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Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje vlivu médií v oblasti body image a jeho vnímání 

studentkami vysokých škol. Práce v teoretické části seznamuje se studiemi zkoumající 

vliv médií na vnímání těla a také s vybranými teoriemi a jejich účinkem na jedince. 

Dále představuje různé výklady pojmu body image a faktory podmiňující sebepřijetí 

jedince. Teoretickou část zakončuje vývoj ideálu ženské krásy v průběhu dějin včetně 

popisu toho současného. Představuje způsoby, jakými je ženská krása nejčastěji 

prezentována v médiích, a zároveň poukazuje na projekty, které se snaží 

komunikovat rozmanitost ženské krásy. Praktická část se věnuje analýze výpovědí 

vysokoškolských studentek na téma, jak vnímají obsahy zaměřené na body image a jaký 

mají obsahy vliv na jejich vztah k tělu. Výstupem je popis klíčových prvků diskurzu 

vysokoškolských studentek na sebepřijetí v souvislosti s vnímaným účinkem médií. 

Práce používá metodu zakotvené teorie společně s projektivní technikou, metodou 

myšlenkových map a polostrukturovaného rozhovoru.  

 

Abstract 

The thesis focuses on media influence regarding body image as a topic and its 

perception by female students. It introduces studies exploring the influence of the media 

on body image and the effect it has on individuals.  In addition, it presents the various 

interpretations of body image as a concept and factors affecting the self-acceptance. 

The theoretical part of the thesis ends with the development of the female beauty ideal 

throughout history to date. It describes how feminine beauty is most often presented 

in media, while noting the projects that are trying to communicate the diversity 

of feminine beauty. The practical part presents analysis of student‘s testimonies on how 

they perceive the body image concept, its orientation in media contents and how they 

feel influenced by them. The output is a description of key elements of discourse to self-



   

acceptance in relation to the perceived influence of the media. This thesis uses 

the grounded theory method, the mind maps method and a semi-structured interview 

together with projective technique in order to provide a valid interpretation. 
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Úvod 

K tématu diplomové práce mě přivedl dlouholetý zájem o téma body image
1
 

v médiích, neboť jsem sama aktivní konzumentkou těchto obsahů. Protože připouštím 

vliv těchto obsahů na své sebepojetí, zajímalo mě, jestli situaci vnímají stejně i jiné 

ženy, konkrétně ženy aspirující na vysokoškolské vzdělání. Smyslem diplomové práce, 

zejména její praktické části, je identifikovat, jak jsou obsahy zaměřené na body image 

ženami vnímány, co si o obsazích s touto tématikou myslí, zda jim přisuzují sílu ovlivnit 

jejich nebo něčí vztah k tělu a jak se podle nich případný vnímaný vliv konkrétně 

projevuje. Zároveň jsem chtěla výzkumem zjistit, v jakém médiu se ženy s tématem 

nejčastěji setkávají, jelikož v dostupné literatuře je jako primární nositel těchto obsahů 

zmiňován ženský časopis. Cílem práce je skrze shrnutí zkušeností, názorů a dojmů 

narátorek zachytit, jak je o účincích médií mezi vysokoškolskými studentkami 

promlouváno.  

V roce 2015, kdy jsem si téma zvolila, bylo téma body image a média 

v akademické literatuře již široce zmapované. Hledala jsem tedy nový pohled na téma, 

který by mohl mediální obor obohatit. Rozhodla jsem se zkoumat vnímání obsahů 

týkající se body image z perspektivy publika. V průběhu výzkumu jsem dospěla 

k zajímavým zjištěním, které se ve vybrané literatuře a jiných sekundárních pramenech 

nevyskytovaly. Monografie, ze kterých jsem čerpala, se většinou zabývaly obecným 

vlivem médií na publika a představovaly až na výjimky unifikovaný pohled na ženskou 

krásu, nezabývaly se její rozmanitostí. Velká část výzkumů, které jsem v teoretické části 

práce zpracovávala, pak měla kvantitativní, nikoli kvalitativní charakter.   

Cíle práce ani metoda výzkumu se ve vztahu k tezím nezměnily, došlo však 

z důvodu lepšího pochopení obsahu diplomové práce ke změně jejího názvu. 

Po konzultaci s vedoucí práce jsem se rozhodla zcela vynechat obecnou kapitolu Vývoj 

a typy publik. Místo ní jsem se zaměřila na téma vlivu médií na publika v oblasti body 

image. Součástí této kapitoly je přehled studií s různými výsledky týkajícími se vlivu 

médií na vztah k tělu zkoumaných osob a také představení teorií s vlivem na vnímání 

sebe sama. Další kapitola teoretické části se věnuje seznámení s tématem body image 

a také s faktory, které ovlivňují sebepřijetí jedince. Teoretickou část uzavírá kapitola 

                                                 
1
 Termín body image byl poprvé použit Paulem Schilderem, rakouským neurologem a psychoanalytikem, 

v roce 1935 v jeho knize Představa a vzhled lidského těla (Schilder, 1950). Termín vyjadřuje jedincovo 

vnímání těla z pohledu fyzické a sexuální atraktivity. V českém jazyce je možné použít termín „vnímání 

vlastního těla“.  



   

 

4 

  

Krása a masová média, která stručně mapuje historický pohled na ženskou krásu. 

Věnuje se způsobu, jakým je v dnešní době krása prezentována v médiích, a nakonec 

na konkrétních projektech představuje, jak se i přes stávající zobrazování jednotného 

ideálu krásy v médiích objevují rozmanité formy ženské krásy. V metodologické části 

představím všechny metody použité v mém výzkumu, konkrétně metodu zakotvené 

teorie, polostrukturovaný rozhovor, projektivní metodu a metodu myšlenkových map. 

V praktické části představuji výsledky vnímání mediálních obsahů zaměřených na téma 

body image a jejich vlivu na vztah k tělu narátorek. Vedle metody rozhovoru jsem 

použila projektivní metodu, která analýzu diskurzu doplní o vhled do spontánních reakcí 

narátorek na smýšlení o médiích ve vztahu k body image.  
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1. Vliv médií na publikum v oblasti body image 

Vědci s oblastí zájmu psychologie masové komunikace zkoumají, zda a jak působí 

masová média na postoje, názory a chování lidí. Potter (2013, s. 260) k problematice 

vlivu médií uvádí, že vliv médií je velmi těžké předvídat, neboť jsou všeprostupující 

a vztah mezi médii, dalšími institucemi a jednotlivci je velmi komplikovaný. 

Pro obtížný výklad složitosti vlivu je vhodné pracovat pouze s předpokládanými vlivy, 

přestože působení médií na společnost a jednotlivce je nepopiratelný fakt podložený 

řadou empirických výzkumů (Grabe, Ward, & Hyde, 2008; Groesz, Levine, & Murnen, 

2002; Want, 2009).  

1.1 Studie o účincích médií na vztah k tělu 

Názory na účinky médií na vnímání lidského těla se mezi výzkumníky různí. 

Zatímco někteří jsou přesvědčeni o silném dopadu na vztah k tělu publika, jiní médiím 

přisuzují pouze omezené účinky (Smeesters a Mandel, 2006; Holmstrom, 2004). 

Každopádně reakce na mediální obsahy jsou přirozené a automatické. Při sledování 

televize, čtení časopisu nebo surfování na internetu na obsahy reagujeme, ať už 

psychicky nebo fyzicky (Kyrölä, 2014, s. 1). Neznamená to ale, že bychom na všechny 

mediální obrazy reagovali stejnou měrou a způsobem.  

Často se u výzkumů zaměřených na účinky médií setkáme s experimentálním 

přístupem (Gurari, Hetts a Strube, 2006; Milkie, 1999). Tímto způsobem mohli 

výzkumníci dojít k závěru, jaký má dané médium účinek. Odborníci na média však 

tradiční přístup k výzkumu kritizují, protože je tím médium zbaveno kontextu a je 

zredukováno na pouhé podněty. Tím je experiment odtržen od skutečného života a nelze 

tak vyzkoumat reálné účinky média na jeho příjemce (Barker a Petley, 2001; Gauntlett, 

2005 in Giles, 2012, s. 22). Tiggemann (2014) upozorňuje na omezené výsledky 

plynoucí z jednorázových experimentálních výzkumů a nabádá výzkumníky, aby se 

kvůli zjištění dlouhodobého vlivu na body image zaměřili na dlouhodobé zkoumání 

v přirozených podmínkách. Podle Kyrölä (2014, s. 1) nemají mediální obrazy samy 

o sobě žádný vliv. Ten vzniká až po setkání obrazů s publikem. Následně již ale dopad 

média na svého příjemce mají, ale míra i způsob reakce závisí na stavu psychické 

zranitelnosti příjemce. Giles (2012, s. 69) tvrdí, že neustálý kontakt s mediálními obrazy 

zaměřenými na štíhlost způsobuje v ženách a mužích nespokojenost se svými 

postavami. Následkem je pak chování projevující se snahou přiblížit se mediálnímu 
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ideálu krásy. Giles (2012, s. 69) dále pokračuje tvrzením, že v některých případech 

může fascinace celebritami a intenzivní mediální kontakt s nezdravě hubenými ženami 

stát na počátku poruch příjmy potravy. Největší riziko z pohledu dopadu médií na vztah 

k tělu je uváděno v období střední až pozdní adolescence, během kterého se dívkám 

běžně zvětšuje objem boků a stehen. V tomtéž období se však těla dívek ještě více 

vzdalují onomu „hubenému ideálu“ propagovanému médii. Bohužel právě v tomto věku 

mají také největší sklony uchylovat se k dietám (Dittmar et al., 2000 in Giles, 2012, 

s. 71). Giles (2012, s. 73) se zmiňuje o individuálních rozdílech, které vznikají 

na základě expozice mediálním obsahům. Těmi se zabývá relativně málo studií, mezi 

výjimky patří studie výzkumnice Tiggemann (2009 in Giles, 2012, s. 73). Ta instruovala 

participantky, aby různým způsobem přemýšlely o předložených fotografiích hubených 

modelek v reklamách. Třetina se měla porovnat se zobrazenou ženou, třetina si měla 

představit, jaké by to bylo být onou ženou, a poslední třetina nedostala žádné instrukce. 

Skupina, která se měla s modelkou srovnávat, uváděla výrazně vyšší nespokojenost 

s tělem, než zbylé dvě skupiny. Tato zjištění narušují výsledky výzkumů, které 

individuální rozdíly nezohledňují, neboť kognitivní zpracování hubených mediálních 

obrazů je složitější, než nabízí efekt pouhého vystavení. Psychicky vyrovnanější 

skupina může obsahy využívat k imaginaci nebo dennímu snění, zatímco úzkostnější 

jedinci mohou obsahy chápat jako ohrožení svého sebevnímání. Výzkumnice Dittmar 

a Howard (2004 in Giles, 2012, s. 75) chtěly pro změnu svým výzkumem objasnit, zdali 

je možné zobrazováním silnějších modelek docílit opačného efektu, než je tomu 

u zobrazování hubených obrazů. Po zhlédnutí průměrných postav se úzkost týkající se 

vzhledu vlastního těla skutečně snížila. Výsledek výzkumu naznačuje, že častější 

používání průměrných postav v médiích by mohlo vést ke snížení míry nespokojenosti 

s tělem. Kvalitativní výzkum vedený výzkumnicí Milkie (1999) poukázal na nedůvěru 

dívek k mediálnímu ideálu, kterou argumentovaly nerealističností. Výsledky poukazují 

také na přání dívek vidět v médiích více reálných žen. Přes stížnosti na nerealističnost 

zobrazovaného ideálu však dívky věřily, že je s tímto standardem okolí srovnává 

a podle něj je hodnotí, a proto se tomuto ideálu chtěly přiblížit. Gurari, Hetts a Strube 

(2006) zkoumají vliv mediálních obrazů na explicitní a implicitní sebehodnocení. Jak 

předpokládali, explicitní sebehodnocení nebylo po vystavení ideálním obrazům nijak 

ovlivněno. U implicitního sebehodnocení však ke změnám na základě vystavení došlo, 

což se projevilo nižší mírou asociace mezi heslem „krása“ a zkoumanou osobou a nižší 

konzumací svačinek po zhlédnutí obrazů. Harper a Tiggemann (2007) navazují 
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na objektivizační teorii (Fredrickson & Roberts, 1997) a ve své studii zkoumají změnu 

v sebepřijetí po vystavení obsahům zobrazujícím štíhlé a atraktivní ženy. Výsledkem je 

špatná nálada, nespokojenost s vlastním tělem testovaných žen, úzkost ohledně velikosti 

vlastního těla a větší míra sebeobjektivizace
2
. Ze studie vyplývá, že sebeobjektivizace 

může být v ženách vyvolána i bez zaměření se na jejich vlastní tělo. Sohn (2009) 

zkoumal efekt televize a časopisů na vnímání těla žen a mužů. Dospěl k závěru, 

že u obou médií vykazovaly ženy výrazně intenzivnější srovnávání se s obrazy 

a zhoršenou představu o vlastním těle, než ji vykazovali muži. Studie (Grabe, Ward, & 

Hyde, 2008; Groesz, Levine, & Murnen, 2002; Want, 2009) došly ve svých závěrech 

ke zjištění, že vystavení zidealizovaným mediálním obrazům vede ke zvýšení 

nespokojenosti s vlastním tělem a poruchám příjmu potravy. To platí zejména u žen, 

které už během výzkumu vykazovaly pochybnosti ohledně vlastního těla. Tento efekt je 

pak zesílen u dívek v pubertě.  

Ačkoli z mnoha výsledků studií vyplývá, že média negativně ovlivňují 

spokojenost žen se svým tělem, existují studie, které tento způsob vnímání vyvracejí. 

Ze studie od Myerse a Bioccy (1992) například vyplývá, že se ženy po zhlédnutí 

štíhlého ideálu necítí špatně, ale naopak jim zidealizované obrazy umožňují si 

představovat, že jsou samy štíhlé. To potvrzuje myšlenku, že představa o vlastním těle 

je elastická a může být ovlivněna, ať už pozitivně či negativně, mediálními obsahy. 

Knobloch-Westerwick (2012) pak ve své studii došla k závěru, že dlouhodobé vystavení 

zidealizovaným obrazům vede k větší spokojenosti s vlastním tělem, pokud mají 

testované osoby určité zkušenosti se snižováním tělesné váhy za pomoci diet nebo 

cvičení. Smeesters a Mandel (2006) ve svém výzkumu poukazují na používání extrémně 

štíhlých a obézních postav. Spontánní srovnávání čtenářek s postavami v reklamách 

totiž probíhá pouze za předpokladu, že jsou postavy přiměřeně štíhlé nebo pouze 

s mírnou nadváhou. S extrémy se ženy neporovnávají, a nemají tudíž vliv na jejich 

sebehodnocení. Oproti jiným výzkumům došli Smeesters a Mandel (2006) k závěru, 

že vystavení přiměřeně štíhlým postavám zlepšuje ženské sebehodnocení, protože jsou 

pro ně tyto obrazy aspirativní a dosažitelné. To může odpovídat na otázku, proč se 

v nabídce ženských časopisů neobjevují tituly zaměřené na ženy s kily navíc. 

Holmstrom (2004) ve své studii shrnula výsledky empirických výzkumů zaměřených 

                                                 
2
 Termín sebeobjektivizace byl použit v objektivizační teorii autorek Fredrickson a Roberts (1997). 

Ke zvýšení sebeobjektivizace podle autorek teorie dochází na základě častého prezentování ženského těla 

jakožto sexuálního symbolu, zejména pak v médiích.  
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na vliv zidealizovaných obrazů na ženské sebehodnocení, a došla k závěru, že vystavení 

těmto obrazům má malý až žádný účinek na své čtenáře. Oproti tomu zaznamenala 

pozitivní vliv na body image žen při zobrazení žen s nadváhou. Van Vonderen 

a Kinnally (2012) vedle vlivu médií zkoumali také vliv rodiny a blízkého okolí. 

Z výzkumu vyplynulo, že srovnávání s blízkým okolím je nejsilnějším indikátorem 

nespokojenosti s vlastním tělem, zatímco mediální obsahy působí na příjemce nepřímo, 

mají tedy menší dopad.  

V roce 2004 si společnost Unilever, pod kterou patří značka Dove, nechala 

vypracovat studii Skutečná pravda o kráse: celosvětový report (Etcoff, Orbach, Scott, 

D´Agostino, 2004). V úvodu studie je vyjádřena obava, že z důvodu zjednodušené 

prezentace krásy může u žen docházet k pocitům nespokojenosti. Bylo zapojeno 3 200 

žen od 18 do 64 let věku z deseti zemí světa. Pouhá 2 % žen uvedla, že se považují 

za krásné, zato většina žen se označila jako průměrné (29 %) a normální (31 %). 68 % 

žen uvedlo, že média a reklama nastavují kritéria krásy, která jsou nerealistická 

a pro většinu žen nedosažitelná.  47 % si myslí, že v médiích jsou zobrazovány pouze 

velmi atraktivní ženy. 75 procent žen by velmi uvítalo, aby média zobrazovala i ženy 

různého věku, tvarů a velikostí.  

Z pohledu body image mohou plnit média pro svá publika několik funkcí. 

Mediální obrazy (Kyrölä, 2014, s. 1) vybízejí ke srovnávání našeho těla s tím 

zobrazovaným, mohou rozšiřovat naše povědomí o tom, čeho všeho je možné v oblasti 

body image dosáhnout, nebo také záměrně minimalizovat zobrazování konkrétních typů 

těl, a tím dát příjemcům najevo, jaký typ postavy je ve společnosti preferovaný. Čím 

častěji jsou mediální obrazy postav uveřejňovány médii, tím větší sociální hodnotu tyto 

typy postav získávají, a stávají se tak přijímanou představou o preferovaném tělu 

pro obrovské publikum (Kyrölä, 2014, s. 1).  

1.2 Přehled teorií s vlivem na jedince 

V této části práce předstvuji několik vybraných teorií, které se týkají vlivu médií 

na publikum, případně vztahu jedince ke svému tělu, a mají tak souvislost s praktickými 

východisky této práce.  

 

Teorie užití a uspokojení  

Snahou teorie je porozumění, proč a s jakým záměrem uživatelé konzumují 

média. Uživatel médií vyhledává takové zdroje médií, které nejlépe uspokojí jeho 
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potřeby. Teorie užití a uspokojení předpokládá, že uživatel si za účelem uspokojení 

potřeb může vybrat z několika možností (McQuail, 2009, s. 434). V rámci této teorie je 

s jedincem jednáno jako s aktivním uživatelem médií, spíše než jako s pasivním 

příjemcem (Katz et al., 1974 in Giles, 2012, s. 26).  

Základní principy teorie užití a uspokojení byly v šedesátých a sedmdesátých 

letech 20. století rozpracovány do několika klíčových bodů (Katz et al., 1974 

in McQuail, 2009, 435): výběr médií a konkrétních obsahů je obvykle racionální a skrze 

média je směřováno k dosažení jistých cílů a uspokojení; uživatelé si potřeby související 

s médii uvědomují a mohou je vyjádřit formou motivací. V situaci, kdy uživatele nějaké 

médium osloví a opakovaně uspokojí jeho potřeby, má tendenci ho začít upřednostňovat 

a více důvěřovat jeho obsahům, a naopak (Katz et al., 1974 in Giles, 2012, s. 26).  

Přestože je teorie zavedenou strategií pro pochopení aktivní role příjemců, kritici 

tohoto přístupu namítají, že se jedná pouze o přeformulování vybraných aspektů teorií 

o selektivním vlivu, nikoli o samostatnou teorii. Dále je přístupu vytýkána jeho 

nesystematičnost a omezenost, dle kritiků přinesl výzkum užívající metodologii užití 

a uspokojení pouze seznamy potřeb a uspokojení identifikované samotnými uživateli, 

za kterými však chybí systematický výklad (DeFleur & Ball-Rokeach, 1996, s. 197).  

 

Kultivační teorie 

Tato teorie mluví o kumulativním účinku médií a vychází z práce George 

Gerbnera (1978 et al. in Giles, 2012, s. 28). Ta tvrdí, že média postupně kultivují 

postoje a hodnoty svého publika. Účinky kultivační teorie může ještě zesílit proces 

„rezonance“. Aby měla mediální informace silnější účinek na příjemce, musí příjemce 

nějakým způsobem oslovit, zajímat ho (Giles, 2012, s. 28). Opakované a časté vystavení 

stereotypním obrazům, v tomto případě štíhlému ideálu krásy, může ovlivnit příjemcovu 

představu o realitě (Gerbner & Gross, 1976; Gerbner, Gross, Morgan & Signorielli, 

1994). Proto si jedinci, kteří jsou intenzivně vystaveni obrazům velmi štíhlých modelek 

a celebrit s ideálními těly, mohou vytvořit zkreslený obrázek o tom, jak vypadá 

„normální“ ženská postava.  

 

Teorie sociálního srovnávání  

Tuto teorii neboli také efekt blízkosti představil poprvé v roce 1954 americký 

psycholog Leon Festinger (1954). V ní vysvětluje, jak jedinci pozměňují své názory 

na základě srovnávání s ostatními. Ostatní lidé se tak stávají měřítkem, podle kterého se 
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člověk hodnotí a oceňuje (Novák, 2010, s. 31). Jedinec porovnává, zda je oproti 

porovnávané osobě v něčem horší nebo lepší, díky čemuž si vytváří adekvátní 

sebepojetí. Pokud je cílem sebezhodnocení, pak se lidé nejčastěji srovnávají s lidmi 

na stejné úrovni. Pokud si chtějí dokázat, že jsou na tom lépe, používají obrannou 

strategii sestupného sociálního srovnávání se skupinou s horší úrovní života, 

a tak zdůrazňují rozdíly mezi skupinou a sebou samými. Naopak, pokud je snahou 

sebezlepšení, pak se lidé srovnávají se skupinou vykazující vyšší kvalitu zkoumaného 

jevu, přičemž se stále musí jednat o dosažitelný stav, jinak motivace nápodoby klesá. 

Jedná se o vzestupné srovnávání (Novák, 2010, s. 31).  

Chování příjemců v případě sebezlepšení se může projevovat nápodobou 

fyzických vzorů prezentovaných v médiu. Snaha dosáhnout vzhledu velmi štíhlých 

modelek, moderátorek a hereček prezentovaných v médiích může u některých jedinců 

vést k odmítavému postoji vůči vlastnímu tělu, v některých případech až k poruchám 

příjmu potravy (Jirák & Köpplová, 2015, s. 338 – 339).  

 Na tuto teorii navázaly svým výzkumem Knobloch-Westerwick a Romero 

(2011), ve kterém byl vzorek vystaven kombinaci reklam s ideální postavou 

a průměrnou postavou. Reklamám s ideální postavou věnovala s tělem nespokojená 

skupina větší pozornost než skupina, která je s tělem spokojená. 

 

Efekt třetí osoby  

Teorie třetí osoby říká, že jednotlivec podhodnocuje účinky médií na sebe a své 

nejbližší a nadhodnocuje účinky médií na ostatní (Jirák & Köpplová, 2015, s. 333 – 

335). Autorem studie The Third Effect of Communication z roku 1983 je Phillip 

Davidson (Davidson, 1983).  

 

Teorie sociálního učení  

Hlavním představitelem teorie sociálního učení je Albert Bandura, podle kterého 

je sociální učení základním mechanismem socializace. Podle něj jsou média jedním 

z nejvlivnějších zdrojů sociálního učení, protože díky používání vizuálních a verbálních 

symbolů ukazují příjemci žádoucí chování (Bandura, 2001). V teorii pracuje s pojmem 

sebevědomí ve vztahu k dosahování vytyčených cílů, ale také s jakými osobnostními 

vlastnostmi cílů dosáhneme. Pro posuzování vlastního úspěchu je totiž důležitý nejen 

fakt, že bylo cíle dosaženo, ale také, kolik z dílčích kroků vnímal jedinec jako 

úspěšných (Říčan, 2007, s. 190).  
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Ve vztahu k médiím pak Novák na základě Bandurovy teorie doplňuje (2010, 

s. 30), že „čím častěji se vyskytne určitá událost, tím častěji bude napodobována“. 

Odkazuje tím na časté zobrazování štíhlých modelek a hereček v médiích, které mohou 

ženy konzumující tyto obsahy motivovat k jejich nápodobě. Dále zmiňuje Novák (2010, 

s. 30) pobídky k nápodobě zobrazovaného chování. Pokud je zobrazovaný model 

atraktivní a s jeho zobrazením jsou předjímány odměny a sociální přijetí, pak je vysoká 

pravděpodobnost nápodoby takového modelu.  

 

Teorie sebe-diskrepance 

Dalším zdrojem sebehodnocení je kromě sociálního učení také kognitivní 

diskrepance v sebepojetí. Autorem této teorie Edward Tony Higgins, kterou v roce 1987 

představil ve studii „Self-Discrepancy: A Theory Relating Self and Affect (Higgins, 

1987). Každý člověk má různé reprezentace svého já a právě rozdíly mezi reálným 

a ideálním Já, respektive mezi reálným a požadovaným Já vedou k různým druhům 

zranitelnosti vůči negativním emocím. Zároveň jsou podkladem pro nízké 

sebehodnocení (Novák, 2010, s. 31). Z výzkumu navazujících na tuto teorii (Harrison, 

2001) vyplývá, že vystavení štíhlému ideálu krásy posiluje diskrepanci mezi 

jednotlivými Já a může mít za následek poruchy příjmu potravy.  

 

Koncepce aktivního publika 

V koncepci aktivního publika jsou uživatelé považováni za chytřejší 

a kreativnější, než za jaké je považovaly tradiční teorie komunikace (Giles, 2012, s. 29). 

