédnuty a převedeny do záznamového archu na čtyři položky – časový kód, obraz,
slovo a nominální kód. Zaznamenány byly vždy pasáže, které autorka považovala za
relevantní z hlediska definice obezity. Délka časových stop zaznamenaných v arších byla
velmi rozmanitá - téma vždy odpovídalo jednomu nominálnímu kódu.
Mezi nejčastější nominální kódy patřily tyto:
 Civilizační choroba
 Estetičnost
 Humor
 Motivace
 Nezdravý životní styl
 Omezení
 Pohyb
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 Psychika
 Slabá vůle
 Tlak na účinkující
 Trest
 Výchova
 Zdravý životní styl
 Změna

Interpretace získaných dat
V průběhu sledování výzkumného vzorku jsme došli k poznání, že ačkoliv původním
záměrem bylo kódovat obsah, nemůžeme opomenout ani způsob, jakým je příjemci podáván.
Určujícím se při výzkumu seriálu JTCJ ukázala právě kombinace hlavního tématu (obezity)
a formy vystupování moderátorů pořadu ve vztahu k účinkujícím. Centrální kategorie, ke
které směřují jednotlivé nominální kódy, byla tedy určena jako vztah mezi moderátory
a účinkujícími.
Moderátor v roli rodiče, který určuje způsob výchovy
Cajthamlová a Havlíček vystupují v seriálu JTCJ vůči účinkujícím v roli „přísného rodiče“.
Jako moderátoři mohou určovat pravidla, hlídají účinkující (např. při přepadovce, průběžných
konzultacích i závěrečném zhodnocení), chválí a trestají. Účinkující potom přebírají roli
„dětí“ a obezita je u nich prezentována jako projev „dětskosti“ – tj. nedostatku samostatnosti
a závislosti na péči druhých. Zhubnout v tomto případě znamená odstranit slabost, stát se
samostatnějším, sebevědomějším a uvědomělejším jedincem, který není odkázaný na pomoc
ostatních, protože ví, jak se svým životem a tělem zacházet tak, aby plnohodnotně zvládal
fyzickou a psychickou zátěž spojenou s jeho každodenními povinnostmi.
Cajthamlová i Havlíček často upozorňují na to, že díky zdravému životnímu stylu se soutěžící
mohou cítit lépe – nejen fyzicky, ale i psychicky. Díky pohybu se mohou zbavit nadváhy, ale
také získat pozitivní myšlení, vážit si sebe sama a vést kvalitní život i díky nově nabitému
sebevědomí. Je důležité se naučit správně jíst, číst složení potravin, ale hlavně o něm
přemýšlet. Přemýšlet o tom, že to, jak se stravujeme, určuje možnosti našeho života.
V neposlední řadě z ekonomického hlediska – sami můžeme určit, za co výrobcům zaplatíme.
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Ve své roli „rodiče“ tak předávají své zkušenosti „dětem“ (účinkujícím) a ukazují jim
správnou cestu, kterou by měli ve svém životě zvolit. Účinkující ve JTCJ sdělují důvody, proč
se do své situace dostali. Moderátoři je v rámci svých zkušeností uvádějí na pravou míru
a nabízejí svá řešení, jak z této situace ven.
Cajthamlová: „Když jsme Kamilu potkali poprvé, tak to byla taková trošku na mamince
závislá, zakomplexovaná, nevařící, obtloustlá holčička, která se příliš nehýbala. Dnes –
směje se jinak, chodí jinak, vypadá jinak a přišla mi neuvěřitelně sebevědomá. Já z ní mám
velikou radost.“
Cajthamlová: „Vy máte evidentně tady podle toho neuvěřitelnou stálou chuť na sladké.
[…] Jak dlouho vy tloustnete? Iva: „No nejvíc jsem nabrala, když jsem začala držet tu
bezlepkovou dietu.“ Cajthamlová: „Bylo tam ještě něco jiného nového?“ Iva: „Událo se
hodně věcí.“ (pokyvuje hlavou) Cajthamlová: „Že jo, já si totiž myslim, že to teda
nesouvisí s bezlepkovou dietou.“
Zuzana: „Do pořadu Jste to, co jíte jsem se přihlásila poté, co jsem vlastně vystěhovala
svého přítele a zůstala jsem tak pasivní, že jsem zůstala vlastně na dně.“

Rodič jako obávaná autorita, trest
Během výzkumu a po interpretaci nominálních kódů se ukázalo, že v seriálu JTCJ převládají
negativní emoce nad těmi pozitivními. Nejedná se však o extrémně vyhraněné situace, spíše
o určitou konotaci spojenou s nezdravým životním stylem, obezitou a slabou vůlí účastníků
soutěže. Negativní emoce vyvolává v pořadu zejména Cajthamlová, která je z dvojice
moderátorů přímější (role přísného [či přísnějšího] rodiče). Soutěžící však dokáže zároveň
motivovat a pochválit v případě, že si to opravdu zaslouží (součástí role je přirozeně
i pozitivní motivace, humor a uznání). Zda pořad zachycuje přirozenou povahu Cajthamlové
nebo je tato záměrně v seriálu zvýrazněna či hrána nebylo v analýze zjištěno.
Vypravěč: „Náš tým odborníků se nezměnil a v jeho čele je přísná doktorka Kateřina
Cajthamlová. […] Stravovací režim na míru sestavuje výživový expert inženýr Petr
Havlíček.“
Cajthamlová i Havlíček soutěžícím již z počátku dávají najevo, že účast v pořadu je něčím
výjimečným a musí si ji tedy zasloužit, získat jejich důvěru, že právě oni jsou těmi pravými
pro konkrétní díl JTCJ.
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Cajthamlová: „Já jsem celou tu dobu, jsem přemýšlela vlastně nad těmi vašemi šancemi,
a musim říct, že se mi zdá dvě věci špatně. […] Ale ten druhý důvod, a ten mě přijde
podstatně horší, je, mě jste teda při tom rozhovoru nijak zvlášť nepřesvědčil, že se do toho
chystáte. […] Já mu to moc nevěřim.“
V rámci přihlášky do JTCJ účastníci této série také musí stanovit svůj trest, který je čeká,
pokud se nebudou řídit radami odborníků.
Vypravěč: „Kamila se bojí výšek a pavouků a bič si na sebe upletla už na castingu. Řekla,
že když nebude dodržovat rady odborníků, skočí …“ (střih) Kamila: „ … bungee jumping
s pavoukem na ruce.“
Hrozba trestu provází celé účinkování v pořadu a vytváří tlak na soutěžící.
V rámci „prověřování“ potenciálních účastníků Cajthamlová a Havlíček vždy zjišťují, jakým
způsobem se tito jedinci stravují. Každý musí pustit domů kameru a nechat si prohlédnout
lednici. Tento akt zpravidla doprovází velmi nepříjemné otázky a určité poučování
moderátorů vzhledem ke špatnému složení konzumovaných potravin. Následuje tzv. stůl
hrůzy. Každý účastník vidí množství a kvalitu jídla, které snědl za celý týden podle jídelníčku,
který moderátorům zaslal. Účastníci jsou zpravidla zděšení a mluví o zápachu nezdravého
jídla.
Kamila podává Cajthamlové polévku zatavenou v igelitu. Cajthamlová: „Prosim vás, tohle
je polívka? […] To je tedy skvost.“
Kamilu přivádí se zakrytýma očima ke stolu s jídlem, které konzumovala poslední týden.
Kamila: „Tak takhle to divně smrdí. […] Ááá, fuj.“
Další situací, která bývá zpravidla negativní, je tzv. přepadovka. Havlíček nebo Cajthamlová
přichystají určitou nástrahu na soutěžícího, aby zjistili, zda režim dodržuje i mimo kamery.
Soutěžící jsou konfrontováni s nečekanou kontrolou a v případě, že jsou nachytáni, dochází
k velmi stresové situaci.
Cajthamlová: „A jak manžel, jak dodržuje?“ Žena Bohdana „Dneska to, dneska to teda
zrovna jste vyhmátli.“ Cajthamlová: „Zrovna dneska. […] Tak jestli jsem správně
pochopila, tak manželce snědl půlku jejího jídla. Dost nerada bych viděla, že kromě toho,
že na konci bude Bohdan větší půlmíč, tak ještě manželka bude tlustší, než byla. To by se
mi teda vůbec nezdálo pěkné.“
Kromě opakujících se situací, které jsou součástí každého dílu (trest, stůl hrůzy, přepadovka)
jsou v seriálu také individuální situace v jednotlivých dílech, kdy je obezita spojována
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s negativním vlivem. Např. řidič kamionu Bohdan. Po shlédnutí jeho stravy, se Havlíček ptá,
zda se řidič cítí často unavený.
Havlíček: „Mě tady dochází, kolik vlastně časovaných bomb jezdí na silnici.“ (Upozorňuje
na to, že nezdravá strava může ohrozit naše reakce na silnicích a ohrožujeme tak nejen
sebe, ale i ostatní účastníky provozu.)

