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Úvod
Společnost se neustále mění. Tak, jak se vyvíjela lidská bytost, vyvíjí se i lidská
společnost. Mění se životní styl, společenské, lidské, sociální i morální hodnoty.
Stejně tak se mění i generace dospívají mládeže - adolescentů. Adolescence jako taková je
významnou etapou ontogeneze. Proto je důležité, aby každý člověk, který se setkává a pracuje
s touto věkovou skupinou, měl snahu jí porozumět.
Diplomová práce s názvem Vliv médií na vnímání body image u adolescentů se
zabývá vysvětlením a popisem pojmu body image. Ukazuje, jak se měnily tělesné proporce
a vztah k tělu v jednotlivých historických obdobích. Popisuje, jaké techniky lze využít při
posuzování spokojenosti s vlastním tělem.
Dále se práce zabývá sebepojetím a sebeuvědomováním si sama sebe. Postupný vývoj
identity ukazuje v jednotlivých vývojových etapách života člověka. Upozorňuje na poruchy
sebeuvědomování a jejich možné následky v různých sociálních interakcích.
Adolescence jako vývojové období je velmi složité. Jedná se o přechod z dětství do
dospělosti, při němž dochází ke komplexní proměně osobnosti. Práce ukazuje adolescenci
v mnoha pohledech. Popisuje jednotlivé změny, které adolescence navozuje ve vnímání
vlastního těla adolescenta, změny v kognitivních funkcích, emocionalitě, sociálních vztazích
a poukazuje na rizikové či problémové chování, jež se může v tomto období vyskytnout.
Médii jako důležitým komunikačním prostředkem, jejich vývojem, mediálními
strategiemi a reklamou se zabývá další teoretická kapitola práce.
Spotřební trendy společnosti udávají, jakým směrem se reklama ubírá a jaký mediální
obraz společnosti je v ní preferován. Často se v ní objevují různé oblasti body image a ty
potom ovlivňují tlak na vnímání tělesných proporcí ve společnosti.
Vliv médií a především reklamy v dnešní společnosti stoupá a je zajímavé, do jaké
míry ovlivňují dospívající mládež v jejich rozhodování o postoji k vlastnímu tělu. Dále se
empirická část práce zabývá tím, do jaké míry je tato věková skupina spokojena s vlastním
tělem a zda je pro ni důležitý v tomto ohledu pohled vrstevníků. Práce má za úkol zmapovat
činitele ovlivňující body image u adolescentů.
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1 Body image
Pokud se hovoří o body image, je třeba nejprve zodpovědět otázku, zda může lidské
tělo promlouvat a zda je schopné poskytovat druhým informace o člověku, jeho pojetí sebe
sama. Termín body image lze volně přeložit jako obraz těla, sebepojetí jedince. Je to jedincův
postoj k vlastnímu tělu. Jedná se vlastně o pohled do zrcadla. Člověk se vidí a vnímá sám
sebe. Hodnotí se ve své mysli a snaží se odhadnout, jak jej vnímají ostatní. Tento obrázek je
ovlivněn především přesvědčením, postojem, médii, společností a vrstevníky.
Tělo a body image, na které navazuje spotřební chování jedinců a marketing, přitahují
badatele společenskovědních oborů již nějakou dobu. Pojem body image se začal
v psychologických a sociologických souvislostech používat od roku 1950. Poprvé se
výzkumem vnímání obrazu vlastního těla začal zabývat Paul Schilder, a to ve dvacátých
letech 20. století. Sociologie těla se stala v devadesátých letech 20. století samostatnou vědní
disciplínou, když Bryan Turner začal razit výraz somatická společnost, aby popsal nově
nalezený význam těla v soudobé sociologii (Grogan, 2000). Další vědní disciplína, která se
zabývá zkoumáním těla, je antropologie.
Jak dokumentují mnohé studie v těchto oborech, v rámci zkoumání body image se
ukazuje jako velmi důležité především spojení mezi spotřebou a tím, jak spotřebitel vnímá své
tělo. Pocit spokojenosti se sebou samým je často spojen s vlastní schopností přiblížit se ideálu
krásy. Tato schopnost pak úzce souvisí s chováním v různých oblastech spotřeby, jako např.
ve spotřebě jídla, ale i některých léčiv, služeb v oblasti sportu, kosmetiky, lékařských
zákroků, zeštíhlujících kúr apod. (Koudela, 2012).
V posledních letech lze pozorovat velký nárůst zájmu člověka o vlastní tělo,
především o jeho vzhled, ale i o jeho funkčnost a o možnosti péče o něj. Tyto tendence se
projevují např. ve zvýšených nákladech na cílenou péči o tělo, zdravou výživu, v narůstajícím
zájmu o pohybové aktivity, různé kosmetické úpravy, ale i o zákroky plastického chirurga
(Fialová, 2006).
Image jako taková může ovlivnit šance na úspěch. Pokud se jedinec cítí dobře,
uvědomuje si, že skvěle vypadá, cítí větší sebedůvěru, sebeúctu, zvyšuje se jeho výkonnost a
má větší šanci na úspěch. V tomto případě se hovoří o pozitivní image. Negativní image
zahrnuje zkreslené vnímání tvaru těla, sebepodceňování, nedostatek suverenity při
vystupování, malé sebevědomí, zanedbávání zevnějšku, nevhodné oblékání.
Sociální zkušenost určuje, jakou představu má člověk o vlastním těle. Představa těla je
elastická a je otevřená změně působením nových informací. Mediální obrazy mají mimořádný
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vliv na změnu ve vnímání a hodnocení těla, a to v závislosti na významu, jaký divák těmto
podnětům přisuzuje (Grogan, 2000).
Všichni mají své představy a pocity, jak ostatní hodnotí jejich vzhled a co o nich tento
vzhled vypovídá. Vnímání body image se může pohybovat v rozmezí od velmi negativního
k velmi pozitivnímu. Proto body image může mít podobu negativního nebo pozitivního
hodnocení vlastního těla. U negativního obrazu vnímá jedinec části těla při pohledu do
zrcadla jinak, než jaká je skutečnost. Dochází k přesvědčení, že pouze ostatní jedinci jsou
atraktivní a přitažliví pro své okolí. Toto často ovlivňují i média. Každý den nabízejí obrázky
či fotografie, které ukazují dokonalost lidského těla. Pro většinu populace jsou ale tyto
proporce nedosažitelné. Vnímání body image ovlivňují i přátelé, rodina, reklama, kulturní
pozadí a celebrity. U pozitivního obrazu vnímání těla jedinec pochopil, že fyzický vzhled
osoby říká okolí velmi málo o hodnotách a charakteru jedince, cítí hrdost na jedinečnost
svého těla.
Snahy o docílení dokonalého vzhledu se výrazně projevují na životním stylu jedince i
na celkové kvalitě života, a to pozitivně i negativně. Péče o vzhled se během života vyvíjí a je
velice individuální. Zatímco pro mladé lidi je péče o vzhled doménou, staří lidé se o svůj
vzhled starají v menší míře.
Z mnohých výzkumů vyplývá, že až 55 % informací o člověku poskytuje řeč těla.
Ludmila Fialová ve své publikaci Moderní body image uvádí, že většinu sdělovaných věcí o
osobě předáváme pomocí složité směsi, a to pomocí vzhledu, držení těla, vystupování,
gestikulace, pohledů a mimických výrazů. Dále výzkumy ukazují, že 90% lidí si vytváří
úsudek o druhých z prvního dojmu, jenž zpravidla vzniká do 4 minut od počátku setkání. Dá
se tedy všeobecně říci, že tělesný vzhled je součástí komunikace a má vliv na názor, představy
a reakce druhých vůči jedinci. Nejrizikovější skupinou populace jsou adolescenti, neboť
procházejí významnými psychologickými a fyzickými změnami, a proto jejich vnímání a
reakce druhých na jejich body image jsou velice citlivé.
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1.1

Tělesné proporce v historii
Body image je pojem označující psychický stav, na jehož základě vnímáme své tělo.

Nejedná se pouze o přirozený vzhled člověka, ale toto hodnocení a vnímání zahrnuje v širším
pojetí body image i další složky, které doplňují úpravy těla. Do tohoto pojetí lze zahrnout
barvení vlasů, náušnice, lakování nehtů, náramky, prstýnky, ale třeba v dnešní době i tetování
a piercing. Další důležitou složkou je oděv.
Každá kultura spojuje a spojovala body image s ideální podobou těla. Představy o
ideálu krásy, zastávané módy a používaného oděvu, tedy vnímání jakéhosi prototypu
krásného člověka, se liší v různých kulturách (Koudela, 2012).
Již v minulosti se v jednotlivých historických obdobích řešilo pojetí krásy. V každé
době bylo ovlivněno kulturními trendy, jež v dané době převládaly. Do společnosti pronikaly
i módní trendy jiných kultur a etnik.
V nejranějším období sloužilo oblečení jako ochrana pohlavních orgánů, a to zejména
kvůli plodnosti. Nejdůležitějším důvodem bylo zachování kmene, tedy podpora natality.
Dalším praktickým důvodem byla ochrana těla proti povětrnostním vlivům, později oděv
chránil proti studu a ve třetím stádiu se používal z estetických důvodů (Koudela, 2012).
Antická společnost vyznávala kalokagathii, tedy ideál harmonie tělesných a duševních
sil, soulad krásy a dobra. V tomto období se kladl důraz na mužnou dokonalost (Akademický
slovník cizích slov, 2001). Mužské tělo bylo považováno za přitažlivější. Zatímco u žen
převažují oblé tvary, u mužů je vyžadována svalnatá atletická postava. Ženský ideál krásy
představovala trojská Helena.
V období středověku se mění náhled na lidské tělo. Křesťanská ideologie
zdůrazňovala spíše zájem o duchovní život a zavrhovala péči o tělesný vzhled. Pro tělo byla
typická bledá pleť a štíhlá astenická postava. Pokud se ve společnosti objevila žena či muž
s nadváhou, nebo dokonce s obezitou, hledala se příčina především v tělesných nemocech a
poruchách.
Renesance přináší změnu v pojetí člověka. Snaží se objevit a najít tělesné typy, jež by
odpovídaly nějakému univerzálnímu principu „mužství a ženství“. Proto je kladen důraz na
sekundární pohlavní znaky obou pohlaví. (Fialová, 2006).
Barokní styl se částečně prolínal s klasicismem a měl v centru zájmu harmonii
postavy. U žen kladl důraz na části těla symbolizující reprodukční úlohu. Znaky ženské
postavy tedy byly kulatost v oblasti břicha a pánve, která byla způsobena velkým množstvím
podkožního tuku. Podle dostupných pramenů prý v této době korpulentnost těla vyjadřovala
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sociální postavení. Společností se nesl názor, že bohatá urozená žena nemůže být štíhlých
tvarů.
Dvacáté století přináší nové tendence. Toto období je pro kult lidského těla v historii
nejvýznamnější a nejdynamičtější. Pro ženy se stává ideálem štíhlá postava, pro muže pak
štíhlá a přiměřeně svalnatá. Nadváha (jak u mužů, tak u žen) je vnímána jako fyzicky
neatraktivní a je asociována s dalšími negativními charakteristikami ( Grogan,2000). Studie
odhalovaly přímou vazbu mezi nadváhou a dřívějším úmrtím. Proto se objevují první snahy o
zavedení zdravé výživy.
V 50. letech byl svět ovlivněn tělesným ideálem Marilyn Monroe. Její vzor útlých
boků a vyrovnaných obvodů boků a prsou vedly v 60. letech v ženské populaci k
velkému nárůstu poruch příjmu potravy. K tomuto fenoménu přispěla jistě i Angličanka
Leslie Hornby Amstrong, ve společnosti známá přezdívkou „Twiggy“. Tato modelka se stala
vzorem pro celou generaci mladých žen pro svou doslova vychrtlost.
V současnosti stále přetrvává ideál štíhlé postavy, převážně štíhlých boků a hýždí, ne
však přehnaná vyzáblost, která se projevila negativně na zdraví některých žen (Fialová, 2006).
Lidské tělo je vnímáno jako specifický objekt, na nějž lze nahlížet čtyřmi způsoby:
-

tělo je zvláštní objekt – je tím nejcennějším, co člověk na světě má, je podmínkou
jeho existence;

-

tělo je prostředek komunikace;

-

tělo je předmětem hodnocení druhými a objekt prestiže;

-

tělo je objekt péče – je ošetřováno, je o něj pečováno, je zkrášlováno, měněno
různými jemnými prostředky, ale někteří jedinci jsou schopni využít služeb
plastické chirurgie tak, aby byli v souladu s představami o kráse a zdraví
(Koudela, 2012).

Hlavní roli ve vnímání těla hrají média, protože prezentují ideál štíhlé a pevné
postavy. Zveřejňují reklamy na různé výrobky, s jejichž pomocí lze tělesného ideálu
dosáhnout bez fyzické námahy a držení drastických diet. Ty postupně nahrazuje sportem a
cvičení. Pro vytvarování postavy do ideálních proporcí jsou četní jedinci ochotni utratit
nemalé částky peněz za výrobky, které jim umožňují vypadat zdravě, mladě, přitažlivě.
V bohatých západních společnostech je štíhlost většinou spojována se štěstím, úspěchem,
mládím a společenskou přijatelností. Nadváha je spojována s leností, nedostatkem vůle a
ztrátou kontroly (Grogan, 2000).
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1.2

Spokojenost s tělem a jeho posuzování
Body image je tvořen konstruktem, který obsahuje několik podstatných pojmů. Tyto

pojmy se vztahují k vlastnímu posuzování a hodnocení těla. Řadí se mezi ně například tělo,
tělesná zkušenost, tělesné schéma, uvědomělost těla, tělesné ohraničení, postoj k tělu,
sebeúcta, sebepojetí.
Pro hodnocení spokojenosti s vlastním tělem se používají různé techniky. Jednou
z nich je takzvaná technika siluety. Jedná se o kvantitativní metodu měření.
Účastníkům měření jsou překládány obrázky siluet jednotlivých postav, a to od
nejštíhlejší až po velmi silnou. Úkolem je, aby účastník hodnocení vybral siluetu podobnou
jeho vlastní postavě a pak siluetu, kterou považuje za ideální. Za ukazatele spokojenosti, či
naopak nespokojenosti je pak právě považován rozdíl mezi těmito postavami.
Studie pracující s touto technikou prokázaly, že ženy vykazují spolehlivou tendenci
volit ideální postavu štíhlejší, než je jejich vlastní postava. Ženy většinou označují za svou
„skutečnou postavu“ poněkud silnější siluetu, než je postava, již by většina mužů považovala
za přitažlivou (Grogan, 2000).

Stupnice

hodnocení

siluety

ženské

postavy (Zdroj:

Sarah

Grogan,

Body

Image)

Metoda techniky siluety se používá také u mužů. Ti mají též určit tu nejvíce podobnou
jejich skutečné postavě, poté postavu, jakou by si přáli mít, a nakonec postavu, již by
preferovaly ženy.
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U mužů bylo prokázáno, že jsou vesměs se svou postavou spokojeni.