Klíčovým konceptem je, „že čtenáři čtou tyto texty různými způsoby, a to ne vždy 

způsoby zamýšlenými či předpokládanými jejími tvůrci.“ (Giles, 2012, s. 29).  

Tuto koncepci předznamenali již Lazasfeld, Berelson a Gaudet v práci The 

People´s Choice z roku 1948 (Lazarsfeld, Berelson, Gaudet, 1948), ve které formulovali 

hypotézu o dvojstupňovém toku komunikace. V práci zkoumali vliv médií na voliče 

během prezidentské kampaně a zjistili, že voličské chování ukazuje značnou resistenci 

vůči mediálním obsahům v předvolební kampani.  

Aktivitu může publikum vykazovat několika způsoby (Biocca, 1988 in Jirák & 

Köpplová, 2015, s. 217): publikum si vybírá mediální obsahy, kterým věnuje pozornost, 

a navíc jim přisuzuje různou míru pozornosti; publikum se řídí dosavadní zkušeností 

s médii a obsahy si vybírá s úmyslem uspokojit své potřeby; publikum jedná záměrně 

a aktivně zpracovává přijatá sdělení tak, aby odpovídala jeho představě o světě, 
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a na základě jejich interpretace činí další rozhodnutí; publikum je odolné vůči ovlivnění 

a je schopné snahu o ovlivnění v procesu dekódovaní odhalit a vnucované interpretaci 

se ubránit; publikum je kritické a interaktivní ve smyslu toho, že dovede mediovaná 

sdělení kriticky vyhodnotit a na jejich základě vysoudit vlastní závěry a navíc je aktivní 

ve vztahu k mediální komunikaci jako celku. 

2. Body image 

Tato kapitola se zaměřuje na téma body image, česky vztah k vlastnímu tělu, 

a jeho přijetí. Cílem je představit různé výklady hesla body image a zjistit, jakými 

faktory je vztah k tělu ovlivňován.  

2.1 Úvod do tématu 

Na začátek je potřeba definovat pojem body image, na který se každý autor dívá 

odlišně. Termín body image byl poprvé popsán v první polovině 20. století Paulem 

Schilderem v knize Představa a vzhled lidského těla (1950) jako „obraz vlastního těla, 

který si vytváříme v mysli, to znamená způsob, jakým se tělo jeví nám samým“ 

(Schilder, 1950, s. 11 in Grogan, 2000, s. 11). Tato definice obsahuje následující prvky 

pojmu body image – odhad velikosti těla (percepce), hodnocení atraktivity těla (úvaha) 

a emoce spojené s tvarem a velikostí postavy (pocity) (Grogan, 2011, s. 11). Fialová 

(2001, s. 94) popisuje body image jako subjektivní pohled zevnitř na vlastní tělesnou 

schránku. Kyrölä (2014, s. 19) uvádí, že pojem body image se v médiích často používá 

v obecném slova smyslu, zejména pak ve vztahu s poruchami přijímání potravy, vedle 

toho pak v sociálních a psychologických studiích zabývajících se mediálními efekty, 

ve kterých se pod body image chápe nespokojenost s vlastním tělem či zkreslení 

pohledu na vlastní tělesnou schránku. Kyrölä (2014, tamtéž) ale vnímá pod body image 

něco jiného. Dělí pojem na dva stupně, které je od sebe potřeba rozlišit, přestože jsou 

spolu úzce spojeny. První stupeň je body image jako námět, ke kterému odkazují média, 

druhý stupeň je pak body image jako analytický koncept, který umožňuje využívat 

stávajících a potenciálních závazků mezi zobrazenými a viděnými těly. Další možnou 

definicí podle Cashe a Pruzinskeho (2002 in Koudelka 2012, s. 43) je, že body image se 

týká způsobu, jakým člověk přemýšlí o svém těle, jak ho vnímá a cítí a jak se domnívá, 

že je vnímán ostatními lidmi. Samotné vnímání vlastního vzhledu se často liší 

od vnímání vzhledu okolím, což je zjevné v případě zkresleného vnímání velikosti těla 

(Grogan, 2000, s. 12). Greene (2011, s. 59) si pod pojmem body image nepředstavuje 
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stabilní znak či vlastnost. Podle ní je body image jednotlivce v neustálé změně, neustále 

se přesouvající jako výsledek externích a interních faktorů působících na daného 

jednotlivce.  

2.2 Faktory podmiňující sebepřijetí 

Tělesné sebepojetí nebo vnímání a prožívání těla, jak je také možné body image 

nazývat, se vytváří v průběhu vývoje osobnosti jedince a reflektuje různé faktory, které 

působí na psychiku (Fialová, 2001, s. 93). Představa o vlastním těle je elastická a je 

nakloněná změně působením nových informací. Hodnocení vlastního tělesného já 

zahrnuje informace o vzhledu, zdraví a tělesné výkonnosti, které jsou čerpány 

z vnitřních a vnějších zdrojů. Pohled na vlastní tělo je subjektivní a jeho hodnocení, 

tedy míra spokojenosti s vlastním tělem, výrazně ovlivňuje celkové sebehodnocení 

(Greene, 2011, s. 62). Tělesné hodnocení je do jisté míry ovlivňováno soudobým 

ideálem krásy, který společnost uznává, a mírou ochoty se mu přiblížit (Fialová, 2006, 

s. 51). Když člověk odmítá přijímat své tělo a zažívá nenávist vůči svým rozměrům 

a váze, vede tento stav k pochybám, zdali bude společností akceptován. Takový pocit 

může vést až k sociální izolaci. Psychickými potížemi spojenými s nepřijímáním 

vlastního těla trpí často ženy, na kterých leží tíha několika společenských rolí. 

Společenské požadavky směřované na ženy si často protiřečí. Žena by měla dostát 

mateřské, milenecké a manželské roli, ale vyžaduje se od ní rovněž příjemné 

vystupování a péče o svůj vzhled (Fialová, 2006, s. 51). Tlak okolí být krásná a štíhlá 

ve chvíli, kdy jí není k tomuto účelu nabídnuto dostatek času a zdrojů, může vést právě 

k narušenému vnímání vlastního těla a zveličování významu tělesného vzhledu 

pro atraktivitu a výkonnost (Fialová, 2006, s. 57 – 58). Dalo by se čekat, že lidé mají 

relativně stálou představu o velikosti a tvaru svého těla. To samé platí o stabilitě vztahu 

ke svému tělu. Místo toho ale mnohé výzkumy dokazují, že odhad velikosti vlastního 

těla a vztah k němu se pravidelně mění v závislosti na mnoha vlivech (Greene, 2011, 

s. 60). 

Tělesné sebehodnocení je do značné míry určováno psychosociálními faktory 

(Grogan, 2000, s. 12). Mezi tři klíčové sociálně kulturní faktory, které se ukázaly, 

že mají vliv na vnímání vlastního těla, je vystavení mediálním obsahům, zpětná vazba 

okolí na váhu jedince a váhové normy (Greene, 2011, s. 64). Fyzický vzhled je 

nejdostupnější informací o člověku a poskytuje okolí základní informace jako pohlaví, 

rasa, přibližný věk, výška a váha a někdy také povolání nebo sociální statut. Už tyto 
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sledované atributy mohou v prvotní fázi kontaktu zapříčinit pocity sympatie nebo 

nepřátelství vůči osobě. Stejně tak existuje tendence spojovat některé fyzické atributy 

s jistými psychickými vlastnostmi (Fialová, 2001, s. 94). Další aspekt, který vnímání 

vlastního těla ovlivňuje, je kulturní podmíněnost. Od konce minulého století je 

nadbytečný tuk považován za ukazatele špatné disciplíny a je jím opovrhováno pro jeho 

neestetičnost. Nadváha je spojována v bohatých západních společnostech se ztrátou 

kontroly a nedostatkem vůle. Naproti tomu se štíhlostí se pojí mládí, štěstí 

a společenský úspěch. Ženským ideálem je štíhlá a symetrická postava. Odmítnutí 

tohoto ideálu znamená zažívat řadu negativních společenských důsledků (Grogan, 2000, 

s. 15). Nezáleží na tom, zda volba odmítnout dosažení ideálu byla dobrovolná 

či nedobrovolná, osoby s nadváhou jsou oběti mnoha sociálních stereotypů. Jsou 

například považováni za lidi dobromyslné, družné a veselé, s pomalým, ale přesným 

přemýšlením. Na druhou stranu jim není přisuzována vysoká míra sebevědomí, která 

náleží štíhlým a fyzicky atraktivním jedincům (Říčan, 1975 in Fialová, 2001, s. 94 – 

95). Již od dětství jsou silnější děti upozaďovány oproti těm štíhlejším. Při obrazovém 

testu jsou dětem s nadváhou přiřazovány záporné vlastnosti (Cash, 1990 in Grogan, 

2000, s. 15 - 16). Tento postoj vůči tloušťce často přetrvává až do dospělosti. Silní lidé 

bývají ve srovnání se štíhlými považováni za méně aktivní, méně šťastné, méně 

pracovité, méně inteligentní, méně sportovní a méně oblíbené. Výzkumníci Crandall 

a Martinez (1996 in Grogan, 2000, s. 16 – 17) vyslovili předpoklad, že postoj k tloušťce 

může být ovlivněn kauzálními příčinami. Respektive pokud je tloušťka vnímána jako 

něco, co je možné vlastními silami kontrolovat, ať už je to přejídání nebo nedostatek 

tělesné aktivity, pak je postoj k osobám s nadváhou negativní. Výzkum proběhl 

v Americe a Mexiku, tedy v zemích s výrazně odlišnou mírou individualismu. 

Předpoklad zněl, že nadváha bude u mexických studentů vnímána jako jev méně 

kontrolovaný jedincem, a díky tomu budou studenti zastávat méně negativní postoj vůči 

lidem s nadváhou oproti americkým studentům. Ti pak měli častěji souhlasit s tvrzením, 

že tlustí lidé si mohou za nadváhu sami kvůli své slabé vůli. Tato hypotéza se potvrdila 

a výzkumníci došli k závěru, že negativní vztah k nadváze je součástí 

individualistických kultur, která činí jedince zodpovědným za to, čeho v životě dosáhne.  
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3. Krása a masová média 

Tato kapitola popisuje, jak se v průběhu dějin vyvíjel ideál krásy a jaký je ten 

současný. Zaměřuje se také na způsoby, jakými je ženská krása prezentována v médiích, 

včetně síly jejich účinků na publikum.  

3.1 Historie krásy 

Za pozornost stojí informace, že ženy nebyly vždy považované za krásné 

pohlaví. Blahoslaveni pro svou krásu byli v dávné minulosti muži, v ženin prospěch se 

situace obrátila až v době renesance. Teprve v patnáctém a šestnáctém století se žena 

dostává na vrchol jakožto zosobnění krásy (Lipovetsky, 2007, s. 123). Představa 

o ženské kráse se z pohledu dějin měnila jen pozvolna, nicméně v posledním století se 

dočkala radikálních změn. Ženskost se v historii vyznačovala kyprými tvary – širokými 

boky, silnými stehny, masitým břichem a velkými prsy, tak jak je možné pozorovat 

na nalezených soškách až 10 000 let starých. V Čechách je takovou nejznámější soškou 

Venuše z Dolních Věstonic z 5. až 3. tisíciletí před naším letopočtem. Ženské křivky 

symbolizovaly plodnost, žena je chápána jako dárkyně života. Jedině silná žena 

dokázala zajistit pokračování rodu, a k tomu navíc zvládla pracovat v jeskyni a přežít 

období hladu (Tylová, 2006, s. 6). Dodnes se v zemích jižní Afriky, Jižní Ameriky 

a v Indii zastává tentýž kult tloušťky. Krásná žena je zdravá, s kyprou postavou 

a pocházející z bohaté rodiny, která má dost prostředků na to, aby ji nasytila (Rothblum, 

1990 in Grogan, 2000, s. 25; Tylová, 2006, s. 6). Tento kult má hluboké kořeny 

a v Africe nejsou výjimkou ani praktiky násilného vykrmování (Tylová, 2006, s. 7). Je 

tedy možné konstatovat, že ženská krása se odvíjela od ekonomické situace společnosti. 

Se zlepšováním ekonomiky však tlusté tělo přestávalo být krásné a nahrazovalo ho tělo 

pevné a štíhlé. To bylo preferováno téměř ve všech následujících obdobích kromě 

baroka a secese, kdy byla nadváha považována za symbol rozkoše. V Řecku zastávali 

kult kalokagathiá, rovnováhu duše a těla, a přestože dokonale krásné tělo podle starých 

Řeků bylo vysoustružené a štíhlé, jejich představa o štíhlosti se od té soudobé značně 

liší. Ženy měly v té době žensky oblé tvary (Tylová, 2006, s. 7). Až do závěru 19. století 

probíhalo uctívání krásného pohlaví pouze mezi vyššími společenskými vrstvami, mimo 

ně se zhodnocení krásy dostalo jen nízkého rozšíření. Do první světové války se ženská 

krása spíše zatracovala, než obdivovala. Prakticky si tak oslava krásy žen uchovala 

téměř pět set let elitářský rozměr. Logika, která zavládla ve 20. století, byla odlišná 

a poprvé ve velkém pomocí médií rozšířila ideální normy a zobrazení ženy (Lipovetsky, 
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2007, s. 140). Nová doba skoncovala s ženskostí, jak byla do té doby chápána a samy 

ženy se podle Bröhmové (1999, s. 8) klasické představě o ženě vzepřely. Moderní byly 

nově krátké účesy a štíhlá postava. Ve dvacátých a třicátých letech bylo preferováno 

vše, čím se mohly ženy vyrovnat mužům, jako je stahování hrudi, skrývání pasu 

nošením volného oblečení (Caldwell, 1981 in Grogan, 2000, s. 21 – 22) a v reklamách 

byly v té době ženské postavy zobrazovány ve stylu Art Deco, tedy s dlouhými štíhlými 

siluetami (Eco, 2015, s. 425). Pouze v padesátých a na začátku šedesátých let se 

do módy ještě vrátily oblé křivky, které měly symbolizovat poválečný hospodářský 

rozkvět. Ideálem krásy té doby byla Marilyn Monroe (Bröhmová, 1999, s. 8). Po této 

fázi však křivky přestávají být atraktivní a ženská postava se opět zeštíhluje. Přes 

anorektickou modelku Twiggy, která v šedesátých letech vážila pouhých 43 kilogramů 

a inspirovala mnoho žen k redukčním dietám (Freedman, 1986 in Grogan, 2000, s. 22), 

přichází v osmdesátých letech éra štíhlých hereček sportovního typu jako například 

Julia Roberts nebo Sigourney Weaver (Tylová, 2006, s. 9). Později byly za symbol 

krásy považovány modelky typu „sirotek“, jehož nejznámějším příkladem je britská 

modelka Kate Moss (Grogan, 2000, s. 22). V Čechách se následně přidaly soutěže krásy 

a s nimi všudypřítomný slogan „Zdravější, krásnější. Jako Miss.“ (Tylová, 2006, s. 10).  

Díky všudypřítomnému zobrazování modelek, hereček a reklam vstoupily vzory 

ženství do každodenního života. Je možné tvrdit, že se nacházíme v konečném stádiu 

krásy, kdy se všechny starodávné limity šíření krásy zhroutily. Kosmetické výrobky 

a jiné cesty k dosažení ideálu krásy jsou nyní nabízeny všem ženám bez rozdílu věku, 

rasy a příjmu. Kult krásného pohlaví nabral neuvěřitelné společenské rozměry a vstoupil 

do epochy mas, nastala industrializace a demokratizace krásy (Lipovetsky, 2007, 

s. 141).  

Klíčové místo v životě ženy zaujímá v současné době estetika štíhlosti. 

S postupným vzkvétáním průmyslu zaměřeného na hubnutí včetně všech dietních 

programů, poradců, přípravků a knih, se stal ze štíhlosti masový trh. Poptávka po tom 

být krásná a štíhlá po celém světě prudce stoupá, dnes chce totiž zhubnout i žena, která 

netrpí nadváhou. A požadavky na štíhlost jsou stále přísnější, už nestačí jen nemít pár 

kilo navíc (Lipovetsky, 2007, s. 144). Soudobý ideál krásy byl v devadesátých letech 

a ve větší míře je i dnes štíhlá žena s úzkými boky, dlouhýma nohama a plným poprsím 

jako modelky Elle MacPherson nebo Claudia Schiffer (Grogan, 2000, s. 30). Tyto vzory 

jsou prezentovány médii, a to už nejen prostřednictvím modelek, ale také hereček, 

zpěvaček nebo moderátorek, které jsou většině případů krásné a štíhlé ženy. Štíhlost 
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(Crook 1995, s. 17) je dnes symbolem ženskosti a půvabu. Ženy se těmto vzorům snaží 

přiblížit různými způsoby, mezi které patří diety, tělesné cvičení nebo estetická 

chirurgie. V kontextu ideálu ženské krásy jsou to právě ženy, které vidí vlastní tělo 

zkresleně, a to i přesto, že splňují tabulkové normy (Fialová, 2006, s. 49). Dukan (2013, 

s. 101 – 102) uvádí, že ideál krásy je v současné době komunikován z různých zdrojů. 

Nejen časopisy, plátna kin, televizní obrazovky, výtvarné umění a reklamní spoty, 

ale i dietetický průmysl a módní průmysl v čele s homosexuálními návrháři a oděvní 

průmysl ženám jasně komunikuje, jaké rozpětí tělesných velikostí je žádoucí 

a tolerované (Giles, 2012, s. 75). Ideální žena podle Dukana (2013, s. 102) není pouze 

štíhlá, ale musí být i vysoká, ideálně alespoň metr a sedmdesát centimetrů, neboť výška 

znamená větší sexuální přitažlivost (Etcoff, 2002, s. 187). Pas (Etcoff, 2002, s. 204 – 

205) musí být úzký, viditelně štíhlejší než boky. Pas je jedním z nejlepších tělesných 

ukazatelů hormonálních funkcí a je prokázána jasná souvislost mezi poměrem pasu 

k bokům a schopností reprodukce. Stehna (Dukan, 2013, s. 102) jsou podle ideálu štíhlá 

a bez celulitidy a boky rovnoběžné s linií stehen a poprsí. Velké poprsí je muži 

považováno za atraktivní a slouží podle Etcoff (2002, s. 201) k upoutání mužského 

zájmu. Velká, pevná a vztyčená prsa se zdají mužům půvabná z toho důvodu, 

že vypadají jako ve stavu sexuálního vzrušení, při kterém dojde k jejich ztvrdnutí, 

a bradavky jsou patřičně zvýrazněny. Poslední bod, který Dukan (2013, s. 102 – 105) 

k představě ideální ženy uvádí, je nutnost odstranit veškeré tělesné pachy a nežádoucí 

ochlupení. Současná společnost se tak ocitá ve stadiu odmítání ženských tvarů, a to 

i navzdory faktu, že ženské obliny znamenají hormonální odlišení ženy od muže 

(Dukan, 2013, s. 162). Etcoff (2002, s. 198) zmiňuje, že krásná je souměrnost těla, 

protože symetrie funguje jako měřítko celkové fyzické kondice. Jedinci se 

symetrickými těly jsou pro druhé pohlaví přitažlivější a začínají dříve sexuálně žít. Ženy 

jsou nejsymetričtější během období ovulace. Ideální žena je podle Crook (1995, s. 11) 

navíc blonďatá, bohatá, má velikost 36, manžela a dvě děti, do toho je vzdělaná, zdatná, 

uznávaná společností a má uspořádaný život. Přesto, že si ženy ve výzkumech 

na neférovost tohoto ideálu krásy stěžují, žádná nepopírá jeho skutečnost, berou ho jako 

fakt (Crook, 1995, s. 17). Zajímavým faktem, který Crook zmiňuje, je, že pod štíhlostí 

si ženy představují šťastnější a naplněnější život. Ve chvíli, kdy zhubnou, splní se jim 

všechny jejich sny - budou oblíbenější v kolektivu, sexuálně atraktivnější, získají 

vytoužené povýšení nebo práci snů atd. A ne vždy se mýlí, neboť společnost skutečně 



   

 

18 

  

upřednostňuje subtilní typy postav, které bývají častěji obdivovány a uznávány (Crook, 

1995, s. 18 – 19).  

Přes vyčerpávající popis stávajícího ideálu krásy je však potřeba uvést, 

že existují autoři, kteří naopak vnímají diverzitu ženské krásy v masových prostředcích. 

Například Umberto Eco (2015, s. 427 – 428) ve svém díle Dějiny krásy tvrdí, že média 

neprezentují jednotný ideál krásy, ale naopak zastávají v tomto ohledu polyteismus 

a vyznačují se velkou dávkou tolerance. Inspiraci čerpají média jak z historie, 

tak z budoucnosti, a prezentují rozmanité spektrum ženských postav, barev pleti a druhů 

stylizací.  

3.2 Zobrazování ideálu krásy v médiích 

Tato kapitola prezentuje způsoby, jak je lidské tělo zobrazováno ve sdělovacích 

prostředcích. Panuje většinový názor, že mediální sdělení odráží současné společenské 

normy. Případně jde ještě dál a připouští možnost účinku na příjemcovo tělo, jeho 

velikost a proporce (Grogan, 2000, s. 84). Jedním z důvodů nestability body image je 

podle Greene (2011, s. 64) vystavování publika mediální propagaci štíhlosti a představě 

o ženské kráse. Na základě neustálého zveřejňování dokonalých ženských těl 

v časopisech a dalších médiích se zvětšuje diskrepance mezi vnímáním vlastního 

a „ideálního“ těla. 

Se vznikem ženského tisku, který ženy oslovuje už sto let, se vyhoupl 

společenský dosah ideálu krásu na vyšší úroveň, a zaplavil každodenní život žen 

ze všech společenských vrstev. Obsahy týkající se ženské krásy již přestaly být vzácné 

a diskurz o ženské kráse přestal patřit pouze do sféry básníků a lékařů. Časopisy se 

stávají hlavním zdrojem estetických technik ve společnosti. Rétorika, jakou ženský tisk 

používá, obsahuje přímý a dynamický jazyk podobný reklamním výzvám s prvky 

humoru a euforie. Krása je v ženských časopisech stavěna na nejvyšší místo a je 

spojována s konzumentstvím, které je zastoupeno mimo jiné i množstvím reklam 

(Lipovetsky, 2007, s. 167).  

Větší tlak na dosažení štíhlé postavy je na ženy než na muže (Grogan, 2000, 

s. 84). Výzkum, který se zabýval zobrazením lidských postav v televizních pořadech, 

zjistil, že ženské tělo je v převážném množství případů hodnoceno jako „hubené“, nikoli 

normální postavy. Oproti tomu mužským postavám bylo hodnocení „hubená postava“ 

přiřazeno méně často. Závěr je takový, že ženám je při konzumaci médií prezentována 

štíhlejší norma, než je ta pro muže, a to s méně ženskými křivkami než prezentovala 
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norma z třicátých let (Silverstein, 1986, s. 531 in Grogan, 2000, s. 84). Výzkumu byly 

podrobeny i ženské časopisy, konkrétně jejich vliv na vnímání těla žen. Ferguson (1983 

in Grogan, 2000, s. 85) se zaměřila na ženské časopisy ve Velké Británii, kde jsou čteny 

velkou částí žen, a obsahy tak mají vysoký zásah. Došla k závěru, že časopisy kult 

štíhlosti nejen prosazují, ale považují se i za zdroj definice tohoto ideálu. Tím 

spoluvytvářejí pohled ženy na své tělo a také pohled společnosti na ženu (Ferguson, 

1983, s. 184 in Grogan, 2000, s. 85). Tím je podle Ferguson role médií silnější 

než pouhé reflektování společenských norem, svými obsahy ženu učí, jak ideál krásy 

dosáhnout nebo se mu alespoň co nejvíce přiblížit. Neutuchající téma kultu těla 

a štíhlosti nahrává podnikatelům, kteří pomocí masových médií ještě zvyšují 

významnost tělesnému vzhledu. Masovými médii představované vzory mají podle 

Naomi Wolf (2000 in McCombs, 2004, s. 201) vliv na většinu populace. Prezentovanou 

normu štíhlosti pak využívají knihy a časopisy o hubnutí. U některých konzumentů 

mohou tato sdělení vést ke změně chování jako poruchy příjmu potravy anorexie nebo 

bulimie. Vztah mezi agendou masových médií a poruchami příjmu potravy není zcela 

jasný, ale například u žen na ostrově Fidži byl po spuštění západního televizního 

vysílání pozorován výrazný nárůst těchto poruch. Agenda masové komunikace se 

projevila i v hračkářském průmyslu, kdy ikonická panenka Barbie výrazně zeštíhlela 

a postavička akčního hrdiny G.I. Joe zesvalnatěla (Naomi Wolf 2000 in McCombs, 

2004, s. 201).   

Neznamená to však, že ženy jsou pouhé oběti mediálních obsahů, které na ně 

mají přímý vliv. Přestože existují modely, které s předpokladem přímého účinku médií 

pracují, existují také modely, které koncept pasivního diváka zavrhují, a předpokládají 

naopak aktivní zapojení účastníků při výzkumu. Tyto modely chápou média jako 

prostředek k naplnění potřeb publika, jako je například rozptýlení, relaxace nebo touha 

po informacích. Jedním z těchto modelů je „model užitku a zisku“, který zkoumá funkci 

jednotlivých médií (Lazarsfeld, 1948; Klapper, 1960 in Grogan, 2000, s. 87). Ten 

potvrzuje, že mediální obsahy jsou diváky aktivně využívány k formování představ 

o vlastním těle. Tato teorie naznačuje, že ženy jsou schopné konzumovat mediální 

obsahy, aniž by na ně měly vliv. Jeden z důvodů je odmítnutí poselství mediální zprávy. 