Rodič jako opora, vzor
Ačkoli tvůrci seriálu zapojují přísný postup k soutěžícím, zpravidla je vždy vyvážen
pozitivním přístupem, který soutěžící upevňuje v přesvědčení, že to co právě dělají, je pro
jejich dobro. Cajthamlová i Havlíček umí ocenit správné návyky i postupy účinkujících.
Ukazují obézním, že zdravé je pro ně správné a je třeba pro novou etapu života překonat
určité překážky.
Cajthamlová: „Jaké máte cíle vlastně?“ Petra: „Jeden z mých cílů je vejít se do svých
starých kalhot.“ Cajthamlová: „Jak to, že neříkáte zhubnout třicet kilo třeba?“ Petra: „Tak
mě moc o ty kila nejde, mě jde o to, ať se scvrknu do těch kalhot. Ale kolik vážím, mi to je
ukradené.“ Cajthamlová: „Tak to mě zní jako dobrá spolupráce, líbíte se mi.“
Havlíček: „A to nejlepší přijde nakonec. Ta trouba […] je Vaše. Za přístup, za výsledky, za
to jak se snažíte.“
Cajthamlová (po přepadovce, při které soutěžící prokázaly, že drží plán): „Takových
přepadovek, kdyby bylo víc. Zaprvé já si nejsem stoprocentně jistá, jestli nám kdokoli
uvěří, že to holky nevěděly. Fakt nevěděly. […] „To není na dnešní den připravená věc, ale
holky se smějou, plné energie, mají připravené jídlo. To, co z nich uplně sálá, je to, že
nový životní styl mají v krvi.“ (spokojeně se usmívá).
Cajthamlová (při oznámení výsledků soutěžící, která navštívila kosmetický salon
a kadeřníka): „Teda vy jste prokoukla, dobrý den.“ (usmívá se) Šťastný: „Sluší ti to.“
Mezi pozitivní emoce, které se objevují v pořadu JTCJ, řadíme také humor.
Soutěžící se baví o rozdílu mezi smažením a restováním, připadá jim to stejné. Eva:
„Takže vůbec nic nedělám špatně, když si vezmu lžičku olivového oleje, zahřeju ho, dám si
na něho cibulku a orestuju si cibulku jako základ.“ Havlíček: „Áano.“ (je spokojený, že
účastnice pořadu pochopily rozdíl mezi zmíněnými pojmy) Eva: „Tak ode dneška
smažím.“ (směje se). Havlíček: „Ty vole.“ (smějí se) „Paní režisérka chtěla, abych neřikal
ty vole.“ Eva (směje se): „Ode dneška restuju.“
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Cajthamlová (při kontrole ledničky): „Mimochodem, o oleji říkáme co? Jak ho přidáváme
do jídla?“ Zuzana: „S mírou.“ Cajthamlová: „Hlavně za studena. S mírou můžete, za
studena musíte.“ (směje se).
Seriál JTCJ ukazuje, že obezita a způsob našeho životního stylu je do značné míry závislý
nejen na genetice, ale také na psychice. Cajthamlová je psychoterapeutem, a proto v této
oblasti s účastníky průběžně pracuje. Jako lékař při rozhovorech se soutěžícími často
rozpozná, jaké postoje je třeba změnit, aby se hubnutí podařilo.
Kamila s matkou stojí před kamerou a Cajthamlová se pokouší odhalit další důvody
Kamiliny nadváhy. Cajthamlová: „Pokud teda byste se měla naučit jíst, bude vás v tom
maminka podporovat?“ Matka Kamily: „Jestli si Kamila ušila na sebe ňákej bič, tak věřte
tomu, že já budu asi ta ruka, která s tím bičem bude švihat.“ Cajthamlová: „Já doporučuju,
aby se přestalo mávat nad hlavou různejma bičema, aby se přestalo z podpory dělat dril.“
[…] Cajthamlová: „Víte, co to dítě vůbec nezná evidentně? Ocenění. Ale vůbec.“
Blanka: „Já jsem vždycky zůstala s těma dětma od malička sama, na všechno jsem
dovopravdy, o všechno jsem se musela postarat. A možná že mi jako citově ničilo, že jako
děti, voba kluci vyrůstali, dá se říct bez táty. A tak mi poradila, abych se soustředila,
prostě vždycky na jednu věc, a abych ty myšlenky udržela a dotáhla je vždycky do konce.
[…] A tak mě fakt pomohlo vnímat víc okolí, samu sebe a vlastně, že myslim poslední
dobou na hezký věci.“
Cajthamlová: „Vy máte nový vlasy zase. Proč vy to máte takhle, že máte vlastně každou
chvíli jinak vlasy?“ Milada: „Tak, dělá mi to dobře.“ […] Cajthamlová: „Já mám
hypotézu. […] Třeba, že když každej kouká na tu hlavu, a je to hodně zajímavý a tady ty
náušničky a todle všechno, tak si nevšimne toho zbytku, že jo.“

Shrnutí
Obsahová analýza pořadu JTCJ ukázala po zaznamenání relevantních pasáží pro výzkum, že
kromě obsahu je nutné zaznamenat také to, jakým způsobem je divákovi předkládán.
Nejdůležitější kategorií, ke které směřují všechny ostatní, se stal vztah mezi moderátorem
(tvůrcem pořadu) a soutěžícím. Pomocí sledování pořadu a nominálních kódů jsme určili, že
vztah mezi moderátory a soutěžícími ve JTCJ vystihuje role „rodič – dítě“, přičemž úbytek
váhy zde znamená získání samostatnosti, odstranění slabosti, a to fyzické i psychické.
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Pořad JTCJ spojuje divácky atraktivní prvky jako drama, přirozenost a otázky každodenního
života, se kterými se zpravidla jako příjemci sdělení identifikujeme.
Hlavní téma – obezitu – však uchopuje rovněž informativně. Diváci mohou získat nové
informace o tom, jak sami mohou v hubnutí postupovat, kdy jsou již ohroženi svým životním
stylem na zdraví atp. Účastníci pořadu vždy zpočátku čelí kritickému pohledu moderátorů,
v závěru však, pokud stanovený plán nového životního stylu úspěšně zvládnou, jsou do jisté
míry heroizováni.
Interaktivita nebyla v seriálu ve větší míře zaznamenána.

The Biggest Loser
Vybraná série TBL z roku 2012 obsahuje osmnáct epizod. Celková stopáž vzorku je 20 : 35 :
29. Všechny díly byly postupně autorkou práce rovněž shlédnuty a převedeny do
záznamového archu na čtyři položky – časový kód, obraz, slovo a nominální kód.
Zaznamenány byly opět pasáže, které autorka považovala za relevantní pro výzkum. Časové
stopy zaznamenané v arších byly rozmanité – od půl minuty po například čtyři minuty seriálu.
Mezi nejčastější nominální kódy patřily tyto:
 Akce
 Bezradnost
 Emoce
 Fyzické zdraví
 Inspirace
 Motivace
 Napětí
 Pohyb
 Překvapení
 Soutěživost
 Vyčerpání
 Vypjetí
 Životní příběh
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Interpretace získaných dat
Stejně jako v případě intepretace dat u JTCJ se u reality show TBL určujícím při výzkumu
ukázala právě kombinace hlavního tématu (obezity) a způsobem, jakým je divákům ukázána
(forma vystupování moderátorů pořadu ve vztahu k účinkujícím). Centrální kategorie, ke
které směřují jednotlivé nominální kódy, byla opět určena jako vztah mezi účinkujícími
a moderátory.