Stupnice hodnocení siluety mužské postavy (Zdroj: Sarah Grogan, Body Image)

Z toho vyplývá, že nespokojenost s tělem u žen je velice často spojena s pocitem
nadváhy, zatím co u mužů je nespokojenost s tělem spojena buď s pocitem nadváhy, nebo
podváhy. V průměru muži nevidí velký rozdíl mezi svou skutečnou a ideální postavou.
Aby došlo k objektivnímu zhodnocení tělesných proporcí, je nutno použít minimálně
tři měřitelné parametry. Volí se mezi výškou, hmotností, pohlavím, obvody těla, tělesným
typem a proporcemi. Pro stanovení optimální hmotnosti těla se používá metoda Body Mass
Index (BMI). Ta poměřuje vztah hmotnosti k tělesné výšce. Vzorek výpočtu BMI je tělesná
hmotnost (kg) / výška2 (m). Výsledek výpočtu, se pak porovnává s tabulkou hodnot, kde nižší
hodnoty BMI ukazují podváhu a naopak vyšší hodnoty nadváhu a obezitu. Nutné je
podotknout, že u těhotných nebo kojících žen, sportovců a dětí se toto měření nepoužívá,
neboť výsledky mohou být zkreslené.
Tabulka BMI a zdravotní rizika
BMI

Kategorie podle WHO

Zdravotní rizika

<18,5

podváha

Poruchy příjmu potravy

18,5 – 24,9

Normální váha

Minimální

25,0 – 29,9

Nadváha

Lehce zvýšená

30,0 – 34,9

Obezita stupeň I.

Středně vysoká

35,0 – 39,9

Obezita stupeň II.

Vysoká

>40

Obezita stupeň III.

Velmi vysoká

Další metodou posuzování tělesných proporcí je kaliperační měření. Toto měření se
provádí speciálními kaliperačními kleštěmi, jež měří síly kožních řas a tím procento
antropometrického tuku v těle. Měření se provádí na lýtku, stehně nad patellou, na boku,
břiše, zádech, na paži – sval triceps, na hrudníku I, hrudníku II, na bradě a tváři. Výkon je
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nutno provádět přesně a mít v něm značnou praxi. Při jeho opakování je nutno dbát na to, aby
jej prováděla jedna a tatáž osoba.
K posuzování spokojenosti s tělem se používají i další metody, jako je například
dotazníková studie, studie využívající rozhovorů, techniky odhadování velikosti vlastního
těla.
Důležitou roli posuzování vlastního těla hrají i behaviorální ukazatelé nespokojenosti.
Jednou z metod hodnocení obav o tvar postavy a tělesnou hmotnost je nepřímé zkoumání
využívající monitorování různých typů chování, které by podle očekávání mohly z takových
obav vyplynout (Grogan, 2000).
Mezi behaviorální ukazatele nespokojenosti s tělem patří snaha změnit tvar postavy
pomocí diet. Snaha změnit tělesnou hmotnost a tvar postavy snížením příjmu potravy se
projevuje spíše u žen než u mužů. Z výsledků průzkumů vyplývá, že dietu drží alespoň někdy
95% žen, zatímco muži jen ve 25%.
Dalším behaviorálním ukazatelem nespokojenosti s vlastním tělem je využívání služeb
estetické chirurgie. Tento obor plastické chirurgie pomáhá vylepšovat vzhled a vypořádat se
s nedostatky těla.
Kosmetické chirurgii se podrobují v současné době hlavně ženy, ale vzrůstá i počet
mužů. Většina mužských pacientů žádá plastiku nosu nebo odstranění tuku na břiše pomocí
liposukce. U žen převažuje plastika prsou pomocí implantátů, plastika nosu a plastika
převislých víček.
Nemalé procento žen a mužů se snaží zlepšit postavu sportovní aktivitou. U mužů
v tomto směru převažuje cvičení s činkami a kulturistika, neboť se předpokládá, že povedou
k nárůstu svalové hmoty, a tak přiblíží tělo mezomorfnímu ideálu (Grogan, 2000).
V období dospívání se mění význam vlastního těla. Dene Goldbergerová (1990) tvrdí,
že adolescence je období, kdy u mladých žen vrcholí obavy o obraz postavy vzhledem
k probíhajícím fyzickým změnám, jež dívky vzdalují od ideální štíhlé postavy, jakou by
chtěly mít (Grogan, 2000). Výzkumy uvádějí, že většina mladých dívek není spokojena
s tvarem a proporcemi své postavy. Často je srovnávají se štíhlými modelkami v časopisech.
U dospívajících chlapců je ideálem mužského těla spíše atletický typ postavy, tedy
štíhlá, svalnatá postava podobná ideálu dospělých mužů. Často srovnávají svou postavu
postavami přátel v referenčních skupinách.
Je zřejmé, že obraz těla je stejně důležitý jak pro dospívající chlapce, tak pro
dospívající dívky.

2 Tělo a identita
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Pojem identita lze vysvětlit jako prožívání pocitu vlastní totožnosti, jedinečnosti v čase
a prostoru. Osobní identita klade dvě základní otázky: „Kdo jsem já?“ a „Kam patřím?“
Základním aspektem identity je sebepojetí a sebeuvědomování, což probíhá pomocí
kognitivní, emocionální a motivační složky.
Identita a sebepojetí člověka se vyvíjí v průběhu celého života. Sebepojetí se vytváří
od raného věku a vyvíjí se na základě zkušeností se sebou samým. Odborné prameny uvádějí,
že už u dítěte mezi 3. a 6. měsícem života se postupně rozvíjí uvědomění si své vlastní
osobnosti.
Okolo jednoho roku života si začíná dítě uvědomovat své tělo a jeho tělesné aktivity.
Začíná vnímat i citové prožitky, vlastní hodnoty, a to pomocí reakcích druhých, v tomto
období především matky.
V období batolete se především rozvíjí vztah k osobnímu vlastnictví. Dítě si
uvědomuje vlastní proměnlivost a samostatné jednání v podobě prvního vzdoru. Získává také
první sociální role, jež významně ovlivňují jeho sebepojetí. Objevuje se decentrace
v poznávání. Dítě si uvědomuje, že je jedním z objektů vnějšího světa. Uvědomění si sama
sebe se projevuje v samostatném jednání.
V předškolním věku sebepojetí závisí na názoru rodičů. Právě od nich dítě nekriticky
přebírá názory na sebe sama. Ztotožnění se s rodiči posiluje sebevědomí dítěte. Více si
uvědomuje sociální role a rozdíly mezi pohlavími, a to především prostřednictvím učení
podmiňování a identifikací.
Ve školním věku se identita stává subjektivním obrazem vlastní osobnosti. Tento
obraz vyplývá ze zkušenosti se sebou samým a vliv na něj mají i názory, postoje a hodnocení
druhých lidí, především rodiny a nejbližších. Identita je rovněž určena příslušností k sociální
skupině. V tomto období narůstá vliv vrstevnické skupiny. Dítě se s ní identifikuje, posuzuje
se decentrovaně, dokáže se již hodnotit z více hledisek.
Období dospívání se dělí na dvě fáze. Změny v tělesné sféře související s nástupem
hormonálních změn a změny související s rozvojem oblasti kognitivních procesů mají za
následek výrazné změny i v oblasti sebepojetí (Langmeier a Krejčířová, 1998). První
vývojovou fází je pubescence. V této fázi vývoje nastupuje úsilí o hlubší poznání sama sebe.
U jedinců se objevuje zvýšená sebekritičnost, emoční labilita, která komplikuje sebepoznání,
introspekce zaměřená na vlastní pocity, myšlenky, prožívání. Mění se vnímání vlastní
tělesnosti. Sebepojetí se stává komplexnější a diferenciovanější. Pro jedince je důležitá
sebeúcta. Ta často bývá sociálně ovlivněna. Na názory druhých v okolí reaguje přecitlivěle,
podrážděně a ve svůj neprospěch. Ve druhé fázi dospívání, v adolescenci, narůstá význam
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partnerských vztahů. Pokračuje proces osamostatňování se. Postupně se urovnávají vztahy
s rodiči, identita jedince potvrzuje osobitost. Někteří si vytvářejí identitu nápodobou svých
vzorů. Součástí identity se stává vlastní tělo. Adolescent bere zevnějšek jako prostředek
k dosažení akceptace a prestiže. Zakládá si na atraktivitě, výšce postavy i na fyzické síle.
Šafářová (2002) volbu negativní identity nestaví proti neúspěchu v plnění společností
oceňovaných norem, ale vidí ji spíše v kontextu hledání identity. Pokud se nedaří úspěšně
nalézat odpovědi na otázky „kdo jsem“, „kam směřuji“, „jaký jsem“, „čemu věřím“, může
nabízet větší pocit orientace ve světě přijetí konceptu negativní identity, být raději někým
špatným než nikým.
Období dospělosti je složitější. Probíhá u různých lidí v odlišnou dobu. V mladé
dospělosti člověk získává vědomí nově nabyté samostatnosti a nezávislosti. Projevuje se
změna myšlení. Jedinec cítí potřebu změny, získává nové role a statusy ve společnosti. Právě
sociální role jsou v tomto období důležitou složkou identifikace. Ve střední dospělosti ubývá
tělesná atraktivita. Nastupuje stárnutí, což znamená ztrátu určitých výhod. Často se u jedinců
vyskytuje popírání skutečnosti. Přichází krize středního věku, jež mění postoj k hodnotám, a
lidé bilancují minulost. Ve starší dospělosti je proces stárnutí spojený s úpadkem tělesných
funkcí. Stárnutí vytváří tlak na změnu hodnotového systému a mění postoj i k vlastnímu tělu.
Ubývá prestiže, ztrácí se atraktivita. To vede k realistickému postoji zvládnout změny a nalézt
novou přijatelnou identitu.
V období stáří člověk ztrácí profesní role, získává horší sociální status a dostává se do
stále větší anonymity. Mění se způsob jeho života, životní styl. Kvůli nemoci a
nesoběstačnosti se může jedinec dostat do nového prostředí domova důchodců či léčebny pro
dlouhodobě nemocné. Jeho individuální orientace v něm je pak velice obtížná. Celé období
má vliv na identitu člověka. Nicméně i v tomto životním období hraje tělo zásadní roli.
Tělo je hlavním prostředkem k sebevyjádření a ke spojení člověka se světem, a proto
je i klíčem k pochopení celého „já“. Významně ovlivňuje sebedefinování jedince. Přestože má
člověk dar myšlení a řeči, jsou jeho city a zdraví výstižněji vyjadřovány prostřednictvím těla.
Způsob, jakým vnímá tělo a pohyb, a to, jakou mají tyto faktory pro něj důležitost, určuje jeho
tělesnou identitu (Fialová, 2006).
V různých sociálních situacích uplatňuje jedinec svůj tělesný vzhled. Již od období
adolescence se podle něho lidé rozlišují. Mnozí si ale nechtějí přiznat, že právě tento aspekt
má vliv na rozhodování a úsudky.
Tělo jako objekt sociálního a kulturního vývoje podléhá měnícím se normám a
hodnotám, které ovlivňují sebepojetí (Fialová, 2006). Tím, že se lidé od sebe odlišují různými
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somatickými znaky, přiřazují se k určité kulturní a sociální skupině. Někteří psychologové se
ve svých studiích shodují na tom, že spokojenost s tělem nesouvisí se skutečným tvarem ani
proporcemi postavy. Stejný tvar postavy je různými lidmi a společenskými skupinami vnímán
a hodnocen odlišně.
V dnešní době se tělo stává určitým instrumentem k uplatnění. Různé společnosti a
mnozí výrobci si dávají záležet na propagaci produktů, které ovlivňují dosažení ideální
hmotnosti, opálenosti a zdatnosti jedince. Především společenské vlivy mají vliv na to, jak
lidé tělo přestavují a jak ho prožívají. Právě pomocí práce na sobě a dostatečně velkých
investic vznikají možné představy o tom, že se dá tělo formovat a určitým způsobem
přeměňovat.
Již od počátku 20. století se lze setkat s přibýváním poruch individuálního vnímání
těla, a to především tělesného sebepojetí. Jde o doprovodný znak organicko - neurologických
onemocnění. Tyto poruchy se vnímají v souvislosti s psychopatologickými onemocněními
(Fialová, 2006). Do této skupiny patří především lidé s poruchami příjmu potravy. Jsou to lidé
pociťující nadměrnou nespokojenost s vlastním tělem. Termín poruchy příjmu potravy se
obvykle užívá k označení takových schémat jídelního chování, které se vymykají normálu.
Mezi ně patří přísné omezování příjmu potravy, tedy mentální anorexie, a pravidelné záchvaty
přejídání následované pročišťováním obvykle za pomoci vyvolaného zvracení, užívání laxativ
nebo úporného cviční, tedy mentální bulimie (Grogan, 2000).
Mentální anorexie je porucha příjmu potravy, která se projevuje odmítáním jídla,
s poklesem chuti k jídlu a touhou po zhubnutí. Jsou to opakující se pokusy snížit tělesnou
hmotnost drastickými dietami, zvracením, užíváním různých druhů projímadel a diuretik
(látky pro odvodnění organismu). Jedinec, který trpí touto poruchou, není schopen střízlivého
a objektivního vnímání proporcí vlastního těla, má stále pocit, že musí zhubnout, i když už
není co. Mentální anorektici jsou psychicky nemocní a do značné míry tělesně ohrožení lidé
(Leibold, 1995).
Nemoc se projevuje především rychlým úbytkem tělesné hmotnosti, nadměrným
cvičení, narušením určitých fyziologických funkcí organismu a endokrinními změnami.
Anorektik se vyhýbá jídlu.
Toto onemocnění typicky provází věkovou kategorii 14 až 25 let, ale nejvíce
ohroženou skupinu tvoří dívky ve věku 12 až 18 let. Vyskytuje se více u žen než u mužů.
Pacientů s touto poruchou stále přibývá. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací ČR
onemocní ročně v České republice okolo 500 žen a podle statistiky umírá ročně 5%
nemocných na podvyživení či dehydrataci organismu.
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Pokud není mentální anorexie léčena, přivodí velice závažné zdravotní důsledky.
Jedním z nich je rozvrat metabolismu. Tato nemoc časem může získat chronickou podobu,
pak je velice špatně diagnostikována.
Léčba probíhá u méně závažných případů ambulantně, pokud si ale stav pacienta
vyžaduje soustavnou zdravotní péči, dochází k hospitalizaci. Pro pacienta je důležité přerušit
sociální kontakty, vytvořit nové stravovací návyky. Lékaři podávají anabolika, vitamíny, léky
podporující chuť k jídlu, přípravky bohaté na železo. Důležitou roli v léčbě hraje i
psychoterapie. Novou formou psychoterapie je behaviorální terapie. Tato terapie nepátrá
dlouze po podvědomých příčinách chorobné závislosti, nýbrž začíná ihned s jednoduchým
odnaučováním nesprávných a výukou správných jídelních návyků (Leibold, 1995). Terapie
probíhá buď individuálně, nebo skupinově. Nedílnou součást léčby tvoří i terapie rodinná,
která upravuje především konfliktní situace v rodině. Při depresích a úzkostech jsou podávána
jako pomocná terapie antidepresiva a neuroleptika. Celá léčba je velice náročná a dlouhodobá
záležitost.
Mentální bulimie se definuje jako psychická porucha příjmu potravy, jež se projevuje
extrémními záchvaty nadměrného přejídání a nevhodnými metodami k zábraně tloustnutí.
Mezi tyto praktiky patří především vyvolané zvracení, užití laxativ, diuretik, anorektik a
vyčerpávající cvičení. K tomuto onemocnění často vedou neúspěšné pokusy zhubnout, od
držení různých diet až k cyklu neustálého přejídání a následného zvracení. Jedná se o snahu
čelit přibírání na váze. Toto se může stát posedlostí, ba dokonce závislostí. Nejrizikovější
skupinu tvoří dívky ve věku 13 až 18 let a ženy do 30 let věku.
Za specifické příznaky tohoto onemocnění se označují svalové křeče a bolesti v krku
vyvolané častým zvracením, nezřídka bývají poškozené i zuby a dásně, dostavují se bolesti
břicha, problémy se střevy, únava, dehydratace, kardiovaskulární komplikace v podobě
dušnosti, hypotenze, poruchy menstruačního cyklu tvoří se suchá kůže, otoky, odřeniny a
mozoly. Dívky a ženy s touto poruchou, často nemohou otěhotnět, a pokud se to podaří, plod
nedonosí. Leckdy komplikace ohrožují i život. Časté jsou i případy, kdy se bulimici stávají
závislými na drogách, alkoholu. Může dojít k sebepoškozování či sebevraždě.
Léčba této nemoci je dlouhodobá. Využívá se při ní především psychoanalytická
terapie, skupinová terapie, rodinná terapie, kognitivně behaviorální terapie, muzikoterapie a
různé formy arteterapie. Též se podávají léčiva, a to v podobě antidepresiv, antiepileptik a
léků potlačujících zvracení.