Mohou si uvědomovat nerealistickou povahu mediálních obrazů a nedovolí jim ovlivnit 

postoj ke svému tělu.  

Jiná studie (Irving, 1990 in Grogan, 2000, s. 93) zjišťovala význam různých 

zdrojů společenského tlaku mezi vysokoškolskými studentkami s bulimickými 
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syndromy. Na první příčce se umístila média, následovali vrstevníci a rodina. 

Ve výzkumu uskutečněném Heinbergem a Thompsonem (1992 in Grogan, 2000, s. 93) 

jsou zkoumány referenční skupiny jako rodina, přátelé, celebrity, společnost a spolužáci 

ve vztahu k vnímání vlastního těla. Seřazení referenčních skupin bylo u žen i mužů 

stejné – na prvním místě byli přátelé, následovali celebrity, spolužáci, společnost 

a nakonec rodina. Tím dospěli vědci k závěru, že osobnosti prezentované v médiích 

mohou být pravděpodobným měřítkem pro hodnocení vlastního těla. Ve studii (Grogan 

& Wainwhight, 1996 in Grogan 2000, s. 94 – 95), která se dotazovala dvou set 

Američanů ve věku 18 až 48 let, kdo pro ně představuje vzor v oblasti postavy, byly 

výsledky rozděleny do čtyř segmentů – herci, modely, sportovci a rodina. Ženy ve věku 

od 20 do 29 let přiznaly jako vzor nejčastěji modelky a herečky. Z tohoto výsledku lze 

soudit, že uvedená povolání, často prezentovaná ve sdělovacích prostředcích, 

představují pro danou věkovou skupinu prototyp ideální postavy. Při dotaz na důvod své 

volby dospělé ženy uváděly, že by si přály vypadat jako dané modelky nebo herečky, 

a mít jejich dobře formované, štíhlé tělo. Zároveň si ale uvědomovaly, že je to 

nerealistická představa. Dodávaly také, že i přes obdiv k tělu modelek a hereček si 

uvědomují, že jejich extrémní hubenost je nezdravá a nevhodná, protože se vedle nich 

cítí obyčejné ženy jako příliš silné. Došlo i na kritiku sdělovacích prostředků, které jako 

normální ženskou postavu prezentují právě velmi štíhlou modelku s nedosažitelnými 

mírami ve spojení s články o spokojenosti s vlastním tělem. Ženy rovněž vyjadřovaly 

obavu, že se je média snaží svými obsahy manipulovat tak, aby se ohledně svého 

vzhledu cítily nejistě.   

Mediální obsahy tvoří žurnalisté a právě ti podle Dukana a Gilese (Dukan, 2013, 

s. 192 – 193; Giles, 2012, s. 70) nesou svůj díl zodpovědnosti za šíření novodobého 

ideálu krásy. Ačkoli sám novinář může chtít vystupovat jako objektivní zdroj informací, 

i přes veškerou snahu nese jeho zpráva prvky subjektivity. Největší dopad mají na své 

publikum žurnalisté působící v ženských časopisech (Dukan, 2013, s. 193 – 194; Giles, 

2012, s. 70; Harrison & Cantor, 1997). V zemích střední a západní Evropy vychází 

měsíčně několik vlivných periodik, jejichž novináři jednomyslně prezentují ideál krásy 

ve své štíhlé a pro velkou část žen nedosažitelné podobě. Články jsou koncipovány 

do podoby návodu, jak se ideálu přiblížit, a možné odchylky jsou posuzovány jako 

nedostatek. Představa ideální ženy (Crook, 1995, s. 19 – 20) tak, jak ji prezentují média, 

často ještě vůbec není žena, ale spíše dívka před pubertou, tedy s malými ňadry, 

žádnými boky a plochým břichem, bez jakéhokoli ochlupení kromě vlasů na hlavě. 
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Ačkoli je ideál krásy čím dál štíhlejší, skutečné ženy však na váze stále přibývají. Tato 

diskrepance často zapříčiňuje odtržení těla ženy od jejího vědomí a ženy pak mluví 

o svých tělech, jako by jim nepatřila s pocitem, že jejich duše a tělo jsou ve vzájemném 

konfliktu. To vede buď ke stavu ignorace vybraných částí těla, případně k vytvoření 

negativního postoje.  

Masová média (Fialová, 2001, s. 187) plní v souvislosti s péčí o vzhled 

a upravený zevnějšek roli rádce a informátora. Dříve tuto roli zastávala rodina a učitelé. 

Vzhledem k této roli a širokému zásahu jsou média velmi silným prostředkem 

ovlivňování. Ukazují lidi v různých situacích včetně znázornění, co se od nich očekává 

(Fialová, 2001, s. 188). Poskytují tak publiku modely a vzorce chování, podle kterých je 

žádoucí se chovat a vypadat.  

Ženám je z médií vštěpováno, že aby byly krásné, je nutné neustále co zlepšovat. 

Je potřeba ze sebe udělat někoho jiného, aby byly uznávané a sociálně dobře přijímané. 

Žena, ve své jedinečnosti, není dost dobrá a měla by na sobě neustále pracovat (Fialová, 

2001, s. 193). V článcích z časopisů je štíhlost automaticky spojována s inteligencí, 

zdravím, přitažlivostí a uznáním. Přestože se nejedná o jednoznačnou pravdu, časopisy 

ani čtenáři není předkládaný koncept vyvracen. Studie (Fialová, 2001, s. 195), které 

zkoumají vliv mediální prezentace na spokojenost s vlastním tělem, došly k závěru, 

že muži i ženy mají po zhlédnutí ideálních těl horší pocit z vlastního těla než 

před začátkem výzkumu.  

3.3 Rozmanitost ženské krásy  

Přestože většinový ideál krásy zůstává dle mediálních obsahů štíhlý a zpevněný, 

existují projekty, trendy a celebrity, které se snaží poukázat na rozmanitost ženské krásy 

a upozadit unifikovanost jejího zobrazení v médiích. Wolf (2000 in Zahrádka in Foret, 

Lapčík, Orság, 2008, s. 170) přichází s návrhem redefinice dosavadního pojetí krásy. 

Krása podle Wolf (2000 in Zahrádka in Foret, Lapčík, Orság, 2008, s. 170) „nesmí být 

chápána jako exkluzivní vlastnost, ale jako hodnota spočívající v jedinečnosti 

a neopakovatelnosti fyzických rysů určitého člověka“. „Spojení krásy s jedinečností 

implikuje rozmanitost jejích forem“, dodává Wolf (2000 in Zahrádka in Foret, Lapčík, 

Orság, 2008, tamtéž).  

Pro ilustraci změny vnímání ženské krásy je vhodný příklad panenky Barbie. 

Zatímco donedávna byl k dostání jen jeden typ postavy, a to s mírami, které 

by v běžném životě způsobily smrt nositelky takového těla (Giles, 2012, s. 70), přišel 
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v lednu 2016 výrobce ikonické panenky s několika druhy postav, z nichž ta 

nejdiskutovanější je plnoštíhlá („curvy“) (www.mirror.co.uk, 2016). Nová Barbie má 

větší poprsí, silnější stehna a vystupující bříško. Uvedení nové Barbie vyvolalo takovou 

pozornost, že fenoménu Barbie věnoval známý magazín Time vlastní titulní stranu 

s titulkem „Můžeme přestat mluvit o mé postavě?“.  

 

Obrázek 1 Titulka magazínu Time 

 

Zdroj: www.dazeddigital.com, 2016 

 

Evelyn Mazzocco, viceprezidentka firmy Mattel, k této Barbie revoluci dodává: 

„Tyto nové panenky představují řadu, která lépe reflektuje svět, který vidí dívky kolem 

sebe. Rozmanitost druhů postav, tónů pleti a stylu umožňuje dívkám najít si panenku, 

která je nejvíce oslovuje. Věřím, že máme vůči dívkám a jejich rodičům zodpovědnost 

za reflekci širšího spektra krásy.“ (www.mirror.co.uk, 2016) 

 

Obrázek 2 Nová panenka Barbie s křivkami 

 

Zdroj: www.mirror.co.uk, 2016 
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 Dalším vhodným příkladem reflektujícím rozmanitost ženské krásy je 

kosmetická značka Dove se svou kampaní „Za skutečnou krásu“, která je s menšími 

pauzami na trhu komunikována od roku 2004 (dove.com, 2015). V kampani prezentuje 

značka „normální“ ženy a vyzdvihuje na nich to, co je jimi samotnými nebo společností 

vnímáno jako nedostatek. Proto se v reklamách této značky můžeme setkat s ženami 

plnoštíhlými, staršími, pihovatými, s vráskami, tetováním nebo krátkými či šedivými 

vlasy.  

 

Obrázek 3 Dove kampaň Za skutečnou krásu 

 

Zdroj: The Globe and Mail, 2015 

 

 V roce 2006 zveřejnila značka Dove (www.dove.com, 2006) video, ve kterém je 

během několika minut vidět proměna obyčejné dívky na hvězdu billboardů. Cílem bylo 

ženám ukázat, že ne vše, co je prezentováno v médiích, je realitou, a že není reálné se 

na každodenní bázi podobat mediálnímu ideálu, který je nejprve upravován v maskérně 

a následně v počítačovém programu.  

 

Obrázek 4 Fotografie „před a po“ v rámci kampaně Dove Evolution 

 

Zdroj: www.dove.com, 2006 
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S tématem body image se často setkáme v internetových článcích. Zde platí, 

že konkrétní typ média má svůj vlastní přístup k ženské kráse. Zatímco web 

OnaDnes.cz se snaží o diverzitu a vedle štíhlých modelek prezentuje fotky a články také 

o plnoštíhlých ženách, případně o ženách s tetováním, ve starším věku 

nebo s handicapem, jako jsou články „I se 130 kily můžete být krásná a sexy“, 

„Beznohá modelka předvádí spodní prádlo. A surfuje“ nebo „V USA zakázali reklamu 

na spodní prádlo s obézní modelkou Grahamovou“, v převaze je spíše typ internetových 

stránek, které zobrazují pouze modelky a celebrity jako www.cosmopolitan.com 

nebo www.glamour.com.  

 

Obrázek 5 Modelky ze „zakázané“ reklamy 

 

Zdroj: onadnes.cz, 2016 

 

Známá webová stránka, která prezentuje rozmanitost ženské krásy, je The Atlas 

of Beauty (theatlasofbeauty.com, 2016), na které třicetiletá rumunská fotografka 

Mihaela Noroc už více než tři roky uveřejňuje fotky krásných žen z celého světa. Každá 

žen má jiné kulturní zázemí a pro každou z nich znamená krása něco jiného. Hlavní 

myšlenkou webu je, že každá žena je krásná svým vlastním způsobem a že neexistuje 

jediný ideál krásy. Cílem zakladatelky webu je dle jejích slov „zachycovat krásu 

ve všech zemích planety, a pokud možno učinit Atlas inspirací pro ženy, které se snaží 

být samy sebou, přirozené a autentické“ (theatlasofbeauty.com, 2016).  
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Obrázek 6 Indická dívka jedoucí na tržiště 

 

Zdroj: theatlasofbeauty.com, 2016 

 

Posledním výrazným faktorem na změnu vnímání ženské krásy jsou vybrané 

celebrity, které každá svým vlastním způsobem komunikují v médiích svůj vztah k tělu. 

Herečka Kate Winslet, která má průměrnou postavu, se v médiích často vyjadřuje 

k otázkám body image a ke sklonům k perfekcionismu. Svými výroky učí ženy mít ráda 

své tělo, i když nedosahuje „ideálních“ rozměrů 90-60-90. Zároveň vyzývá ženy, 

aby svým dcerám už odmala říkaly, že jsou krásné přesně takové, jaké jsou 

(www.marieclaire.co.uk, 2015).  

Svými křivkami jsou v médiích pověstné také zpěvačka a herečka Beyoncé 

a hvězda reality show Kim Kardashian, které svým vzevřením ženám názorně ukazují, 

že lze být společností uznávána, i když mají výrazné pozadí. Pro mnohé ženy se staly 

inspirací, což se projevuje i zvýšeným zájmem o hýžďové implantáty 

(www.harpersbazaar.com, 2015).  

Celebrity, jako jsou Britney Spears nebo Jamie Lee Curtis, pro změnu zveřejňují 

na internetu své fotky bez jakýchkoli zásahů počítačovým programem na úpravu 

fotografií. K tomuto trendu se přidávají některé magazíny, které svoje titulní stránky 

nijak počítačově neupravují, aby jejich čtenáři pochopili, že toto periodikum nenese 

zodpovědnost za špatný vztah k tělu u žen (Campbell, 2013, s. 28).    
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Obrázek 7 Kate Winslet 

 

Zdroj: marieclaire.com, 2015 
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4. Metodologická část 

V této části se věnuji metodologickému zázemí mého výzkumu. Vysvětluji fáze 

a složky kvalitativního výzkumu, dále představuji metodu zakotvené teorie a popisuji 

způsob získávání dat a všechny fáze procesu jejich zpracovávání. Mimo jiné se tato část 

zabývá projektivní technikou, která byla v interview použita, a metodou myšlenkových 

map.  

4.1 Fáze a složky kvalitativního výzkumu 

Výzkum je možné rozdělit na dva základní typy, kvalitativní a kvantitativní. 

Tato práce je výhradně zaměřena na první typ výzkumu. Jak uvádí Strauss a Corbin 

(1999, s. 10.), pod kvalitativním výzkumem se chápe jakýkoliv výzkum, u kterého se 

výsledků nedosahuje použitím kvantitativních metod. S touto definicí nesouhlasí mnoho 

autorů, kteří tvrdí, že kvalitativní výzkum nedefinuje pouze absence čísel (Hendl, 2012, 

s. 50). Creswell (1998, s. 12 in Hendl 2012, s. 50) definuje kvalitativní výzkum takto: 

„Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění založený na různých 

metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. 

Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje 

o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách.” 

Kvalitativně můžeme zkoumat nejenom život lidí, jejich chování, vztahů a příběhů, 

ale také například fungování organizací. Kvalitativní výzkum se zabývá tématem, které 

vyžaduje hluboké porozumění myšlení zpovídaného vzorku s ambicí získat nové 

a neotřelé názory na běžně se tvářící jevy (Strauss & Corbin, 1999, s. 11) 

a na získání citlivých zkušenosti respondentů z minulosti (Lindlof & Taylor, 2011, s. 3).  

Z tohoto důvodu jsem se rozhodla zpracovat téma Vnímání vlivu médií na body 

image pomocí kvalitativního výzkumu, konkrétně formou polostrukturovaného 

rozhovoru v kombinaci s projektivní technikou. Většina dostupných výzkumů na téma 

vliv médií na body image spočívá v experimentálních výzkumech a často v nich chybí 

kvalitativní složka. Samotnou mě proto zajímalo, jak se budou narátorky vyjadřovat 

k zidealizovaným mediálním obsahům a ke vnímanému vlivu na jejich sebehodnocení.  

4.1.1 Cíl výzkumu a výzkumné otázky 

Po zvolení výzkumného problému (Hendl, 2012, s. 50) jsem na základě studia 

dostupných zdrojů určila výzkumné otázky. Ty lze během průběhu výzkumu i během 
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sběru a analýzy dat průběžně upravovat. Výzkumná otázka (Hendl, 2012, s. 145) je 

jedna ústřední a následuje několik specifických otázek. Počáteční otázka (Strauss & 

Corbin, 1999, s. 24) je poměrně široká, aby zahrnula veškeré možnosti a nevyloučila 

možnost objevu. Práce si klade za cíl zkoumat, jak samotné příjemkyně vnímají obsahy 

v médiích, jakou sílu obsahům v oblasti vnímání těla přisuzují, jak moc se cítí médii 

v oblasti body image ovlivněny a jak se tento vliv projevuje.  

Základní výzkumná otázka tedy zní:  

 „Jak vnímají mladé ženy aspirující na vysokoškolské vzdělání mediální 

obsahy zaměřené na body image?“ 

Další otázky, které tu hlavní rozvíjí, zní:  

 „Jak se cítí obsahy ovlivněny?“ 

 „Jak se vnímaný vliv podle narátorek projevuje v jednotlivých oblastech 

jejich života?" 

 

Cílem výzkumu je zjištění, jak se o tématu ve vybraném vzorku promlouvá, jestli si 

narátorky myslí, že na ně mají média nějaký vliv, případně zda zmiňují projevy 

vnímaného vlivu v jejich životě. Cílem výzkumu naopak není hledání „pravdy“ 

či statistiky týkající se vlivu médií u žen.  

4.1.2 Cílová skupina a metoda výběru vzorku 

Podoba kvalitativního výzkumu má dvě základní fáze (Lindlof & Taylor, 2011, 

s. 71) – plánování výzkumného projektu, ve kterém je výzkumný problém tvarován 

a přesně formulován, a implementace výzkumného projektu, která zahrnuje množství 

aktivit předcházejících výzkumu v terénu jako získání přístupu, strategii výběru vzorku 

nebo seznámení se s účastníky výzkumu. Ve chvíli, kdy je identifikována cílová skupina 

výzkumu (Lindlof & Taylor, 2011, s. 112), je potřeba zvolit metodu výběru vzorku. 

Vzorek je utvářen průběžně, cílem není jeho reprezentativnost jako u kvantitativního 

výzkumu, ale reprezentace konkrétního problému. Vzorkem byly v mém případě 

vysokoškolské studentky mezi devatenácti až dvaceti šesti lety s různým přístupem 

ke konzumaci médií a různým vztahem k tématu body image. Studentky vysokých škol 

jsem zvolila proto, že jsou častým objektem výzkumů o vlivu médií na sebehodnocení. 

Nicméně tyto výzkumy jsou často kvantitativní povahy a nezkoumají pohled samotných 

narátorek na dané téma a jeho potenciální vliv. Diverzity vzorku jsem se snažila 

dosáhnout výběrem dívek v různém věku, studujících rozdílné vysoké, ať už soukromé 
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nebo státní, školy, dívek, které při studiu pracují na plný či částečný úvazek, případně 

jen studují, nebo si občasně přivydělávají. U dívek, které jsem osobně znala, jsem 

paknavíc vycházela z jejich stylu života, jestli pravidelně sportují nebo si hlídají 

jídelníček.  

V případě tohoto výzkumu byla vybrána metoda sněhové koule, která je 

založena na získávání nových žádoucích kontaktů na základě postupné nominace 

osobami, které se ve výběrovém vzorku nacházejí. Díky tomuto postupu dochází velmi 

rychle k vytvoření vzorku, kontakty jsou na sebe průběžně „nabalovány“ (Lindlof & 

Taylor, 2011, s. 117). V kvalitativním výzkumu není předem známa velikost základního 

souboru. Zpravidla začíná samotný výzkum pouze s několika osobami, které vyhovují 

stanoveným podmínkám (Lindlof & Taylor, 2011, s. 117). Výběr se provádí několikrát 

podle dosahovaných výsledků (Hendl, 2012, s. 151 – 152). První narátorky, které 

splňovaly kritéria pro účast ve výzkumu, jsem osobně oslovila. Jednalo se o ženy, které 

znám ze svého okolí, díky čemuž jsem byla schopná vyhodnotit jejich vhodnost 

pro účast ve výzkumu. Přes prvních pět takto oslovených žen jsem získala kontakty 

na další vyhovující osoby, konkrétně devět kontaktů. Při devátém a každém 

následujícím rozhovoru jsem nabyla dojmu, že rozhovory nepřinášejí žádné nové 

poznatky. Po jedenáctém rozhovoru jsem vyhodnotila, že vzorek byl saturován 

a rozhodla jsem se ve sběru dat dále nepokračovat (Lindlof & Taylor, 2011, s. 117), 

přestože jsem měla k dispozici několik dalších kontaktů na vhodné osoby.  

4.2 Polostrukturovaný rozhovor 

Metoda rozhovoru patří k jednomu z nejobtížnějších postupů při sběru dat, 

neboť nezbytnost individualizace nedovoluje se striktně držet nastoleného schématu. 

Tato práce se soustředí na polostrukturovanou formu rozhovoru. Polostrukturovaný 

rozhovor, střední cesta v typech dotazování, se vyznačuje definovaným účelem 

a osnovou, ale na druhé straně notnou pružností v procesu získávání informací (Hendl, 

2012, s. 164; Svoboda, 2010, s. 38). Základní otevřené otázky, které pomáhají 

při dotazování a také při kódování, jsou „Kdo?“ „Kdy?“ „Kde?“ „Co?“ „Jak?“ „Kolik?“ 

„Proč?“ (Strauss & Corbin, 1999, s. 55). Jedna ze strategií, kterou je možné použít, je 

strategie zopakování (Blanchet & Gotman 2006 in Kaufmann, 2010, s. 58 – 59), která 

spočívá v prohloubení otázky, nebo alespoň v pokládání příbuzných otázek, pokud má 

výzkumník dojem, že se nedozvídá od respondenta nic zajímavého.  
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S přípravou otázek jsem začala v lednu 2016 a na konci února jsem měla 

předběžnou osnovu dotazování připravenou. Před finalizací otázek 

k polostrukturovanému rozhovoru jsem provedla testovací interview se svou známou, 

která však nebyla obeznámena s podrobnostmi mého výzkumu, a nebyla tak mnou 

ovlivněná. Rozhovor byl velmi podnětný a rozšířil sestavu stávajících otázek o několik 

dalších. Protože jsem vyhodnotila přínos tohoto testovacího rozhovoru jako užitečný, 

rozhodla jsem se ho ponechat jako součást výzkumu. Sběr dat probíhal během měsíce 

března. Rozhovory jsem přepisovala průběžně, celkem jsem získala jedenáct rozhovorů 

včetně jednoho testovacího.  

Interview jsem rozdělila na několik tematických částí. Začátek rozhovoru je 

věnován představení výzkumu, ujištění, že poskytnuté odpovědi budou použity pouze 

k účelům diplomové práce, a zaručení anonymity účastnicím. Následují otázky 

směřující ke konzumaci médií, jejichž cílem je zjistit, jaká média narátorka vyhledává, 

jakou funkci pro ni plní a jak často média konzumuje. V této části se narátorky uvolní 

a naladí na výzkumné téma. Poté se rozhovor přesouvá k tématu prezentace ideálu krásy 

v médiích, u kterého je cílem pochopit, jak narátorky vnímají současné obsahy 

v médiích a jaký mají vztah k zidealizovanému obrazu ženských postav. Na toto téma 

naváže téma „vztah narátorek k tělu“, jak se v čase měnil, jaký je teď, kdo nebo co měl 

na jejich sebepojetí vliv. Dále mě zajímalo, jak narátorky zaznamenávají sezónní tlak 

mediálních obsahů na štíhlost a jak se s ním ony samy vypořádávají. Závěrečná část 

rozhovoru je věnována projektivní části, která pracuje s imaginací narátorek, Smyslem 

je se vžít do zobrazovaných postav a popsat, co prožívají. Rozhovory byly nahrávány 

na mobilní telefon s funkcí diktafonu a průběžně přepisovány. Pokud se rozhovor stočil 

do roviny nesouvisející s tématem, pak jsem přistoupila k vynechání této pasáže 

z přepisu.  

4.3 Etika výzkumu  

Tohoto výzkumu se zúčastnily pouze zletilé osoby, a tudíž jsem postupovala 

podle standardních etických norem jakéhokoli výzkumu s dospělými osobami. 

Před začátkem samotného rozhovoru byli účastníci informováni o průběhu rozhovoru 

a od všech účastníků byl ústně získán souhlas s nahráváním rozhovoru a použitím dat 

pro účely diplomové práce. Dále bylo účastníkům připomenuto právo svou účast 

ve výzkumu kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit. Také byla všem zaručena 

anonymita, všechna použitá jména narátorek jsou z tohoto důvodu smyšlená. Protože 
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jsem si vědoma významné časové investice ze strany narátorek, nabídla jsem jim 

možnost poskytnutí přepisu rozhovoru a přístup k diplomové práci.  

4.4 Zakotvená teorie a kódování 

Tato kapitola představuje metodu zakotvené teorie, jednu z klasických metod 

kvalitativního výzkumu. Dále se tato část zaobírá procesem kódování.  

4.4.1 Zakotvená teorie 

Jeden z nejvýznamnějších modelů, které se používají pro analýzu kvalitativních 

dat, je přístup zakotvené teorie (Lindlof & Taylor, 2011, s. 250). Ten byl světu 

představen v šedesátých letech dvojicí Barneym Glaserem a Anselmem Straussem 

(1967 in Strauss & Corbin, 1999, s. 15), později byl modifikován Straussem a Juliet 

Corbin (1999, s. 4). Zakotvená teorie je návrhem hledání specifické teorie zaměřující 

svou pozornost na vymezenou oblast populace, prostředí, chování či doby (Hendl, 2012, 

s. 243). Její princip spočívá v neustálém procházení nasbíraných dat a jejich 

konceptualizaci do úrovně saturace. Metoda je vhodná ke sledování sociální interakce, 

při které je v popředí zájmu lidské chování a důvody, okolnosti a podmínky k němu 

vedoucí (Trampota & Vojtěchovská, 2010, s. 264 - 266). Dává logický řád často 

chaotickému procesu v kvalitativním výzkumu (Lindlof & Taylor, 2011, s. 250). 

Samotná zakotvená teorie je podle Strausse a Corbin (1999, s. 14) „teorie induktivně 

odvozená ze zkoumání jevu, který reprezentuje.“ Proces vytváření zakotvené teorie 

sestává ze systematického shromažďování údajů o zkoumaném jevu a jejich analýzy. 