Moderátor v roli přísného trenéra a dozorce
Harper a Quince vystupují v reality show TBL vůči soutěžícím v roli „přísných trenérů“. Jsou
součástí pořadu – určují komunikační styl, přístup, pravidla, rytmus dne. Své svěřence
motivují a spolu s nimi jako jeden tým bojují proti týmu druhému (v závěrečné části pak proti
jednotlivcům). Soutěžící jsou potom v roli „objektů tréninku“ (sportovců) – obezita je u nich
prezentována jako projev nedostatečné poučenosti o tom, jak zacházet se svým tělem, jak se
mít dobrou fyzickou kondici, kdy a jak cvičit, aby tělo bylo zdravé nejen fyzicky, ale
i psychicky. Zhubnout v tomto případě znamená získat sílu – fyzickou, ale i sílu životní. Stát
se sebevědomým jedincem, který ví, čeho chce dosáhnout ve svém životě a zároveň je toho
fyzicky schopný.
Alison Sweeney v TBL přebírá roli „dozorce“, který má možnost ovlivnit i roli trenéra.
Dohlíží nezávisle na oba týmy, a pokud tak tvůrci pořadu rozhodnou, mění pravidla soutěže.
Má také hlavní slovo vždy v závěru epizody, kdy jsou soutěžící zváženi a poté je vybrána
jedna osoba, která musí soutěž opustit.

Vztah trenéra se sportovcem jako základ úspěchu
Role trenéra je vždy spojena s autoritou. „Trenér“ má zpravidla stejný cíl jako sportovec, ne
vždy ovšem volí takovou cestu, kterou si sportovec představuje. Pokud si spolu trenér
a sportovec nevyhovují, může dojít k pomalejšímu dosáhnutí cíle, případně ztráty motivace.
Stejné vztahy můžeme pozorovat i v TBL. Vztah mezi soutěžícími (sportovci) a moderátory
(trenéry) je zatížen psychickým i fyzickým tlakem a tedy přirozeně silnými emocemi.
Vypjaté emoce jsou nejčastěji identifikovanou kategorií, kterou v televizní show TBL
nalezneme. Ať už se jedná o pozitivní či negativní. Tvůrci pořadu sázejí na situace mnohdy
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vyhnané do krajnosti, obraz je zpravidla doprovázen dramatickou hudbou a napětí zvyšuje
střih. Pokud se soutěžící neřídí pravidly moderátorů, jejich šance na výhru se snižuje.
První vypjatá situace čeká soutěžící hned v úvodu – ještě před vstupem za brány „Domu
TBL“. Všechny dvojice čeká několik soutěží – kdo z nich vyjde jako poražený, odejde rovnou
domů.
Buddy: „Jak hrozné by to bylo – rozloučíte se se ženou … a pak se vrátíte ve stejný den.“
Christine: „Je nás šest týmů, které ještě nevědí, jestli půjdou dál. Tlak na mě je obrovský.
A já nezvládám dobře takto velký tlak.“
Páry soutěžících (otec a syn, bratr a sestra, …), které se do domu dostaly, čeká další šok –
nebudou bojovat spolu, ale proti sobě. Každý si vybere jednoho z trenérů a vytvoří se tak dvě
velké skupiny bojující proti sobě. „Hubnoucí“ proti sobě.
Alison: „Včera jsme se bavili o výmluvách. […] Vy všichni jste přišli jako páry. Abyste
spravili svůj život. Ale podívejme se pravdě do očí. Občas nemyslíme pro druhé na sebe.
A vy jste přišli oba sem, protože oba dva nutně potřebujete pomoc. […] Toto je série bez
výmluv, ale je to také série (dramatická pauza) bez partnerů.“
Jeremy: „To si snad ze mě dělají srandu. […] Přišel jsem sem s další osobou z nějakého
důvodu. Měla mi pomoci to tu zvládnout. A teď je všechno jinak? Jsem naštvaný.“
Vyhrocené situace se však vytváří i při cvičení. Trenéři soutěžícím nastavili vysoké tempo, na
které nejsou zvyklí. Jsou vyčerpaní, psychicky unavení. Následkem toho jsou pak i spory
mezi jimi samotnými. Hra se mění neodhadnutelným způsobem – mění se prostředí (trénink
na horách, u moře, …), náhle se změní trenéři (skupiny si vymění trenéra, na kterého jsou
zvyklí), mění se aktivity (posilovna, jízda na kole, …), soutěžící musí odejít domů a čelit
svým výmluvám v domácím prostředí, sami a poté se vrátit a udržet si postavení v soutěži.
Pořad je plný zvratů, které se soutěžící (stejně jako diváci) dozvídají vždy náhle.
Alison: „Je čas čelit všem výmluvám, které jste měli, než jste přišli do domu TBL. Vy
všichni půjdete zítra domů. […] Půjdete domů na devatenáct dní. V těchto dnech budete
čelit všem výmluvám, které jste měli. Je to na vás, budete na to sami. Udělejte správná
rozhodnutí. Speciálně proto, že až se vrátíte, budete bojovat o to, kdo zůstane. Každý z vás
musí zhubnout 5 % tělesné váhy, aby získal imunitu.“
Kimmy (neshodila 5 % tělesné váhy a nezíská imunitu): „Nejsem šťastná z toho, co se
stalo. Udržet doma rytmus bylo o mnoho těžší, než jsem si myslela. Dodržovala jsem
všechna doporučení, ale víte, jsem svobodná matka se třemi dětmi. […] Nemám imunitu
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a musím čelit situaci, že jsem se právě vrátila sem a možná se vrátím zpátky na místo, kde
jsem nenašla rovnováhu.“
Dalším prvkem vytvářejícím tlak na soutěžící v pořadu je také naprostá upřímnost trenérů.
Oba trenéři jsou velmi neoblomní a při cvičení a hubnutí neznají omluvy. Svým svěřencům
však vždy v pravou chvíli dokáží poskytnout pochvalu, útěchu, jistotu a blízkost, což z nich
činí přirozené osoby, které jsou pro všechny oporou.
Bob: „Jsi dvaadvacetiletá dívka, která má nejmenší úbytek procenta tuku v těle v tomto
domě v této sérii. Vím, že jsi schopná, ale zatím jsi mi neukázala, čeho všeho jsi schopná.“
Bob (v sestřihu bez Megan): „Můj problém s Megan je ten, že pokud je se mnou, vydá ze
sebe všechno. Ale pokud nejsem u ní, je to velmi pochybné. Opravdu nevím, proč to dělá.“
Megan: „Ano, to je něco s čím bojuji. Protože pokud mám kolem sebe někoho, kdo mi
řekne, co mám dělat, jsem na sebe tvrdá. Ale nevím, jak mám motivovat sama sebe.“
(brečí).
Pozitivní emoce přicházejí zpravidla, když soutěžící cítí, že mají opravdu možnost změnit
svůj život, když jim trenér věří, že právě oni jsou schopni zvládnout tuto soutěž. Svým
pozitivním přístupem v soutěžících evokují výjimečnost a víru v to, že i oni mohou být
inspirací, mohou dosáhnout svých snů, které prozatím nemohli uskutečnit.
Megan: „Jsem na sebe velmi pyšná. Vždycky jsem chtěla lézt na hory, ale vždycky jsem
cítila, že to nejde, protože jsem žila moc nezdravě. Tohle mě přesvědčuje, že mé sny jsou
reálné a jsem šťastná.“
Velkou motivaci, pocit zadostiučinění a jedinečnosti soutěžící zažili ve čtrnácté epizodě, kdy
je na návštěvu pozvala Michelle Obama, která se dlouhodobě zabývá dětskou obezitou
a propaguje své kampaně zastávající pohyb a sport namísto sezení doma.
Michelle Obama (video pro soutěžící): „Zdravím vás všechny. Gratuluji k Vašemu
úspěchu. Vy všichni jste ukázali milionu Američanů, že každý z nás může udělat pozitivní
změny v našem životě. A stejný pokrok, jaký jsme udělali my, můžeme pomoci udělat
i našim rodinám, dětem. Udělali jste skvělou práci, věřím, že se cítíte lépe a ráda bych to
slyšela osobně. Zvu vás proto do Washingtonu, abych si s vámi mohla popovídat o tom, jak
dalekou cestu jste ušli. Doufám, že vás brzy uvidím, opatrujte se.“
Soutěžící si zkoušejí šaty, které si vezmou na schůzku s Michelle Obamou. Jsou dojatí, když
vidí své staré oblečení, ve kterém přišli do TBL a pak se podívají do zrcadla v nově
vybraném.
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Mark (pláče při pohledu do zrcadla): „Já toho člověka ani nepoznávám. To je to, co jsem
chtěl. Dívám se do zrcadla a říkám si, to je to, na čem jsem celou dobu pracoval.“