3 Adolescence
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Adolescence je velmi složité vývojové období člověka. Termín pochází z latinského
slova adolescere, což v překladu znamená dorůstat, dospívat, mohutnět.
Časové vymezení tohoto období se v literatuře u jednotlivých autorů velice liší. V našich
sociokulturních podmínkách se nejčastěji uvádí, že toto období trvá přibližně od 15 do 20 let
s určitou individuální variabilitou (zejména v oblasti psychické a sociální, vzácněji i
somatické). (Vágnerová, 2000). Autor Petr Macek se ve své publikaci Adolescence přiklání
k periodizaci, podle níž označuje adolescenci jako celé období mezi dětstvím a dospělostí.
V publikaci též stojí, že dle všeobecného konsenzu se v období adolescence rozlišují tři fáze.
První fází je takzvaná časná adolescence v rozmezí od 10. do 13. roku života. Druhou fázi,
tzv. střední adolescence, časově vymezuje období od 14. do 16. roku. Třetí fáze, pozdní
adolescence, trvá od 17. do 20. roku života. U některých jedinců může toto období přetrvávat
až do 22. roku života. Tato práce se zaměřuje na adolescenty ve věku od 15 do 20 let.
Sociologie používá pro tuto věkovou skupinu lidí názvy mládež, mladiství a nově
teenageři. Z psychosociálního hlediska se toto období vyznačuje sociálními mezníky. Na
začátku jedinec pohlavně dospívá a končí školní docházku, získává právní plnoletost,
připravuje se na profesi a po ukončení této přípravy by se měl stát ekonomicky nezávislým.
Z toho lze vyvodit, že se v zásadě jedná o přechod od dětství do dospělosti. Osobnost se
komplexně mění. Proto patří toto období mezi nejkritičtější a nejtěžší období života. Navíc se
jedinec chce stát dospělým. Chybí mu však důležité vnitřní předpoklady - zkušenost a
odpovědnost. Mění se sociální a společenské pozice. Mezi další charakteristiky tohoto období
patří fyzické vyzrání, proces osamostatnění se, pocit nejistoty z budoucnosti, hledání
vlastního místa na světě a role rovnocenného oponenta, hlubší socializace, sexuální aktivita,
podceňování a přeceňování sama sebe, hledání životního partnera a péče o tělo a zevnějšek.
Důležitou úlohu v tomto období hraje dotváření vlastní identity jedince.
Adolescenti mají velkou snahu výrazně se odlišovat od svých vrstevníků a okolí. To se
projevuje především ve stylu oblékání nebo tím, že preferují specifické hudební žánry. Ze
sociologického hlediska to lze nazvat jako specifický životní styl nebo jako kulturu mladých.
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3.1 Adolescence v teoretických přístupech
Obdobím adolescence se zabývá řada teoretických přístupů a dílčích koncepcí. Stejně
jako v jiných oblastech ani zde neplatí pouze jedna obecně uznávaná teorie.
První ucelená teorie, která vysvětlovala adolescenci jako vývojové období člověka,
byla teorie amerického psychologa Granvilla Stanleye Halla. Tento „otec adolescence, jak je
někdy označován, usiloval o vytvoření mostu mezi spekulativním, scholastickým přístupem a
empirickým zkoumáním (dotazníková šetření). Ovlivněn evoluční teorií CH. Darwina
formuloval zákon rekapitulace, podle něhož je v souhrnu genetických informací každého
dítěte zakódován celý fylogenetický vývoj člověka. Tato genetická danost je neměnná a je
třeba ji v individuálním vývoji respektovat (Macek, 1999). Podle G. S. Halla je adolescence
dramatický střet protikladných tendencí v člověku, které jsou nevyhnutelné. Mezi hlavní
rozpory prožívání v adolescenci patří:


časté oscilace nálad,



extrémní zájem, zaujetí x lhostejnost, nezájem,



zájem o dovednosti x nezájem o učení,



prosociální chování x tendence k sociálně patologickým jevům a chování,



rychlé změny aktivit – velká výkonnost x stádia vyčerpání,



přecitlivělost x apatie, krutost,



konzervativní chování x radikalismus.

Další z teorií, jež se zabývá obdobím adolescence, je psychoanalýza S. Freuda. Podle
něj dochází v tomto období k biologickému pohlavnímu dozrávání, a to vytváří předpoklady
pro reprodukci. Označuje ho jako období druhé oidipovské situace, což znamená, že sexualita
je zcela otevřená. Ego a superego jsou vyvinuty tak, že je potlačena bariéra incestu.
Dospívající jedinec je proto nucen hledat si zcela nový objekt, dospělého muže či ženu.
Teorií psychoanalýzy se zabývala i A. Freudová. Vysvětlila obranné mechanismy
projevující se právě v období adolescence. Jedná se o asketismus, který se projevuje strachem
ze ztráty kontroly nad vlastními sexuálními impulzy. Druhým obranným mechanismem je
intelektualizace. Jde o proces, v němž se jedinec vyhýbá prožívání negativních emocí tím, že
se zaměří na intelektuální nebo abstraktní aspekty dané situace. V případě Freudové se jedná
o primárně sexuální a paralelně emocionální konflikt. Nepřeměňuje se do abstraktních
filozofických argumentů, přičemž se odděluje emocionální prožívání. K teorii psychoanalýzy
se hlásí i Petr Blos; mluví o adolescenci jako o druhém procesu separace. Podle této teorie se
obnovuje oidipovský konflikt především tím, že adolescent očekává nové sociální změny.
Nastupuje sexualita, což je doprovázeno zvýšenou úzkostí. Vrácení tohoto konfliktu je pro
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osobnost adolescenta velmi důležitá. Pokud by k němu nedošlo, jedinec nemůže emocionálně
dozrát a restrukturovat.
Další teorie byla vytvořena roku 1948 Robertem J. Havighurstem. Jedná se o teorii
vývojových úkolů. Každé období vývoje člověka má svůj úkol a je důležité, aby jedinec tento
úkol v každém období splnil. Úkoly na sebe navazují. V adolescenci mezi tyto úkoly patří
uvolnění z přílišné závislosti na rodičích a navazování diferenciovanějších a významnějších
vztahů k vrstevnickým skupinám obojího pohlaví. Jedinec přebírá svou mužskou či ženskou
roli. Sestavuje si hodnotový žebříček a učí se zodpovědnému chování.
Při rozboru teorií adolescence nelze v žádném případě opomenout E. H. Eriksona,
neboť právě on přispěl důležitou teorií osmi věků člověka. Podle něj je období adolescence
pátým stádiem vývojového životního cyklu Každé stádium vývoje má dva konfliktní póly. U
adolescence je to identita ega a druhým pólem je zmatení rolí. Důležité je, aby si jedinec
vytvořil osobní identitu související s vývojem ega. Hledání sebeidentity doprovází hledání
způsobu odívání, účesů, zábavy, vytváření profesní role, řešení tělesného vzhledu, volba
hodnot a norem, tvorba vztahu k vrstevnické skupině, v partnerském svazku nebo rodině.
Vývoj identity jako takové je velice bouřlivý po stránce sociální, psychické, ale i fyzické. Na
druhém konfliktním pólu může dojít ke zmatení rolí, sexuální identity a vzniku delikventního
chování. Důležité je, aby toto zmatení bylo včas rozeznáno, diagnostikováno a popřípadě
léčeno, aby neovlivňovalo další vývojová stádia.
Současná společnost vnímá adolescenci různě. Někteří odborníci označují toto období
jako rizikové a nahlížejí na adolescenci jako na nemoc. Mladí lidé jsou přecitlivělí, situace
běžného života je vyvádějí často z míry, dívky trpí poruchami příjmu potravy, chlapci
poruchami chování, často inklinují k sociálně patologickým jevům. Druzí zase označují
adolescenci jako zlatý věk. Adolescenti si užívají života a berou mládí jako báječnou dobu.
Další přístup pak ukazuje období adolescence jako období nezodpovědného konzumu. Toto
pojetí souvisí s tím, že dospívající nesnesou odklad potřeb. Mají potřebu utrácet peníze svých
rodičů a média a reklama je oslovují jako hlavní potenciální konzumenty.
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3. 2 Adolescence a vnímání vlastního těla
V průběhu dospívání je na spokojenost s vlastním tělem kladen velký důraz. V tomto
období dochází k mnohým fyzickým změnám, mění se i obraz postavy mladistvého. Vrcholí
obavy z těchto změn. Ty často mají za příčinu, že se postava vzdaluje od ideální štíhlé
postavy, kterou si adolescenti přejí mít. Proto jsou tělesné proměny v tomto období
adolescentem intenzivně prožívány.
Vliv na ztrátu sebejistoty mají zjevné, tedy viditelné změny. Změny na první pohled
neviditelné, jako je například ochlupení, takový vliv nemají. To, jak jedinec vypadá a jak se
stará o svůj zevnějšek, je zčásti sociální reprezentace vlastní osobnosti. Tělesné změny jsou
proto spojeny i se změnami chování lidí v okolí, v němž se adolescent pohybuje. Toto
chování ovlivňuje samotné sebepojetí a sebehodnocení. To může mít i negativní podobu.
V průměru dospívají dříve dívky než chlapci. Tělesné změny u dívek jsou výraznější a
více nápadné, a to především sekundární pohlavní znaky. U chlapců dochází k růstu a zesílení
svalů, sekundární pohlavní znaky u nich nejsou patrné na první pohled.
Okolo 20. roku somatotyp nabývá relativně stálé podoby. Kosti dokončují svůj růst, a
proto tělo mění pouze už jen hmotnost. Všeobecně lze říci, že mužské tělo se hraní a ženské
kulatí. Proto je většina mladých dívek nespokojena s proporcemi a často i s tvarem své
postavy. Pochybnosti o svém zevnějšku mají i velice atraktivní dívky. Mnoho dívek pojímá
štíhlost jako nutně splnitelný úkol. Proto vyvíjejí velkou aktivitu, aby se přiblížily
k identifikaci s určitým pozitivním vzorem, jímž mohou být modelky, herečky, zpěvačky
nebo moderátorky.
U dospívajících chlapců je situace jiná. Studie ukazují, že chlapci jsou všeobecně více
spokojeni se svým tělem. Tím jsou méně náchylní k držení diet. Ideálem se pro ně stávají
muži průměrné velikosti a atletické a svalnaté postavy. Při řešení nadváhy proto dávají
přednost cvičení před dietou.
Dospívající chlapci a dívky mají stejný ideál postavy a vedou stejné rozhovory o
obrazu těla jako dospělí lidé stejného pohlaví. Pro adolescentní dívky je ztělesněním ideálu
štíhlá, nikoli však hubená postava, pro chlapce je to štíhlá a svalnatá postava (ale ne příliš
svalnatá), (Grogan, 2000).
Celkově by se tedy dalo říci, že se v adolescenci zevnějšek stává cílem i prostředkem
k dosažení ideálu krásy. Jedinci mají potřebu se líbit sobě, ale i druhým, aby získali informace
o své hodnotě. Vzhled se stává prostředkem pro získání určité sociální prestiže.
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Tělesná atraktivita má svou sociální hodnotu. Konvenčně atraktivní dospívající
získávají lepší sociální status, bývají snáze přijímáni dospělými i vrstevnickou skupinou.
Vědomí menší tělesné přitažlivosti stimuluje snahu o její kompenzaci, stává se impulzem
k tomu, aby jedinec hledal jiný způsob seberealizace (Vágnerová, 2005).

3.3 Adolescence a kognitivní změny
Piaget nazval vývoj poznávacích procesů v tomto období jako stádium formálních
logických operací. Pro vývoj myšlení je charakteristické postupné uvolňování ze závislosti na
konkrétní realitě (Vágnerová, 2005). Způsob myšlení adolescentů má určité specifické znaky.
Prvním znakem je, že připouštějí variabilitu různých možností. Používají logické myšlení a
tím posuzují problém z více hledisek. Myšlenkové operace jsou kvalitnější a složitější. Tento
jev lze označit jako hypoteticko – deduktivní myšlení. Druhým znakem je, že dokáží uvažovat
systematičtěji, tedy tak, že jsou schopni řešit problémy s více hypotézami, které si posléze
ověřují. Pracují s obecnými i abstraktními pojmy. Umí experimentovat s vlastními úvahami,
vyvozují soudy ze soudů a tím spojují abstraktní myšlení s logickým.
Nový způsob myšlení a uvažování vede ke změně vztahu k časové dimenzi.
Adolescent více uvažuje o budoucnosti. Plánuje a předvídá události, jež by v jeho životě
mohly nastat.
Změny v myšlení ovlivňují i postoj k základním psychickým potřebám. Dospívající
potřebují pocit jistoty a bezpečí. Pocit ztráty dřívější jistoty vede k tomu, že usilují o novou.
Roste i potřeba seberealizace a úvaha o budoucí perspektivě. Ta z části závisí na úspěchu,
výsledcích a výkonech. Jako obranná strategie funguje odložení něčeho, co je v daném
okamžiku nerealizovatelné.
Dospívající, ač jsou schopni chápat obecnější pravidla, která pak aplikují v různých
situacích, bývají nadměrně kritičtí a mají sklon polemizovat. Odmítají kompromisy a často
bývají přecitlivělí a vztahovační.
V tomto období již odhadnou vlastní schopnosti a dovednosti. Obecně se tento jev
označuje jako metakognice. Adolescent uvažuje o sobě samém, o svých kompetencích.
Dokáže posoudit stupeň náročnosti úkolů. Tím, že dokáže lépe odhadnout, jaké možnosti má,
tím účelněji může využít svých schopností a stanovit si přiměřenější cíle.
Zlepšuje se i paměť, a to jak dlouhodobá, tak i krátkodobá. S přibývajícími životními
zkušenostmi se zvyšuje kvantita informací ukládaných do dlouhodobé paměti. Větší potřeba
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seberealizace a sebereflexe je podmíněna zapamatováním si větší míry informací. Ty jsou
strukturálně a funkcionálně zpracované.