Na začátku výzkumu neexistuje teorie, kterou je třeba ověřit, naopak. Zkoumáním 

vybrané oblasti na povrch vypluje to, co je významné (Strauss & Corbin, 1999, s. 14).  

Zakotvená teorie nese tři základní rysy, koncepty, kategorie a propozice. 

Koncepty neboli teoretické pojmy jsou základním prvkem analýzy (Hendl, 2012, 

s. 244). Dalším prvkem jsou kategorie, které jsou na vyšší a abstraktnější úrovni 

než koncepty. Kategorie vzniká seskupováním konceptů, které jsou neustále 

porovnávány mezi sebou, a vyplouvá tak na povrch jejich společný znak nebo vlastnost 

(Strauss & Corbin, 1999, s. 7). Tento proces je znám jako metoda nepřetržitého 

porovnávání (constant comparative method) (Lindlof & Taylor, 2011, s. 250). Třetím 

prvkem metody zakotvené teorie jsou propozice. Zde dochází k formulování vztahů 

mezi kategorií a koncepty a mezi kategoriemi. Propozice zahrnují konceptuální vztahy, 

nikoli vztahy měřené jako hypotézy (Hendl, 2012, s. 244 – 245). Jak kódy, tak kategorie 
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a jejich definice se dynamicky mění během celého kvalitativního výzkumu. V první fázi 

zakotvené teorie je potřeba vytvářet pomocí kódování tolik konceptů, kolik data dovolí. 

Některé koncepty vzniknou již při studiu odborné literatury, nicméně větší důraz 

pokládá zakotvená teorie konceptům, které vzešly z dat sesbíraných výzkumníkem 

(Lindlof & Taylor, 2011, s. 250).  

4.4.2 Kódování 

Kódováním se rozumí operace, při které jsou data rozebrána, konceptualizována 

a novými způsoby složena dohromady (Strauss & Corbin, 1999, s. 39; Hendl, 2012, 

s. 246).  

Po přepsání všech rozhovorů jsem procházela každý rozhovor zvlášť a v každém 

slově, sousloví a větě jsem hledala pojem, který bych mohla k danému jevu přiřadit. 

Kódování jsem v této fázi prováděla ručně, za pomoci kódovacího deníku. Vzniklo 

tak velké množství pojmů. Jedná se o otevřené kódování, které je vhodné použít 

zejména v počáteční fázi analýzy (Strauss, 1987, s. 28 – 32 in Lindlof & Taylor, 2011, 

s. 250).  

Vzhledem k vysokému počtu nalezených pojmů bylo potřeba související pojmy 

sloučit a nalézt pro ně obecnější celky. Proces seskupování pojmů, které by se mohly 

vztahovat ke stejnému jevu, se nazývá kategorizace (Strauss & Corbin, 1999, s. 45). 

Vedle metody zakotvené teorie jsem pro účely kategorizace pracovala také s metodou 

myšlenkových map.   

 

Tabulka 1 Seskupování pojmů do kategorií 

 

Zdroj: vlastní výzkum, 2016 
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Ve stádiu rozvíjení kategorií je Straussem a Corbin (1999, s. 48) doporučeno 

nejprve začít s jejími vlastnostmi, které mohou být rozloženy na jednotlivé dimenze. 

Použití myšlenkové mapy, kterou jsem pro účely výzkumu vytvořila, v kombinaci 

s neustálým porovnáváním vztahů mezi kategoriemi a přemýšlením o vztazích v logice 

paradigmatického modelu (viz Obrázek 8), vedlo k určení jejich klíčových vlastností 

a dimenzí. Neustálým porovnáváním jsem také dospěla k centrálnímu konceptu, který 

všechny kategorie a subkategorie zastřešuje. Používáním metody axiálního kódování 

dochází k vytváření spojení mezi kategoriemi (Strauss & Corbin, 1999, s. 71).  

 

Obrázek 8 Paradigmatický model 

 

Zdroj: Hendl, 2012, s. 250, vlastní zpracování 

 

Tabulka 2 Výsledek axiálního kódování 

 

Zdroj: vlastní výzkum, 2016 
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4.5 Projektivní technika 

Jako doplněk k polostrukturovaným rozhovorům, které měly za cíl zjistit, jak 

narátorky vědomě vnímají vliv médií na svůj vztah k tělu, byla zvolena projektivní 

metoda. Od jejího použití jsem si slibovala rozšíření diskurzivní části výzkumu 

o implicitní výpověď vztahující se k vlivu médií na vztah k lidskému tělu. „Projekce je 

procesem, ve kterém vyšetřovaná osoba promítá obsahy svých duševních procesů 

navenek mimo sebe, připisuje je jiným nebo spatřuje v jiných lidech“ (Svoboda, 2010, 

s. 149). Princip projektivních technik v rozhovoru předpokládá externalizaci chování, 

při které jsou projektivní techniky katalyzátorem. Jedná se o metodu výzkumu, ve které 

je respondent konfrontován s určitou situací, a reagovat na ni má podle toho, jak na něj 

situace působí. Základem této metody je předpoklad, že u dotazovaného vyvolává 

situace určité reakce, a skrze ně vyjadřuje respondent informace ze svého osobního 

života a osobnosti. Projektivní metody jsou zaměřeny na dynamické charakteristiky 

osobnosti, jako jsou názory, zájmy, postoje, potřeby nebo konflikty. Výhodou 

projektivní metody je, že u zkoumaných osob nevyvolává metoda projekce zkouškové 

situace jako je tomu u jiných metod. Další z výhod je, že má dotazovaný při použití této 

metody minimální možnost záměrně zkreslit výsledky. Naopak nevýhodou, kterou 

Svoboda (2010, s. 150) a Baštecká (2009, s. 253 - 254) zmiňují, je její sporná validita.  

Technika, která se vzdáleně podobá projekční technice použité v praktické části 

práce, se nazývá tematicko-apercepční test (dále jen TAT). Úkolem dotazovaného je 

vytvořit příběh na základě zobrazených postav (Říčan, 2007, s. 36). Poprvé popsali 

metodu TAT H. A. Murray a Ch. D. Morganová v roce 1935. Existuje zde předpoklad, 

že se dotazovaná osoba identifikuje se zobrazenými postavami a příběh bude 

interpretovat v závislosti na svých zkušenostech, potřebách, názorech a obavách, včetně 

těch, které není ochotna prozradit, nebo těch, kterých si sama není vědoma (Šípek, 

2000, s. 51 – 52). Při interpretaci se vedle odpovědí klade důraz také na samotný proces 

řešení problémů a na vytváření reakcí. Výzkumník tedy nesleduje jen to, co dotazovaná 

osoba dělá a říká, ale i jak reaguje (Baštecká, 2009, s. 254). Důležité je také sledovat, 

jak je příběh dotazovanou osobou poskládán, jím zvolená časová perspektiva, použité 

jazykové prostředky, důraz na některé aspekty příběhu, zvolený začátek a konec příběhu 

ale také jeho tempo (Čermák & Fikarová in Ženatý & Čermák & Telerovský 2006, 

s. 176).  
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Projektivní část výzkumu, která se skládala ze dvou hlavních otázek, jsem 

z důvodu možného ovlivnění narátorek umístila až na samotný konec výzkumu. 

Smyslem projekce bylo vybrat si z nabídky ženských postav tu, která z pohledu 

narátorky splňovala zadání otázky. Výběr postavy byl čistě na narátorce, cílem bylo 

zapojit fantazii a pokusit se vžít do vybrané postavy.  

První část se dotazovala na ženu, která je podle narátorky nejvíce ovlivněná 

médii. Zajímaly mě důvody výběru, dále vztah k tělu u dané ženské postavy a nakonec 

projevy vlivu médií. Druhá část zjišťovala, která z postav připadá narátorce 

nejatraktivnější. Opět jsem se dotazovala na důvod výběru, vztah k tělu, a jestli a jak je 

vybraná žena ovlivněná médii včetně konkrétních projevů vlivu. Narátorky pracovaly 

s očíslovaným spektrem ženských postav v plavkách bez tváří, aby byly viditelné 

odlišnosti v jejich postavách viz Obrázek 9. Při odpovědích pak používaly číslo vybrané 

postavy. 

 

Obrázek 9 Spektrum ženských postav 

 

Zdroj: buzzit.club, 2016 

 

4.6 Myšlenkové mapy 

Metodu myšlenkových map představil již v šedesátých letech minulého století 

Tony Buzan. Prvotní myšlenka vznikla, když si chtěl autor metody půjčit knihu 

vysvětlující, jak účinně používat mozek. Myšlenková mapa je dle slov Buzana (2010, 
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s. 42) „obrazovým vyjádřením paprskovitého myšlení“, metodou vizuálního znázornění 

myšlenek (Činka, 2012, s. 108). Přestože náznaky této metody používali myslitelé jako 

Leonardo da Vinci, Thomas Alva Edison nebo Charles Darwin, kteří ve svých 

poznámkách pracovali s asociacemi, obrázky, kódy a spojovacími liniemi (Müller, 

2013, s. 21), až Buzan ji spolu se svým bratrem rozpracoval do detailu (Činka, 2010, 

s. 109). „Jde o proces, jakým lidský mozek přemýšlí a přichází s nápady. Tím, že jej 

zachytíme a znázorníme, vytvoříme myšlenkovou mapu, vnější zrcadlo odrážející to, 

co se děje uvnitř našich hlav. Myšlenkové mapy ve své podstatě opakují a napodobují 

paprskovité myšlení, a to naopak dále posiluje přirozené fungování mozku a dodává mu 

na síle a výkonnosti.“ (Buzan, 2010, s. 42).  

Jedná se tedy o vizuální nástroj pro celistvé myšlení, který zapojuje levou 

i pravou hemisféru mozku. Levá polovina mozku je zodpovědná za logiku a zpracování 

slov a pravá hemisféra zpracovává obrazy, intuici a prostor (Müller, 2013, s. 21). 

Myšlenkovou mapu charakterizuje středový obrázek nebo heslo zachycující hlavní 

objekt pozornosti. Ze středu vyrůstají větve symbolizující nejdříve hlavní témata, která 

souvisí se středovým motivem, následně se pak větve štěpí na vzdálenější témata. Každá 

z větví je popsána klíčovým heslem nebo znázorněna obrázkem (Buzan, 2010, s. 42). 

Myšlenkové mapy zohledňují fakt, že mozek myslí v prostoru a barvách, a proto je 

u vytváření myšlenkové mapy doporučováno, aby byly používány symboly a obrázky, 

a jednotlivá témata neboli větve by měly být od sebe barevně odlišeny. Jakýkoli prvek 

vytvářející rozdíly či kontrasty je v myšlenkové mapě vítán (Činka, 2010, s. 109).  

Metoda je vhodná při zpracovávání velkého množství informací a při jejich 

strukturalizaci. Pomáhá při objevování souvislostí, vztahů a k získání přehledu 

nad komplexními tématy. Zapojením myšlenkové mapy může dojít k vyvolání nápadů 

a myšlenek do té doby nepovšimnutých, čímž mapy odhalují skrytý potenciál a nové 

možnosti (Müller, 2013, s. 14).  

Metodu myšlenkové mapy jsem si vybrala jako doplňkovou metodu 

k paradigmatickému modelu, a to s cílem pracovat s daty systematičtěji viz Příloha 3.  
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5. Praktická část 

Jak jsem již výše zmínila, má práce se zabývá vlivem médií na body image, 

ale především pak tím, jaký vliv jim publikum přisuzuje. Nejprve shrnu stěžejní 

východiska, která z mého výzkumu vyplynula, následně představím okolnosti výzkumu 

a popíšu mediální chování jednotlivých narátorek. V části zabývající se výsledky 

výzkumu pak v jednotlivých podkapitolách vysvětluji zjištěné kategorie a jejich 

subkategorie.  

5.1 Výsledky výzkumu 

Cílem mého výzkumu bylo identifikovat, jak vysokoškolské studentky vnímají 

mediální obsahy zaměřené na body image, vliv médií na své pojetí těla a těl druhých 

a jak se vnímaný vliv podle narátorek projevuje v jednotlivých oblastech jejich života.  

Na základě tvrzení narátorek mají média spíše menší vliv. Často zmiňují, že se 

řídí vlastní představou o kráse, které se snaží přiblížit, a nepotřebují média, aby jim 

podsouvala tu svou. Mediální představu o kráse odmítají, a to z důvodu, že se dívkám 

zdá nerealistická, nedosažitelná a celkově tomuto zobrazení přikládají sílu vytvářet tlak 

na štíhlost. Pokud narátorky hned ze začátku nebo až v průběhu rozhovoru (několik 

narátorek totiž během rozhovoru změnilo názor) médiím přisoudily nějaký vliv na jejich 

osobu, pak vliv hodnotily jako slabý a jeho projevy spočívaly pouze v drobných 

úpravách životů dívek. Jednalo se například o zařazení nového posilovacího cviku 

do cvičební rutiny nebo vyzkoušení zdravého receptu. Větší vliv na způsob života, jako 

rozhodnutí začít cvičit nebo se stravovat zdravě, narátorky nezmínily. Dívky, které jsou 

s body image obsahy v intenzivním kontaktu, uváděly, že v důsledku jejich konzumace 

jsou jimi ovlivněny, což poukazuje na kultivační teorii (Gerbner & Gross, 1976). 

Na výsledcích výzkumu mě zaujalo, jak rozporuplné byly výpovědi dívek o vlivu médií 

na jejich sebevnímání. Přestože většina narátorek na přímou otázku vliv médií odmítla, 

při doplňujících dotazech, ve kterých nebylo použito sousloví „vliv médií“, narátorky 

sdílely, že média pro ně slouží jako zdroj inspirace, motivace a připomínky. Zmíněnými 

mediálními funkcemi je potvrzena teorie užití a uspokojení (Katz et al., 1974). Některé 

dívky na sobě pociťují mediální tlak zhubnout a mít posílené tělo, což vybrané dívky 

stresuje a vyvolává v nich pocit méněcennosti. Ve výsledcích je tak možné zaznamenat 

prvky teorie sebe-diskrepance (Higgins, 1987).  Jiné narátorky mediální tlak naopak 

pozitivně motivuje. Část dívek se také, ačkoli odmítly vliv médií na svou osobu, chce 
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mediálnímu ideálu krásy podobat. Všechny tyto projevy jsou do určité míry důkazem 

o domnělém vlivu médií na narátorku.  

Při dotazování na vliv médií na druhé, všechny oslovené dívky jednohlasně 

potvrdily, že ostatní jsou médii výrazně ovlivňováni. Zejména se vliv médií na základě 

vyjádření narátorek týká mladých žen, které ještě nemají vyrovnaný vztah ke svému 

tělu, nemají dostatečnou zkušenost s tématem a jsou vůči tématu příliš důvěřivé. Taková 

tvrzení poukazují na efekt třetí osoby (Davidson, 1982), který přeceňuje vliv médií u 

třetích osob a podceňuje ho u sebe samého.  

Dále jsem zkoumala, jak média ovlivnila vztah narátorek k vlastnímu tělu. Často 

jsem se setkala s výpověďmi, že se vztah k tělu v čase proměňoval. V pubertě byly 

dívky nejisté a média je ovlivňovala tím, že představovala unifikovaný ideál krásy, 

který si některé z nich zafixovaly jako normu. Tento fakt poukazuje na teorii sociálního 

učení (Bandura, 2010). Nyní jsou dívky se svým tělem převážně spokojené nebo 

alespoň smířené. Média už na ně nemají zdaleka takový vliv jako v období puberty. 

Mezi faktory, které zvyšovaly spokojenost narátorky s tělem a zároveň snižovaly 

účinnost médií, dívky řadily profesní uplatnění, sexuální a partnerské zkušenosti a větší 

sebepoznání a nadhled. Je také důležité zmínit, že nejen média mají podle narátorek vliv 

na dívčin vztah k tělu. Silnější vliv narátorky přisuzovaly referenčním skupinám, a to 

hlavně matkám a svým partnerům. Případně se vybrané dívky srovnávaly s nebližším 

okolím, což poukazuje na výskyt prvků teorie sociálního srovnávání (Festinger, 1954).  

Samy narátorky vnímají změnu, která se týká zobrazování ženské krásy 

v médiích. Mají srovnání s obdobím svého dospívání, kdy byl podle nich médii 

prosazován pouze jednotný ideál. Nyní zaznamenávají v médiích větší diverzitu, 

ať už jsou to ženy s nadváhou, jiné barvy pleti, s krátkými vlasy, pihami a podobně. 

Všechny narátorky vnímají větší diverzitu oproti unifikovanému ideálu jednoznačně 

pozitivně a přály by si ji ještě více posílit. 

Téma body image není dívkami aktivně vyhledáváno. Většinou na téma narážejí 

na sociálních médiích, a to s denní frekvencí. Ačkoli narátorky téma v médiích 

registrují, musí obsah obsahovat prvek reality a vzbudit důvěru, aby si dívka článek 

přečetla a inspirovala se jím. Zároveň jsou si narátorky vědomy faktu, že každé médium 

se staví k tématu body image různě, a podle toho si mohou vybrat obsahy, které je 

nějakým způsobem oslovují a které prezentují rozmanitost ženské krásy, nebo naopak 

unifikovaný ideál.  
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5.2 Okolnosti výzkumu 

Záznamy rozhovorů jsem rozebrala na co nejmenší části označující jevy, které 

jsem postupně seskupovala do obecnějších kategorií. Tento proces mi pomohl 

zachycené jevy lépe uchopit a roztřídit je do obecnějších celků. Vzájemnou kombinací 

a slučováním vzešlých kategorií a hledáním hierarchických vtahů mezi nimi jsem 

dospěla k výsledným deseti kategoriím, kterými jsou: „ideální postava“, „vývoj vztahu 

k tělu“, „faktory snižující vliv médií u narátorek“, „sebevědomí“, „vztah k obsahům“, 

„Dove efekt“, „prosycenost tématem“, vliv médií na ostatní“, „vliv médií na narátorky“ 

a „rozmanitost účinků“. Hlavní kategorie, které tyto subkategorie zastřešují, jsou 

celkem tři: „vztah k tělu“, „body image v médiích“ a „vliv médií“. Výsledným 

ústředním tématem, které završuje všechny kategorie větvící se do subkategorií, je pak 

„Vnímání vlivu médií na vztah k tělu“. Mimo metodu zakotvené teorie jsem pak 

pro hledání asociací a vztahů mezi kategoriemi použila metodu myšlenkových map. 

K vybraným jevům a kategoriím jsem dospěla pomocí projektivní metody, při níž 

narátorky odpovídaly na otázky perspektivou žen na obrázku.  

5.3 Mediální chování narátorek  

Nyní postupně popíši mediální chování všech narátorek, vycházím čistě z jejich 

sebepojetí. Jména, pod kterými je uvádím, jsou z důvodu zaručení anonymity fiktivní.  

 

Narátorka č. 1 – Dana: Dana pracuje při studiu Vysoké školy hotelové v Praze 

na administrativní pozici v oblasti lidských zdrojů na částečný úvazek. Je jí 26 let. 

Zajímá se o umění a často navštěvuje hudební koncerty, módní přehlídky a venisáže. Je 

velmi aktivní na sociálních sítích, zejména na Facebooku a Instagramu, na kterých 

uveřejňuje své fotky z kulturních akcí. Nejčastěji na internetu vyhledává kulturní tipy 

nebo přes něj nakupuje kosmetik. Na internetu nejvíce oceňuje jeho dostupnost a fakt, 

že díky němu šetří čas. Téma body image Danu nezajímá, sle díky sociálním sítím se 

s ním často setkává. Záleží na perexu článku, zda si ho přečte, nebo ne. Je štíhlá, 

za poslední rok a půl se jí podařilo zhubnou patnáct kilo a dokonalá postava se pro ni 

posléze stala jejími slovy „obsesí“. Ke svému tělu má pozitivní vztah. Přiznává, že se jí 

nedaří omezovat se v jídle, a chtěla by mít více času na cvičení.  

 

Narátorka č. 2 – Denisa: Denise je 22 let a při studiu na České zemedělské univerzitě 

v Praze pracuje na částečný úvazek jako recepční v rychloobrátkové společnosti. Nyní 
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dokončuje bakalářskou práci a nemá čas se věnovat médiím. Jejím primárním médiem 

je rádio, konkrétně pražská stanice Radio City, kterou poslouchá téměř celý den v práci. 

S tématem body image se z časových důvodů příliš často nesetkává a má k němu 

neutrální vztah. Denisa je „holka krev a mlíko“, a tím vysvětluje své nízké sebevědomí. 

Kvůli studiu nemá téměř čas na oblíbené sportovní aktivity.  

 

Narátorka č. 3 – Petra: Petra, 25 let, pracuje na plný úvazek jako traffic manager 

v reklamní agentuře a k tomu studuje soukromou školu Universitu Jana Amose 

Komenského v Praze. Primárním médiem je internet. Surfování na internetu říká 

„urychlená inspirace“. Je aktivní na sociálních sítích jako Facebook, Instagram 

a Pinterest. Odebírá také články z inspiračního webu Firstclass.cz a sleduje několik 

bloggerek z oblasti bydlení, cestování a kosmetiky. Se svým tělem je nyní již spokojená, 

i když si je vědoma určitých nedostatků, které na sobě může zlepšit. Od článků se 

zaměřením na body image očekává konkrétní informace, obecné rady ji odrazují. Spíše 

než trendy ji v této oblasti zajímá, jak co nejdéle zůstat zdravá a zpevněná.  

 

Narátorka č. 4 – Iveta: Iveta se zúčastnila testovacího rozhovoru. Protože nebyla 

odhalena žádná nesrovnalost v průběhu rozhovoru nebo ve zvolených otázkách, 

ponechala jsem rozhovor jako součást výzkumu. Iveta je čerstvě dvacetiletá studentka 

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a studuje denní studium. Nemá 

žádnou stálou práci, jen několikrát týdně chodí vyskladňovat zboží do místního 

hypermarketu. Žije u rodičů, a co se týká konzumace médií, tak tráví nejvíce času 

na internetu, dále sleduje televizi a výjimečně si přečte ženský časopis. Nejčastěji je 

aktivní na Facebooku a na YouTube stránkách. Dále sleduje blog, ze kterého čerpá 

inspiraci ohledně módy, kosmetiky nebo zařízení bytu. Téma body image ji zajímá, má 

vzory mezi ženskými celebritami, které pravidelně sleduje. Vztah k tělu má nyní 

mnohem vyrovnanější než v pubertě, kdy se často srovnávala s ostatními.  

 

Narátorka č. 5 – Jana: Janě je 25 let, studuje Vysokou školu ekonomickou v Praze, 

ráda sportuje a pracuje v bance na plný úvazek jako analytička. Aktuálně dokončuje 

diplomovou práci. Z médií používá nejvíce internet, dále sleduje televizi a čte denní 

tisk. Ze sociálních sítí je aktivní na Facebooku a na Twitteru, který však používá jen 

k pracovním účelům. Surfováním na sociálních sítích si krátí čas při dojíždění do práce. 

Aby byla v obraze, pravidelně sleduje stránky idnes.cz a ihned.cz. Je se sebou 
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spokojená, protože celý život sportuje a nemusela nikdy dramaticky měnit svoji 

postavu. Téma body image ji neoslovuje, nicméně si občas nějaký článek na toto téma 

přečte, protože ji zaujme banner na internetu.  

 

Narátorka č. 6 – Lili: Lili je studentka na Vysoké škole ekonomické v Praze, zároveň 

pracuje jako plánovačka prodejů v potravinářské firmě. Studium tento rok dokončuje. 

Aktuálně se nachází uprostřed těhotenství. Je jí 25 let a je fanynkou televizních seriálů 

a filmů. Online sledování těchto formátů a profil na ruské sociální síti jsou jejími 

hlavními mediálními zdroji. Body image se řadí mezi její nejoblíbenější témata 

a příspěvky na toto téma sleduje každý den, protože se chce srovnávat s těmi nejhezčími 

ženami a nikoli se ženami z ulice. Vztah ke svému tělu hodnotí jako zdravý.  

 

Narátorka č. 7 – Miroslava: Mirce je 23 let a studuje Českou zemědělskou univerzitu 

v Praze. Pracuje na částečný úvazek jako nákupčí služeb v telekomunikační společnosti. 

Hodně surfuje na internetu, na kterém často prochází stránku onadnes.cz, na Facebooku 

pak odebírá články časopisu Elle, čte si online magazíny a sleduje několik blogerek 

zabývajících se zdravým životním stylem. Občas si pustí televizi nebo přečte časopis. 

Mirka často sportuje. Jedním z důvodů její intenzivní sportovní aktivity je, že snadno 

přibírá na váze, a toto je její recept na udržení postavy. Nyní má váhu relativně pod 

kontrolou, ale spokojená se svým tělem není. Téma body image ji zajímá a baví, setkává 

se s ním každý den prostřednictvím příspěvků na internetu.  

 

Narátorka č. 8 – Michaela: Michaele je 26 let a studuje České vysoké učení technické 

v Praze. Vedle studijních povinností se intenzivně věnuje doučování matematiky 

a statistiky. Jejím primárním médiem je internet, na kterém kromě sociálních sítí sleduje 

také televizní publicistické pořady a lifestylové články na idnes.cz. Občas si koupí denní 

tisk. Téma body image ji zajímá, většinu obsahů čerpá z idnes.cz a Facebooku. Téma 

sleduje nejčastěji v obdobích, když chce zhubnout. Aktuálně je se svým tělem, po tom 

co shodila pár kilo, spokojená, ale její vztah k tělu se v průběhu času výrazně 

proměňoval.  