Životní příběhy jako součást budování vztahu s trenérem
Velký důraz kladou tvůrci pořadu na životní příběhy soutěžících. Ukazují divákům soukromé
osudy, které jsou velmi dojemné. Soutěžící se slzami v očích popisují jejich životní osudy
a před kamerami doufají v to, že jim tento pořad změní život k lepšímu. Potřebují pomoc,
protože obezita jim znesnadňuje život v mnoha ohledech (je jejich slabostí). Někteří soutěžící
jsou v takovém stádiu obezity, že mají problémy v normálním životě, jsou svou váhou
omezeni a chtějí být zdraví zpravidla pro své děti, rodinu a nejbližší. Příběhy účinkující
vypráví zpravidla ve střihu mimo děj reality show, přímo na kameru (své pocity často svěřují
také přímo moderátorům - trenérům). Tyto záběry jsou často podpořeny ukázkami ze
soukromého života, domova.
Ben: „Jmenuji se Ben, je mi třicet čtyři let, jsem ženatý (záběr ukazuje svatební fotku) […].
Miluji svůj život (brečí). Nechci zemřít, chci jen dělat to, co jsem dělal, být se svou ženou
a dětmi (záběr ukazuje rodinné fotky) a ještě dlouho.“
Conda: „Je to hrozné být bez mé malé dcery. (brečí) Nikdy jsem bez ní nebyla tak dlouho.
Ale jsem opravdu šťastná, že jsem dostala tuhle šanci.“
Soutěžící jsou ve velkém emocionálním vypětí, protože nemohou být v každodenním
kontaktu se svými blízkými – ty nahrazují v pořadu buď ostatní soutěžící nebo právě
moderátoři. Způsob, jakým odhaluje pořad jejich soukromí, dává divákovi možnost poznat
každého z nich a prožívat s nimi jejich příběh v soutěži.

Soutěživost, hráčství
TBL je reality show, na jejímž konci jeden soutěžící získá 250 000 dolarů. Spolu
s předchozími jmenovanými kategoriemi – vypjatým emocím a složitým životním příběhem
je na soutěžící tak vyvinut další tlak, a to, že pouze jeden z nich vzejde ze hry jako vítěz,
(pouze jeden bude bohatší). V TBL tak můžeme sledovat soutěživost, hráčství, touhu udržet
se ve hře nejen kvůli zdraví, a zároveň napětí, které mezi hráči (či sportovci) přirozeně
v takovémto prostředí vzniká. Zvítězit nad sebou prezentuje možnost zesílit.
Soutěživost a hráčství se projevuje nejen během dne, během cvičení, ale také vždy na konci
epizody, kdy jsou oba týmy zváženy, a podle výsledků musí jeden hráč poraženého týmu
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opustit hru. Hru opouští vždy osoba, pro kterou hlasuje nejvíc lidí. Vybrat člověka, který
opustí dům TBL, není pro soutěžící jednoduché a při hlasování často neudrží svoje emoce.
Nancy: „Přemýšlela jsem o jedné konkrétní osobě. Tato osoba je velmi osobně
motivovaná, zároveň velká konkurence. […] Proto volím Kim.“
Kim: „Je to úžasná osoba, jen cítím, že nemůže víc přispět našemu týmu. […] Proto volím
Nancy.“
Kimmy (jako poslední hlasující v dané chvíli rozhoduje, kdo vypadne): „Toto je jedno
z nejtěžších rozhodnutí v mém životě. (střih) Být poslední, kdo určuje svůj hlas, je jako být
tím, kdo setne hlavu gilotinou.“ (střih).

Shrnutí
Obsahová analýza pořadu TBL ukázala po zaznamenání relevantních pasáží pro výzkum, že
kromě obsahu je nutné zaznamenat také to, jakým způsobem je divákovi předkládán.
Nejdůležitější kategorií, ke které směřují všechny ostatní, se stal vztah mezi moderátorem
(tvůrcem pořadu) a soutěžícím. Pomocí sledování pořadu a nominálních kódů jsme určili, že
vztah mezi moderátory a soutěžícími v TBL vystihuje role „trenér – sportovec“, přičemž
úbytek váhy zde znamená získání síly, a to fyzické i psychické. Důležitými kategoriemi jsou
v TBL také emoce, životní příběhy, soutěživost a hráčství, které jsou součástí rolí „trenér –
sportovec“.
Tvůrci pořadu zahrnují zejména drama, které je často vyhnané do krajnosti. Emoce jsou velmi
silné, podpořené osudy každého jednotlivého soutěžícího, který chce nejen změnit svůj
životní styl, být zdravý, ale zároveň vyhrát vysokou finanční částku. Soutěžící jsou zpočátku
představeni kriticky, ve finální části seriálu jsou heroizováni. Informativní charakter najdeme
v TBL jen velmi omezeně.
Interaktivita nebyla v tomto pořadu zaznamenána.

Komparace pořadů z obsahových analýz
Pořady JTCJ a TBL jsou pořady se stejným tématem, nejsou ovšem identickým formátem,
který se vysílá ve dvou různých zemích. TBL je pořad, ve kterém účinkující žijí po jistou
dobu na společném místě, a jejich příběh se s každým novým dílem vyvíjí. JTCJ ukazuje
v každém díle příběh nového člověka a vždy na konci se divák dozví, jak účastník prošel
46

pořadem. V případě JTCJ rovněž není závěrem výhra finančního obnosu. Bylo proto
očekávatelnější, že rozdíly mezi pořady budou větší.
Prvním rozdílem, který je z obsahové analýzy patrný, je způsob pojetí pořadu, který pracuje
s obezitou. S lidmi, kteří zašli tak daleko, že potřebují odbornou pomoc a jsou ochotni svůj
osud ukázat všem lidem, kteří daný pořad sledují. Ukázat své tělo polo svlečené před národem
a dokázat, že jsou schopni něco pro sebe udělat. Podle obsahové analýzy se ukázalo, že oba
pořady velmi často pracují s emocemi. V případě amerického TBL však tyto emoce šly do
krajností mnohem více, než tomu je u JTCJ. Nominální kódy spadající pod obecně určenou
kategorii „vypjaté emoce“, byly nejčastějšími, které byly v záznamových arších zapsány,
a opakovaly se ve velmi častých pravidelných intervalech. Tvůrci JTCJ pracují s negativními
emocemi, průběh pořadu však zpravidla zůstává vždy stejný a soutěžící tedy (kromě jedné
přepadovky) ví, co je čeká. Hubnou v prostředí domova a jejich emocionální stránka je proto
mnohem více vyrovnaná.
Centrální kategorií, která byla při výzkumu objevena, byl vztah mezi obezitou a způsobem,
jakým je podána divákům, tedy vztah mezi účastníkem/soutěžícím a moderátorem. Ve JTCJ
je tento vztah charakterizován rolemi „přísný rodič – dítě“, v TBL potom jako „trenér – objekt
tréninku“.
Velký důraz je ve výzkumných vzorcích kladen na psychologii jedince (JTCJ i TBL),
soutěživost a hráčství (zejména TBL). Obě kategorie se týkají motivace k hubnutí. V prvním
případě jde o způsob, jak změnit psychologii účastníka v pořadu JTCJ. Cajthamlová
a Havlíček jsou si dobře vědomi, že lidé musí chtít hubnout, aby to opravdu dokázali.
Motivují je přirozeným způsobem. V druhém případě jde nejen o touhu uzdravit se, ale také
porazit ostatní soutěžící a vyhrát vyšší finanční částku.
Jakým způsobem reaguje české a americké publikum na tyto typy pořadů nebylo v této práci
předmětem zkoumání. Tato tematika je vhodná jako téma pro další navazující práci.
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3.3.2