3.4 Adolescence a emocionalita
Pojem emoce pochází z latinského slova motio, což znamená pohnutí. Je to proces
psychického a sociálního subjektivního prožívání kladných či záporných zážitků. Emoce se
vyjadřují fyziologickými změnami, výrazovými projevy a určitými způsoby chování.
Slovníky uvádějí různé významy tohoto pojmu. Například emocemi lze rozumět
komplexní citový stav doprovázený charakteristickými motorickými a žlázovými
aktivitami nebo mentální stav charakterizovaný cítěním a doprovázený motorickými
projevy, jenž se vztahuje k nějakému objektu nebo vnější situaci či dynamický projev
instinktu (Nakonečný, 2000).
Charakteristickým rysem emocí je jejich subjektivita. Projevuje se různou intenzitou
prožívání. Každý člověk reaguje na podnět odlišným způsobem. Spontánností je míněn rys,
kdy se emoce spouštějí samovolně a jedinec je nedokáže ovlivnit rozumem. Aktuálnost
emoce přichází okamžitě po nějaké vzpomínce nebo události. Dalším znakem je předmětnost,
neboť emoce se týká konkrétní vzpomínky, situace či zážitku. Polarita znamená, že se dají
rozdělit na libost nebo nelibost. Posledním rysem je vliv na paměť. Silně prožitý zážitek je
snadněji zapamatovatelný. Pokud je ale prožitek velmi silný, může mít opačný vliv a
schopnost zapamatování snížit.
Obecně lze city rozdělit na citové procesy a citové stavy. Citové procesy se vyznačují
výraznou intenzitou, kratším trváním a vědomou vazbou na podnět při vjemu, představě či
jednání. Mezi nejintenzivnější citové procesy patří afekt. Citovými stavy se také označují
nálady podstatně méně intenzivní, obvykle bez plného vědomí podnětu, které ovšem tvoří
celkové ladění osobnosti (Čačka, 2002).
Postupně se ale začínají citové prožitky diferencovat, narůstá druhů a odstínů emocí,
přibývá vyšších citů. Adolescence je z pohledu emocionálního vývoje dlouhé období
rozdělené do několika etap. Zatímco v časné adolescenci převažuje emoční labilita a negativní
rozlady, střední a pozdní adolescence se vyznačuje odezníváním náladovosti, přibýváním
silných prožitků a jejich diferenciací (Macek, 1999).
Změny v adolescenci v oblasti citového prožívání jsou spojeny s hormonální
proměnou, jež v období dospívání probíhá. Ty se projevují nárůstem emočního zmatku,
emoční labilitou, zvýšenou dráždivostí, přecitlivělostí i na běžné podněty.
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Ač jsou citové prožitky adolescentů intenzivní, často bývají proměnlivé a krátkodobé.
Oni sami často nevědí, co se s nimi děje, a neumějí si vysvětlit příčinu proměn nálad a
prožitků a to se pro ně stává nepříjemným pocitem. Proto reagují podrážděně a rozmrzele,
dochází k výkyvům nálad a chování. Jedinec leckdy reaguje impulzivně a nedostatečně se
ovládá.
Ve střední a v pozdní adolescenci získávají zvláštní význam emoce a city související
s erotickou sférou života, stejně tak city estetické a mravní cítění. V tomto období se hovoří o
prvním vystřízlivění, k němuž dochází při porovnávání a konfrontaci dřívějších představ a
ideálů s realitou běžného dne.

3.5 Adolescence a sociální vztahy
Změny v kognitivních procesech, nový způsob myšlení a uvedené emocionální
charakteristiky vedou i k novým hodnotícím soudům, a tím i ke změně postojů a vztahů – jak
k sobě samému, tak k ostatním lidem a ke světu vůbec (Macek, 1999).
V některých publikacích se uvádí, že někdy se dospívání označuje jako období
druhého sociálního narození. Změny v sociálním postavení signalizují různé mezníky, které
jsou pro toto období příznačné.
Dospívající se ocitá v různých sociálních skupinách, kde přebírá a získává nové
společenské role. Dosavadní role se buď rozvíjejí, nebo mění. Tyto změny ovlivňuje
především chování a proměna zevnějšku.
Důležitým aspektem intrapersonálních vztahů je i rozvoj komunikačních dovedností.
Zvládne – li adolescent dovednosti, jako například zdvořilost, vyjádření vlastního názoru,
dovednost položit otázku a požádat o názor druhého člověka, naslouchat druhým, otevřeně
vyjádřit přání, přijmout a poskytnout pochvalu, nemá takové problémy s vnitřním napětím a
agresivitou, protože ji častěji ventiluje v aktivitách s vrstevníky a nedostává se tak často do
sporu s autoritami (Macek, 1999).
Ve vztahu k rodičům bývají adolescenti kritičtí. Na rodičích si ale váží jejich
upřímnosti a spolehlivosti. Zatímco rodiče mají tendenci si uchovat své autoritativní
postavení, dospívající se snaží osamostatnit se. V této době vznikají rozdílné potřeby a
postoje. Proto se mění i vzájemná komunikace mezi rodičem a dospívajícím. Dospívající
nemá už takovou potřebu sdílet své zážitky a vadí mu, když se rodiče snaží vymáhat při
rozhovoru důvěrnosti, neboť mu narušují osobní intimitu. Lze tedy hovořit o takzvaném
mezigeneračním konfliktu. Ten je ale nezbytný pro překonání závislosti na rodičích a
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k získání vlastní autonomie. Konflikty nevadí, když mají adolescenti pocit, že mohou
svobodně vyjadřovat názory a že se na ně bere ohled (Macek, 1999). Více konfliktů mají
dospívající spíše s matkami, neboť s nimi tráví více času a mají k nim bližší vztah než
k otcům. Matky a otcové se k dospívajícím dětem chovají rozdílným způsobem. Matky častěji
žádají, prosí nebo vymáhají, otcové si obvykle udržují větší odstup, jednají méně emotivně
než matky, ale mají větší tendence k mocenským výchovným zásahům (Vágnerová, 2005).
Osamostatnění se jedince vede k tomu, že se orientuje na jiné sociální skupiny, než je
rodina. Těmi jsou především skupiny vrstevnické, s nimiž jedinec sdílí hodnoty, názory,
normy i specifický způsob života. V adolescenci má zvláštní význam oddělovat vrstevnické
vztahy od specifičtějších přátelských a partnerských vztahů (Macek, 1999).
Vrstevnická skupina slouží jako opora v procesu vytváření individuální identity
(Vágnerová, 2005). Mezi vrstevníky dochází k sociálnímu učení, navzájem si poskytují
zpětnou vazbu, porovnávají si dosud získané zkušenosti, srovnávají své chování, postoje a
pocity s ostatními vrstevníky. Každá vrstevnická skupina má svou dynamiku. To znamená, že
se rychle střídají pozice spoluhráče, soupeře, opozičníka a souputníka.
Přátelské vztahy jsou v době dospívání velice důležité. Dospívající je považují za
zdroj citové opory a porozumění. Častěji se blízké přátelství vyskytuje u dívek než u chlapců.
Ti preferují spíše kolektivní přátelství založené na společných zájmech a společných
aktivitách. Přítel pro adolescenta znamená určitou vzájemnost sdílení pocitů, důvěru,
vzájemné porozumění, pochopení, potřebu blízkosti, sdílení prožitků. Existence blízkého
přítele přispívá k osobní vyrovnanosti, posiluje sebevědomí a sebejistotu
(Vágnerová, 2005).
Období dospívání výrazně ovlivňuje psychosociální vývoj jedince a sním rozvoj
především partnerských a erotických vztahů. Tento vývoj probíhá v několika fázích. Začíná
již v pubescenci, a to uvědoměním si vlastní sexuality, což se projevuje především zvídavostí,
virtuálním párováním či platonickými erotickými aktivitami. Dlouhodobější, stabilnější a
trvalejší partnerské vztahy můžeme pozorovat až v období pozdní adolescence. Milostné
vztahy proházejí fázemi. První fází zamilovanost. Jde o stav, který vyvolává pocity vzrušení,
euforie a potřebu blízkosti vybraného jedince. Poté přichází fáze chození s někým. Často se
jedná o idealizaci partnera. Vybraný objekt adolescent vidí zkresleně, obdivuje vzhled,
projevy, jeho názor má větší hodnotu.
Dosažení intimity v partnerském vztahu je možné nejdříve na konci adolescence, kdy
je člověk zralejší a schopnější sdílet s partnerem jeho pocity, alespoň občas se kvůli němu
vzdát uspokojení vlastních potřeb, vyrovnat požadavky obou, aniž by se cítil ohrožen
27

(Vágnerová, 2005). Důležitou součástí tohoto partnerského vztahu je sexualita. Sexuální
aktivity též procházejí určitým vývojem. Začínají obvykle autoerotikou, která představuje
přechodný způsob. Jedinec poznává a hledá zalíbení ve vlastním těle a v manipulaci s ním.
Pak dochází k pettingu. Časem se stupňuje, až dochází k prvnímu pohlavnímu styku. Ten má
pro dospívající osobu i velký sociální význam. Často posiluje postavení a prestiž jedince ve
vrstevnické skupině.

3.6 Adolescence a problémové, rizikové chování
Adolescence je velmi citlivé období a často dává prostor k rozvoji problémového
chování. Problémové chování je chápáno jako „chování, které je sociálně definováno jako
problém, jako zdroj obav nebo jako nepřijatelné vzhledem k normám obecné společnosti“
(Jessor, 1997). Týká se poškozování tělesného či duševního zdraví dospívajícího a je také
spojeno s ohrožením druhých lidí, tj. společnosti. Jeho vznik je podmíněn několika faktory
různé povahy. Patří sem faktory sociální, kulturní, politické, ekonomické, historické a
psychologické.
Pokud se vymezuje fenomén rizikového chování, nelze opomenout teorie snažící se
vysvětlit příčiny vzniku rizikového chování. Tyto teorie stručně shrnuli Fischer a Škoda ve
své knize Sociální patologie (2009):


biologicko-psychologické teorie – jedná se o teorie, které jsou zaměřené na vztah mezi
chováním, charakterem a tělesnou stavbou, genetikou, enzymy či hormony. Do této
skupiny patří např. teorie rozeného zločince nebo teorie oligofrenie (tj. nízké úrovně
mentálních schopností) jako příčiny delikvence;



sociálně-psychologické teorie – do této skupiny teorií se řadí např. teorie sociálního
učení, teorie charakteru a temperamentu nebo teorie odlišného kognitivního stylu;



teorie sociologické – za příčinu vzniku rizikového chování je z tohoto hlediska
považován společenský a kulturní kontext; konkrétně do této skupiny patří např. teorie
anomie, teorie delikventního prostředí nebo teorie kulturního přenosu.
Rizikové nebo problémové chování nelze v tomto vývojovém období člověka chápat

jako výsledek špatné výchovy, nebo dokonce jako zanedbanou či nedostatečnou péči.
Existenci tohoto fenoménu ovlivňují především vlivy v nejbližším sociálním prostředí, v
němž se dospívající pohybuje a uplatňuje.
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Mezi oblasti problémového a rizikového chování patří poruchy příjmu potravy,
užívání návykových látek a alkoholu, kouření, agrese, násilí, šikana, týrání, rasová
diskriminace, rasová nesnášenlivost, sexuální rizikové chování, predelikventní chování,
páchání trestné činnosti, předčasné rodičovství a mateřství, sebevražedné pokusy či dokonané
sebevraždy.
Hamanová s Kabíčkem dělí toto chování do 3 oblastí:
1. abúzus návykových látek (kouření, konzumace alkoholu a drog)
2. negativní jevy v oblasti psychosociální (poruchy chování, agrese, delikvence, kriminalita,
autoagrese v podobě suicidálního chování)
3. rizikové chování v oblasti reprodukční (předčasný pohlavní život, střídání partnerů,
pohlavní nemoci, časné těhotenství).
Prevencí rizikového chování se zabývá:


Všeobecná primární prevence – cílem je předcházet rizikovému chování. Jedná se o
dlouhodobé programy primární prevence zahrnující celou populaci, komunitu a školu.
Tato všeobecná prevence je obsažena v rámcových vzdělávacích plánech a
v minimálních preventivních programech. Je zaměřena na běžnou populaci dětí a
mládeže. Nerozděluje méně či více rizikové skupiny, ale zohledňuje věkové složení
skupiny. Významnou roli hraje zapojení rodičů do organizace školy. V prevenci
rizikového chování je důležitá právě interakce školy s rodiči.



Selektivní primární prevence – se nepřímo zaměřuje na rizikové skupiny, v nichž je
předpokladem vznik rizikového chování. Tyto skupiny jsou ohrožené zvýšeným
působením rizikových faktorů. Jedná se o děti a mládež ze znevýhodněného prostředí,
alkoholiků.



Indikovaná primární prevence – se věnuje jedincům, u kterých se vyskytuje výrazné
působení rizikových faktorů nebo už se u nich vyskytly určité projevy rizikového
chování. Úkolem této prevence je co nejdříve problém podchytit, správně vyhodnotit a
začít ho účinnou intervencí řešit.
Prokázalo se, že chlapci vykazují významně větší četnost problémového chování a