 

Narátorka č. 9 – Radka: Radce je 20 let a studuje Vysokou školu ekonomie 

a managementu v Praze. Internet využívá k vyhledávání novinek a ke kontaktu se svými 

přáteli. Vyhovuje jí jeho dostupnost, a když není na počítači, tak se k internetu připojí 
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z mobilu. Často se jí stává, že se připojí na Facebook kvůli zprávě od přátel a odláká ji 

ze „zdi“ nějaký zajímavý článek. Radka si večer občas pustí televizi, ale to jen tehdy, 

pokud ji zajímá nějaký pořad, nikoli jako kulisu. O téma body image se zajímá, je jí 

velmi sympatický rozmanitější model ženské krásy, kterou v poslední době média 

prezentují. Radka má vysokou a silnější postavu a je se sebou spokojená.  

 

Narátorka č. 10 – Veronika: Veronice je 23 let a studuje Vysokou školu ekonomickou 

v Praze. Při studiu pracuje jako recepční v potravinářské firmě. Veronika tráví mnoho 

času na internetu, zejména pak na stránkách seznam.cz, idnes.cz nebo na Facebooku. 

K internetu se připojuje nejen z počítače, ale také z chytrého telefonu. Televizi doma 

nemá a tisk si kupuje pouze výjimečně. Facebook jí slouží k odreagování a udržování 

kontaktu s kamarády, ale přiznává, že ji z Facebooku často odvede článek, který sdíleli 

její kamarádi. Veronika není se svým tělem příliš spokojená, zvlášť v období 

před létem. Přála by si zhubnout a zpevnit tělo, má pár kilo navíc. K tématu body image 

má neutrální vztah, je s ním v kontaktu na denní bázi.  

 

Narátorka č. 11 – Zuzana: Poslední narátorce Zuzaně je 24 let a vedle studia 

na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze pracuje na částečný úvazek jako 

content manager v reklamní agentuře. Protože studuje i pracuje v médiích, tak je 

intenzivním konzumentem médií. Čte Respekt, v online prostředí sleduje DVTV, 

Aktuálně.cz a na sociálních sítích je aktivní na Facebooku, Instagramu a Pinterestu. 

Díky informacím z Respektu si ostatní informace umí dát do souvislostí. K tématu body 

image má Zuzana neutrální vztah, většinou si téma najde ji. Protože nemá ke svému tělu 

ideální vztah a uvědomuje si určitý vliv médií na svůj vztah k tělu, snaží se tématu spíše 

vyhýbat.  

5.4 Detailní výsledky výzkumu 

Nyní se budu postupně věnovat výkladu všech hlavních kategorií a jejich 

subkategorií. Pro lepší ilustraci východisek budu svá zjištění dokládat citacemi 

narátorek.  

5.4.1 Vztah k tělu 

Přestože to na první pohled vypadá, že se jedná o spíše psychologické téma 

či kategorii nesouvisející s mediální podstatou mého výzkumu, díky otázkám na vztah 
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k tělu jsem se od narátorek dozvěděla mnoho zajímavých informací nejen o vlivu, který 

médiím přisuzují, ale také o vlivu referenčních skupin, stabilitě jejich vztahu k tělu 

a v neposlední řadě také o faktorech, které mají za následek zlepšení jejich vztahu 

k tělu. Díky otázkám směřujícím na spokojenost s tělem jsem byla schopna ještě lépe 

pochopit komplexitu výzkumného problému a problematičnost odtržení vlivu médií 

od ostatních, často velmi silných vlivů, které na narátorky postupem času působily nebo 

působí. Silnější než mediální vliv je z jejich pohledu vliv referenčních skupin, 

což poukazuje na výskyt prvků teorie sociálního srovnávání (Festinger, 1954).  

5.4.1.1 Ideální postava 

Subkategorie „Ideální postava“ vzešla z projektivní techniky, která se skládala 

ze dvou částí. V této části si narátorky vybíraly z deseti ženských postav tu, která jim 

připadá nejvíce atraktivní. Po uskutečněném výběru jsem se doptávala na důvod výběru 

konkrétní postavy, její vztah k tělu a na míru ovlivnění médii. Nejpreferovanější postava 

byla číslo 2 (Obrázek 10), dále pak postava číslo 7 (Obrázek 11). Důvodem byly 

zejména souměrnost, úzký pas, štíhlost, připisovaný zájem mužů, jak popisují Zuzana 

a Dana.  

 

Obrázek 10 Nejatraktivnější postava podle narátorek 

 

Zdroj: buzzit.club, 2016 
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Obrázek 11 Druhá nejatraktivnější postava 

 

Zdroj: buzzit.club, 2016 

 

Zuzana: Hodně se mi líbí dvojka, vypadá, že tu postavu má zadarmo, že se takhle narodila. Rozhodně je 

s postavou spokojená. Je na ní vidět, že si užívá života a také pozornosti mužů. Podle mně je velmi 

atraktivní. Tak úzký pas bych chtěla mít taky. 

 

Dana: Asi dvojka, kdyby měla více vykreslený pas. Je hezky souměrná, nemá moc velká prsa, ale vítězí 

u mě souměrnost. Myslím, že se má ráda. 

 

Obě tyto postavy, postava číslo 2 však ještě více, korespondují s nejčastěji 

zobrazovaným mediálním ideálem krásy – souměrná štíhlá postava s vykresleným 

pasem působící aktivním dojmem, což potvrzují také Grogan (2000), Dukan (2013), 

Lipovetsky (2007), Etcoff (2002) a Crook (1995). Zajímavě popisuje výběr mezi 

zmíněnými dvěma postavami Michaela.  

 

Michaela: Nejvíc se mi líbí sedmička. Mě holky, jako je třeba dívka na obrázku dvě, štvou, protože si 

myslí, že takhle má krásná holka vypadat. Ale já s tím nesouhlasím. Je jich všude moc, vypadají, že jsou 

vyrobeny na pásu. Přitom sedmička je vlastně hezčí a ví, že musí zaujmout i něčím jiným než jenom 

postavou.   

 

Zaznívá rozpor v názorech, zda má mít nejatraktivnější postava viditelné svaly. 

Názory se u narátorek různí.  

 

Radka: Nejvíc se mi líbí dvojka, vypadá zdravě. Má pevnou postavu, nemá ale moc viditelné svaly, což je 

dobře, svaly se mi na ženách moc nelíbí.  

 



   

 

45 

  

Miroslava: Líbí se mi právě ta osmička, protože je vysportovaná, hlavně jí závidím posílené břicho. Stará 

se o sebe, určitě také zdravě jí. 

 

Co se týká vlivu médií na postavu, přisuzují typickému mediálnímu ideálu, který 

jim zároveň připadá nejatraktivnější, paradoxně jen malý vliv médií. Nízkou míru vlivu 

zdůvodňují narátorky vnitřní spokojeností a stylem života neslučujícím se se zájmem 

o média. Vliv médií se postavy číslo 2 týká pouze v případě inspirace novými sporty 

(narátorky z její postavy usuzovaly, že aktivně sportuje).  

 

Zuzana: Myslím, že minimálně. Je opravdu spokojená, zdravě jí a cvičí, ale nenechá se médii ovlivnit – ví, 

že vypadá dobře a že přitahuje muže.  

 

Dana: Není jimi moc ovlivněná. Je hezky opálená, hodně času tráví venku sportem a média ji nebudou 

zajímat a nebudou jejím hlavním zdrojem informací.  

 

Iveta: Určitě může být. Protože vypadá aktivně, mohou ji třeba zajímat nové sporty spíše než nějaké 

nárazové a nezdravé diety. 

5.4.1.2 Vývoj vztahu k tělu 

Vztah k tělu procházel u většiny narátorek proměnou. Ta byla způsobena 

různými faktory, mezi nimi i těmi mediálními. Samotné působení médií na vztah k tělu 

bylo podle narátorek vyvoláno zejména zobrazováním unifikovaného mediálního 

ideálu, který byl zastoupen nejen v ženských časopisech, ale také v televizních relacích, 

seriálech a filmech. Vybrané narátorky k tomu dodávají, že si díky jednotnému 

zobrazování ideálu krásy vytvořily normu, která je s tímto modelem totožná. 

Propagování unifikovaného ideálu krásy a jeho důsledky zmiňují ve svých publikacích 

Grogan (2000) a Dukan (2013). Aktuální trend, který je narátorkami vnímán více 

diverzifikovaně, vnímají až na výjimky pozitivně.  

 

Petra: Určitě je zobrazení realističtější než to, které bylo v kurzu, když jsem byla v pubertě. V té době 

frčely holky z Pobřežní hlídky, které měly silikonové implantáty, napletené vlasy. ... Asi málo, možná jen 

v pubertě, když byly v kurzu silikony, a já ještě sama se sebou nebyla úplně ztotožněná a neměla jsem 

žádné sexuální zkušenosti. To období už ale pominulo a teď už mě média neovlivňují. 

 

Lili: V mém případě média výrazně ovlivnily to, jak sama sebe vnímám, protože v nich vidím nějaký 

benchmark, a můžu se s ním srovnávat. Uvědomuji si určité parametry toho, co je vnímáno jako hezké, 

což se prezentuje nejvíce v médiích. Média v mém případě mi pomohou vyhodnotit, že jsem v normě. 
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Co se týká působení referenčních skupin, je zde patrný velmi silný vliv kritiky 

ze strany rodiny, zmiňovány byly především matky, které jsou orientované 

na dokonalost a které jsou často velmi štíhlé. Od svých dcer očekávají to samé a nešetří 

kritickými poznámkami, které si s sebou některé narátorky nesou až do dospělosti. 

Vedle toho zazněly zmínky o partnerech, kteří nevhodným způsobem motivovali svou 

partnerku k hubnutí.  

 

Miroslava: Vztah k tělu je hodně ovlivněn i mou mamkou, která je velká perfekcionistka, a často mě 

kritizovala. Její poznámky si s sebou nesu už dlouho. I když si objektivně umím říct, že některé ženské jsou 

na tom mnohem hůř.  

 

Veronika: A pak i doma, přítel a rodina o ideálu krásy často mluví. Mám až moc upřímnou maminku, 

která když vidí, že jím sladké, říká „nejez to, zadek neutáhneš“, i když narážku říká z legrace. Uvědomuji 

si, že v sobě máme zakořeněné srovnání. Platí, že hezká holka má být štíhlá, to se nezměnilo.  

 

Michaela: Nejbližší okolí, hlavně rodina ex-partnera. Já jsem určitě nesplňovala jejich představu o ideálu 

krásy. Můj ex-přítel mi často říkal „z tebe modelka nikdy nebude“. Řekla bych, že bývalý přítel a jeho 

rodina mě asi ovlivnili více než média. Když jsme spolu chodili, vyhýbala jsem se stránkám typu xmen.cz, 

protože mi na nich přítel neustále ukazoval, jak by se mu líbilo, abych vypadala.  

 

Vztah k tělu procházel u většiny narátorek výraznou proměnou v čase. Ženy 

uváděly, že v období puberty měly většinou méně sebedůvěry, a tím byly i snáze 

ovlivnitelné, ať už médii nebo referenčními skupinami. Období puberty a střední školy 

tyto narátorky hodnotí jako období nestability, neznalosti svého těla a osobnosti 

a v neposlední řadě jako období srovnávání sebe samé s ostatními – opět ať už 

s vrstevníky, nebo s mediálními vzory. Van Vonderen a Kinnally (2012) ve svém 

výzkumu dospěly k závěru, že právě srovnávání se s nejbližším okolím má za následek 

větší nespokojenost s vlastním tělem než porovnávání se s médii.  

 

Iveta: K sebevědomí jsem dospěla až ve vyšším věku. Na střední škole to bylo slabší, často jsem se 

s někým porovnávala a nevycházela z toho srovnání nejlépe. Teď už srovnávání se s ostatními tolik 

neřeším ...  

 

Jana: Vnímání sama sebe se u mě proměňovalo. V pubertě jsem byla rozhodně citlivější. Cítila jsem se 

nešťastná, protože nejsem blonďatá a nemám dlouhé vlasy. Taky pro mě bylo těžké akceptovat svou 
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vysokou postavu. Musela jsem si zvyknout na fakt, že jsem byla o hlavu vyšší než všichni ostatní. Kolem 

dvaceti už jsem se smířila s představou, že nikdy nebudu vypadat jako Pamela Anderson ... 

 

Nicméně některé ženy hovoří o stabilním vztahu k tělu bez větších výkyvů.  

 

Dana: Já jsem se vždycky měla ráda. Možná nějaké malé výchylky, ale ty nestojí za řeč, obecně je můj 

vztah k tělu stabilní.  

 

Lili: Nijak výrazně se vztah k tělu neměnil, vždycky byl poměrně stabilní, ať už co se týká váhy, nebo 

i psychiky.  

 

Radka: Nemůžu říct, že bych si procházela nějakými dramatickými změnami, to ne. Ani v pubertě. 

Maximálně se mi dřív nelíbily moje odstáté uši, to, že mám jemné vlasy a v létě mám celý obličej plný pih, 

ale to už mě přešlo.  

5.4.1.3 Sebevědomí 

Ve výzkumu jsem zaznamenala silné dívky s vysokým sebevědomím (případ 

Radky), ale i štíhlé, takzvaně typické krásky, s nízkým sebevědomím (případ Zuzany). 

Toto zjištění rozporuje obvyklou představu, že krásné a štíhlé ženy se přeci musí mít 

rády, jak vyplývá také z různých výzkumů (Říčan, 1975 in Fialová, 2001, s. 94 – 95), 

které štíhlým a fyzicky atraktivním jedincům přisuzují vysokou míru sebevědomí 

a spokojenosti s vlastním tělem.  

 

Zuzana (štíhlá, drobná, souměrná postava): Takový průměrný, občas odklon trochu do negativna. Mám se 

docela ráda, ale mohlo by to být určitě lepší. Nemám na sobě ráda svoje břicho, vadí mi, že nemám žádný 

pas jako třeba postavy typu 90 – 60 – 90. ... Těch pět kilo (které nabrala ve dvaceti letech – poznámka 

autorky) jsem pak už nezhubla. Dalo by se říci, že pár let už se ve svém těle necítím spokojená na sto 

procent. 

 

Radka (silná postava typu jablko): Nejsem člověk, který se nějak výrazně prožívá, a zamávalo by se mnou 

kilo navíc. Podle mého názoru jsou některé věci dané a musím se je naučit mít ráda. A zkusím ovlivnit 

věci, které se dají změnit. Už dlouhou dobu jsem chtěla zhubnout, což se mi nedávno povedlo. Ale obecně 

na sobě nemám nějakou partii, kterou bych na sobě nesnášela. Jako celek se přijímám pozitivně. A to je 

myslím základ úspěchu, mám zdravé sebevědomí. Vím, že se nemůžu líbit všem a ne všichni se líbí mně. 

Vždycky se jedná o subjektivní pohled. Proto si nemyslím, že člověk, který je podobný ideálu, má větší 

šanci na úspěch v partnerství a podobně. 
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Zdroj sebevědomí a jeho kritika může mít svůj původ ve vnitřním nastavení 

nebo je míra sebevědomí ovlivněna zvenčí.  

 

Dana: Vždycky jsem tíhla k dokonalosti a jsem proto ochotná podstoupit docela dost věcí. Jsem poměrně 

sebekritická a umím si říct, co je na mě dobře a co špatně. A to, co je špatně, chci zlepšit, ať už je mluvím 

o povahové nebo fyzické stránce. Chci být se sebou spokojená. Pocit spokojenosti pramení z mého 

vnitřního nastavení.  

 

Denisa: Určitě, od mé mamky během celého dětství (odpověď na otázku „Setkáváš se s tématem o ideálu 

ženské krásy i mimo média?“ – poznámka autorky). Byla jsem silnější a moje mamka je naopak hodně 

štíhlá. Sice kritiku říkala v legraci, ale na můj vkus až moc často. A ještě v pubertě mě její názor 

ovlivňoval a cítila jsem se kvůli tomu špatně. 

5.4.2 Body image v médiích 

Téma body image se objevuje v médiích velmi často a ženská krása je médii 

představována značně jednotvárně. Za ideál je považována krásná mladá, štíhlá 

a vysoká modelka se souměrným tělem a tváří, jak popisuje Grogan (2000) a Dukan 

(2013). To se ale dle názoru narátorek postupně mění a posledních několik let vnímají 

v médiích více poloh ženské krásy, což ilustrují nejen na příkladu reklamní kampaně 

značky Dove, ale také typem článků, který se v médiích poslední dobou objevují 

(onadnes.cz, 2015; theatlasofbeauty.com, 2016). Díky tomu se mění i vztah narátorek 

k obsahům.  

 

Denisa: Poslední dobou se v médiích klade důraz i na vnitřní krásu. V reklamách nejsou už jen hubené 

holky, ale i normální ženy z davu, žádných 90-60-90. Takovou kampaň dělá třeba Dove a musím říct, 

že se mi to líbí. Ženy v této reklamě jsou mi mnohem blíže než hubené modelky. Nevím, jestli tato forma 

prezentace ženské krásy je ideální, nicméně se s ní setkávám poslední dobou často. Dřív byly v médiích 

samé hubené krásné modelky, bylo na nich vidět, že strávily spoustu času v maskérně. 

 

Zatímco k jednotvárnému zobrazování ideálu se staví dívky spíše negativně 

z důvodu jeho nerealističnosti, vnímaný obrat k diverzitě naopak vítají a mají k němu 

pozitivní vztah. Ačkoli je vnímaný trend hodnocen pozitivně, narátorky odmítají sklon 

k extrémům a nefandí propagaci obezity jako další formy krásy. Naopak chtějí 

v médiích vidět co nejvíce žen s průměrnou konfekční velikostí, které jsou jim bližší. 

Podporu svých tvrzení nalézají i v diskuzích pod články, které volají po „normálních“ 

hezkých ženách. Pod termínem ženskost mají dívky na mysli ženské křivky, ženy 
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s poprsím, tvarovanými hýžděmi, souměrnou postavou a průměrnou až mírně 

nadprůměrnou konfekční velikostí.  

 

Jana: Přijde mi, že poslední dobou média protlačují obézní ženy. Často vychází v médiích články, kde jsou 

fotky plus-size modelek. Ale nejsou to ženy s velikostí do 50, jsou až ošklivě obézní. Je to spíš taková anti-

reklama než ukázka zdravého životního stylu. Je patrné, že tento trend přichází z Ameriky a snaží se tím 

říct „máš nadváhu, jsi normální“. Skoro mi přijde, že tento typ žen je teď v médiích prezentovaný víc 

než třeba vychrtlé modelky. ... Hodně zajímavé je sledovat diskuze pod články, kdy je z příspěvků znát, 

že velká obezita se lidem nelíbí. Články se často jmenují „Ikona krásy už není vychrtlá“ a podobně. ... 

Přečtu si ho celý a těším se na diskuzi. Zajímá mě názor lidí na to, co ve článku píšou. Sama pro sebe si 

řeknu, tahle ženská vypadá dobře. Zajímá mě, jestli to vidí stejně i ti ostatní, co článek četli, jestli se 

potkáme v názorech. 

 

Michaela: Přijde mi, že občas to média s popularizací extrémů přehánějí. Řeknu příklad. Na idnes.cz se 

v poslední době objevuje hodně článků na téma „při těle, taky krásná“ a jsou tam fotky žen, které váží 

přes sto kilo a vážně na ně není hezký pohled. Což potvrzují i diskuze pod článkem, kde lidi volají 

po úplně normálních krásných holkách. Ale je pravda, že klasický vzor asi pořád převládá a pokračuje, 

akorát se vedle něj objevují nové trendy, takže je původní ideál o něco slabší. ... Když si čtu na idnes.cz 

o herečce Jitce Čvančarové, že je kus a jak jí to na akci slušelo, mám radost. A zdá se mi, že pohled médií 

už není černobílý a dokážou ocenit její půvaby, přestože vůbec nemá míry modelky. Pro mě jsou hodnotné 

i diskuze pod takovým článkem, kde se spousta chlapů rozplývá nad tím, jak krásná Jitka je.  

 

Narátorky vnímají všudypřítomnost tématu a přistupují k němu různě. Zatímco 

některé téma nezajímá a spíš se s ním náhodně potkávají, jiné větší nabídku informací 

k tématu vítají a rády si rozšiřují své obzory. Ať už mají narátorky přístup k tématu 

jakýkoli, setkávají se s obsahy často, většina z nich každý den.  

5.4.2.1 Dove efekt 

Rozmanitost a změna jsou společné prvky, které zazněly v odpovědích na otázku 

„Jak je podle tebe v médiích prezentovaný ideál ženské krásy?“. Všechny narátorky 

zpozorovaly změnu, která se za posledních pár let v médiích odehrála, když přijde řeč 

na ženskou krásu. Namísto typické krásky, vysoké, štíhlé a blonďaté Evropanky, jsou 

nám v médiích prezentovány také ženy s krátkými vlasy, pár kily navíc, pihovaté, 

s mezerou mezi zuby, jiné rasy nebo vyššího věku. Přesto nejsou ženy a modelky 

vybočující z představy o ideální ženské kráse podle narátorek zatím v médiích 

samozřejmostí, vnímají to však jako vzrůstající trend.  
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Radka: Řekla bych, že se vnímání krásy dost mění. Teď je boom odlišností, hodně vidím v médiích plus-

size modelky a slečny jiných národností a ras, což mi přijde jako dobrý směr. Dřív to byla vysoká, bílá 

modelka s mírami 90-60-90. Teď je prezentace ženské krásy hodně rozmanitá, od malých modelek 

přes postižené modelky po plus-size modelky. Na Facebooku odebírám kanál Atlas of Beauty, na kterém 

rumunská fotografka zveřejňuje krásné ženy z různých kultur a každá je krásná svým vlastním způsobem. 

A dává to smysl, protože každému se líbí něco jiného. My tady u nás zastáváme americko-evropský model, 

kdy nám média předkládají jako ideál vysokou a hubenou krásku se světlou pletí. Přijde mi však, že se 

jednotvárný pohled díky rozmanitosti už docela nabourává. Pořád to ale nestačí. Líbí se mi akce od Dove, 

ve kterých zveřejňují přirozenou ženskou krásu, kterou vidíme na ulicích, žádné modelky.  

 

Michaela: Myslím si, že pořád ještě převládá zidealizovaný vzor, který je médii předkládán jako ideál 

krásy, ale už je tady taky spousta tendencí, které prezentují jiný vzor. Původní vzor je mladá modelka 90-

60-90 se souměrným obličejem, štíhlou a vysokou postavou. Nový trend, kdy žena může mít krátké vlasy, 

pár kilo navíc, je potetovaná nebo je starší, a pořád je považována za krásnou, vnímám jako mnohem 

rozmanitější. Řekla bych, že se líbí i více lidem. 

 

Miroslava: Co se mi líbí za trend, ale bude ještě pár let trvat, než se z něj stane mainstream, je 

zveřejňování plus-size modelek jako standard. U nás to dělá Dove, kterému moc fandím. Zveřejňuje 

v kampaních normální ženy jako něco úplně normálního. 

 

Jak však poznamenala Zuzana nebo Miroslava, přes všechnu vzrůstající 

diverzitu je v médiích stále vyzdvihována zejména štíhlost a půvab.   

 

Zuzana: Mám pocit, že poslední dva až tři roky se ideál trochu změnil. Už to není vychrtlá modelka – 

žirafa s dlouhýma nohama, což je pro 99 procent holek absolutně nerealistická představa. Ženská krása 

se posouvá do sféry normálních žen, jako jsou třeba holky s větším pozadím. Takové dívky žijí zdravě a 

cvičí. Ale vždy jsou dívky v médiích štíhlé a mají hezký obličej. 

 

Miroslava: Podle mě se v posledních dvou třech letech v médiích objevuje jako ideál sice štíhlá postava, 

ale už to není žádná vychrtlá modelka. Spíše se klade důraz na zdravý životní styl a sport. Krásná žena 

musí být i vysportovaná. Musí mít hezký obličej, čistou pleť a být upravená, protože do časopisu nedají 

ošklivou ženu.  

 

Tato změna spojená s nárůstem diverzity je ženami vnímaná pozitivně, protože 

jak poznamenala Radka výše „každému se líbí něco jiného“, proto by ani ženská krása 

neměla zaškatulkovaná a být prezentována jen v nastavených mantinelech. Navíc je 

tento trend pro ženu mnohem lépe dosažitelný a udržitelný. 
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Radka: Nový trend je mi moc sympatický. Ale jak jsem říkala, mělo by se přitvrdit, aby ženy různého 

vzhledu byly vnímané jako standard a ne jako výjimka. Přijde mi zvláštní, že když si návrhář vybere plus-

size modelku, aby se o ní psalo jako o exotce. Naopak by to nikomu nemělo přijít divné, ale naprosto 

běžné.  

 

Zuzana: Myslím si, že je dobře, že se trend vyvinul víc tímhle směrem. Za mě je tohle více dosažitelná 

představa než ta předešlá, nedosažitelná.  

 

Už se také podle narátorek neklade důraz jen na to, jak žena vypadá, ale definice 

krásy se v médiích rozšířila na celkový dojem. Důležitý je tak podle žen nejenom 

fyzický vzhled, jako je souměrnost, štíhlost, půvab, čistá pleť nebo rovné zuby, ale také 

osobnost dané ženy a její jednání. Z krásné ženy by mělo navíc vyzařovat zdravé 

sebevědomí.  

 

Dana: Asi jak v kterých médiích. Krása je jedna věc, ale v poslední době už se začíná obracet pozornost 

i na osobnost. Klade se důraz na čistou pleť, zdravou stravu, souměrnou postavu, ani tlustou 

ani hubenou, dobré zuby a zdravé sebevědomí. Důležitý je i celkový dojem z prezentované osoby. 

Už nevidíme jen hubené modelky, dokonce se plnoštíhlá modelka dostala do časopisu Sports Illustrated, 

což je líheň topmodelek v bikinách. Mně se teda takto silné ženy už nelíbí, ale všimla jsem si té změny. 