Rámcová analýza

V této kapitole přejdeme od kvalitativní analýzy k identifikaci rámců, pomocí nichž vybrané
pořady medializují obezitu. Základní funkce rámců používají dané skupiny a organizace
(v našem případě média, konkrétněji výzkumné vzorky) zpravidla v případě, kdy interpretují
realitu takovým způsobem, aby oslovili své příznivce. „Aby tohoto cíle dosáhly, musí rámce
splňovat následující tři funkce:
1) Musí určit, že určitý aspekt společenského života je problematický a je tedy nutné ho
změnit.
2) Musí navrhnout způsob řešení tohoto problému.
3) Musí apelovat na lidi, aby se zapojili do nápravné akce.“ (Kavková 2005: 220).
Snow a Benford tyto tři funkce shrnují pod tři základní rámce. Těmi jsou rámec diagnostický,
prognostický a motivační. Diagnostická funkce specifikuje konkrétní společenský problém
a definuje jeho příčiny (Kavková 2005 dle Snow – Benford 1988: 199). V rámci tohoto rámce
si tedy definujeme první dvě kategorie pro naši rámcovou analýzu – problém a příčinu.
Dalšími kategoriemi, které obsáhnou rámec prognostický a motivační, v našem případě budou
hodnocení a náprava.
Vzhledem k tomu, že rámcová analýza následuje za kvalitativní obsahovou analýzou, budou
pořady podrobeny této analýze souběžně a rozdíly mezi rámci obou pořadů budou případně
rovnou uvedeny.

Problém
Problém, který je ve JTCJ a TBL tematizován je zejména obezita a s ní spojené zdraví
a zdravý životní styl (zahrnuje správné stravování, pohyb, dostatek spánku, vyrovnanou
psychiku atp.). Účinkujícími a soutěžícími jsou lidé, kteří svoji nadváhu nechali zajít tak
daleko, až ohrožuje jejich zdraví.51 Diagnóza obezity, ačkoliv jsme v teoretické části práce
zdůraznili její nejednoznačnost, je skutečnost, se kterou se potýkají každý den (fyzická
omezení, malé sebevědomí atp.). S vysokým procentem tělesného tuku si však sami nedokáží
poradit a očekávají, že zmíněné pořady jsou jejich šancí změnit svůj život (zpravidla nejen pro
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V pořadu Jste to, co jíte jsou v některých případech účastníky pořadu lidé s mírnou nadváhou. Příkladem ze
zvolené série z roku 2012 je např. zpěvačka Ilona Csáková, která je speciálním hostem desáté epizody. Jedním
z důvodů, proč Ilona Csáková chce snížit tělesnou váhu, je plánované druhé těhotenství. Tvůrci pořadu TBL
žádného soutěžícího s mírnou nadváhou neobsadili.
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sebe, ale i svou rodinu, blízké – což v pořadu, jak jsme již poukázali v kvalitativní obsahové
analýze, vytváří divácky atraktivní emoce).

Rámec kritický
Základní rámec, který je aplikován na oba výzkumné vzorky, je rámec kritický. Dominantní
je v tomto případě zdůraznění skutečnosti, že tělo je určitý prostředek, který určuje náš život
(ať už jde o délku nebo jeho kvalitu). Oba výzkumné vzorky poměrně kriticky přistupují
k tomu, že se vybraní účastníci/soutěžící o sebe nestarají (nemají představu, jaké potraviny
vlastně jí, nezařazují sport do běžných denních aktivit atp.), nemají se rádi a svůj zdravotní
stav nechali zajít až takto daleko.
Ve JTCJ jsme jako jednu z hlavních kategorií obsahové analýzy určili záměrně vyvolané
negativní emoce. Kritické situace se zde opírají především o naprosto nevhodný způsob
stravování, vzhled účastníků, slabou vůli, absenci motivace atp. Kritický rámec tedy
dominantně vyvstává z původního životního stylu účastníků, který reprezentuje kontrola
lednice a následná ilustrace obvyklého jídelníčku v podobě stolu hrůzy.
Kritický rámec se v JTCJ vždy objevuje v úvodu a první polovině epizody. Zařazení tohoto
rámce na závěr vždy tvůrci přehodnotí podle toho, jaké pokroky účastník učiní. V případě, že
splňuje představy pokroku výživových poradců, je kritický rámec zpravidla nahrazen rámcem
heroickým.
Cajthamlová: „Kolik vám je teď let?“ Milada: „Bude mi dvacet osm.“ Cajthamlová:
„Dvacet osm. A máte kolik dětí?“ Milada: „Tři.“ Cajthamlová: „Takže, když si vezmu, že
v osmadvaceti letech máte sto čtyři centimetry v pase navíc, tak je potřeba, abyste s tím
začla něco dělat velmi rychle. Pokud by to takhle pokračovalo dál, tak hrozí cukrovka,
zvýšení krevního tlaku a všechny kardiovaskulární komplikace. Čili maminka vod tří dětí
by se měla dožít aspoň důchodu, ne?“ Milada: „Hmmm.“ Cajthamlová: „Což teď by
nemuselo být.“
Zuzana: „[…] Prostě moje vůle je v tomhle strašlivě slabá, když to před sebou vidim, tak to
do sebe nacpu.“
Vypravěč: „Iva zažila období, kdy jí celiakie pěkně zatápěla. Zato tloušťka jí provází už od
dětství.“ Iva: „Já jsem vod dětství byla oplácaná. Na základce – buřtík, tluštík a takovýdle
ty řeči.“
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Havlíček (stojí nad „stolem hrůzy“): „Ještě to chcete svádět na bezlepkovou stravu, když to
vidíte?“ Cajthamlová: „Víte, mě je Vašeho těla strašně líto? Protože ono pravděpodobně
pod touto stravou volalo něco jako ,Dej mi vitamíny!´. Ono žádalo vo ovoce a dostalo
voslazený jogurty, glukózo-fruktózový sirup, dostalo glukózo-fruktózový sirup a případně
glokózo-fruktózový sirup. Ono si prostě jenom vymění aktivní hmotu, která potřebuje
prokrvení, za tuk. Páč není prokrven.“
V některých případech od kritického rámce přecházíme až k rámci kurióznosti.
Cajhamlová (přeměřuje Miladu): „Znáte heslo širší než delší?“ Milada: „Ne.“
Cajthamlová: „No ale to jste právě přesně totiž vy.“ (Milada má 172 cm na výšku a 192 cm
v pase.)
V reality show TBL je kritický rámec zaměřen zejména na fyzickou kondici soutěžících.
Pohybové aktivity se stávají jednou z nejdůležitějších kategorií obsahu. Kritický rámec zde
poukazuje na slabou vůli soutěžících a s tím spojenou nezvyklost cvičení. Jak jsme již
zdůrazňovali v obsahové analýze, tvůrci amerického TBL často zařazují extrémně vyhraněné
a emotivní situace.
Kritický rámec můžeme zaznamenat zejména v nekompromisním přístupu trenérů. Ti od
počátku neberou ohledy na žádné obavy ani fyzické vyčerpání soutěžících. Jsou velmi přísní,
na soutěžící velmi často křičí – ať už jako na celek nebo jednotlivce, z rozhořčení nad výkony
nebo jako určitou formou motivace.
Bob (rozhodným hlasem): „Kolik ti je?“ Emily (cvičí u rozhovoru): „Dvacet devět.“ Bob:
„Dvacet devět let. A nemyslíš, že je čas se o sebe začít starat?“ Emily (stále cvičí): „Ano.“
Dolvett (není spokojený s výkonem týmu): „Rychleji Nancy. Pojď, pojď, pojď.“
(Dolvettův tým cvičí, ale očividně jim docházejí síly a jsou unavení) „My nejsme ani
v posilovně právě teď. Jsme doma a pečeme sušenky. (křičí) A pleteme svetry. Děláme
všechno kromě cvičení. Někdo mi vysvětlete, co se tady děje. Tak dělejte.“
Bob (ráno vchází do jídelny, kde sedí jeho tým, ten mu sdělí, že jeden ze soutěžících vzdal
soutěž): „Nikdy jsme v The Biggest Loser neměli někoho, kdo by to vzdal. A fakt, že Joe
použil tu největší výmluvu vůbec – ,Moje rodina mě potřebuje a proto musím jít domů´, to
neberu. Neberu to ani na jednu sekundu. Mluvili jsme o výmluvách a tato série měla být
o žádných výmluvách. […] (střih) „O co tady ksakru jde?“
Jeremy (střih v průběhu cvičení): „Je tu tolik různorodých stanovišť. Je to jako kruh bolesti
a utrpení.“ (střih). Bob (důrazně): „Zaberte, jak nejvíc můžete.“
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Nancy cvičí a už nemá sílu přidat. Dolvett jí domlouvá. Nancy (ztratí nervy): „Chceš si
povídat nebo chceš, abych cvičila?“ (střih) Dolvett (je naštvaný na Nancy): „Nech mě
dělat moji práci. Jsem tu proto, abych ti pomohl. Nepotřebuji, abys hýbala rty, potřebuju,
abys cvičila.“