psychopatologického jednání (až 2× vyšší) než dívky, zejména v projevech agresivního
jednání. Výrazným jevem souvisejícím s životním stylem je pasivní trávení volného času.
Kromě sledování televize se v našem výzkumu na předních místech objevuje bezcílné toulání,
užívání alkoholu jako způsob odpočinku a zábavy (Marková, 2007).
Pro prevenci toho chování je podle výzkumů nejdůležitější rodina. Rodiče ovlivňují
chování svých dospívajících dětí v mnoha směrech. Je zřejmé, že především fungují jako
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modely chování (Macek, 1999). V tomto pohledu hraje vekou roli i vzdělání rodičů, jejich
zaměstnání i to, v jakých sociálních skupinách a útvarech se realizují. Právě rodina je ta, která
utváří jedincovo hodnoty a normy. Jedinec přebírá vzorce chování svých rodičů a považuje je
za správné a pro společnost přijatelné. Proto je pro prevenci problémového chování důležité
udržet v rodině pozitivní emoční vztahy, otevřeně komunikovat, být v kontaktu s přáteli a
vrstevníky dospívajících dětí.
Mezi rizikové faktory, jež mohou ovlivnit vznik problémového a rizikového chování,
patří i hledání vlastního životního stylu, hodnot, nových prožitků. Snaha být dostatečně
oceněn.
Na rizikové chování adolescenta mohou rodiče upozornit nápadné příznaky. Jedním
z nich je zhoršení prospěchu ve škole, častá absence, zanechání dřívějších zájmových aktivit,
změna chování, sklony k agresi, známky sebepoškozování, změna stylu oblečení, změna
přátel a vrstevnické skupiny, úbytek na váze.
Ovlivnit chování dospívajících jedinců mohou i masmédia. Velký vliv má především
televize a v současné době internet.
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4 Masová média
Pojem média lze vyjádřit jinými slovy jako masové sdělovací prostředky. Slouží
k předávání informací velkým skupinám lidí, a to najednou ve stejnou chvíli. Mají několik
podob. Jednou z nich je tištěná forma. Do této skupiny patří periodický tisk, jako např. noviny
a časopisy určené široké veřejnosti. Mohou mít též podobu elektronickou. Sem se řadí
rozhlasové a televizní vysílání, ale také i veřejnosti volně dostupná sdělení na internetu. Do
této oblasti se zahrnují uživatelské příspěvky, individuální příspěvky v podobě autorských
blogů či sebeprezentační kontaktní nástěnky neboli sociální sítě. Poslední skupinu představují
veletrhy, výstavy, přednášky, exkurze, výstavní skříně a propagace.
Činnost těchto médií odpovídá původnímu významu slova médium - prostředník,
zprostředkovatel. Média jsou prostředkem komunikace a nositelem sdělení. V moderní
společnosti mají zásadní a stále se zvyšující význam. Jsou obsahově univerzální, mají
veřejnou povahu, velkou popularitu a bývají prostředkem zábavy. Významnou měrou se
podílejí na socializaci moderního člověka do společnosti. Jsou prostředkem sociální
komunikace a podmiňují komunikační aktivitu člověka.
Komunikačními prostředky, médii, se může označovat vše, co zajišťuje komunikaci.
Rozlišuje se proto více typů médií podle toho, jak přispívají k zajištění komunikace.
Za prvé jsou to primární média, bez nichž se běžná komunikace neobejde. Do této skupiny
patří přirozený jazyk a prostředky neverbální komunikace. Primárními médii jsou tedy
komunikační kódy, včetně přirozených jazyků. Primární média jsou základní komunikační
prostředek využívaný v každé sociální komunikaci (Jirák, Köpplová, 2009). Druhou skupinu
tvoří sekundární média. Do této skupiny patří všechny technické prostředky umožňující
komunikaci na větší vzdálenost. Protože se lidská společnost rozvíjela a civilizaci rostla
potřeba sdělovat informace na větší vzdálenost, navázat kontakt s druhými lidmi a
zaznamenávat sdělení pro další generace, vznikala právě tato sekundární média, aby mohla
sloužit k přenosu poznatků, zkušeností v co nejkratším čase na větší vzdálenost. Zahrnout do
této skupiny lze všechny prostředky, jež předávají lidem nějaké sdělení, tedy písmo, tisk,
nejrůznější typy signalizace, vysílací technika (telegraf, telefon, počítačové komunikační sítě).
V 90 letech 20. století se k této skupině připojuje komunikace pomocí okamžitého přenosu
dat, mobilní telefony.
J. Janoušek (1968 in Kraus, 2008) definuje masovou komunikaci jako pohyb
informací mezi sociálními strukturami, v němž původce sdělení zastává trvale roli mluvčího
ve vztahu k množině příjemců, kteří jsou časově a prostorově vzdáleni. Charakteristickým
rysem masové komunikace je redukce zpětné vazby na minimum, nejčastěji však zpětná
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vazba vůbec neexistuje. Sdělení je zpravidla neosobní, protože je výsledkem skupinové
činnosti, nikoliv zájmem a cílem jednotlivce. Termín masová komunikace vznikl koncem
třicátých let 20 století. Existuje několik definic tohoto termínu, v každé však slovo
komunikace je ve skutečnosti použito ve významu přenos.
Masmédia plní hned několik funkcí. Tyto funkce působí jak pozitivně, tak negativně.
První z nich je orientační a informační funkce. Tato funkce především určuje priority, o nichž
se mluví. Je zdrojem informací, ale někdy i dezinformací ve sděleních směřujících k jedinci.
Druhou funkcí je funkce interpretační. Ta se snaží jedinci vnutit, jak má danou informaci
chápat. Dá se říci, že manipuluje a formuje mínění společnosti. Veřejná kontrola moci pomocí
médií tvoří významný nástroj formování společenských a politických postojů lidí. Další
významnou funkcí je socializační. Má za úkol předávat informace dalším kulturám
společnosti a především dalším pokolením. Důležitý je výběr toho, co reprodukuje, neboť
špatným výběrem někdy ovlivňuje kulturu i negativně. Funkce zábavná a oddechová nabízí
běžnému člověku zábavu. Často se stává předmětem komerce, čímž se snižuje úroveň zábavy.
Kraus a Poláčková uvádějí, že média hrají roli zejména při utváření názorů a postojů
jedince, ovlivňují jeho emocionální postoj k otázkám sociálním, především ve smyslu osobní,
individuální a společenské angažovanosti a aktivity jako základní podmínky autentického
rozvoje osobnosti (Kraus, Poláčková, 2001).
K přenosu mediálních informací využívají média různé zdroje, jednak především
zdroje vlastní, kdy autoři využívají vlastní natočené reportáže či rozhovory. Buď sami autoři
osobně určitou událost viděli, nebo si určitou věc vyzkoušeli nebo měli možnost natočit
rozhovor s přímým účastníkem nějaké zajímavé události. Druhou možností, jak získat
informace, je převzít je z různých agentur nebo jiných sdělovacích prostředků. Takto získané
informace slouží především k získávání celkového přehledu o dění a k získání faktických dat.
Třetí možností je pak získat informace z tiskových oddělení. Ta mají za úkol šířit informace o
činnosti firmy nebo jejich výrobcích.
Úkolem médií spočívá v tom, aby oslovila co nejvíce příjemců. K tomu využívají
určitý způsob jejich manipulace. Způsobů, jak s příjemcem manipulovat, je celá řada. Většina
lidí považuje za důležité to, o čem se hovoří v televizi. Proto záleží na výběru publikovaných
zpráv. Je zřejmé, že se vybírají zprávy zajímavé, senzační. Často překrývají zprávy opravdu
důležité. Dalším způsobem je, že média vyberou jen část rozhovoru, textu, obrazu, což může
mít za následek výraznou změnu celkového vyznění zprávy. Ve zpravodajství se objevuje
okamžité hodnocení ukazované události, čímž dochází k manipulaci s divákem. Proto by měly
být zprávy odděleny od komentáře. Často ve zprávách vystupují důležití lidé, ale myšlenky,
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které nám měli zprostředkovat, zůstávají opomenuty. Další nebezpečný způsobem manipulace
médii spočívá v tom, že často určují životní postoje a ovlivňují veřejné mínění, opakovaně
předkládají určité hodnoty, jež se pak pro příjemce stávají samozřejmými. Média ráda
využívají zažité stereotypy. Ukazují určité sociální skupiny, jen pokud mají nějaký problém
nebo jej způsobují. Jejich běžný život ale nezprostředkovávají a lidé pak přijímají tyto
skupiny jen jako problémové. Tím vzniká určitý stereotyp.

4.1 Vývoj masových médií
Technologie využité při vývoji médií vypovídají o možnostech oslovení společnosti a
uplatnění ve veřejném prostoru. Média se stávají součástí veřejného i politického života. Lze
je rozdělit na žurnalistické a nežurnalistické. Do první skupiny bude patřit především většina
periodického tisku (novin a časopisů), dále rozhlas, televize a část produkce dostupné na
internetu (internetové verze papírových periodik, zpravodajské servery, některé blogy). Do
druhé skupiny se zahrnuje většina neperiodického tisku (knihy), kinematografie, samostatná
vnější reklama (např. billboardy). (Jirák, Köpplová, 2009).
V polovině 15. století přišel se svým vynálezem Johannes Gutenberg. Tímto
vynálezem byl knihtiskařský lis s vyměnitelnými litými literami. Původně mělo jít o
technický prostředek sloužící k reprodukci stejného souboru textů; měl nahradit doposud
využívaný styl ručního rozmnožování textu. Tisk ovlivnil vývoj obsahů knih od lidovějších
děl přes politická až k náboženským pamfletům a traktátům. Tato změna hrála svou roli
v transformaci středověku. Přinesl proměnu společnosti, revoluci, v níž kniha sehrála
neodmyslitelnou úlohu (McQuail, 2002).
Na počátku 17. století začínají vycházet tištěné noviny. Výtisky nevycházely
pravidelně a ve stálé podobě, postupně však dostávaly systematičtější podobu. Jednalo se o
jakési předchůdce novin. I podobu měly spíše letákovou a bulletinovou.
Ve druhé polovině 17. století se ve městech blízko hlavních obchodních cest začaly
v týdenních intervalech vydávat noviny. Nabyly komerční podstaty, neboť byly k dostání
volně v prodeji. Noviny informovaly, šířily klepy, přinášely inzerci k rozptýlení.
V této době též vzniká nový druh tištěných médií, časopis. Jeho rozvoj se často
spojuje s vývojem vědeckých disciplín. Vědecké časopisy nejprve vznikají ve Francii a
Anglii, o něco později se přidává i Německo. Časopisy byly zprvu určené jen odborné
veřejnosti.
V 18. století vzrůstá vzdělanost, měšťanská společnost získává politickou a
ekonomickou emancipaci. Osvícenské ideologie a tisk se tak stávají prostředkem politické
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debaty. Od počátku byly noviny skutečným či alespoň potenciálním protivníkem vládnoucí
složky společnosti. Na sklonku 18. století, v období boje za nezávislost ve vznikajících USA a
za Velké francouzské revoluce, se projevila politická síla tisku a jeho potenciál šířit a přenášet
poznatky a ideje a umožňovat veřejnou diskusi o politických tématech (Jirák, Köpplová,
2009).
V 19. století se periodický tisk nebývale rozvíjí. Je brán jako politický a ekonomický
fenomén. Klíčovými tématy v průběhu tohoto století se staly právo svobodného projevu,
složitý vztah mezi médii a politiky rozvoj industrializace a technologií. 19. století se tak stalo
určujícím obdobím pro vývoj médií až do nástupu síťových médií. Toto století přineslo pro
kulturu a společnost velké množství převratných vynálezů, například: telegrafii, fotografii,
telefon, film, elektronické osvětlení. Bouřlivá a rozmanitý rozvoj vedl k tomu, že tisk byl
schopen prosadit se jako podnikatelské odvětí.
Rok 1848 rozdělil evropské poměry na dvě etapy. První etapa se vyznačuje především
první průmyslovou revolucí a jejími důsledky. To vytvořilo technologické a společenské
předpoklady pro rozvoj tisku – došlo k nárůstu počtu titulů i ke zvýšení nákladů. (Jirák,
Köpplová, 2009). Začínají se od sebe oddělovat dva typy periodik. Periodika pro vzdělanější
čtenáře, zvaná tisk kvality, seriózní noviny. A masový tisk určený pro širokou veřejnost,
masu. Druhá etapa, poznamenaná zvláště v Evropě událostmi roku 1848 a jejich důsledky,
znamenala pro dějiny médií vznik a rozvoj stranického tisku, zakládání zpravodajských
agentur, v osmdesátých letech pak i využívání fotografie a na sklonku století filmu (Jirák,
Köpplová, 2009).
Ve 20. století nastupuje rozvoj obrazových a elektronických médií. Nejprve se
vyvíjela auditivní technika, např. rozhlas. Později to pak byla i audiovizuální technika
v podobě televize. Média se stále častěji zapojovala do politického života a více se využívala
pro obchodní účely. Toto období přineslo plno změn nejen ve společnosti. Mediální produkce
se stala pro mnoho lidí nedílnou součástí každodenního života. Denní tisk, časopisy, rozhlas i
film se staly součástí společenské kultury. Média jako taková umožnila velkou reprodukci
informací a sdělení a stala se tak populární, že dala podnět k úvahám o nové masové kultuře.
V šedesátých letech 20. století dochází ke komunikační změně. Tu vyvolal vznik a
vývoj síťových digitálních médií. Vývoj sítí dovolil propojit vzdálené počítače a dal základ
dnešnímu internetovému prostředí. Dále se rozvíjely i satelitní a kabelové přenosy dat,
digitalizace dat a nakládání s nimi.
Rozvoj internetových médií pak ovlivnil přelom 20. a 21. století. A to především
novými komunikačními možnostmi. Zrychlil se přenos dat, změnila se podoba televizního
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vysílání, otevřely se možnosti aktivnímu individuálnímu či skupinovému užívání. To však
přineslo i záporné jevy, jež se začaly projevovat v sociopatologickém chování jedinců ve
společnosti - zneužívání nelegálně získaných dat, internetové pirátství, zneužívání falešné
identity, vytvořil se kyberprostor. I v této době se politická elita snaží pomocí internetu o
manipulaci veřejného mínění.

4.2 Mediální strategie
Mediální prostředky, média, reklamní nosiče jsou mediální strategie nesoucí reklamní
sdělení. Obor, který využívá mediální strategie, se nazývá mediální plánování - jak nejlevněji
a nejefektivněji oslovit cílovou skupinu, jakou nejúčinnější mediální strategii zvolit, je
podstatou a hlavním úkolem tohoto oboru.
Druhy mediálních strategií:
1. Transmisivní mediální strategie – televize, rozhlas, kino.
2. Tištěné mediální strategie – noviny, časopisy, letákové akce, direkt mail, inzertní
periodika.
3. Outdorové mediální strategie - billboardy a bigboardy, vnější informační systémy,
vnitřní informační systémy v budovách, městský mobiliář, reklama v MHD, výkladní
skříně, reklama na sportovištích, plakátovací plochy.
4. Elektronické a internetové mediální strategie – bannerová reklama, elektronická
prezentace, internetová prezentace a informační portály, PPC kontextová reklama.
5. Specifické mediální strategie – obalový reklamní design, reklamní předměty, osobní
prodej (dealeři, obchodní zástupci), merkantilní tiskoviny.
Mezi hlavní úkoly mediálního plánování patří stanovení cílů a vytvoření komunikačního
mixu. To znamená vytvořit mediaplán a časový harmonogram realizace. To, zda byly cíle
plánování splněny, ukazují odborníkům mediální ukazatele, mezi něž patří:


frekvence zásahu – udává počet zásahů jedince z cílové skupiny za určité období,



dosah – udává počet různých osob (domácností) vystavených dosahu media min.
jednou za časové období,



četnost – udává, kolikrát je osoba vystavena reklamnímu sdělení,



účinek – kvalitativní hodnota sdělení prostřednictvím daného media,



rating- je míra sledovanosti média,
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share – udává procentuální podíl daného média na celkové sledovanosti všech médií
stejného typu,



reach – určuje počet osob zasažených médiem (kampaní),



afinita – ukazuje vhodnost média pro vybranou cílovou skupinu,



GRPs (Gross Rating Points) - udává celkovou komunikační úroveň (sílu) kampaně,



CPT (Cost per Thousand) – udává náklady na oslovení jednoho tisíce příslušníků
cílové skupiny.

To, že si média uvědomují limitovanost počtu příjemců, vede k soupeření o jejich přízeň a
pozornost. Tím se vytváří mediální trh, kde média nabízejí své produkty a snaží se zaujmout
pokud možno co největší publikum

4.3 Reklama
Slovo reklama vzniklo z latinského slova reclamare, což v překladu znamená křičet, volat.
Dnes se pro ni často používá pojem marketingová kampaň. Přesná definice reklamy, která
byla schválena Parlamentem České republiky v roce 1995, zní: „ Reklamou se rozumí
přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek
prostřednictvím komunikačních médií.“ Jedná se o placenou nebo neplacenou propagaci
výrobků, služeb, společností, obchodních značek, myšlenek, jež má za cíl informovat
spotřebitele, záměrně ovlivňovat jejich chování a zvýšit prodej.
Reklamy se dělí do kategorií podle toho, na jaký objekt jsou orientovány:


Reklama orientovaná na spotřebitele - má za úkol získat nové zákazníky a posílit „věrnost“
stávajících uživatelů, vzbudit dojem, že zákazníci, kteří produkt koupili, udělali dobře.



Reklama orientovaná na produkt - snaží se zvýšit odbyt výrobků, popř. oznamuje zavedení
nového produktu na trh nebo zvýšit odbyt stávajícího produktu.



Reklama orientovaná na trh - snaží se oslovit určitou „cílovou skupinu“ uživatelů.