Vnímám, že se v časopisech objevuje větší variace modelek. 

5.4.2.2 Vztah k obsahům 

Když byly dívky dotázány na mediální ideál krásy, zmiňovaly sice ve velkém 

probíhající změnu pohledu na ženskou krásu, nezapomněly však dodat, že to není 

standard, nýbrž sílící trend. Co však již několik několik dekád trvá, je jednotvárný 

pohled na ženskou krásu, který jsem popsala v kapitole Zobrazování ideálu krásy 

v médiích. Tomu se na rozdíl od diverzifikovaného pohledu na krásu takových sympatií 

z řad narátorek nedostává. Mezi hlavní argumenty, proč by měl být tento fenomén 

nahrazen větší rozmanitostí, patří jeho nerealističnost, podsouvání mediálního ideálu, 

který se nám všem má líbit, a vytváření tlaku na štíhlost, který může mít podle 

zpovídaných žen negativní vliv na mladé ženy.  

Konkrétní argumenty, které narátorky na podporu svého názoru 

na nerealističnost uvádějí, jsou používání počítačových programů na retušování 

fotografií, čas modelky strávený v maskérně, vybírání velmi štíhlých modelek 

s dokonalými mírami 90–60–90 a samotný fakt, že do médií nikdy nevyberou ženu 
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z ulice. Miroslava také na příkladu zmiňuje, že média nejsou vždy ochotná zobrazovat 

jiný než typický ideál krásy.   

 

Miroslava: Realita je hodně jiná, zvlášť tady v Čechách. Když se rozhlídnu po ulici, tak rozhodně nevidím 

krásky z časopisu. Situace se mění, ženy se o sebe starají více než dřív, ale jsou třeba velké rozdíly 

v Praze a někde na vesnici. Každopádně realita je jiná. ... V jedné americké reklamě vystupovaly 

normální ženy na molu ve spodním prádle a jedna americká televizní stanice tu reklamu zakázala jako 

nevhodnou. Tím chci říct, že do úplné změny přemýšlení o tom, co je ideál, má celá společnost ještě hodně 

daleko. 

 

Radka: Realistické ve smyslu, že takhle vypadá většina žen, to určitě není. Je to spíš taková lež, protože 

za každou podobnou fotkou je spousta práce v maskérně a pak ve Photoshopu. Stačí si přečíst statistiky, 

jak vypadá průměrná česká žena a ten výsledný průměr je hodně daleko od představovaného ideálu. 

 

Veronika: Není vůbec realistický. Zvlášť tady v Čechách, kde jsou holky „krev a mlíko“. Spíš mi přijde, 

že to může akorát zbytečně plést mladým holkám hlavu, a pak můžou začít s anorexií a bulimií. Já si třeba 

řeknu, že ta holka z časopisu je hezká, ale každá takhle nemůžeme vypadat, jsme každá jiná. 

 

Narátorky potvrzují tlak médií na štíhlost, zejména pak v období před začátkem 

plavkové sezony. Velmi se však liší způsob, jak mediální tlak vnímají. Některé ženy si 

vliv nepřipouštějí, protože na sobě pracují celoročně, a nepotřebují média, aby jim to 

připomínala.  

 

Petra: Na mě to působí neutrálně. Já se se sebou snažím něco dělat celoročně, takže média mě v tomto 

ohledu neovlivňují.  

 

Dana: Vnímám to stejně po celý rok. Mám svou rutinu pořád stejnou a neměním ji kvůli těmto obdobím. 

Pracuju na sobě kontinuálně po celý rok. Tlak médií si nepřipouštím, ale všímám si, že se o tématu více 

píše, zejména ve spojení s trendy sporty jako aerojoga nebo crossfit a novými druhy stravování jako 

bezlepková nebo bezlaktozová dieta. Přijde mi, že už novináři nemají o čem psát, tak se chytají stébla. 

Tomu se přizpůsobují i reklamy.  

 

Iveta: Tyto témata nijak aktivně nevyhledávám, zaujme mě jen, když se v článku objeví něco úplně nového, 

co bych chtěla zkusit. Jinak už vím, co na mě funguje, jaké jsou moje oblíbené sporty, takže nepotřebuju, 

aby mi to říkal nějaký časopis nebo článek na internetu. Spíš se to děje intuitivně, když už je venku tepleji 

a shazují se vrstvy, tak mě napadne, že bych měla odlehčit ve stravě, a víc cvičit, ale je to vnitřní impuls. 

V červnu je už na rady zhubni do plavek stejně pozdě, na velké změny potřebuje člověk více čas. Nebo je 

to nějaká nezdravá dieta a ty zkoušet rozhodně nechci. Necítím mediální tlak, maximálně mě něco 

inspiruje. 
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Jiné ženy tlak médií v těchto obdobích stresuje a vyvolává v nich pocity 

méněcennosti. Je tak možné zaznamenat prvky teorie sebe-diskrepance (Higgins, 1987).  

 

Miroslava: Před létem ten tlak cítím i já, když kolem sebe i v médiích vidím samé krásné vysportované 

ženy. Ten vliv je opravdu velký a necítím se vůbec dobře. Ještě víc si začnu hlídat jídelníček, méně jím 

a vyhýbám se nezdravým jídlům. V těchto obdobích se článkům o dokonalé postavě snažím vyhýbat, 

akorát mi připomínají, že už musím začít se sebou něco dělat, což ve mně vzbuzuje stres.  

 

Zuzana: Co se ale týká období před létem, tam už je to jiné. Média fungují jako taková připomínka, 

že budu za pár měsíců v plavkách, a z toho se mi dělá špatně, protože vím, že mám hodně co zlepšovat. 

Na jednu stranu sice vymýšlím, co podniknout, abych nějak zamaskovala svůj „pas nepas“, na druhou 

stranu je už na nějaké velké změny pozdě. Rozhodně ten tlak cítím. A i když se snažím tyto články nečíst, 

tak na mě všude vyskakují, zejména na Facebooku.  

 

Další narátorky tlak v médiích motivuje k akci a obsahy je inspirují třeba 

k novým sportům nebo receptům.  

 

Lili: Cítím obrovský tlak a je to hodně stresující. Zároveň mě to ale nakopne, abych začala něco dělat. 

Jako práce, kterou víš, že musíš udělat, ale nechce se ti do ní. Chodím častěji cvičit a do solária, abych se 

zbavila akné na těle. Taky odlehčím stravu, po zimě se vyhýbám tučnému jídlu a nahrazuju ho zdravými 

recepty s velkým podílem ovoce a zeleniny.  

 

Veronika: Já musím říct, že zrovna v těchto obdobích, které si uvedla, mám tendenci bilancovat, jak 

vypadá můj život, řeším svůj stav a tak. Přirozeně začnu o sobě více přemýšlet a možná i díky tomu pak 

více čtu a vnímám tenhle typ článků. Člověk má chuť se sebou něco udělat a kolikrát mi to pomůže se 

odhodlat, namotivuje mě to k akci. Řeknu si, že když to zvládly ony, tak já přece taky. Když narazím 

na zaručený tip na to, jak zhubnout, řeknu si, že to zkusím.  

 

Pokud si mají narátorky přečíst nějaký obsah týkající se body image, inspirovat 

se novým jídelníčkem, sportem, nebo je má článek motivovat ke změně, pak musí 

obsahy reflektovat prvek reality, se kterým se mohou ženy ztotožnit (Festinger, 1954). 

Pokud je na fotce anorektická modelka, nebo se nadpis odvolává na revoluční dietu, 

která slibuje úbytek 10 kilogramů za 2 dny, narátorku nadpis odradí a článek si 

nepřečte. Prvek reality ve svém výzkumu zmiňují také Smeesters a Mandel (2006), kteří 

došli k závěru, že k zaujetí čtenářek mediálním obsahem může dojít jen za předpokladu, 
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že jsou postavy přiměřeně štíhlé, nikoli extrémně štíhlé. Obrazy přiměřeně štíhlých 

postav jsou pak pro ženy aspirativní a dosažitelné. 

 

Iveta: Ale aby mě pozitivně motivovaly, tak musí ukazovat, že všechny máme něco do sebe a nabízet 

možnosti, jak postavu přirozeně a zdravě vylepšit. Protože, když vidím jen hubené modelky a nezdravé 

rady na jídelníček, tak to radši ani nebudu číst.  

 

Miroslava: Když v článku zobrazí vysportovanou ženu, tak mě to může namotivovat k akci, ale když budou 

v článku propagovat nějakou čtyřicetikilovou, tak si řeknu, že se na to můžu vykašlat, a neudělám vůbec 

nic. 

 

Michaela: Pokud sama cítím, že chci na sobě něco změnit nebo vylepšit, tak si ten časopis přečtu moc 

ráda, protože jsem si některých nedostatků vědoma. Musí tam ale být vždycky přítomen prvek reality, 

abych věděla, že je to pro mě cíl dosažitelný. Jako třeba vzorový jídelníček na 14 dní, při kterém člověk 

nehladoví a jí vyváženě, nebo příběh silnější holky, které se po několikaměsíčním zdravém životním stylu 

podařilo zhubnout na šedesát kilo.  

 

Aby měla média na narátorky nějaký vliv, je nutné, aby v nich svými obsahy 

vzbudila důvěru. To, že tomu u tématu body image často není, má na svědomí například 

špatná zkušenost, jako tomu bylo u Veroniky.  

 

Veronika: Když narazím na zaručený tip na to, jak zhubnout, tak si říkám, že to zkusím, ale taky už jsem 

párkrát narazila. Zkusila jsem spoustu diet z článků, které vychvalovaly, že jsou nejlepší volba a jak 

zabírají, a já po nich přibírala jako třeba dieta 5 + 2. Na každého to působí nějak jinak. Podle toho jsem 

buď byla spokojená, nebo naštvaná.  

 

Velká část narátorek si před aplikováním informace z médií informaci ještě 

ověřuje u jiného zdroje, často na diskuzních portálech. Každá změna vyžaduje určité 

množství času, energie a peněz, o které by narátorka případně přišla, pokud 

by informace byla mylná.  

 

Lili: Když si na internetu přečtu o nějaké dietě, tak si informaci nejdřív ověřím na jiných stránkách nebo 

diskuzních fórech. Potřebuju, aby byly informace ověřené. Pro mě každá nová věc znamená spoustu 

energie a nechci se snažit kvůli blbosti.  

 

Petra: Já jsem člověk, který má potřebu si všechny informace ještě ověřit. Ráda si o věcech čtu vědecké 

články, u kterých je pravděpodobnost, že jsou tam pravdivé informace. Když mě zaujme nějaký výrobek, 
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tak si před nákupem čtu recenze, najdu si diskuze, ve kterých se píše o zkušenostech s výrobkem. Takže mě 

to inspiruje, ale nejprve si to ověřím.   

5.4.2.3 Prosycenost tématem 

Poměrně velká část žen, které se zúčastnily výzkumu, téma body image aktivně 

nevyhledává. Nezájem vysvětlují informacemi vágního charakteru, neustálým 

opakováním témat a celkově se s tématem neztotožňují. Také tvrdí, že se z obsahů 

nedozví nic užitečného nebo že jsou to všechno výmysly, protože novináři už nemají 

o čem psát. Kvalitních zdrojů informací je podle dívek málo, a pokud kvalitní zdroje 

naleznou, tak se nacházejí mimo oblast ženských časopisů a společenských webových 

portálů. Naopak oceňují odborné knihy, které se tématem zabývají, nebo informace 

od odborníka z oboru.  

 

Radka: Ne, těm článkům nevěřím, radši si na téma hubnutí přečtu odbornou knížku nebo se rovnou 

poradím s doktorem.  

 

Jana: Když si vezmeš do ruky číslo z jakéhokoli roku, tak tam píšou pořád o těch samých věcech – „jak 

dokonalou pleť“, „jak na dokonalou postavu“, „jak dostat dokonalého chlapa“ a „co dělat, 

když nepíše“. ... Protože články v těchto médiích podle mě nejsou kvalitní a informacím z nich 

nedůvěřuju. Je to celé postavené stejně tak, aby ten nadpis v sobě obsahoval chytlavý buzzword, lidi 

na něj klikli a někdo jiný vyinkasoval peníze z reklamy. To už si raději najdu specializovanou skupinu 

na Facebooku, koupím si knížku, nebo si informace vyhledám na webech, které se zabývají jen tím 

tématem a můžu jim věřit.... S tím, co se říká v médiích, je to složitý, když ani teď stoprocentně nevíme, 

jestli je mléko zdravé, kolik máme pít vody apod., protože se píše pořád něco jiného. Asi i díky tomu, jsem 

ty informace přestala brát vážně. 

 

Zuzana: Mě by prohlížení takového časopisu asi bavilo jenom hodně krátce. Neumím si představit, 

jak moc znuděná bych musela být, abych takový časopis četla. Navíc si během prohlížení člověk říká, 

že na něj tohle nefunguje, proč tam tyto tipy píšou pořád dokola, každý už to musel číst stokrát. Nuda je to 

hlavně proto, že už se člověk zná a ví, co musí dělat, aby posílil nebo zhubl, a většinou se z těchto 

časopisů nic nového nedozvím. 

 

Často se ženy rozhodují, zda si obsah přečíst, na základě titulku. Pokud je 

chytlavý a pro danou ženu je téma relevantní, je pravděpodobné, že si ho přečte.  

 

Miroslava: Většinou si přečtu nadpisy, a když mě některý z nich zaujme, tak si článek přečtu. Ale když je 

z článku na první pohled poznat, že tam budou řešit postavu do plavek, tak se spíš naštvu, a ani si ho 

nepřečtu.  
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Dana: To záleží hodně i na nadpisu, když je nějakým způsobem hloupý nebo urážející, tak ho vůbec nečtu. 

 

V současné době zastává každé médium svou filozofii zobrazování ženské krásy 

a tomu přizpůsobuje obsah a tonalitu sdělení. Pokud se narátorka zajímá o diverzitu 

ženské krásy spíše než o většinový mediální ideál, pak si může zvolit médium, které je 

jí povahově bližší.   

 

Michaela: Já jsem přesvědčená, že žena je krásná, i když nesplňuje míry 90-60-90 a nemá v očích 

vyhladovělý výraz. Je mi milé jakékoli médium, které tenhle názor podporuje, protože to podporuje moji 

teorii. 

 

Jana: Hlavně, teď toho v médiích v médiích vychází tolik, že každý si v nich najde to, co je mu blízké. 

Nevím, jak je to teď, ale když jsem četla časopisy jako Cosmopolitan, a to už je hodně let zpátky, tak se 

v článcích řešilo „jak dosáhnout dokonalého břicha“, „zaručená dieta, jak shodit poslední tři kila 

do plavek“, ale teď mi přijde, že teď těch trendů je určitě víc. 

 

 Velká část narátorek se navzdory nezájmu či pouze mírnému zájmu o téma 

setkává s tématem na denní bázi. Důvodem je jednak internetová reklama, která často 

ženy zláká na banner nebo odkaz kliknout, případně jsou to články, kterým dal některý 

z jejich přátel na Facebooku „Like“ nebo je sdílel na svém profilu. Ty se pak objeví 

na narátorčině „zdi“, a tím vzroste pravděpodobnost, že na něj klikne, a přečte si ho. 

Dívky, které jsou s body image obsahy v intenzivním kontaktu, uváděly, že v důsledku 

jejich konzumace jsou jimi ovlivněny, což poukazuje na kultivační teorii (Gerbner & 

Gross, 1976). 

 

Petra: Denně, ale možná je to tím, že na Instagramu likuju lidi, kteří tam dávají určitý typ fotek.  

 

Miroslava: Když do toho počítám i Facebook, tak určitě denně. Stránky a blogerky, které odebírám, tam 

postují články zaměřené na stravu nebo na cvičení v podstatě denně.  

 

Zuzana: Řekla bych denně, i když si to úplně neuvědomuju. Všude na mě skáčou reklamy, venku 

billboardy, internetová reklama, sdílené články mých přátel na Facebooku.  
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5.4.3 Vliv médií 

Na přímou otázku na vliv médií odpovídaly narátorky různě. Některé přiznaly, 

že na ně média částečný vliv mají, některé se zmiňovaly o možném nevědomém vlivu, 

kterým se ve svém výzkumu zabývají Gurari, Hetts a Strube (2006). Převážná část 

narátorek ale přímý vliv médií na svou osobu odmítla. Rozporuplně na mě působily 

výpovědi některých narátorek, které nejprve vliv médií na vztah k tělu odmítly, 

ale v odpovědích na doplňující otázky dívky zmiňovaly projevy médií i navzdory své 

původní odpovědi. Popisovaly, jak média ovlivnila nebo ovlivňují jejich vztah k tělu, 

inspirují je, motivují k akci, dostávají je svým tlakem do stresu atd. Ačkoli na začátku 

rozhovoru narátorka vliv médií odmítla, stalo se několikrát, že vliv médií na svou osobu 

v průběhu dotazování přehodnotila. Je tak možné, že si narátorky mohou se souslovím 

„vliv médií“ vybavit nějakou negativní souvislost, a proto vliv médií nechtěly připustit. 

Když dívky v průběhu rozhovoru zjistily, že vliv médií může nést mnoho podob, jako je 

už zmíněný zdroj inspirace, motivace, připomínky aj., často svůj postoj přehodnotily. 

Z výpovědí je patrný vliv teorie užití a uspokojení (Katz et al., 1974).  

5.4.3.1 Vliv médií na ostatní 

Když měly narátorky mluvit o potenciálu médií působit na ostatní ženy, věděly 

okamžitě, koho a jak by mohla média ovlivňovat. Kdyby byl celý rozhovor zaměřený 

pouze na potenciální vliv médií na cizí ženy, vznikl by díky informacím od narátorek 

dojem, že média mají velkou moc ovlivňovat vnímání vlastního těla. Zejména pak 

mladé ženy, které si nedůvěřují nebo teprve hledají cestu k sobě samé, nemají tolik 

zkušeností s tématem body image a chybí jim „vnitřní filtr“, se kterým by byly schopné 

rozlišit, co doopravdy funguje a co ne. Navzdory tomu u posuzování vlivu médií 

na sebe měly narátorky spíše tendenci účinek médií podceňovat. Potvrdil se tak 

v reálném prostředí efekt třetí osoby, který mediálnímu oboru představil poprvé W. P. 

Davidson v roce 1982 (Davidson, 1982).  

 Zastavme se u věku jako faktoru určujícího míru vlivu médií. Narátorky byly 

přesvědčené, že mladá dívka, nejčastěji bylo zmiňováno období puberty, je médii 

ovlivněná nejvíce, a proto by média neměla zobrazovat pouze štíhlé dívky, neboť to 

může mít negativní dopad na dívčino vnímání vlastního těla. Ne vždy bylo toto tvrzení 

doprovázeno informací, že podobnou situací si narátorka také prošla, faktor věku 

zmiňovaly i dívky, které měly ke svému tělu vždy kladný vztah.  
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Miroslava: Já myslím, že ano. Budou to spíš mladé holky, když to ovlivňuje i mě, tak to to může ovlivňovat 

i ostatní.  

 

Iveta: Určitě. Myslím, že ty mladší nebo ty, které to téma zajímá.  

 

Zuzana: Nebo je to třeba mladší holka a nemá o tom tématu moc načteno, případně si moc nevěří.  

 

Vedle věku ale narátorky zmiňují i přehnanou míru důvěřivosti či si se 

zvýšeným vlivem médií spojují nižší míru inteligence. Vyšší inteligence znamená podle 

dívek vyšší pravděpodobnost, že se příjemci nenechají médii ovlivnit.  

 

Radka: Myslím, že docela velkou, ale nedokážu to úplně posoudit. Jsou lidé, kteří výživě vůbec nerozumí, 

a ti pak věří všemu, co si přečtou. Pak na ně může mít článek hodně velký vliv. Taky hraje roli i výše 

intelektu, myslím, že chytřejší lidé si umí ty nepravdivé informace snáz odfiltrovat.  

 

Michaela: Bohužel existuje i určitý okruh lidí, na který fungují i ty přihlouplé články typu, jak za dva 

týdny zhubnout čtyřicet kilo. 

 

Média mohou podle narátorek také ovlivnit ženy, které nejsou spokojené se 

svým tělem a trpí nízkým sebevědomím.  

 

Dana: Stoprocentně. Hlavně u lidí, kteří se sebou nejsou spokojení, jsou nevyrovnaní, nemají se rádi … 

Může to mít velký dopad. Znám holky, které nejsou se sebou spokojené, a na ty by to mohlo mít ohromný 

dopad.  

 

Denisa: Věřím, že lidi, kteří se sebou nejsou vnitřně spokojení, nebo mají viditelné komplexy, to může 

hodně ovlivnit. 

 

Z diskurzu je zřejmé, že narátorky přisuzují médiím silný vliv na ostatní ženy. 

Výsledky projektivní části výzkumu tento závěr potvrzují a narátorky zde vliv médií 

až démonizují. To se projevovalo tak, že při otázce „Která žena je podle tebe nejvíce 

ovlivněná médii?“ volily buď ženu extrémně štíhlou nebo naopak velmi obézní. 

Pro každý z těchto extrémů měly jiné odůvodnění. Obézní ženě přisuzovaly narátorky 

zálibu v jídle, kterou pomocí médií v sobě ještě více přiživovala, a dopad článků 

o rozmanitosti ženské krásy, které posledních pár let komunikují krásu ve všech 

velikostech a podobách. Navzdory své tloušťce je podle narátorek obézní žena sama se 

sebou spokojená.  
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Obrázek 12 Oběť mediálního vlivu – extrém č. 1 

 

Zdroj: buzzit.club, 2016 

 

Dana: Buď je nemocná, a proto je tak tlustá, nebo není nemocná a nechá se třeba ovlivnit reklamami 

na jídlo – bude kupovat velké balení, zaujme ji nabídka donášky do domu zdarma, uvítá akce 5 + 1 balení 

zdarma. Zkrátka má obsesi v jídle a médii jí ještě více přiživuje. ... To je dobrá otázka. Ale je to klidně 

možné, že je spokojená, i když třeba já bych spokojená nebyla. 

 

Michaela: Asi trojka, protože navzdory své obézní postavě se tváří hodně sebevědomě. Já bych v její 

situaci sebevědomá teda rozhodně nebyla. Třeba četla spoustu článků na téma „nemáme padesát kilo 

a jsme krásné“ a to ji povzbudilo, aby byla na sebe pyšná. ... Vypadá, že je spokojená, že je na svých sto 

padesát kilo hrdá. 

 

Štíhlá žena je podle odpovědí ovlivněná médii, protože se chce co nejvíce 

přiblížit původnímu, extrémně štíhlému ideálu krásy, a proto jí jen minimálně, a zřejmě 

trpí i poruchou příjmu potravy.  

 

Obrázek 13 Oběti mediálního vlivu – extrém č. 2 

 

Zdroj: buzzit.club, 2016 
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Jana: Řekla bych, že pětka, protože je to ideál, o kterém se psalo pár let zpátky. Ale soudě podle toho, 

jak jí koukají pánevní kosti, tak nevypadá moc zdravě, asi trpí anorexií. Právě na základě toho, že se 

v médiích hodně tlačil tento trend, se mu přizpůsobila, a jí co nejméně.  

 

Radka: Asi pětka, protože je nejhubenější a média jí v tomto směru ovlivnily. Média určitě můžou ovlivnit, 

že žena chce být hubenější. 

 

Veronika: Já bych řekla, že to bude číslo 1. Ta mi přijde, že je z nich nejhubenější, až nepřirozeně. Je to 

normální holka, ale snaží se zhubnout až moc. Že se nechala „zblbnout“ dietama z médií. 

 

Zajímavá je také odpověď narátorek, že ačkoli tato žena dosáhla své vysněné 

postavy, není se sebou příliš spokojená.  

 

Jana: Myslím, že ne a že si i přes svoji „dokonalou“ postavu připadá pořád nedokonalá.  

 

Petra: Myslím, že nemá ráda svoje tělo. Nemá zdravý pohled na svoje tělo, jinak by vypadala jinak.  

 

5.4.3.2 Rozmanitost účinků  

Během rozhovoru s narátorkami často zaznívala zmínka o rozmanitosti účinků 

médií. Uvědomují si, že stejný obsah může jinak působit na ně a jinak na druhé. 

Zároveň se shodují na tom, že aby měla média na člověka nějaký vliv, musí již existovat 

zájem o dané téma, projev „rezonance“. Média sama o sobě zájem nevyvolají. 

Narátorky tak o sobě přemýšlejí jako o aktivním publiku a média si vybírají na základě 

svých zájmů a s cílem uspokojení potřeb (Biocca, 1988).  

 

Petra: Ale je pravda, že když si koupí deset žen ten samý časopis, tak to každou ovlivní jinak. A určitě musí 

být v tom člověku už zaseté semínko, že chce něco měnit, média ten impuls nepodnítí, ten tam musí už být. 

Podle toho si ten člověk vybere konkrétní médium a zaujme ho konkrétní informace.  

 

Denisa: Když cvičím nebo se o sebe jinak starám, tak to vychází z mého přesvědčení, paní v médiích je 

jenom motivace, ale není ten spouštěč.   

 

Lili: Myslím, že to čtou lidi, kteří už o nějaké změně přemýšlí. Nemyslím, že média mohou podnítit 

nějakou touhou po změně, ale můžou ten zájem udržovat a pomoct dosažení cíle. 
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S rostoucí frekvencí či intenzitou kontaktu s obsahy přiznávají vybrané 

narátorky, že dochází k ovlivnění médii, ať už v pozitivním nebo v negativním 

významu.  