Příčina
Obezita, jak jsme uvedli v kapitole 1.1.2, je diagnostikována především množstvím tělesného
tuku. Příčiny toho, jak vzroste tělesný tuk, mohou být různorodé – může se jednat
o biologickou podmíněnost, fyzickou či psychickou nemoc, nedostatek pohybu a vysoký
příjem kalorií atp. Každý jedinec, u něhož je diagnostikována obezita nabízí velmi specifický
důvod, proč se k tomuto fyzickému stavu dopracoval. Oba výzkumné vzorky jsou si tohoto
faktu vědomi a využívají jej pro diváckou atraktivitu prostřednictvím rámce individuálněemotivního rámce.

Rámec individuálně-emotivní
Obezita je reprezentována u každého jedince rozdílnými individuálními příčinami, životním
stylem, chutěmi, osobními zvyky, rodinou, zaměstnáním atp. Tvůrci JTCJ i TBL uchopují
problém obezity individuálně na konkrétních lidech s jejich konkrétním příběhem. Téma
obezity a zdravého životního stylu je v současnosti velmi aktuální a vzhledem ke statistikám
uvedeným v teoretické části práce, se například v České republice se soutěžícími může do
jisté míry identifikovat až 57 % populace. Oba výzkumné vzorky často tuto personifikaci
propojují s emocemi. Zájem o lidské osudy je patrný zejména u amerického TBL, jak je
zřejmé z kvalitativní obsahové analýzy v kapitole 3.3.1. Pro přesnost zdůrazňujeme, že
ačkoliv jsme identifikovali stejné rámce, jejich provedení není identické. Důraz na osobní
příběhy totiž ve větší míře a zároveň s větším důrazem najdeme v TBL. Ve JTCJ zdůraznění
silných emocí zpravidla ustupuje spíše informativnosti ohledně zdravého životního stylu.
Havlíček: „Jak se vlastně teďka vnímáte?“ Zuzana: „Vnímám se tak, že mě to hrozně
omezuje. Kondička šla uplně, uplně pryč. […] Vlastně dokavaď nebyly problémy, tak jsem
to neřešila nějak víc. […] Myslím si, že teď je to víc, než akutní.“ Cajthamlová (prohledává
Zuzany lednici): „Poslyšte, jak je možný, že jste takhle tlustá, jestli takhle jíte?“ Zuzana:
„Takhle jim potom, co jsem odstěhovala přítele. Když přítel se odstěhoval, tak jsem vážila
sto sedmdesát tři kilo.“ Kamarádka Zuzany: „Přítel jí i nakupoval nezdravé potraviny,
špatné potraviny.“
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Tereza (v záběru na procházce s malou dcerou): „Kdybych měla o nějaké kilo míň, tak
vlastně je to pro mě lepší tím, že bych byla pružnější pro tu holku, rychlejší že jo, že bych jí
i stihla. Jo, že by mi nikam jen tak neutekla. No a vlastně by to pro mě bylo mnohem lepší.
Je to snadnější no, tohle je hrozně velká zátěž – běhat za ní nebo chodit za ní, když je
člověk vo pár kilo těžší.
Já jsem si už od těch mejch dvaceti let nahoru vlastně prošla tim, že čim jsem starší, tim
jsem silnější a už jako i takovej ten posměch lidí a narážky určitě byly. […] Moje motivace
největší je Jessica asi, protože chci dosáhnout toho, aby se naučila jako v rannym věku,
když je takhle malá ještě, aby až bude starší, aby prostě jedla, to jídlo co má a ne
takovýdle věci, jako teďkonc jíme. […] Abych jí ochránila potom, aby vlastně nebyla
obézní.“ (v záběru s dcerou jak jí obě hranolky a tatarku).
Havlíček (nad stolem hrůzy): „No a víte, co je na tom ta největší trága? Že takhle bude jíst
vaše dcera.“ Tereza: „Ježiš, tak to ne.“ Havlíček: „No kde by vzala jinej vzor, než tady v tý
prasečině, kterou tady má pro ní její maminka. A vaše dcera je mohutnýho růstu, to
znamená, ona bude mít dispozice pravděpodobně k tomu tloustnutí. Maminka není štíhlá
a tatínek taky není štíhlej. Takže když vaše dceruška bude jíst takhle, tak ty geny se krásně
probudí a ve třinácti letech budete mít doma velmi nešťastnýho puberťáka.“
Adrian (ve střihu při výzvě, která měla rozhodnout, zda se sestrou opustí TBL ještě před
branami domu, pláče): „Nechci se sám projíst ke smrti.“
Daphne (ve střihu při výzvě, která měla rozhodnout, zda se sestrou opustí TBL ještě před
branami domu): „Jsem svobodná máma, mám tři děti. Jsem všechno, co mají. Musím to
udělat pro sebe. Zkusím to, potřebuji pomoc.“
Dolvett: „Ty nebereš svojí kondici vážně. […] Ty tu teď musíš něco do sebe investovat. Jsi
ochotná to připustit?“ Conda (pláče): „Já se nezměním přes noc.“ Dolvett: „Nemohu
pomoci někomu, kdo pomoc nechce. Rozmysli si, proč jsi tady a pak se teprve vrať ke mně
do tělocvičny.“ (střih) Conda (mluví sama na kameru): „Musím se tam vrátit. Omluvit se
Dolvettovi bude těžké, protože on chce, abych si uvědomila, proč tu jsem a já si tím pořád
nejsem jistá. Ale nemohu to vzdát pro něj, pro tým a pro sebe.“
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Hodnocení a náprava
Každý z účastníků JTCJ a soutěžích TBL si uvědomuje, že jeho zdraví je ohroženo nadváhou
(obezitou), a proto potřebuje pomoci. Seriál JTCJ není výherní, tedy je zde patrná absence
finanční motivace, TBL vybírá takové soutěžící, kteří na první pohled pomoc se svou váhou
opravdu potřebují. Přesto, že zde finanční motivace může být, je zároveň vždy nepopiratelná
i touha po změně fyzického vzhledu, fyzických možnostech a pomoci.
Oba výzkumné vzorky ve fázi hodnocení aplikují rámec kritický a rámec sebeobhajoby.
Rámce se zde částečně překrývají s rámci, které jsme uvedli v části „Příčina“. Příčina je totiž
často ve výzkumných vzorcích spojena zároveň s hodnocením. Rámec kritický uvádíme
zejména ve fázi hodnocení obezity a přístupu účastníků/soutěžících ke svému zdravotnímu
stavu. Další vývoj již považujeme za nápravu.