Reklama orientovaná na vlastní podnik - pokouší se změnit image firmy v očích veřejnosti,
snaží se přesvědčit zákazníka, že právě jejich značka a výrobky jsou výhodné oproti
konkurentům.
Podle účelu se rozeznává reklama informativní, přesvědčovací, připomínající. Reklama
informativní podává spotřebitelům informace o nových produktech na trhu nebo službách, jež
mohou zákazníkovi díky svým vlastnostem přinést užitek, informace o změně ceny, o
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způsobu používání produktu či o doplňkových službách. Přesvědčovací reklama má za úkol
přimět zákazníka ke koupi výrobku nebo služby, pracuje s časem a podněcuje je k rychlé
koupi, klade velký důraz na dobré jméno značky a snaží se získat zákazníky z konkurenční
zakázky. Reklama připomínající upozorňuje na existenci výrobku nebo služby, které již jsou
delší dobu na trhu, na přednosti produktu, distribuční síť - kde a do kdy si jej mohou lidé
zakoupit.
Reklama má v první řadě zaujmout spotřebitele. Podávat přesné, objektivní a pravdivé
informace není smyslem reklamního sdělení. Důležitá je forma vyjádření, proto reklamní
agenti hledají nápadité, vizuálně atraktivní a originální formy a doplňují je lehce
zapamatovatelnými a vtipnými slogany. Formy vyjádření tak často převažují nad obsahovou
stránkou reklamy.
Reklama má své silné i slabé stránky. Výhodou je, že může prezentovat produkt
zajímavou formou. Využívá prvky působící především na smysly jedince. Oslovuje široké
spektrum potencionálních spotřebitelů a zákazníků. Předává informace opakovaně a kupující
může v dostatečném časovém horizontu porovnávat produkty všech konkurentů. Slabou
stránkou a nevýhodou reklamy se stala její jednostrannost, neosobnost a jednosměrná
komunikace.
Mezi hlavní prostředky reklamy patří:


internetová reklama (Bannerová reklama, Kontextová reklama),



televizní reklama,



rozhlasové spoty,



světelná reklama,



inzerce v tisku,



mobilní reklama (reklama na autech, letadlech a jiných dopravních prostředcích),



venkovní reklama (billboardy, na lavičkách, štítech domů, plotech apod.),



propagační prostředky (propisovačky, trička, kalendáře a jiné reklamní předměty s
názvem nebo logem propagované firmy). (Vysekalová, 2001)
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4.3.1 Vývoj reklamy
Již v době neolitu, tedy v mladší době kamenné, byly nalezeny kořeny reklamy.
Hlavním reklamním prostředkem byla interpersonální komunikace. Jejím hlavním nástrojem
byl lidský hlas. Slovní obsah, výška hlasu, jeho barva, artikulace a modulace bylo to, co na
lidi bezpochyby působilo.
Za předchůdce dnešní světelné a vizuální reklamy lze považovat velké ohně sloužící
k upoutání pozornosti. U ohňů docházelo ke směně předmětů. Šlo o primitivní reklamu.
První písemná dochovaná reklama pochází z období starověku. Je jí dochovaný
papyrus s nejstarším inzerátem světa. Obsahuje žádost o navrácení uprchlého otroka.
Inzerující přislibuje i odměnu. Tento papyrus je uložen v Britském muzeu. O 500 let mladší je
hliněná tabulka ze starověkého egyptského města Memfis. Na ni nechal vyrýt svůj text
egyptský obchodník.
Za předstupeň masové reklamy lze považovat vyvolávače na trzích. Byli a jsou
významným fenoménem. Informovali a přesvědčovali širokou veřejnost o své nabídce a
svými hlasitými výkřiky hesel lákali kupující. V Pompejích archeologové odkryli vykopávky,
které svědčí o tom, že tehdejší lidé používali reklamní tabule v podobě různých nápisů podél
obchodních cest a firemní štítky na stěnách domů.
Obrovské možnosti pro rozvoj reklamy začaly až po vynalezení knihtisku Johannem
Gutenbergem v 15. století. Knihtisk umožnil hromadné množení reklamních textů. Širší
veřejnosti se tak do rukou dostávají první tištěné letáky a vývěsky.
Roku 1517 Martin Luther nechal rozšířit a vyvěsit na dveřích chrámu ve Wittenbergu
svých 95 tezí proti odpustkům. Tento počin vedl ke vzniku první reklamní kampaně, jež
vyzývala odpůrce k veřejné disputaci. Mezi první učence, kteří se zajímali o novinářství u
nás, patřil Jan Amos Komenský. Tehdy se měnil obsah reklamy. O nabízeném produktu
podávala spotřebiteli více informaci, než byla jen cena a základní údaje o výrobku.
Nástup průmyslové revoluce přináší přebytek zboží i rozvoj moderní reklamy.
Mediální komunikace se zdokonaluje. Rozvoj techniky a hospodářství umožňoval výrobu
v masovém měřítku. Ač nabídka produktů byla veliká, odbyt nebyl zajištěn v dostatečné míře.
Proto bylo nutné situaci řešit, a to právě prostřednictvím poutavé reklamy.
První polovina 19. století přinesla velký obrat v reklamě. Vznikají první reklamní
agentury. Úplně první byla založena v roce 1841 ve Spojených státech. U nás vznikla v roce
1927. S vývojem litografie nahrazují tištěné ty ručně malované. Měly oslovit co nejširší masy.
Postupem času se objevovaly i další venkovní reklamní prostředky, jako např. neonová
osvětlení, výkladní skříně, kulaté plakátovací sloupy. Výrobci pro lepší identifikaci svých
38

výrobků používají obchodní značky a snaží se tak zlepšit odbyt zboží. Postupně se rozvíjejí i
média. Nastupuje rozhlas, kino a později i televizní vysílání. Televize jako taková vznikla 26.
ledna roku 1926. O první televizní obraz se zasloužil anglický vynálezce John Lagie Baird.
První pokusné televizní vysílání v Československu se uskutečnilo v roce 1948 v rámci
Mezinárodní výstavy rozhlasu MEVRO v Praze. Od roku 1953 se pak vysílá už pravidelně ze
Studia Praha v Měšťanské besedě.
Televize se stává rájem pro reklamu. Síla obrazu vyhrává nad psaným či mluveným
slovem. Televizní obraz působí silněji na emoce diváků.
Reklama se pomalu posouvala do oblasti marketingu. Začala používat prostředky
psychologie. Důsledkem takového rozmachu vznikly ve 20. století odborné školy vzdělávající
v oborech z oblasti reklamy. Připravovali a dodnes připravují pracovníky reklamních
kanceláří.
V současné době dochází k prudkému rozvoji takzvaných nových médií, mezi něž
patří satelitní přenosy, kabelové televize, teletext a především internet.

4.3.2. Body image v reklamě
Body image lze považovat za jeden z významných nehmotných kulturních prvků, jenž
se podílí na souboru kulturních predispozic spotřebního chování. Z tohoto pohledu se jedná o
sdílené představy o těle v dané kultuře, jež lze chápat v relaci k ideálům krásy. Přirozeně lze
předpokládat, že vnímání body image může vykazovat v rámci dané kultury poměrně silné
diference, které mohou být základem pro segmentaci trhu (Koudelka, 2012).
V médiích se formuje značná část (kulturního) základu sloužícího spotřebitelům jako
srovnání či vodítko. To samozřejmě vzniká i na základě dalších podstatných faktorů
(genetické dispozice, referenční skupiny apod.), ale i u některých z nich se opět projevuje
důsledek mediálního obrazu. Ten spočívá ve velké míře především ve vizualizaci, tedy
obsahu médií pracujících s obrazem. Nelze však opominout, že svůj podíl mají i média
pracující s textem nebo zvukem (charakteristiky fyzického vzhledu postav v literatuře,
rozhlasových pořadech, na nosičích mluveného slova apod.) (Koudelka, 2012).
Spotřební trendy a vnímání body image v médiích udávají aktivní značky výrobků.
Většina těchto značek se snaží nahlížet na podobu tváře a těla zdokonalené kosmetikou a
jinými produkty. Tyto reklamy oslovují především ženskou populaci.
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Spotřební marketing je ovlivněn tím, jak jsou lidé v médiích zobrazování a na jakou oblast
body image je reklama zaměřena. Na reklamní spot je pak v tomto případě možné nahlížet
jako na odraz kulturního prostředí.
Ztvárnění body image, se kterým se setkává spotřebitel v inzerci, v reklamních šotech,
předchází celá řada rozhodnutí odvíjejících se od cílů dané marketingové aktivity. Jaký hlavní
obsah má sdělení předat, zda je v něm vhodné zapojit postavy (Koudelka, 2012).
Trendem současné společnosti se stává, že sebemenší nadměrná hmotnost je zdraví
škodlivá a štíhlost je důležitou součástí vzhledu a přitažlivosti. Dalo by se říci, že média
zobrazující štíhlé postavy ovlivňují vnímání velikostí, proporcí a postavy se stávají
nejvýznamnějším zdrojem společenského tlaku.
Štíhlost až vyhublost je dnešní společností spojována se zdravím, sebekontrolou,
přitažlivostí a také mládím. Současný všeobecný strach z tloušťky je do velké míry ovlivněn i
skandalizací obezity. Tlustý člověk je často vystaven zesměšňování, diskriminaci a bývá též
považován za líného a nešikovného. Nadměrná hmotnost se spojuje i s nedostatkem
sebekontroly a silné vůle (Vignerová, Bláha, 2001).
Četná průmyslová odvětví vydělávají právě na obchodu s krásou. Jedinec nespokojený
se svou postavou a vzhledem se stává zákazníkem produktů k zeštíhlení. Do popředí se pak
dostává potravinářský, farmaceutický průmysl a odvětví, která se věnují pohybovým
činnostem. Na tuto komercionalizaci reagují především výrobci reklam.
Poslední dobou jsou však v postoji k prezentaci štíhlosti v médiích zaznamenány
určité změny. Do povědomí lidí se dostává, že předkládání vzorů velmi štíhlých těl může
znamenat ohrožení v pohledu na vlastní tělo a možný důvod vzniku poruch příjmu potravy,
zvláště pak u mladých dívek (Vignerová, Bláha, 2001).

4.3.3 Vliv reklamy na společnost
Zatímco před několika lety bylo hlavním úkolem reklamy informovat o produktu či
službě, v dnešní době je jejím úkolem vyvolat u spotřebitele pocit, že právě onen produkt
nebo službu potřebuje pro svůj spokojený život.
K tomuto ovlivňování využívá reklama důmyslné prostředky. Například vytváří u
spotřebitele pocit, že produkt je na trhu ne z důvodu, aby zvýšil zisk zadavatele, ale je zde
právě pro dobro spotřebitele. Reklama vyvíjí tlak na rychlé rozhodování, a tak nedává příliš
šanci na racionální rozhodnutí. Ráda ve svém obsahu uvádí pouze kladné vlastnosti produktu.
Nedostatky produktu jsou raději zatajovány, čímž uvádí v omyl. Dále reklama využívá
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mediálně zidealizované osobnosti, které spojí s určitým produktem. Snaží se tak vytvořit
pocit, že když spotřebitel bude používat tento produkt, bude se těmto osobnostem podobat.
S vývojem reklamy se vyvíjejí i formy jejího sdělení:


Inzeráty - jsou stručná textová nebo obrazová sdělení téměř v každém tištěném
periodiku. Uveřejnění inzerce se platí. Nejobvyklejší inzercí je takzvaná plošná
inzerce. Lze ji nalézt na stránce vyhrazené inzertním sdělením, je graficky zpracovaná.
Čtenáře často zaujme její vizuální podoba.



Reklama v TV a rádiu – v současné době jsou reklamy často, a to především
v komerčních televizích, vkládány do filmů, což může vést ke ztrátě soustředěnosti
spotřebitele. Veřejnoprávní televize však nesmí vysílaný film nebo pořad přerušit.
Reklamní spoty proto vysílají tak mezi dvěma pořady.



Direkt marketing – neboli přímý marketing - neoslovuje anonymní masy, ale
konkrétní jedince. Je to způsob komunikace, při níž oslovuje zákazníky přímo adresně
prostřednictvím reklamních emailů, SMS zpráv.



Skrytá reklama - reklama, u níž je obtížné určit, zda se jedná o reklamu. Není totiž
jako reklama označena. Skrytá reklama je dle zákona o reklamě zakázána na rozdíl od
product placementu, který je v českých médiích legální od roku 2010. Jedná se o
umístění konkrétního produktu do televizního seriálu či filmu s účelem jej zviditelnit.
Hrdinové výrobky určité značky používají v běžných úkonech a v běžném životě.
V reklamách samozřejmě dochází k počítačovým úpravám zobrazovaných předmětů a

osob tyto předměty předvádějící. Stejně tak vznikají i fotografie do reklamy v časopisech.
Reklamní agentura nejprve vybere modelku podle zamýšleného účelu. Poté přichází na
řadu kadeřník, vizážista a kosmetička, aby ji upravili. Fotograf pak pečlivě navrhne
osvětlení a nafotí velké množství snímků. Z nich se vyberou ty nejlepší, vyretušují se a
jdou k počítačové úpravě. Při těchto úpravách dojde k odstranění vad pleti, pleť se
vyhladí, dotvarují se rty modelky, upraví se proporce jejího těla, vybělí se zuby.
Výsledkem pak jsou dokonalé snímky, na nichž spotřebitel vidí dokonalé lidi. Otázka je,
zda jsou opravdu dokonalí. Snímky ukazují umělé, neexistující a nereálné lidi. Vliv na
příjemce je výrazně negativní. Lidé se často srovnávají s obrazy, které vidí. Důležité proto
je uvědomit si, že v reálném životě nikdo nevypadá jako lidé v reklamách. Vlastně ani
samy modelky. Upravené fotografie ukazují jakýsi ideál současné krásy. Podněcují
nespokojenost s životem zejména u žen a dívek, neboť právě ony se snaží dosáhnout
předkládaného nereálného ideálu.
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Empirická část
1. Cíle práce
Hlavním cílem výzkumného šetření je najít odpovědi na otázky, jaký vliv mají média na
vnímání body image u adolescentů a jaké faktory ovlivňují spokojenost či nespokojenost s
tělesnými proporcemi.
Pro šetření byly vytčeny následující cíle:


zmapovat, do jaké míry média ovlivňují osobnost adolescenta



zmapovat, zda vnímání body image hraje roli při začleňování do vrstevnické skupiny



analyzovat činitele ovlivňující body image u adolescentů



zmapovat, do jaké míry ovlivňuje body image chování adolescentů
Pro ověření cílů, které jsem si vybrala jako klíčové pro výzkumné šetření, jsem stanovila

tyto hypotézy:

1.1 Stanovení hypotéz
H1: Předpokládám, že adolescenti, kteří jsou nespokojeni s body image, jsou více ovlivněni
médii než adolescenti, kteří jsou s body image spokojeni.
H2: Předpokládám, že adolescenti, kteří jsou nespokojeni se svými partiemi těla, věnují více
času aktivitám, které mohou jejich nespokojenost změnit.