 

Miroslava: ... tyhle články sleduju až poslední dva tři roky. Ale od té doby, co je čtu, to můj vztah 

ovlivnilo, a hodně se těmi informacemi řídím. 

 

Veronika: Občas se mi stane tahle situace, kdy si toho na tohle téma přečtu hodně najednou a pak se mi 

z toho zavaří mozek. Nevím, co si z toho mám vzít – co mám zkusit a co už ne, tam psali tohle a jinde zase 

úplný opak. A úplně nejhorší je, když si všechny tyhle články přečtu před spaním a v hlavě mi to šrotuje, 

co budu dělat od rána jinak.  

5.4.3.3 Faktory snižující vliv médií u narátorek 

Ženy, které udávaly, že se jejich vztah k tělu postupem času zlepšil, uvádějí 

několik důvodů. Spolu s těmito důvody klesá domnělý vliv médií na jejich vnímání 

vlastního těla. Prvním faktorem je profesní uplatnění. Společně s ním přichází pocit 

užitečnosti, naplnění a zbývá méně prostoru na sebepozorování a srovnávání se 

ostatními.  

 

Jana: ... to, že jsem si našla práci, ve které se mi dařilo. Cítila jsem se užitečná, profesionální a normální. 

Když jsi v pubertě jiná než ostatní, tak je to špatně, ale v dospělosti je to naopak tvoje výhoda. 

 

Dalším bodem jsou nabyté sexuální a partnerské zkušenosti, které narátorky 

uvádějí jako důležitý faktor k zdravému sebevědomí. Společně se zjištěním, že dívky 

někdo přijímá takové, jaká jsou, se u narátorek výrazně zvyšuje spokojenost s tělem.  

 

Iveta: Nebo mi pomohlo, že jsem si našla přítele, a líbím se mu taková, jaká jsem. díky tomu se už tolik 

nestydím a víc si věřím. Takové ty „dospělácké“ věci, které na střední ještě úplně nezažíváš, a spíš to 

přichází postupně s věkem. ... Teď už se víc znám a vím, co funguje a co ne.  

 

Jana: Mně hodně pomohlo, že mám stálého přítele, který mě má rád takovou, jaká jsem. Tím spíš nemám 

potřebu se snažit vypadat tip top do plavek, hlavně že se líbím příteli. 

 

Také už díky zkušenostem se svým tělem vědí, co na ně funguje, a s tím je 

spojený nadhled, spokojenost a určitá resistence vůči vlivu médií.  
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Petra: To, že bude za pár měsíců léto a plavková sezona, vím tak nějak přirozeně a nečtu si o tom články, 

protože to bude beztak nějaká slátanina. Už vím, co na mě zabírá, a znám se, a nebaví mě číst nějaké 

obecné žvásty.   

 

Dana: Pak taky ráda vařím zdravě, to pro mě může být inspirace, nebo třeba nová zdravá restaurace. 

Diety ne, to už vím, co na mě funguje.  

5.4.3.4 Vliv médií na narátorky 

Hlavním cílem výzkumu bylo odpovědět na otázky, jak vnímají studentky 

vysokých škol mediální obsahy zaměřené na vztah k tělu, jak silný přisuzují těmto 

typům obsahů vliv a jak ony samy vnímají vliv médií na svůj vztah k tělu, případně jak 

se tento vliv projevuje.  

Jak již bylo zmíněno výše, přímý vliv médií na svůj vztah k tělu odmítla velká 

část narátorek. Častým důvodem odmítnutí vlivu byla vlastní představa o ideálu krásy, 

nerealističnost mediálního ideálu krásy (Smeesters a Mandel, 2006), případně 

upozadění mediálního vlivu na úkor srovnávání se s nejbližším okolím (Van Vonderen 

a Kinnally, 2012).  

 

Dana: Nemají. Tohle je moje nějaká obsese, média beru spíše jako inspiraci, zdroj obecných informací. 

Spíš jsem si začala hledat informace až po tom, když jsem vnitřně cítila, že do toho chci jít, a internet 

už mě jen nasměroval.  

 

Iveta: Asi mě víc ovlivňují kolemjdoucí. Když někoho vidím v realitě, tak mi dochází, že to na mě působí 

víc než nějaké články nebo fotky postav na internetu. Můžu tomu věřit, protože to vidím na vlastní oči. Na 

internetu ty informace můžou být zkreslené a fotky vyretušované, ale v realitě to tak není. 

 

Ty narátorky, které potvrdily účinek médií na svou osobu a vztah k tělu, měly 

tendenci sílu účinků podceňovat. Médiím často přiřazovaly slabý vliv na vnímání svého 

těla v porovnání s ostatními vlivy. Jejich vliv popisovaly jako formu inspirace, zesílení 

vlastní snahy o změnu. Zmíněnými mediálními funkcemi je potvrzena teorie užití 

a uspokojení (Katz et al., 1974). Případně sama narátorka nebyla schopna posoudit, jak 

ji vlastně média ovlivnila.  

 

Michaela: Určitě to na mě působí. V lednu a únoru se snažím o sebe více starat a cvičit. Projevuje se to 

pionýrskými týdenními akcemi, že budu týden pít jen vodu a denně běhat dvacet kilometrů, 

což samozřejmě nevydržím ani dva dny. Ale já mám tyhle snahy se sebou něco dělat celý rok, akorát jsou 

díky médiím zesílené, protože se mi to tím pravidelně připomíná. Má to na mě sekundární vliv.  
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Některé dívky používají mediální představu o kráse jako standard, se kterým se 

srovnávají.  Potvrzuje se zde teorie sociálního učení (Bandura, 2010). U narátorek, které 

v průběhu rozhovoru vyjadřovaly nespokojenost s vlastním tělem, se potvrdily závěry 

teorie sebe-diskrepance (Higgins, 1987).  

 

Zuzana: Ne nijak zvlášť, a jestli ano, tak nevědomě (odpověď na otázku „Jak tvůj vztah k tělu ovlivnily 

média?“ – poznámka autorky). Na druhou stranu jako normu při vyhodnocování mé postavy používám 

mediální představu starou pár let. Takže je pro mě těžké rozlišit, nakolik se na mém vztahu k tělu podílela 

média. Ale nějakým dílem určitě ano. ... Právě že vůbec, takže to radši vůbec nečtu! Já vím, že nemám pas 

a mám velký zadek, a taky vím, co se s tím dá a nedá dělat, takže mě podobné fotky a články dokážou 

hodit akorát do deprese, že jsem tlustá. 

 

Ve výzkumu se vyskytla pouze jediná narátorka, která vlivu médií přiznala 

primární a silný účinek na své vnímání těla. Média jí umožňují být v kontaktu s ideálem 

krásy a porovnávat se s ním jakožto se společensky uznávanou normou. Média pro ni, 

a nejen pro ni, plní několik dalších funkcí – zdroj nápodoby, inspirace, motivace k akci 

a také funkci připomínky.  

 

Lili: ... média jsou něco, co mi ukazují, jak na sobě ještě můžu zapracovat, abych byla hezčí nebo 

pevnější. ... Musím říct, že co se týká inspirace, tak na mě mají seriály velký vliv, i když si uvědomuju, 

že ne vše z toho, co vidím, je realizovatelné.... V mém případě média výrazně ovlivnily to, jak sama sebe 

vnímám, protože v nich vidím nějaký benchmark, a můžu se s ním srovnávat. ... V tomhle ohledu mě více 

ovlivňují ty články na sociální síti, kde odebírám kanály zaměřené na stravu a cvičení. Odtud mi 

pravidelně každý den chodí e-maily s novými články, které mi připomínají, že na sobě musím pravidelně 

pracovat. Jsem za to ráda, protože kdyby mi ty newslettery nechodily, tak na tu péči zapomenu, a 

postupně ztloustnu. Pak ta práce na sobě bude muset být intenzivnější.  

 

Zajímavý je poznatek plynoucí z výzkumu, že i navzdory odmítnutí nebo 

přiznání omezených účinků médií na svou osobu některé narátorky připouštějí, že se 

chtějí podobat mediálnímu ideálu krásy, ať už vědomě či podvědomě.  

 

Michaela: Jedna moje část ano, ale ráda bych, aby byla silnější ta druhá, která se má ráda taková, jaká je 

a váží si sama sebe za to, co jsem dokázala.  

 



   

 

64 

  

Radka: Asi ne vědomě, není to tak, že bych chtěla vypadat jako modelka z nějaké reklamy. Docela často 

sleduju americké seriály, ve kterých hrají moje oblíbené herečky, kterým bych se v nějakém ohledu chtěla 

podobat. Určitě to na mě funguje jako inspirace.  

 

Pro většinu zpovídaných studentek, ať už se k účinku médií vyjadřovaly jakkoli, 

plnila média funkci inspirace zkusit něco nového, ať už to byl zdravý recept, posilovací 

cvik nebo nová restaurace. Velké množství narátorek pak zmiňovalo funkci připomínky, 

která byla vnímána jak pozitivně, tak ale i negativně z důvodu vyvolávání tlaku 

na štíhlost a způsobování stresu.  

 

Iveta: Určitě nic zásadního, ale může na mě obsah zapůsobit jako inspirace, a pak si třeba podle časopisu 

koupím nějaké oblečení, šperky nebo kosmetiku.  

 

Radka: To nejsem, ale není to způsobené obsahy těch článků, ale spíš tím, že mi média připomenou, 

že bych na sobě měla začít pracovat, a to je trochu stresující.  

 

Chuť žen vyzkoušet tipy z mediálních obsahů zaměřených na oblast body image 

se vztahovala spíše k minoritním záležitostem, jako je právě recept, cvik nebo inspirace 

k nákupu. Co se týká větších změn, jako je kompletní změna životního stylu, ty ženy 

nezmiňovaly.  

 

Miroslava: Když to budou pro mě relevantní tipy, tak určitě ano. Přečetla jsem si nedávno o tom, 

že skořice pomáhá spalovat kalorie, tak si každé ráno do snídaně trochu přisypu. Nebo třeba chia 

semínka, o tom jsem také dřív neslyšela. 

 

Iveta: Nebo je taky inspirativní Hillary Duff, která byla v minulosti hodně ovlivněná médii, prošla si 

dokonce anorexií.  Nemoc překonala, a teď má vybalancovanou postavu, dítě a podniká spoustu aktivit. 

Má podobnou postavu jako já, s neforemným trupem a krátkýma nohama, a i přesto má úžasný módní 

styl. Tím mě velmi inspiruje.  
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Závěr 

Cílem mé práce bylo prozkoumat vnímání vlivu médií na sebepřijetí z pohledu 

vysokoškolských studentek a zjistit, jak jsou tyto obsahy ženami vnímány, jakou jim 

přisuzují sílu a jak se případný vnímaný vliv projevuje u nich nebo u třetích osob. 

Výstupem je analýza názorů narátorek o tématu, vyhodnocení zjištěných vzorců, 

na základě kterých vznikl popis klíčových prvků diskurzu vysokoškolských studentek 

o vlivu médií na sebepřijetí. Vedlejším cílem pak bylo zjistit mediální chování narátorek 

v souvislosti se zkoumaným tématem. Zvolenou formou výzkumu byl nabídnut nový 

pohled na téma média a body image vedle dostupné literatury a množství 

experimentálních výzkumů.  

Ve svém výzkumu jsem se zajímala o několik vzájemně propojených témat, jako 

je zobrazování ženské krásy v médiích, téma body image, vztah k tělu a vliv médií. 

Výsledkem diskurzivní části výzkumu bylo zjištění, že média mají podle narátorek spíše 

menší vliv a silněji je domněle ovlivňují jiné podněty. Pokud byl médiím přisouzen 

nějaký vliv, pak spíše mírný, například ve formě tipů na zpestření cvičebního programu 

nebo nápadu na zdravý recept. Významný dopad vlivu médií jako kompletní změna 

stylu života nebo rozhodnutí začít cvičit nebyl zmíněn. Dívky, které jsou s body image 

obsahy v intenzivním kontaktu, uváděly, že v důsledku jejich konzumace jsou jimi 

ovlivněny, což potvrzuje kultivační teorii (Gerbner & Gross, 1976). Zajímavým 

zjištěním byla jistá rozporuplnost diskurzu projevující se tím, že většinou dívek byl vliv 

médií na sebepřijetí na začátku rozhovoru odmítnut, v průběhu rozhovoru ovšem 

u doplňujících otázek narátorky zmiňovaly, že pro ně média plní funkci inspirace, 

motivace a připomínky. Uvedenými mediálními funkcemi je potvrzena teorie užití 

a uspokojení (Katz et al., 1974). Také bylo zmíněno, že média vytvářejí tlak zhubnout 

a mít posílené tělo, což některé z dívek stresuje a vyvolává v nich pocit méněcennosti. 

U výpovědí vybraných narátorek je tak možné potvrdit teorii sebe-diskrepance 

(Higgins, 1987).  Fakt, že narátorky nejprve vliv médií na svou osobu odmítají, a během 

rozhovoru mluví o jeho projevech na sobě samých, vyvolává myšlenku, co si dívky 

vlastně představují pod slovním spojením „vliv médií“. Protože se o vlivu médií mluví 

i mimo oblast body image, a je také diskutován ve spojení s politikou, lobbingem, 

manipulací atd., může tento výraz nést jisté negativní konotace, se kterými narátorky 

nechtějí být spojovány.  
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Co se týká vnímaného vlivu médií na ostatní, narátorky byly přesvědčené, 

že ostatní lidé jsou médii výrazně ovlivňováni. Nejčastěji zmiňovaly mladé ženy 

s omezenou zkušeností s tématem a nevyrovnaným vztahem k tělu. Několik komentářů 

odkazovalo ke spojitosti médií se vznikem poruch příjmu potravy u mladých žen 

a s nespokojeností s vlastním tělem. Rozpor mezi vlivem médií na svou osobu 

a na ostatní poukazuje na efekt třetí osoby (Davidson, 1982), který přeceňuje vliv médií 

u třetích osob a podceňuje ho u sebe samého.  

Média částečně ovlivnila i vztah některých narátorek k jejich tělu. Ty popisovaly 

proměnu vztahu k tělu v čase. V pubertě se cítily nejistě a nesebevědomě a média je 

ovlivňovala tím způsobem, že zobrazovala zidealizovaný obraz krásy, se kterým se 

dívky v té době porovnávaly. Tento fakt poukazuje potvrzení teorie sociálního učení 

(Bandura, 2010). To se však dle výpovědí v dospělosti změnilo a nyní jsou dívky samy 

se sebou spokojenější a média už na ně nemají zdaleka takový vliv. Tento posun k větší 

spokojenosti se svým tělem a k menšímu vlivu médií na sebepřijetí vysvětlovaly 

narátorky jako důsledek profesního uplatnění, nabytých sexuálních a partnerských 

zkušeností a získání nadhledu. Oproti médiím přisuzovaly narátorky silnější vliv na svůj 

vztah k tělu referenčním skupinám, což poukazuje na potvrzení teorie sociálního 

srovnávání (Festinger, 1954). Dívky zmiňovaly matky a své partnery.  

Zkoumala jsem také názor na zobrazování ženské krásy v médiích. Narátorky 

zmiňovaly převládající podobu ideálu krásy, která je podle nich posledních několik let 

pomalu rozmělňována zobrazováním „alternativních“ podob ženské krásy. Stávající 

„mainstreamový“ vzor hodnotí dívky spíše negativně, podle nich je nerealistický, 

nedosažitelný a vytváří v ženách tlak na štíhlost a dokonalost. Rozmanitější podoby 

zobrazení hodnotí naopak všechny narátorky pozitivně a přály by si, aby se tyto 

různorodé ženy staly oním „mainstreamem“.  

Cílem projektivního výzkumu bylo obohatit diskurzivní část o spontánní reakce 

narátorek k tématu body image. Narátorky si ze spektra ženských postav měly vybrat 

podle nich tu nejatraktivnější a popsat, jak ji ovlivňují média. Bylo zajímavé, že dívky 

zvolily postavu, která je v médiích zobrazovaná jako ideál krásy, a při dotazu na vliv 

médií jí byl přisouzen pouze malý až žádný vliv. V druhé části si měly narátorky vybrat 

postavu nejvíce ovlivněnou médii, ať už pozitivně nebo negativně. Vybírány byly 

hlavně extrémy, buď extrémně štíhlá postava, nebo postava výrazně obézní. Tento 

výsledek může poukazovat na narátorkami vnímanou démonizaci vlivu médií.  
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Výsledky výzkumu naznačují, že narátorky přisuzují médiím spíše negativní 

vliv, který se projevuje zejména na ostatních lidech, ale vybrané konkrétní projevy vlivu 

médií, jako jsou funkce inspirace, motivace nebo připomínky, jsou narátorkami 

přijímány neutrálně, ve vybraných případech dokonce pozitivně, a běžně se tyto projevy 

u narátorek vyskytují. To mě dovádí k úvaze, že možná nebylo ve výzkumu vhodné 

použít slovní spojení „vliv médií“, neboť s sebou může nést negativní konotace, 

a zároveň může působit příliš abstraktně a neuchopitelně. Pokud je tato úvaha pravdivá, 

pak by to částečně mohlo vysvětlovat zmiňovanou rozporuplnost diskurzu. Část 

výzkumu, která přinesla zajímavé výsledky a má potenciál být hlouběji zkoumána, jsou 

dle mého názoru faktory snižující vliv médií u publika.  
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Summary 

The thesis explores how body image related media contents are perceived by 

female university students and how students feel influenced by them. There was 

an analysis done on the testimonies and the results were interesting. The output is 

a description of key elements of discourse of students to self-acceptance in relation 

to the perceived influence of the media. Beside the main objective, there was a goal 

to find out student´s media behavior regarding the body image topic. Main areas 

of interests in the research were female beauty in media, body image, media influence 

and self-confidence.  

Results were that according to narrators, there is rather a small media influence 

among students, but female university students are more influenced by other impulses 

rather than media itself. Some of these impulses stated by the narrators were mostly 

family and boyfriends. If there was any media influence admitted from the narrators, it 

was only moderate influence, for example, new exercises or new healthy recipes. On the 

other hand there was a certain inconsistency in the discourse spotted. Most of the 

narrators denied any kind of media influence on themselves, but when using 

complementary and not straight-forward questions during the interview, narrators 

suddenly started to willingly share more. They started sharing how body image related 

media content fulfills their needs. By their words, media serve as an inspiration 

and as a reminder that they should start to take care of themselves. It also sets a standard 

on how the beauty ideal should look like. In case of other people, students were fully 

convinced there is a big media influence regarding their body image which is a sign 

of the Third Person Effect (Davidson, 1982).  

Some narrators said that media took a part on their body relationship. They 

shared that in puberty they were uncertain about their body and media showed them 

how the ideal person should look like and this way set up as a standard for them. Few 

years later they became more confident. This was because they got a dream job, 

experienced sexual and personal relationships and mainly because they got to know 

themselves better. As a result, media influence began to decrease because confidence, 

particularly in women, started to increase. 

Results of the research can be summed up in a way that the narrators would 

rather not believe in media influence themselves even though it affects them in some 

way. Media has a rather bad reputation among students, but even though they refuse 
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to say that media has any influence on them, they are experiencing various kinds 

of media influence in their everyday lives.  
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Přílohy 

 

Příloha 1 Polostrukturovaný rozhovor – přehled otázek 

 

Otázky na konzumaci médií 

 Jaká sledujete média?  

 Která z médií, která jste uvedla, sledujete nejčastěji? 

 Proč sledujete právě TV/ surfujete na internetu/čtete lifestylové časopisy?  

 Co Vám sledování TV/internet/časopisy přináší? 

 

Média, ideál krásy a jeho vnímání narátorkou 

Hlavní otázky:  

 Jak je podle Vás prezentována ženská krása v médiích? Popište mi ideálně 

krásnou ženu podle médií.  

 Jak toto mediální zobrazení symbolu krásy vnímáte Vy, co si o něm myslíte?  

Podotázky: 

 Co si myslíte o realističnosti toho zobrazení?  

 Jaký máte k zobrazovanému ideálu vztah – souhlasíte s ním? 

 Snažíte se ideálu přiblížit? Proč a jak se to projevuje? 

 Jak často se se zobrazováním krásy v médiích setkáváte? 

 V jakém typu médií se s tímto zobrazením setkáváte nejčastěji? 

 Jaké jsou vaše bezprostřední pocity, když se s prezentací ideálu krásy v médiích 

setkáte? 

 Setkala jste se s prezentací mediálního ideálu krásy i mimo média? Kde? 

 

Vztah k tělu 

Hlavní otázka:  

 Popište mi Váš vztah k tělu, jaký je?  

Podotázky: 

 Jaké byste o sobě řekla, že máte sebevědomí? Proč? 

 Kdybyste měla na svém těle pochválit nějakou tělesnou partii, která by to byla 

a proč?  
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 Kdybyste na sobě mohla změnit nějakou tělesnou partii, která by to byla a proč?  

 Řekla byste o sobě, že máte svoje tělo ráda? Proč? 

 Vždycky jste svoje tělo (ne)měla ráda? 

 Máte pocit, že Váš vztah k tělu ovlivnily média? Jak konkrétně k Vašemu 

vnímání těla přispěly? Která média máte na mysli? Jak moc velký vliv na Váš 

vztah k tělu měly? Proč? 

 

Tlak médií na dokonalou postavu 

Hlavní otázka:  

 Popište mi, jak se cítíte v obdobích jako je nový rok nebo před létem, ve kterých 

se v médiích intenzivně probírá téma hubnutí a cvičení. Cítíte vliv médií 

na dokonalou postavu?  

Podotázky: 

 Jak Vy sama vnímáte tento mediální tlak? 

 Jak se u Vás tento vliv projevuje?  

 Vyhledáváte záměrně tento typ obsahů? Když na něj narazíte, co uděláte?  

 

Vliv médií na narátorku 

Hlavní otázka:  

 Představte si situaci, kdy si prohlížíte letní číslo lifestylového časopisu 

(nebo jiné médium podle preference narátorky) plné  rad na nejúčinnější diety 

a posilovací cviky. V celém časopise se objevuje velký počet atraktivních 

a štíhlých modelek v plavkách. Jaké pocity ve Vás listování časopisem 

vyvolává?  

Podotázky: 

 Jaká bude Vaše následná reakce po tom, co časopis odložíte?  

 Jakou podle Vás mají podobné obsahy sílu? Proč? 

 Máte chuť rady z časopisu vyzkoušet? Proč? 

 Důvěřujete informacím, které tímto způsobem získáte? 

 Změní se něco ve Vašem životě po přečtení podobného článku? Co a proč?  

 Jak se při a po čtení cítíte?  

 Jste bezprostředně po přečtení se svým tělem spokojená? Proč? 
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Projektivní část 

 

Žena nejvíce ovlivněná médii podle narátorky 

Hlavní otázka:  

 Která z těchto žen je podle Vás nejvíce ovlivněná médii v souvislosti se vztahem 

k vlastnímu tělu? Proč?  

Podotázky:  

 Proč jste vybrala právě tuto ženu? 

 Má své tělo ráda? Proč? 

 Jak se u ní vliv médií projevuje? 

 

Nejatraktivnější postava podle narátorky 

Hlavní otázka:  

 Která postava se Vám osobně nejvíce líbí?  

Podotázky:  

 Jak Vámi vybraná žena o svém těle přemýšlí?  

 Má své tělo ráda? Pokud podle Vás ano, proč? 

 Je ovlivněná médii? Jak se u ní projevuje vliv ze strany médií? 

 

KONEC ROZHOVORU 
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Příloha 2 Rozhovory s narátorkami  

 

Rozhovor číslo 1 - Dana 

 Věk: 26 let  

 Vysoká škola hotelová v Praze 

Jaká sleduješ média? 

D: Jsem hodně na internetu, a pak sleduju televizi a poslouchám rádio. Tisk čtu úplně 

minimálně, jednou za čas E15, časopisy skoro vůbec, maximálně si je prolistuju.  

Které z těch médií je tvoje primární?  

D: Internet je primární, na něm si zjišťuju zprávy a jsem hodně aktivní na sociálních 

médiích, hlavně na Facebooku a Instagramu. Pak řeším přes internet nákupy 

a vyhledávám kulturní tipy, pročítám si recenze na prakticky všechno včetně spotřebičů 

nebo i různých zákroků jako třeba teď si chci nechat laserem odstranit žilky.   

Proč právě internet a ne jiné médium?  

D: Nejlepší je asi jeho dostupnost, neztrácím čas, protože na internetu si všechno 

dohledám rychleji. Hodně jsem na internetu po cestě do práce a z práce nebo při polední 

pauze. Po práci doma už nechci být ani připojená, ani sledovat televizi, to chci 

odpočívat.  

Co ti internet přináší?  

D: Dostupné a rychlé informace. Šetřím díky němu čas a mám i jistý pocit ekologie, 

než kdybych si kvůli informacím kupovala denně noviny, které ten samý den hodím 

do koše.  

Jak je podle tebe v médiích prezentovaný ideál ženské krásy? 

D: Asi jak v kterých médiích. Krása je jedna věc, ale v poslední době už se začíná 

obracet pozornost i na osobnost. Klade se důraz na čistou pleť, zdravou stravu, 

souměrnou postavu, ani tlustou ani hubenou, dobré zuby a zdravé sebevědomí. Důležitý 

je i celkový dojem z prezentované osoby. Už nevidíme jen hubené modelky, dokonce se 

plnoštíhlá modelka dostala do časopisu Sports Illustrated, což je líheň topmodelek 

v bikinách. Mně se teda takto silné ženy už nelíbí, ale všimla jsem si té změny. 

Vnímám, že se v časopisech objevuje větší variace modelek. 

A co si o této představě myslíš?  