Rámec sebeobhajoby
Jak jsme již popsali v teoretické části práce, obezita je často spojena s určitou diskriminací
a předsudky. Účast ve JTCJ i TBL proto není jednoduchým krokem. Vaše tělo, které
neodpovídá současnému ideálu krásy, uvidí široké publikum. Soutěžící/účastníci proto,
ačkoliv si uvědomují, že se do této fyzické „kondice“ dopracovali sami, mají určité nutkání
obhajovat sebe sama a hledat důvody, proč jsou obézní.
Bohdan (na konkurzu): „Joo, my jsme pořád ve světě, pořád v Evropě, doma nejsme. Tady
jsem viděl dole lidi, kteří přišli, kteří jsou každý den doma. Joo můžou chodit cvičit, můžou
jíst ty vaše věci, můžou si dělat do práce různé věci a říkají, že nemůžou zhubnout jo. Já
bejt doma, tak sportuju.“
Tereza: „Vod malička jako jsme se s tátou předháněli, kdo toho sní víc a vždycky jsme si to
před sebou schovávali. A mě to hrozně bavilo a tim, že mi to hrozně chutná, no tak na tom
ujíždim, no prostě. Je to taková, já nevim, to sladký je taková droga. Prostě už jsem
takovej závislák no.
Maminka Marka: „Cokoliv bylo na stole, prostě, bylo vidět, že mu to dělá dobře, když
prostě všechno, co tam je na tom stole, ochutná.“ Marek (ukazuje fotky z dětství): „Tady
mi byly asi tak tři roky, to jsem byl ještě krásně hubenej. Tady jsem vlastně v sedmi, když
jsem šel na základku. A tady už je vlastně vidět, že jsem největší z těch dětí.
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Mike (mluví o bratrovi, se kterým se do TBL přihlásil): „Vidět bratra na druhé straně
tělocvičny s jinými lidmi, v jiném týmu, jak nosí jinou barvu oblečení. Je to trochu
rozptylující.“
Kim (bojí se, že bude vyřazena): „Tento týden byl pro mě velmi frustrující. Shodila jsem
jen tři libry. Jako svobodná matka mám doma tři děti. Potřebuju tu zůstat nejen pro sebe,
ale i pro ně, aby na mě byly pyšné. Potřebuji lepší život pro mě i mou rodinu, protože jsem
jediná, koho mají.“

Rámec kritický
Oba výzkumné vzorky se opět liší provedením, jakým rámec aplikují. Následně uvádíme
příklady, které byly analyzovány jako kritické rámce ve výzkumných vzorcích.
Cajthamlová: „Ještě mi povězte dámy, jak to bylo s plaváním, kolikrát jste byly?“ Zuzana:
„Jednou. […] Za celou dobu. […] To předvánoční období bylo takový špatný na tohleto,
na ty aktivity jakýkoliv.“ […] Vypravěč: „Zuzana stále hledá výmluvy, proč něco nejde.
Počáteční obavy, že bude spíše lenivá, se bohužel opět naplňují. Stereotypní chování
u Zuzky, zdá se, vítězí na plné čáře.“
Vypravěč: „Vyšetření odhalilo ochablé svalstvo, vysoký cholesterol a tuky v krvi.“
Cajthamlová: „Tak Péťo, co si myslíš vo Kamile, podle toho co říká, tak ona mastí, smaží,
přejídá se, pije dva litry vína za týden – což teda mě přijde na holku docela dost.“
Cajthamlová: „[…] To znamená horník. Čili vy, jako žena v domácnosti, potažmo nyní
krátkou dobu kadeřnice, když baštíte stravu hornickou a nefáráte, no tak holt prostě
s sebou taháte ten důl. Já ho nemohu nazvat zlatým dolem, já bych ho nazvala tukovými
slojemi.“
Cajthamlová (nad stolem hrůzy): „To je naprosto nesmyslná skladba stravy.“ Havlíček:
„Sušenky, buchty, čokoláda a eště večeře.“ Cajthamlová: „Jak byste popsala tento pokus
o zdravé stravování?“ Kamila: „Jako nepodařený.“
V TBL můžeme fázi hodnocení zaznamenat zpravidla vždy na závěr každé epizody, kdy jsou
soutěžící váženi. Soutěžící dodávají ke svým výsledkům i zdravotnímu stavu určitou
sebereflexi, svou přispějí pravidelně i trenéři. Kritický přístup k sobě samým i svým
svěřencům však nevylučuje ani zaslouženou pochvalu.
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Buddy (úspěšně shodil devět liber): „Být zde je jako znovu se narodit a chci být zdravý.
[…] Udělal jsem opravdový pokrok.“ Dolvett: „Tohle je opravdu skvělé.“

Obezita patří mezi civilizační choroby a představuje závažné téma dnešní doby. Ačkoliv
každý zná alespoň přibližně způsob, jakým být štíhlejší a zdravější, není často dostatek pevné
vůle ke změně celého životního stylu. Soutěžící a účastníci považují JTCJ i TBL za šanci, jak
napravit svůj aktuální zdravotní stav i způsob života. Zpracování fáze nápravy je rámcováno
tzv. heroicko-soucitným rámcem – a to zejména v TBL, kde je kladen důraz na emotivní
lidské příběhy.

Rámec heroicko-soucitný
Soutěžící jsou zpočátku soutěže zobrazováni jako jedinci, kterým hrozí reálné zdravotní
nebezpečí, a kteří jsou bez odborníků naprosto bezradní a nevědí, jak zachránit svůj život pro
svou rodinu a své nejbližší.
V závěru série se soutěžící díky TBL stávají hrdiny, kteří vydrželi všechna úskalí, jež na ně
čekala, a vzali osud pevně do svých rukou, postavili se čelem obezitě. Příkladnou scénou je
návštěva Bílého domu, přičemž už svým pozváním Michelle Obama skládá hold soutěžícím
a chce s nimi osobně pohovořit o tom, jakou cestu ušli a poukázat tak na problém obezity,
kterým se dlouhodobě zabývá zejména u dětí.
Soutěžící jsou taktéž heroizováni ze strany trenérů a rodiny.
Mark (vchází do lobby v Bílém domě po proměně šatů). Bob: „Vypadáš neuvěřitelně.“
(má překvapený výraz) Dolvet: „Mark vypadá fantasticky.“ […] Bob: „Myslím, že je velmi
zajímavé, že když si poprvé vstoupil do celé TBL zkušenosti, přišel jsi hlavně se svým
synem a pro svého syna. A teď je Chism vyřazený a ty … jaký to je pro tebe pocit?“ Mark:
„Víte, že to pro mě bylo nejhorší, vůbec jsem si to takhle nepředstavoval. Ale musel jsem
změnit svoje myšlení, říkal jsem si, že jsem tady z nějakého důvodu a Chism bude fajn, já
budu fajn a toto mě nutilo jít dál, to mě motivovalo.“
Opouštějí Marka v místnosti samotného s tím, že pro něj mají ještě jedno překvapení.
Vchází rodina. Syn a dcera k němu běží. Dcera: „Můj bože, vypadáš úplně jinak.“
Markova žena: „On je moje všechno. […] Tohle mě utvrzuje v tom, jak moc ho miluji jako
otce i jako manžela.“ (pláče)
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Michelle Obama: „Vítejte v Bílém domě. (prohlíží si soutěžící) Já vás ani nepoznávám.
Vypadají skvěle, ó můj bože. (střih) Jsem velký fanoušek TBL. Protože tato soutěž inspiruje
mnoho z nás. Vypadají fenomenálně, ale důležitější je, že jsou sebevědomí v tom, co dělají.
Byla jsem unešená, unešená.“
Ačkoliv jsme tentokrát začali citacemi z TBL, protože je zde tento rámec patrnější, najdeme
jej i ve JTCJ. Rámec je v tomto případě aplikován zejména v situaci, kdy účastníci JTCJ splní
podmínky, které jim na začátku byly stanoveny.
Cajthamlová: „Dneska jsme přepadli víc než Terezu, spíš jejího muže. […] Myslím, že nám
jasně naznačil, že tohle není jeho hra. Celé to začínalo tak, že bude oporou. Myslím si, že
je na to Tereza sama. O to víc mě, až bych řekla, dojalo, jak to bere vážně.“
Vypravěč: Ze tří měsíců se bezmála polovinu času Iva nemohla hýbat kvůli kolennímu
vazu. Přesto pouhou změnou stravy dosáhla rapidní změny v objemech a i tuku ubylo
poměrně dost. Gratulujeme.“