1.2 Organizace výzkumu
Výzkumná část začala prostudováním teoretických poznatků a sestavením dotazníku.
Jeho součástí jsou uzavřené otázky s možností výběru. Sběr dat byl zcela individuální. Ke
sběru dat byl využit online dotazník.
Výzkum byl organizován do čtyř na sebe navazujících kroků:


Dotazníkové šetření všech respondentů



Statistické zpracování dat získaných z dotazníků



Interpretace výsledků a jejich srovnání s hypotézami výzkumu



Formulování závěrů výzkumu
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1.3 Charakteristika zkoumaného vzorku
Pro výzkumnou část byl vybrán vzorek respondentů ve věku 15 až 20 let. Všichni
respondenti byli žáky střední odborné školy se zdravotnickým zaměřením. Výzkumné šetření
probíhalo prostřednictvím sestaveného dotazníku, který byl vyplňován zcela anonymně
formou on-line formuláře.
Tabulka č. 1 Chronologický věk respondentů
Chlapci
Dívky
15 let
0
16 let
0
17 let
7
18 let
7
19 let
1
20 let
3

Celkem
2
8
38
25
8
3

2
8
45
32
9
6

Graf č. 1
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Výzkumu se celkem účastnilo 102 respondentů. Z tabulky a grafu číslo 1 vyplývá, že
z toho bylo 84 dívek a 18 chlapců. Největší zastoupení měli žáci ve věku 17 let, těch bylo
celkem 45, a ve věku 18 let, těch se účastnilo na dotazníkovém šetření 32. Nejnižší zastoupení
měli žáci ve věku 15 let. Byli 2.
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2 Výsledky dotazníkového šetření
První otázka dotazníkového šetření zněla: Jsi v současné době spokojen/a se svou
postavou? Respondenti měli určit míru spokojenosti.
Tabulka č. 2 Míra spokojenosti s vlastním tělem
Ano
Ne
12
Chlapci
26
Dívky
38
Celkem

5
50
55

Nezáleží mi na tom
1
8
9

Graf č. 2
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Na tuto otázku odpověděli dotazovaní takto: Z celkového počtu je 55 respondentů
nespokojeno s vlastním tělem, z toho 50 dívek a 5 chlapců. 38 respondentů - 26 dívek a 12
chlapců je v současnosti spokojeno s podobou vlastního těla. 9 respondentů se vyjádřilo, že
jim nezáleží na míře spokojenosti s vlastním tělem. Byl to 1 chlapec a 8 dívek.
Z toho vyplývá, že více než polovina dívek je v současné době nespokojena s vlastním
tělem. Zatímco většina chlapců je spokojena. Dá se tedy říci, že dívky ve věku 15 – 20 let
jsou spíše nespokojeny s vlastním tělem a chlapci v tomto věkovém rozhraní spíše spokojeni.
9 respondentů tuto otázku neřeší.
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V další částí dotazníkového šetření měli respondenti určit míru své spokojenosti či
nespokojenosti s jednotlivými částmi těla. Dotazovaný hodnotili oči, nos, vlasy, hruď, partie
břicha, boky, hýždě a stehna. Pro lepší porovnání jsem zachovala zvlášť hodnocení dívek a
chlapců.
Tabulka č. 3 Míra spokojenosti s partiemi těla - chlapci
naprosto
spokojen
spokojen
nespokojen
Oči
13
3
0
Nos
11
5
1
Vlasy
11
2
3
Hruď
10
4
3
Partie břicha
6
7
2
Boky
10
5
2
Hýždě
11
3
3
Stehna
10
4
3

výrazně nespokojen
2
1
2
1
3
1
1
1

Graf č. 3
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Tabulka a graf č. 3 ukazuje hodnocení jednotlivých částí těla u chlapců. Naprosto
spokojeni jsou s partiemi oči, nos, vlasy, hruď, boky, hýždě, stehna. Při hodnocení v oblasti
partií břicha se ukazuje nespokojenost. V této oblasti jsem zaznamenala i největší počet
výrazně nespokojených - 5 respondentů. Stejný počet nespokojených a výrazně
nespokojených bylo v oblasti vlasů. Při celkovém hodnocení míry spokojenosti s partiemi těla
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u chlapců tedy můžeme říci, že většina dotazovaných chlapců je naprosto spokojena nebo
spokojena se svým tělem. Větší míru nespokojenosti vyjádřili pouze u partie břicha a vlasů.
Tabulka č. 4 Míra spokojenosti s partiemi těla - dívky
naprosto
spokojena
spokojena
nespokojena
Oči
50
26
5
Nos
24
39
12
Vlasy
32
31
12
Hruď
25
29
22
Partie břicha
6
23
24
Boky
8
24
26
Hýždě
11
31
23
Stehna
8
27
23

výrazně
nespokojena
3
9
9
8
31
26
19
25

Graf č. 4
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U dívek toto šetření ukázalo zcela jiné hodnoty než u chlapců. Zatímco chlapci jsou
spíše spokojeni se svými partiemi těla, dívky vykazují spíše nespokojenost.

Naprostou

spokojenost a spokojenost vykazuje graf jen u očí, nosu, vlasů a hrudi. Výraznou
nespokojenost vidíme u partií břicha. U boků a stehen je vyrovnaná hodnota nespokojenosti a
výrazné nespokojenosti. U oblasti hýždí můžeme říci, že míra nespokojenosti a spokojenosti
je vyrovnaná. U dívek tedy tabulka a graf č. 4 vypovídají o tom, že jsou spíše nespokojené se
svými partiemi těla.
Pokud tedy srovnáme obě tabulky a grafy, výsledkem je, že větší míru spokojenosti se
svým tělem vykazují chlapci než dívky. To potvrzují i výsledky z první dotazníkové položky tabulky a grafu č. 2, které zjišťovaly míru současné spokojenosti s tělem jako celku. Je
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zřejmé, že obě skupiny respondentů vykazují výraznou nespokojenost s partiemi břicha. A
naopak se shodují v oblasti očí, nosu, vlasů a hrudi.
Další položka v dotazníku se zabývala otázkou, jak často se tato věková skupina
zabývá svou hmotností.
Tabulka č. 5 Četnost sledování hmotnosti
Nikdy
Zřídka
Chlapci
1
4
Dívky
2
13
Celkem
3
17

Občas

Často

3
29
32

7
28
35

Téměř neustále
3
12
15

Graf č. 5
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Tabulka a graf č. 5 ukazují, že 35 respondentů, z toho 28 dívek a 9 chlapců, se svou
hmotností zabývá často a 32 dotazovaných - 29 dívek a 3 chlapci občas. 17 respondentů
zřídka. 2 dívky a 1 chlapec, celkem tedy 3 respondenti nikdy a téměř neustále sleduje svou
hmotnost 15 respondentů, z toho 12 dívek a 3 chlapci.
Z výsledků se dá tedy konstatovat, že adolescenti sledují svou hmotnost a zabývají se
jí. Dále ukazují, že zájem o váhu v tomto období je u obou pohlaví vyrovnaný. Lze tedy říci,
že v období adolescence nejsou velké rozdíly v četnosti sledování hmotnosti mezi dívkami a
chlapci.
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Další otázka měla za úkol zjistit, zda adolescentům záleží na názoru vrstevníků či
kamarádů na jejich těla. Položená otázka zněla: „Záleží ti na tom, co si o tvém těle myslí
okolí?“ (vrstevníci, kamarádi). Výsledky ukazují tabulka a graf č. 6.
Tabulka č. 6 Názor okolí na postavu respondenta
Ano
Ne
Chlapci
5
Dívky
39
Celkem
44

7
14
21

Je mi to jedno
6
31
37

Graf č. 6
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Je zřejmé, že 39 dívkám záleží na tom, co si o jejich těle myslí vrstevníci a kamarádi.
31 dívkám je to jedno a jen 14 dotazovaným dívkám na názoru okolí a vrstevníků nezáleží. U
chlapců převažuje odpověď ne. Tímto způsobem odpovědělo 7 chlapců. 6 chlapcům je jedno,
co si o jejich postavě okolí myslí. 5 respondentů chlapců odpovědělo, že jim záleží na tom, co
si jejich vrstevníci myslí o jejich těle.
Výsledky tedy ukazují, že na názoru okolí záleží více dívkám, chlapci názor
vrstevníků na svou postavu příliš neřeší.
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Další zkoumanou oblastí v dotazníku byl zájem o zdravý životní styl: Zajímáš se o
zásady zdravé výživy v médiích a snažíš se je dodržovat?
Tabulka č. 7 Zájem o zásady zdravé výživy v médiích
Nikdy
Zřídka
Občas
Chlapci
4
4
3
Dívky
4
21
37
Celkem
8
25
40

Často
5
17
22

Téměř neustále
2
5
7

Graf č. 7
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Výsledek ukazuje, že nejvíce je zastoupena odpověď občas. Pro tuto odpověď
hlasovalo 40 respondentů, a to 3 chlapci a 37 dívek. 22 respondentů označilo odpověď často a
pouze 7 respondentů téměř neustále. 25 respondentů odpovědělo, že zřídka, a 8, že nikdy
nejevili zájem o zásady zdravé výživy. Podle těchto výsledků lze říci, že zkoumaný vzorek
má povědomí o zdravém stylu stravování a jeho zásadách a snaží se jimi alespoň občas řídit.
Je zřejmé, že kladné odpovědi mají větší počet respondentů než odpovědi záporné.
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Držel/a jsi nějakou výživovou dietu? Tak zněla další otázka v dotazníku. Měla za úkol
zjistit, kolik respondentů v období adolescence vyzkoušelo držet nějakou výživovou dietu.
Tabulka č. 8 Držení výživové diety
Nikdy
Chlapci
Dívky
Celkem

13
32
45

Ano, nevydržela jsem to
2
38
40

Ano, držím pravidelně
3
14
17

Graf č. 8
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Na položenou otázku odpovědělo 45 respondentů - nikdy žádnou výživovou dietu
nedrželi. 40 respondentů zkusilo dietu držet, ale jejich úsilí nevydrželo. 17 respondentů drží
výživové diety pravidelně. Pokud sečteme položky ano, ale nevydržela jsem to a ano, držím ji
pravidelně, vyjde nám, že 57 dotazovaných respondentů má již zkušenost s držením diety, což
je více než polovina dotazovaných. 13 chlapců z 18 oslovených nedrželo dietu nikdy, což
potvrzuje, že chlapci, nemají potřebu držet dietu. Dívky vyzkoušely držet nebo držely dietu
v počtu 52 respondentů, což je více jak polovina dotazovaných dívek. Jen 32 ji nedrželo
nikdy.
Z výsledku je tedy zřejmé, že dívky v období adolescence, mají větší zájem o držení
diet než chlapci. Lze se domnívat, že tento zájem dívek je dán nespokojeností s tím, jak dívky
vypadají, a nespokojeností se svou hmotností.
Další otázka, která byla respondentům položena: „Užil/a jste v posledních šesti
měsících pilulky na hubnutí s cílem udržet si váhu nebo tvar těla.?“
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Tabulka č. 9 Užívání pilulek na hubnutí
Ano
Chlapci
Dívky
Celkem

Ne
0
5
5

18
79
97

Graf č. 9
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Na tuto otázku odpověděli respondenti takto: 97 neužívá žádné pilulky, které by
ovlivňovaly tělesnou váhu. 5 respondentů užívá pilulky na hubnutí. Těmito respondenty jsou
jen dívky. Chlapci odpověděli jednoznačně, že žádný z dotazovaných neužívá pilulky na
hubnutí. Je tedy zřejmé, že dotazovaní adolescenti nemají zájem užívat pilulky na hubnutí
s cílem udržet si váhu nebo tvar těla.
Na předchozí otázku požívání pilulek na hubnutí navazovala další otázka, která se
zabývala požíváním projímadel po jídle. Zajímalo mě, kolik respondentů má zkušenost
s požíváním projímadel jako prostředku pro udržení hmotnosti.
Tabulka č. 10 Požívání projímadel
Ano, používám je
pravidelně
Chlapci
0
Dívky
2
Celkem
2

Ano, vyzkoušela jsem je,
ale už v tom nepokračuji
0
8
8

Graf č. 10

52

Ne
18
74
92

Požívání projímadel
100
80
60

Chlapci

40

Dívky

20

Celkem

0
Ano, používám je pravidelně Ano, vyzkoušela jsem je, ale
už v tom nepokračuji

Ne

Pravidelné požívání projímadel označily 2 respondentky. 8 respondentů - též dívky označily, že vyzkoušely požívat projímadlo po jídle, ale už v tom nepokračují. 92 respondentů
hlasovalo pro možnost, že nikdy nepožili projímadlo po jídle.
Další položka v dotazníku se respondentů ptala, zda je ovlivňují reklamy a rady, jak
hubnout, a to v televizi či časopisech.
Tabulka č. 11
Nikdy
17
28
45

Chlapci
Dívky
Celkem

Zřídka
1
27
28

Občas
0
18
18

Často
0
9
9

Téměř neustále
0
2
2

Graf č. 11
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Téměř
neustále

Respondenti měli možnost vybrat z odpovědí nikdy, zřídka, občas, často, téměř
neustále. Možnost nikdy zvolilo celkem 45 respondentů, z toho 28 dívek a 17 chlapců, zřídka
28 dotazovaných, z toho 1 chlapec a 27 dívek, občas 18 respondentů, často 9 a téměř neustále
2.
Odpovědi občas, často a téměř neustále označilo tedy celkem 29 respondentů. Všechny byly
dívky. Můžeme tedy konstatovat, že v celkovém srovnání respondenti nejsou ovlivňováni
reklamou ani radami v televizi a časopisy, jak hubnout. Pokud přeci jen nějaký vliv reklama a
rady na hubnutí v televizi či časopisech mají, pak pouze na dívky. Lze tedy konstatovat, že o
reklamy a rady na hubnutí mají více zájem dívky než chlapci.
Pro zjištění informace, zda mají dotazovaní adolescenti nějaký vzor, byla do výzkumu
zařazena otázka: Je pro tebe vzorem dnešní televizní či jinak mediální celebrita?
Tabulka č. 12 Vzor mediálních celebrit
Ano

Ne

Chlapci

7

11

Dívky

25

59

Celkem

32

70

Graf č. 12
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Na položenou otázku 70 respondentů odpovědělo, že nemají jako vzor žádnou
televizní nebo jinak mediální celebritu. Bylo to 11 chlapců a 59 dívek. 32 dotazovaných má
svůj mediální vzor, a to 7 chlapců a 25 dívek.
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Ovlivňuje tě při nákupu reklama, kterou vidíš v televizi, na webu nebo kterou slyšíš
v rozhlasovém vysílání? Tak zněla otázka zjišťující, do jaké míry jsou respondenti
ovlivňováni reklamou při svých nákupech.
Tabulka č. 13 Vliv reklamy při nákupu
Nikdy
Zřídka
Chlapci
12
2
Dívky
25
29
Celkem
37
31

Občas

Často

4
19
23

0
8
8

Téměř neustále
0
6
6
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Graf a tabulka č. 13 ukazují tyto hodnoty: 25 dívek a 12 chlapců, celkem tedy
37 respondentů odpovědělo, že reklama při jejich nákupech nemá nikdy vliv. 2 chlapci a
29 dívek, dohromady 31 respondentů, že zřídka. Občas má vliv reklama na 19 dívek a 4
chlapce, celkem tedy na 23 respondentů. Často ovlivňuje 8 dívek a žádného chlapce, téměř
neustále 6 dívek a žádného chlapce.
Z těchto hodnot lze usoudit, že reklama při nákupech ovlivňuje především dívky.
Na chlapce reklama vliv spíše nemá. Občas nebo zřídka ovlivní 6 chlapců z 18 dotazovaných.
Další část dotazníku měla zjistit, kolik respondentů se věnuje nějaké sportovní aktivitě
jako prostředku pro udržení postavy, zda navštěvují nějaký sportovní oddíl a kolik času tráví
týdně sportovními aktivitami. I zde šlo o vliv reklamy.
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Tabulka č. 14 Sportovní činnost na získání vysněné postavy
Nikdy
Zřídka
Občas
Chlapci
2
3
2
Dívky
6
21
31
Celkem
8
24
33

Často
5
13
18

Téměř neustále
6
13
19
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Tabulka a graf č. 14 ukazují odpovědi respondentů na otázku, zda vykonávají
sportovní činnost kvůli zlepšení postavy. Možnost, že nikdy zvolilo celkem 8 respondentů,
z toho 6 dívek a 2 chlapci, zřídka 24 respondentů v poměru 21dívek ku 3 chlapcům. Odpověď
občas získala nejvíce respondentů, a to 33 v zastoupení 31 dívek a 2 chlapci. Často se věnuje
sportovní činnosti na získání vysněné postavy 18 dotazovaných, a to 13 dívek a 5 chlapců.
Téměř neustále se věnuje sportovní činnost kvůli udržení postavy 19 respondentů, z toho
13 dívek a 6 chlapců.
Z těchto výsledků vyplývá, že celkově respondenti využívají sportovní činnosti jako
prostředek k získání vysněné postavy. Pokud se podíváme na poměr, lze konstatovat, že
chlapci sportovních činností za tímto účelem využívají často či téměř neustále, zatímco dívky
jen občas.
Tabulka č. 15 Hodiny věnované sportovní aktivitě za týden
7 a více hodin 5 - 6 hodin
4 - 3 hodiny
Chlapci
9
4
3
Dívky
9
18
35
Celkem
18
22
38
56

Pouze hodiny TEV
2
21
23
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Tabulka a graf s počtem hodin, které respondenti tráví sportovní aktivitou týdně,
ukazuje, že 23 respondentů vykonává tyto činnosti pouze v hodinách tělesné výchovy, z toho
jsou 2 chlapci a 21 dívek. Celkem 38 respondentů tráví sportem 4 – 3 hodiny týdně. Jsou to
3 chlapci a 35 dívek. 5 - 6 hodin týdně sportuje 22 respondentů – 18 dívek a 4 chlapci. 7 a
více hodin pak 18 respondentů, a to shodně 9 chlapců a 9 dívek. Při porovnání výsledků všech
odpovědí lze konstatovat, že chlapci tráví více volného času sportovními aktivitami týdně než
dívky. Je zajímavé, že srovnatelný je počet respondentů, kteří se sportovním aktivitám věnují
5 - 6 hodin, a těch, kteří pouze v hodinách tělesné výchovy. Největší počet respondentů
vybralo jako možnost věnovat se sportu 4 – 3 hodiny týdně.
Tabulka č. 16 Návštěva sportovního oddílu
Ano
Chlapci
Dívky
Celkem

|Ne
16
41
57

57

2
43
45

Graf č. 16
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Na otázku, zda respondenti navštěvují nějaký sportovní oddíl, odpověděli takto: Ano,
odpovědělo 57 respondentů, z toho 41 dívek a 16 chlapců. 45 dotazovaných - 43 dívek a
2 chlapci - sportovní oddíl nenavštěvuje. Lze tedy říci, že chlapci vyhledávají sportovní
činnosti, které jsou organizovány oddílem. U dívek je výsledek nerozhodný. Polovina
respondentek sportovní oddíl navštěvuje, polovina se věnuje sportovní činnosti mimo tyto
oddíly samostatně, neorganizovaně. Celkové výsledky pak ukazují, že většina respondentů
raději vykonává sportovní činnosti, které jsou organizované ve sportovních oddílech.

Tabulka č. 17 Vliv reklamy a módních trendů na získání vysněné postavy
Nikdy
Zřídka
Občas
Často
Chlapci
14
1
2
1
Dívky
25
23
22
11
Celkem
39
24
24
12

Téměř neustále
0
3
3

Graf č. 17
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Téměř neustále

Na otázku - Má na tvoje cvičení a získání vysněné postavy vliv reklama a předkládané
módní trendy? - respondenti vybírali z pěti možností. Odpověď téměř neustále, vybraly
3 respondentky, často 12 respondentů ve složení 11 dívek a 1 chlapec, občas 24 respondentů,
a to 22 dívek a 2 chlapci. Možnost zřídka si vybralo 24 respondentů – 23 dívek a 1 chlapec.
Odpověď, že nikdy nemá na cvičení vliv reklama a předkládané módní trendy označilo
39 respondentů – 25 dívek a14 chlapců.
Pokud sečteme respondenty s kladnou odpovědí, získáme počet 63, což je více jak
polovina dotazovaných. Lze tedy říci, že takto zaměřené reklamy mají na respondenty vliv.

2.1 Hypotéza 1
Předpokládám, že adolescenti, kteří jsou nespokojeni s body image, jsou více
ovlivněni médii na jeho vnímání, než adolescenti, kteří jsou s body image spokojeni.
Z vlastního výzkumu byly zjištěny tyto následující hodnoty: z celkového počtu
102 respondentů je 55 nespokojeno se svým tělem, 82 sleduje svou hmotnost, 57 respondentů
již zkoušelo držet nebo stále drží nějakou dietu na snížení hmotnosti a změnu tělesných
proporcí. U 32 dotazovaných hraje při vnímání body image roli vzor mediální celebrity. 70
respondentů nemá žádný mediální vzor. Vliv reklamy na hubnutí se objevuje u 57
respondentů, u 45 nikdy. Zájem o zásady správné výživy v médiích má 69 respondentů.
Módní trendy v reklamních spotech sleduje 63 respondentů.
Hypotéza byla potvrzena.

2.2 Hypotéza 2
Předpokládám, že adolescenti, kteří jsou nespokojeni se svými partiemi těla, věnují více
času aktivitám, které mohou jejich nespokojenost změnit.
K potvrzení či vyvrácení výše uvedené hypotézy byly použity grafy a tabulka číslo 14,
15 a 16.
Sportovní činnosti pro udržení či získání vysněné postavy se věnuje celkem
70 dotazovaných respondentů. 32 zřídka nebo nikdy. 78 respondentů uvedlo, že věnují více
jak 3 hodiny týdne sportovním aktivitám. 57 respondentů tyto sportovní aktivity provozuje
organizovaně.
Hypotéza byla potvrzena.
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3 Závěr
Obraz těla, pro někoho jen pojem, pro druhého každodenní vnímání a hodnocení sebe
sama, porovnávání s ideály krásy, které denně ukazují média. Na tělesný vzhled působí a má
vliv mnoho faktorů, například rodinné prostředí, postoje vrstevníků, reklamy, různá média,
módní a kosmetický průmysl.
V období adolescence prochází tělo mnoha změnami. A právě proto v tomto období může
dospívající mládež cítit větší tlak okolí na to, jak by měla vypadat. Postupně se tvoří identita
jedince, a to často nápodobou vzorů a potvrzuje se jedinečnost osobnosti. Body image hraje
velkou roli v sociálních interakcích.
Diplomová práce dokázala, že většina adolescentů je nespokojena se svým tělem a
proporcemi. Více ohroženou a rizikovou skupinou ve vnímání body image jsou dospívající
dívky. U chlapců je zřejmé, že se lépe vyrovnávají se změnami těla a tělesných proporcí. Za
pozitivní výsledek lze považovat toto: přestože je více než polovina respondentů nespokojena
se svým tělem nadmíru sleduje svou tělesnou hmotnost, nemá podle výsledků potřebu
snižovat váhu pomocí pilulek a preparátů na hubnutí, i když nabídka těchto produktů je
v různých médiích vysoká. Především reklamní spoty se zaměřením na tuto problematiku
ukazují a předkládají spotřebitelům dokonalá a bezchybná těla modelek, které v těchto
reklamách vystupují. Často ale reklamní spot neuvádí rizika a možné zdravotní komplikace,
jež tato forma hubnutí přináší. Dalším možným řešením, jak snížit hmotnost a dosáhnout tak
vysněných proporcí, je používání projímadel po jídle. I tato metoda byla dotazovanými
adolescenty zamítnuta.
Podle výsledků výzkumu můžeme říci, že adolescenti mají zkušenost s držením různých
druhů výživových diet. Více jak polovina dotazovaných již nějakou výživovou dietu držela,
ale nepříliš dlouho. Méně jak 1/3 respondentů drží diety pravidelně. Přestože dotazníkové
šetření ukázalo, že se adolescenti zajímají v médiích o zásady zdravé výživy, je procento
držení diet vysoké. Společnost by se měla více věnovat problematice zdravé výživy i
zdravému způsobu hubnutí. Často se setkáváme s případy, kdy dospívající mládež nezvládá
redukci své hmotnosti a přistupuje pak k extrémním řešením, jež mohou vést až k poruchám
příjmu potravy nebo jiným zdravotním komplikacím.
Z práce je zřejmé, že adolescenti využívají sportovní činnosti jako prostředku pro
zlepšení a zformování postavy. Více jak polovina respondentů věnuje těmto činnostem více
jak 3 hodiny týdně. Je však velké procento i těch, kteří mají pohyb a sport za nutné zlo a
věnují se mu pouze v hodinách povinného školního tělocviku. Jak vyplynulo z dotazníkového
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šetření, většina dotazovaných sportovní činnosti provádí organizovaně. Je tedy důležité, aby
stát, města i obce podporovala sportovní oddíly mládeže.
Jak už bylo řečeno, na vnímání body image mají vliv i média a v nich především reklama.
Potvrdilo se, že největší vliv na adolescenty má reklama v oblasti získání vysněné postavy a
předkládání módních trendů. Pokud se reklama týká samotného hubnutí, zde je poměr
kladných a záporných počtů vyrovnán. Polovinu respondentů do jisté míry tyto reklamy
ovlivňují, druhou polovinu ne. Stejný výsledek je i při ovlivňování reklamy při nákupech.
Ač je období adolescence nejproblematičtějším obdobím lidského vývoje, je zároveň
krásné svými změnami a rozmanitostí. Na vnímání body image u dospívající mládeže působí
mnoho činitelů. Lidé v okolí mladých by měli dokázat svými postoji, hodnotami a prací, že
nezáleží na kráse, tedy na tom, jak člověk vypadá, ale jaká je osobnost.
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Příloha 1
Dotazník k diplomové práci
Dobrý den,
ráda bych vás poprosila o vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník je z cela anonymní. Jsem studentkou pedagogické fakulty na
Karlově univerzitě v Praze a tento dotazník poslouží pro výzkumnou část mé diplomové práce.
Děkuji za vyplnění a váš čas.
Pohlaví
Označte jen jednu elipsu.



žena


muž
Věk - zaškrtněte váš aktuální věk
Zaškrtněte všechny platné možnosti.


15 let



16 let



17 let



18 let



19 let


20 let
Jsi v současné době spokojen/a se svou postavou?
Označte jen jednu elipsu.


Ano



Ne


Nezáleží mi na tom
Jak často se zabýváš vlastní hmotností?
Označte jen jednu elipsu.


nikdy



zřídka



občas



často


téměř neustále
Záleží ti na tom, co si o tvém těle myslí okolí? (kamarádi, vrstevníci)
Označte jen jednu elipsu.


Ano



Ne


Je mi jedno, co si myslí
Zakroužkuj míru tvé spokojenosti / nespokojenosti s jednotlivými části těla: 1- naprosto spokojený/á
2 - spokojený/á 3 - nespokojený/á 4 - výrazně nespokojený/á
Označte jen jednu elipsu.
1

2

3

4

oči
Zakroužkuj míru tvé spokojenosti / nespokojenosti s jednotlivými části těla: 1- naprosto spokojený/á
2 - spokojený/á 3 - nespokojený/á 4 - výrazně nespokojený/á
Označte jen jednu elipsu.
1

2

3

4

nos
Zakroužkuj míru tvé spokojenosti / nespokojenosti s jednotlivými části těla: 1- naprosto spokojený/á
2 - spokojený/á 3 - nespokojený/á 4 - výrazně nespokojený/á
Označte jen jednu elipsu.
1

2

3

4

vlasy
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Zakroužkuj míru tvé spokojenosti / nespokojenosti s jednotlivými části těla: 1- naprosto spokojený/á
2 - spokojený/á 3 - nespokojený/á 4 - výrazně nespokojený/á
Označte jen jednu elipsu.
1

2

3

4

hruď
Zakroužkuj míru tvé spokojenosti / nespokojenosti s jednotlivými části těla: 1- naprosto spokojený/á
2 - spokojený/á 3 - nespokojený/á 4 - výrazně nespokojený/á
Označte jen jednu elipsu.
1

2

3

4

partie břicha
Zakroužkuj míru tvé spokojenosti / nespokojenosti s jednotlivými části těla: 1- naprosto spokojený/á
2 - spokojený/á 3 - nespokojený/á 4 - výrazně nespokojený/á
Označte jen jednu elipsu.
1

2

3

4

boky
Zakroužkuj míru tvé spokojenosti / nespokojenosti s jednotlivými části těla: 1- naprosto spokojený/á
2 - spokojený/á 3 - nespokojený/á 4 - výrazně nespokojený/á
Označte jen jednu elipsu.
1

2

3

4

Hýždě
Zakroužkuj míru tvé spokojenosti / nespokojenosti s jednotlivými části těla: 1- naprosto spokojený/á
2 - spokojený/á 3 - nespokojený/á 4 - výrazně nespokojený/á
Označte jen jednu elipsu.
1

2

3

4

stehna
Pociťuješ nějaký vnější tlak od vrstevníků na to, jak bys měl/a vypadat?
Označte jen jednu elipsu.



určitě ano



spíše ano



spíše ne


určitě ne
Zajímáš se o zásady zdravé výživy a snažíš se je dodržovat?
Označte jen jednu elipsu.


nikdy



zřídka



občas



často


téměř neustále
Ovlivňují tě v televizi a časopisech reklama a rady, jak hubnout?
Označte jen jednu elipsu.


nikdy



zřídka



občas



často


téměř neustále
Ovlivňuje tě při nákupu reklama, kterou vidíš v televizi, na webu, nebo kterou slyšíš v rozhlasovém
vysílání?
Označte jen jednu elipsu.


nikdy
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zřídka



občas



často


téměř neustále
Je pro tebe vzorem dnešní televizní či jinak mediální celebrita?
Označte jen jednu elipsu.


Ano


Ne
Zkoušel/a si už někdy různá projímadla nebo zvracení po jídle?
Označte jen jednu elipsu.


Ano, dělám to pravidelně



Ano vyzkoušela jsem to, ale už v tom nepokračuji


Ne
Užil/a jste v posledních šesti měsících pilulky na hubnutí s cílem udržet si váhu nebo tvar těla.
Označte jen jednu elipsu.


Ano


Ne
Držel/a jsi nějakou výživovou dietu?
Označte jen jednu elipsu.


Nikdy



Ano, ale nevydržela jsem to


Ano, držím ji pravidelně
Navštěvuješ nějaký sportovní oddíl nebo sám/sama pravidelně vykonáváš sportovní činnost?
Označte jen jednu elipsu.


Ano


Ne
Kolik hodin týdně věnuješ sportovní aktivitě?
Označte jen jednu elipsu.


7 a více



5-6



4-3


pouze hodiny TEV
Vykonáváš pohybovou činnost, aby jsi si zlepšil/a postavu?
Označte jen jednu elipsu.


nikdy



zřídka



občas



často


téměř pravidelně
Má na tvoje cvičení a získání vysněné postavy vliv reklama a předkládané módní trendy?
Označte jen jednu elipsu.


Nikdy



zřídka



občas



často



téměř neustále
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