Shrnutí
Ačkoliv se v porovnání kvalitativních obsahových analýz oba výzkumné vzorky do značné
míry lišily, rámcová analýza ukázala, že hlavní tematické rámce aplikované na JTCJ a TBL
jsou do značné míry velmi podobné až shodné. Rámcová analýza byla provedena ve čtyřech
hlavních celcích, přičemž v každém z nich byly nalezeny nejdůležitější způsoby rámcování.
Nejčastějším rámcem použitým v obou výzkumných vzorcích, byl rámec kritický. Analýza
však objevila také rámec individuálně–emotivní, rámec sebeobhajoby a rámec heroickosoucitný. Tyto rámce dávají dohromady celek, který je divácky atraktivní.
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ZÁVĚR
Cílem této diplomové práce bylo přispět do diskuze, jejímiž tématy jsou zdravý životní styl
a způsob, jakým jej prezentují svým příjemcům média. Na základě empirického výzkumu
bylo zjištěno, že určujícím je nejen obsah, ale také způsob jakým je tento příjemcům
prezentován. V obou výzkumných vzorcích, televizních pořadech „Jste to, co jíte“ a „The
Biggest Loser“, se určujícím stala kombinace hlavního tématu (obezity) a formy vystupování
moderátorů pořadu.
V českém ,Jste to, co jíte´ byla po kvalitativní obsahové analýze určena jako centrální
kategorie, ke které směřují nominální kódy, vztah moderátorů a účinkujících jako role
přísného rodiče a dítěte. Moderátoři v tomto vztahu určují pravidla, hlídají, trestají i chválí,
zatímco účinkující přebírají roli dítěte a obezita je u nich prezentována jako projev dětskosti,
tj. nedostatku samostatnosti a závislosti na péči druhých. Zhubnout v tomto případě znamená
odstranit slabost, stát se samostatnějším, sebevědomějším a uvědomělejším jedincem, který
plnohodnotně zvládá fyzickou a psychickou zátěž spojenou s jeho každodenními
povinnostmi.
V americkém „The Biggest Loser“ byla jako centrální kategorie, přes záměrně zvolené
odlišné společenské a mediální prostředí, určena stejná centrální kategorie – vztah moderátora
a soutěžícího, přičemž v tomto případě moderátoři přebírají roli trenérů a soutěžící roli
objektů tréninku. Moderátoři ve své roli určují komunikační styl, pravidla, rytmus dne
i způsob, jakým soutěžící bojují proti obezitě. Obezita je potom u soutěžících, jako objektech
tréninku, prezentována jako projev nedostatečné poučenosti o tom, jak zacházet se svým
tělem, jak mít dobrou fyzickou i psychickou kondici. Zhubnout v tomto případě znamená
získat sílu, stát se sebevědomým samostatným jedincem.
Rámcová analýza následně ukázala nejdůležitější způsoby rámcování pořadů, které
dohromady formují divácky atraktivní celek. Tyto rámce byly opět do značné míry velmi
podobné až shodné u obou výzkumných vzorků. Nejčastěji používaným rámcem byl ve
výzkumu určen rámec kritický. Dominantní v tomto případě bylo zdůraznění skutečnosti, že
tělo je prostředkem, který určuje náš život, ať už jde o jeho délku nebo kvalitu. Účastníci (či
soutěžící) se vzhledem ke své fyzické kondici o své tělo dostatečně nestarají a zároveň nemají
představu, jakým způsobem tuto situaci mohou změnit. V některých případech od kritického
rámce přecházíme až k rámci kurióznosti.
Následuje rámec individuálně-emotivní, rámec sebeobhajoby či rámec heroicko-soucitný.
Tyto rámce poukazují u soutěžících na příčinu obezity a následně hodnotí jejich výkon.
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SUMMARY
The aim of this diploma thesis is to contribute to the discussion involving topics like healthy
lifestyle and the way how it is presented by the media to their audiences. The empirical
research showed that determining is not only content, but also the way how it is presented to
recipients. In both research samples, shows “Jste to, co jíte” and “The Biggest Loser”, the
determining element was the combination of the main topic (obesity) and the manner of the
show moderator. In the Czech one, after the quantitative content analysis, the relationship
between the moderator and the participants in roles of the strict parent and a child was
identified as central category, to which nominal codes aim. The moderator in this role define
rules, watch over, punish and commend, while the participants take over the role of a child
and obesity is by them presented as a manifestation of babyishness that is lack of
independence and addiction to the care of the others. Losing weight in this case means getting
rid of weakness, becoming more independent, self-conscious and confident individual, who
fully copes with physical and psychical onus connected with everyday duties.

In The Biggest Loser was, despite different social and media environment, set the same
central category – the relationship between moderators and contestants. But in this case the
relationship was more of a coach and sportsmen. Moderators in their role define the
communication style, rules, rhythm of the day and also the way how contestants fight against
obesity. Obesity is then viewed as a manifestation of insufficient education regarding body
care, good physical and psychical condition. Losing weight in this case means gaining power,
becoming self-confident and independent individual.

Frame analysis showed the most important ways of framing shows that together form an
interesting complex for the audience. These frames were largely similar or almost the same by
both the analyzed shows. The most often used frame in the research was defined the critical
frame. Follows the individually-emotional frame, self-advocacy frame or heroiccompassionate frame.
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Záznamový arch pro televizní pořad Jste to, co jíte
Číslo záznamového archu: 3
Název pořadu: Jste to, co jíte
Číslo epizody: 3
Délka: 50:08:07
Vysílatel (rok): Prima (2012)
Účinkující: Petr Havlíček (PH), Kateřina Cajthamlová (KC), účastnice pořadu Kamila (K), vypravěč (V),
přátelé Kamily (PK), matka Kamily (MK)

TIME KÓD

OBRAZ

SLOVO

ukázka obsahu,
který bude epizoda
obsahovat

V: „Neskutečná
proměna obyčejné
studentky v krásnou
labuť.“

0:57 – 2:47

představení K,
ukázka jejího životního
stylu

K: „Nemá se to, ale já
nemám čas a vařit
neumim.“

2:47 – 3:40

představení K,
ukázka jejího životního
stylu

V: „I během brigády
K polehává a takhle se
prozobala až k 115
kg.“

0:10 – 0:55

NOMINÁLNÍ KÓD

změna

nezdravý životní styl

nezdravý životní styl

V: „Kamila ztloustla,
myslim, že to jsou ty
rychlý občerstvení,
chaotickej, hektickej
život – takže civilizační
choroba.“

civilizační choroba

5:03 – 5:38

lékařské vyšetření K,
určení lékařské
diagnózy

V: „K musí projít
důkladnou
prohlídkou.“

civilizační choroba

5:39 – 6:16

trest v případě, že by
K nedodržela
stanovené cíle

KC: „Poslyš, co ona si
na sebe vymyslela za
bič?“

4:03 – 4:48

PK a MK se vyjadřují
ke K životnímu stylu

trest
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Příloha č. 2 – Záznamový arch pro televizní pořad The Biggest Loser

Číslo záznamového archu: 11
Název pořadu: The Biggest Loser
Číslo epizody: 1
Délka: 1 : 20 : 47
Vysílatel (rok): NBC (2012)
Účinkující: Boba Harper (BH), Dolvett Quince (DQ), Alison Sweeney (AS), soutěžící (S)

TIME KÓD

OBRAZ

SLOVO

NOMINÁLNÍ KÓD

0:00 – 1:46

pořad začíná, AS
dramatickým hlasem
vítá u sledování
pořadu, první záběry
na S

S: „I am tired of being
fat.“

emoce

1:47 – 2:46

sestřihy obsahu celého
dílu – trenéři křičí na
S, ti jsou vyčerpaní

BH: „Hurry up!.“;
“It´s right here, in
your head.“; „Make
excuses or make a
change.“

3:00 – 4:14

AS vítá S v pořadu,
představuje pravidla

AS: „Welcome, behind
m eis the gate, the
place where the
dreams come true.“

4:14 – 5:36

AS se ptá S na jejich
výmluvy, které je
dovedly až k současné
váze

5:36 – 7:10

představení S ve střihu

7:12 – 8:15

S plní první úkol,
jedna z dvojic
nevstoupí do domu

akce

akce

S: „Time.“; „I am a
single mother of
three.“; „Life is busy
on the farm.“

emoce

S: „My name is (…) I
have three children
and my wife is my best
friend.“

životní příběh

S: „I´ll do my best.
Alright, just sprint.“

emoce
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