D: Mě ten model nijak neovlivňuje, já mám svůj vlastní standard krásy v hlavě. Pro mě 

jsou krásné ženy herecké ikony jako Grace Kelly, Romy Schneider, Rita Hayworth, 
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zkrátka klasické hollywoodské herečky. Novodobý model krásy je pro mě Monica 

Belluci, která i po padesátce má v sobě stále jistou noblesu a jiskru. I když nikdy nebyla 

vychrtlá, tak tu jiskru v sobě má.  

Co si myslíš o realističnosti mediálního zobrazení ideálu krásy?  

D: Jak kdy, někdy je to dost nerealistické vzhledem k používání Photoshopu a nikdy to 

asi nebude úplně realistické, protože si do časopisů nepozvou holku z ulice. Navíc si 

myslím, že to může negativně ovlivňovat mladší holky.  

Snažíš se mediálnímu ideálu krásy nějakým způsobem přiblížit? 

D: Vždycky jsem tíhla k dokonalosti a jsem proto ochotná podstoupit docela dost věcí. 

Jsem poměrně sebekritická a umím si říct, co je na mě dobře a co špatně. A to, co je 

špatně, chci zlepšit, ať už je mluvím o povahové nebo fyzické stránce. Chci být se sebou 

spokojená. Pocit spokojenosti pramení z mého vnitřního nastavení. Když chci zhubnout, 

tak začnu méně jíst. Jestli jsem v tomhle směru umírněná, to nedokážu posoudit, vážím 

se třeba čtyřikrát týdně a teď, když mám o dvě kila navíc, jsem z toho špatná. Takže 

možná už jsem přes míru. Zhubla jsem za poslední rok a půl asi patnáct kilo, takže 

už jsem pod svým cílem a měla bych být teoreticky spokojená, ale asi je to jistá míra 

obsese, nevím.  

Mají na tvůj vztah k tělu vliv média?  

D: Nemají. Tohle je moje nějaká obsese, média beru spíše jako inspiraci, zdroj 

obecných informací. Spíš jsem si začala hledat informace až po tom, když jsem vnitřně 

cítila, že do toho chci jít, a internet už mě jen nasměroval. 

Jak často se s tímhle modelem setkáváš a v jakých médiích?  

D: Já si toho úplně nevšímám. Když už si prohlížím nějaké pěkné fotky a je na nich 

krásná ženská, tak ocením vizuální stránku té fotografie, ale mám u toho neutrální pocit. 

Ocením krásu té ženy, ale nic víc. 

Jaké máš pocity, když se s prezentací ideálu krásy v médiích setkáš? 

D: To záleží hodně i na nadpisu, když je nějakým způsobem hloupý nebo urážející, 

tak ho vůbec nečtu. Dost často mě zajímá zdroj informací, jestli jim můžu věřit. Pokud 

jsou to jen ničím nepodložené žvásty, aby zaujali čtenáře, nebo je ten článek 

z nevěrohodného zdroje, tak se ani neobtěžuju to rozkliknout.  

Setkáváš se s tématem o ideálu ženské krásy i mimo média?  

D: Toho bylo hodně, debaty, která je hezká a která ne, těch bylo hodně na střední. 

Někdy jsem byla předkládaná jako onen vzor, což bylo dost nepříjemné. Ale že by mi 

ten vzor někdo předhazoval, to ne, naopak já jsem byla předhazována jako vzor 
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ostatním. Pak mě ovlivňovala máma, bývalá herečka a perfekcionistka, ta asi ve mně 

zasela tu touhu po dokonalosti.  

Můžeš mi popsat, jaký je tvůj vztah k tělu?  

D: Obecně mám ke svému tělu pozitivní vztah. Chtěla bych mít víc času cvičit. 

Nedokážu se moc omezovat v jídle, ale mám se ráda.  

Jakou partii na sobě máš ráda a proč?  

D: To budou moje prsa. Vždycky se všem mým partnerům líbily. Jsou pevný, menší, 

mají hezký tvar, nepřekáží mi při ničem a můžu ležet na břiše. Pak taky oči.  

Jakou partii na sobě naopak nemáš ráda a proč?  

D: Uřízla bych svoje ruce, ty bych okamžitě vyměnila, mám takový dětský prsty, jsou 

krátké a tlusté, a k tomu široké dlaně. To ani plastika nevylepší.  

Vždycky si měla stejný vztah k tělu nebo se v průběhu let nějak proměňoval?  

D: Já jsem se vždycky měla ráda. Možná nějaké malé výchylky, ale ty nestojí za řeč, 

obecně je můj vztah k tělu stabilní. 

Jak tvůj vztah k tělu ovlivnily média?  

D: Těžko říct. Určitě je tady tlak na to, aby holka nebyla moc kyprá, to je jasné. Když 

má holka nějaká kila navíc, tak není moc atraktivní, ale já vlastně těch patnáct kilo 

zhubla tak nějak přirozeně. Spíš až když jsem zhubla, jsem to začala víc řešit. Takže 

média mě asi neovlivnily.  

A co byl ten impuls zhubnout?  

D: Rozchod, byla jsem z něho mimo a přestala kvůli tomu jíst. Když jsem se 

z nejhoršího dostala, tak jsem přiměřeně upravila stravu, aby proces hubnutí pokračoval, 

do toho jsem začala cvičit a celkově žít zdravěji.  

Jak se cítíš v obdobích jako je nový rok nebo před létem, kdy se v médiích asi 

nejvíc probírá témata hubnutí a cvičení?  

D: Vnímám to stejně po celý rok. Mám svou rutinu pořád stejnou a neměním ji kvůli 

těmto obdobím. Pracuju na sobě kontinuálně po celý rok. Tlak médií si nepřipouštím, 

ale všímám si, že se o tématu více píše, zejména ve spojení s trendy sporty jako 

aerojoga nebo crossfit a novými druhy stravování jako bezlepková nebo bezlaktozová 

dieta. Přijde mi, že už novináři nemají o čem psát, tak se chytají stébla. Tomu se 

přizpůsobují i reklamy. 

Představ si, že si prohlížíš speciální číslo zaměřené jen na diety a cvičení. Je plné 

fotek dokonalých postav v plavkách. Jaké pocity v tobě prohlížení vyvolává?  
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D: První dojem, který mě napadne, kam se nás to ty média zase snaží dotlačit. Polovina 

těch holek na fotkách je na kokainu, druhá jí jedno jablko denně. Pokud je tam nějaká 

hezká modelka, tak uznám, že je pěkná. Přečtu si ráda tipy na cviky, protože cvičím 

každé ráno, takže pokud se mi ten cvik líbí, tak ho zařadím do své rutiny. Pak taky ráda 

vařím zdravě, to pro mě může být inspirace, nebo třeba nová zdravá restaurace. Diety 

ne, to už vím, co na mě funguje. Můžou mě zaujmout nové doplňky stravy nebo nějaký 

nápoj. 

Důvěřuješ obsahům, které si kolem téma postava, stravování a cvičení v médiích 

přečteš?  

D: Já si ty informace, co mě zaujaly, pak ještě prověřím na internetu a přečtu si nějaké 

recenze nebo se zeptám na zkušenosti na Facebooku. Určitě si je prověřuju.  

Změní se něco v tvém životě po přečtení takového časopisu? 

D: Je možné, že vyzkouším novou restauraci, zacvičím si cvik z časopisu nebo si 

uvařím něco zdravého podle receptu. Ale žádný zásadní dopad to na mě nemá.  

Jsi bezprostředně po přečtení se svým tělem spokojená? 

D: Naprosto, to se nemění. Zhodnotím po estetické stránce fotky v časopise, 

ale neovlivní mě to.  

Myslíš, že takto zaměřené obsahy mají schopnost lidi ovlivnit?  

D: Stoprocentně. Hlavně u lidí, kteří se sebou nejsou spokojení, jsou nevyrovnaní, 

nemají se rádi … Může to mít velký dopad. Znám holky, které nejsou se sebou 

spokojené, a na ty by to mohlo mít ohromný dopad. Pak na mladé holky, co nemají 

rozum, a můžou z toho přestat jíst nebo začít zvracet. 

Teď budeme pracovat s fotografiemi postav žen. Můžeš mi říct, která z ženských 

postav na tebe působí jako nejvíc ovlivněná médii ve vztahu k vlastnímu tělu 

a proč sis vybrala právě tu?  

D: Za mě trojka. Buď je nemocná, a proto je tak tlustá, nebo není nemocná a nechá se 

třeba ovlivnit reklamami na jídlo – bude kupovat velké balení, zaujme ji nabídka 

donášky do domu zdarma, uvítá akce 5 + 1 balení zdarma. Zkrátka má obsesi v jídle 

a médii jí ještě více přiživuje.  

Má svoje tělo ráda?  

D: To je dobrá otázka. Ale je to klidně možné, že je spokojená, i když třeba já bych 

spokojená nebyla. 
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A která postava se tobě nejvíc líbí a proč?  

D: Asi dvojka, kdyby měla více vykreslený pas. Je hezky souměrná, nemá moc velká 

prsa, ale vítězí u mě souměrnost. Myslím, že se má ráda. 

Je ovlivněná médii?  

D: Není jimi moc ovlivněná. Je hezky opálená, hodně času tráví venku sportem a média 

jí nebudou zajímat a nebudou jejím hlavním zdrojem informací.  

Děkuju za rozhovor.  

 

Rozhovor číslo 2 – Denisa  

 Věk: 22 let  

 Vysoká škola: Česká zemědělská univerzita v Praze 

Jaká sleduješ média? 

D: Sleduju televizi, v práci hodně poslouchám rádio, zřídka si koupím nějaký časopis. 

Pak taky surfuju na internetu.  

Který z těch médií je primární?  

D: Těžko říct, když jsem doma u rodičů, tak je to televize, ale zase v práci mám 

prakticky pořád puštěné rádio.  

Co ti poslech rádia přináší?  

D: Poslouchám ho hlavně kvůli písničkám, zvedají mi v práci náladu. Taky se tam 

dozvím nějaké novinky a zprávy. Mám jednu oblíbenou stanici, Radio City.  

Děkuju za odpovědi. Teď přistoupíme k otázkám, kde tě poprosím se o tématu 

rozpovídat, a já se tě potom doptám na další věci. Jak je podle tebe v médiích 

prezentovaný ideál ženské krásy? 

D: Poslední dobou se v médiích klade důraz i na vnitřní krásu. V reklamách nejsou 

už jen hubené holky, ale i normální ženy z davu, žádných 90-60-90. Takovou kampaň 

dělá třeba Dove a musím říct, že se mi to líbí. Ženy v této reklamě jsou mi mnohem 

blíže než hubené modelky. Nevím, jestli tato forma prezentace ženské krásy je ideální, 

nicméně se s ní setkávám poslední dobou často. Dřív byly v médiích samé hubené 

krásné modelky, bylo na nich vidět, že strávily spoustu času v maskérně. 

A co si myslíš o realističnosti toho modelu?  

D: Teď už je to více realistické, ale pořád je to trochu zkreslené, protože každá ta holka 

je hodně namalovaná a načesaná. Není to realita všedního dne.  
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Jaký vztah máš k tomuhle modelu?  

D: Na jednu stranu mě to motivuje, že bych chtěla vypadat jako ony, na druhou stranu 

někoho to může i negativně ovlivnit. Mě to rozhodně motivuje, ale není to tak, že bych 

se začala od zítřka do práce malovat, to ne. Když cvičím nebo se o sebe jinak starám, 

tak to vychází z mého přesvědčení, paní v médiích je jenom motivace, ale není ten 

spouštěč.   

Jak často se s tímhle modelem setkáváš a v jakých médiích?  

D: Já se vlastně s tím ideálem moc nepotkávám, protože dělám hodně věci do školy 

a na nic jiného už nemám čas a v rádiu tohle neprobírají. Když jsem ještě četla časopisy, 

tak tam jsem často narážela na ten ideál krásy. Ale teď už je nečtu.  

Jaké máš pocity, když se s prezentací ideálu krásy v médiích setkáš? 

D: Spíš mi to přijde úsměvné, protože každému se líbí něco jiného. Jsem ráda, že mám 

chlapa, kterému se líbím nenamalovaná, a nemusím se kvůli němu nějak zdokonalovat.  

Setkáváš se s tématem o ideálu ženské krásy i mimo média?  

D: Určitě, od mé mamky během celého dětství. Byla jsem silnější a moje mamka je 

naopak hodně štíhlá. Sice kritiku říkala v legraci, ale na můj vkus až moc často. A ještě 

v pubertě mě její názor ovlivňoval a cítila jsem se kvůli tomu špatně. 

Můžeš mi popsat, jaký je tvůj vztah k tělu?  

D: Dřív jsem měla hodně negativní vztah k tělu, protože jsem byla tlustá a do toho mě 

mamka hodně kritizovala. Hodně jsem chtěla zhubnout, ale nikdy mi to nevycházelo. 

Od té doby, co jsem přišla do Prahy, jsem začala hodně cvičit a tancovat a kila začala 

padat skoro sama, protože jsem ani moc neupravila stravu. Ale momentálně nejsem 

spokojená, protože dopisuju bakalářku a na nic nemám čas, takže ani necvičím. Nemůžu 

se dočkat, až za dva měsíce zase začnu tancovat, už se vážně nemůžu dočkat. Moje 

sebevědomí je takové průměrné.  

Jakou partii máš na sobě ráda a proč?  

D: Asi zadek, ten se hodně líbí chlapům. Když jedu na dovolenou do Itálie, tak mi 

vždycky chválí zadek a říkají, že mám ženskou a jejich“ středozemní postavu“. Mně je 

můj zadek asi jedno, přijde mi normální.  

Jakou partii na sobě naopak nemáš ráda a proč?  

D: Potřebovala bych zmenšit nohy, stehna, je na nich hodně tuku. Jsou moc široké 

a vždycky se mi kvůli nim prošoupou kalhoty, vydrží mi tak čtyři měsíce. Taky bych 

potřebovala zpevnit břicho, mám ho teď takové povolené.  
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Jak tvůj vztah k tělu ovlivnily média?  

D: Občas ke mně z rádia dolehnou nějaké vstupy jako „buďte sama sebou“, „mějte se 

ráda taková, jaká jste“, a to mi udělalo dobře. Ale nijak výrazně mě média neovlivnila.   

Jak se cítíš v obdobích jako je nový rok nebo před létem, kdy se v médiích asi 

nejvíc probírá témata hubnutí a cvičení?  

D: Cítím, že bych měla začít se sebou konečně něco dělat, ale já moc nevydržím. Takže 

sice pokyvuju, že mají v tom rádiu pravdu, že bychom měly posilovat a jíst zdravě, 

ale druhý den už na to zapomenu a nic pro to ve finále nedělám. Záměrně toto téma 

nevyhledávám, to spíš na něco takového narazím na internetu, ale většinou se ten titulek 

stejně liší od obsahu článku, a píšou v něm hlouposti.  

Představ si, že si před létem přečteš speciální časopis zaměřený jen na diety 

a cvičení. Články jsou plné fotek dokonalých postav v plavkách. Jaké pocity v tobě 

prohlížení vyvolává?  

D: Celý ten časopis mě příjemně naladí, je to taková pohádka. Všechno je hezky 

naranžované, hezky vyfocené, celý ten časopis je barevný. Vnímám to pozitivně. Ale je 

pravda, že tam píšou pořád to samé dokola, a stejně se sebou nic dělat kvůli tomu 

časopisu nebudu.  

Důvěřuješ obsahům, které si kolem téma postava, stravování a cvičení v médiích 

přečteš?  

D: Věřím, ale protože si stejně po přečtení nic nekoupím nebo na sobě nezměním, ani ty 

informace nešířím dál, tak je mi to jedno. Určitě nemám potřebu prověřovat si jejich 

pravdivost, to ne.  

Jsi bezprostředně po přečtení se svým tělem spokojená? 

D: Asi nebudu tak spokojená, jako jsem byla před přečtením, ale není to žádná deprese. 

Jenom se mi tím připomene, že bych měla začít cvičit, abych do léta vypadala nějak 

reprezentativně.  

Máš pocit, že tyhle informace mohou někoho ovlivnit?  

D:  Věřím, že lidi, kteří se sebou nejsou vnitřně spokojení, nebo mají viditelné 

komplexy, to může hodně ovlivnit. Každý řeší v sobě trochu něco jiného, a tak i média 

můžou lidi ovlivňovat každého jinak.  

Teď budeme pracovat s fotografiemi postav žen. Můžeš mi říct, která z ženských 

postav na tebe působí jako nejvíc ovlivněná médii ve vztahu k vlastnímu tělu 

a proč sis vybrala právě tu?  
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D: Asi nula. Nula není ani tlustá, ani hubená, podobný typ jako já, a protože ví, že má 

do ideálu daleko, tak díky tomu může být právě ovlivněná médii. Začala třeba jíst 

zdravěji a cvičit doma, takže jsou pro ni inspirací právě články s tipy na cviky.  

Má svoje tělo ráda?  

D: Myslím, že se moc ráda nemá. Má komplex ze svého těla a řeší silná stehna 

a oplácané břicho.  

A která postava se tobě nejvíc líbí a proč?  

D: Asi sedmička. Má nějaké svaly, je hubená, ale není vychrtlá. Má docela velká prsa, 

celkově je atraktivní.  

Má svoje tělo ráda?  

D: Řekla bych, že ano, má se ráda. Má důvod mít být se sebou spokojená, vypadá velmi 

dobře. 

Je ovlivněná médii?  

D: Částečně je ovlivněná médii. Z médií si bere jen inspiraci ohledně cvičení 

a stravování, ale nenechá se jimi nikam manipulovat. 

Děkuju za rozhovor.  

 

Rozhovor číslo 3 – Iveta 

 Věk: 20 let  

 Vysoká škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem  

Iveto, jaká sleduješ média? 

I: Jsem hodně na internetu, pak sleduju televizi a nakonec čtu časopisy.  

Co na internetu sleduješ nejčastěji?  

I: Jsem často na Facebooku, na Youtube poslouchám písničky a koukám na různá videa 

a sleduju jeden inspirativní blog kvůli krásným obrázkům krajinek, postav, květinám, 

zařízení bytu... Blog mě hodně inspiruje a snažím si u něj odpočinout od starostí.  

A co ti, Ivet, brouzdání na internetu přináší – konkrétně si zmiňovala Facebook 

a blog?  

I: Hlavně se dozvím nové informace, popovídám si s kamarády a na blogu se inspiruju.  

Děkuju za odpovědi. Teď přistoupíme k otázkám, kde tě poprosím se o tématu 

rozpovídat, a já se tě potom doptám na další věci. Jak je podle tebe v médiích 

prezentovaný ideál ženské krásy? 
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I: Teď se ten prototyp krásy trochu upravil, žije zdravě, dává důraz na zdravé 

stravování, je štíhlá, to zůstalo pořád stejné, je ale silnější ve smyslu, že musí mít 

dostatek energie, takže pravidelně jí a cvičí. Musí být zdravá, ale i štíhlá, to je ten 

prototyp. 

A co si o této představě myslíš?  

I: Tento prototyp je určitě atraktivní, rozumím tomu, co se mi snaží říct. Myslím, 

že tahle představa ideálu je dobrá, i když může působit povrchně. Může asi působit jako 

nějaký tlak na ženy, ale nemyslím si, že je ta představa špatná.  

A ty tento model ideálu krásy přijímáš? 

I: Ano, proč ne. Tenhle model mě motivuje a chci se k němu přibližovat, takže ano, 

přijímám.  

Myslíš, že tenhle model, jak ho představují média je realistický?  

I: Myslím, že pokud žena chodí každý den do práce, tak toho ideálu moc dosáhnout 

nejde, ale dost dobře je to taky výmluva. Asi to jde, ale pak musí mít člověk všechnu tu 

péči o sebe jako koníčka včetně zdravého stravování a všeho cvičení. Což, když jsi 

požitkář a lenoch jako já, tak to pro mě není úplně realistické ideálu dosáhnout. Takže já 

se mu úplně asi nedokážu přiblížit, ale beru to tak, že každé zlepšení správným směrem 

je fajn.  

A ty konkrétně se ideálu snažíš přiblížit?  

I: Ano.  

Co pro to děláš?  

I: Cvičím, nejvíce na záda a trochu na břicho, protože je to důležitý a drží to páteř. Mám 

větší břicho a nechci, aby mě obtěžovalo, takže pro to, aby bylo menší a pevnější, něco 

dělám, abych se nemusela litovat. Neměřím si svoje špeky na břiše, neporovnám se 

s ostatníma, jaký mají břicho ostatní holky, a když na to tohle téma někdo začne, tak se 

o tom odmítám bavit.  

Takže se s tématem o ideálu ženské krásy setkáváš i mimo média?  

I: Jo, určitě. Třeba na ulici, v Ústí potkáváš spoustu holek, které na sobě opravdu tvrdě 

makají, jsou štíhlé, zpevněné. Umím realisticky zhodnotit, že jí to sluší a je hezká, ale 

někdy je to trochu frustrující. A to, i když vím, že takhle vypadat nechci.  

Můžeš dát vliv médií a vliv okolí na misky vah a říct, co tě ovlivňuje více? 

I: Asi mě víc ovlivňují kolemjdoucí. Když někoho vidím v realitě, tak mi dochází, že to 

na mě působí víc než nějaké články nebo fotky postav na internetu. Můžu tomu věřit, 
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protože to vidím na vlastní oči. Na internetu ty informace můžou být zkreslené a fotky 

vyretušované, ale v realitě to tak není. 

Máš na internetu nějaké vzory, které tě inspirují?  

I: Mám, třeba zrovna britskou zpěvačku Ellie Goulding, která na svém Facebooku 

s fanoušky sdílí, jak vypadá její trénink. Nebo taky zpěvačku Hayley Williams 

ze skupiny Paramore. Obě jsou energické, mají akční a zdravý životní styl, nesnaží se 

zapadat do nějakých škatulek, mají dobré názory na život, hezky se oblékají. U těhle 

dvou zpěvaček se mi líbí i jejich postava a docela se s nimi srovnávám, protože jsou obě 

malé postavy a celkově je to pro mě realističtější vzor, než třeba dvoumetrová tyčka 

Taylor Swift, která si myslím, že svoji postavu má zadarmo, zatímco obě holky musí 

chodit cvičit, aby vypadaly tak, jak vypadají. Nebo je taky inspirativní Hillary Duff, 

která byla v minulosti hodně ovlivněná médii, prošla si dokonce anorexií.  Nemoc 

překonala, a teď má vybalancovanou postavu, dítě a podniká spoustu aktivit. Má 

podobnou postavu jako já, s neforemným trupem a krátkýma nohama, a i přesto má 

úžasný módní styl. Tím mě velmi inspiruje. 

Můžeš mi popsat, jaký je tvůj vztah k tělu?  

I: Mám dobrý vztah ke svému tělu, na 70 % jsem s ním spokojená. K sebevědomí jsem 

dospěla až ve vyšším věku. Na střední škole to bylo slabší, často jsem se s někým 

porovnávala a nevycházela z toho srovnání nejlépe. Teď už srovnávání se s ostatními 

tolik neřeším. Nebo mi pomohlo, že jsem si našla přítele, a líbím se mu taková, jaká 

jsem. díky tomu se už tolik nestydím a víc si věřím. Takové ty „dospělácké“ věci, které 

na střední ještě úplně nezažíváš, a spíš to přichází postupně s věkem.  

Jakou partii na sobě nemáš moc ráda a proč?  

I: To je moje břicho, které je málo posílené a navíc je na něm hodně tuku. Vadí mi to při 

běžném fungování, když si třeba chci zavázat tkaničku a zavadím o něj, nebo když se 

oblíkám a zjistím, že mi z trička lezou špeky. Pak taky prsa, která jsou moc velká, těžká 

a ne úplně dobře tvarovaná, takže výsledkem je, že nemůžu chodit bez podprsenky 

a musím si vybírat tílka jen se širokými ramínky. Vlastně mi nejvíc vadí to omezování, 

který kvůli těm partiím musím podstupovat.  

Kterou partii na sobě naopak máš ráda a proč?  

I: No, to už je těžší otázka. Asi vlasy a na postavě to budou lýtka a vlastně celé nohy, 

protože jsou hubené a nemusím pro to nic dělat, aby takhle vypadaly.  
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Jak tvůj vztah k tělu ovlivnily média?  

I: Na jednu stranu mně dříve média ovlivňovaly hodně a spíš negativně. Výsledek toho 

ovlivňování byly zhruba týdenní snahy o změnu jako zdravější stravování a cvičení, 

ale nic dlouhodobého. Ale teď, jak už znám víc sama sebe, tak už mě média tolik 

neovlivňují. Navíc už se i z médií ozývá, že každá jsme jiná a že každý tvar postavy je 

v pořádku, takový víc liberální názor na to, jak má vypadat hezká ženská. A s tím 

souhlasím a ten názor se mi líbí.  

Zmínila, že ne vždycky si svoje tělo měla ráda. Kdy se změnil tvůj vztah k postavě 

k lepšímu?  

I: Po střední škole. V tomhle věku jsou holky podle mně více zranitelné a je to vidět 

i na statistikách případů anorexie, že tím trpí spíš mladší holky. Teď už se víc znám 

a vím, co funguje a co ne. Ale když mi bylo těch patnáct, tak jsem hodně četla časopisy 

a když tam psali o zdravém životním stylu, tak jsem pak třeba pár dní jedla víc zeleniny, 

cvičila na břicho, omezovala sladké, rozhodně nic nezdravého.  

Jak se cítíš v obdobích jako je nový rok nebo před létem, kdy se v médiích asi 

nejvíc probírá témata hubnutí a cvičení?  

I: Tyto témata nijak aktivně nevyhledávám, zaujme mě jen, když se v článku objeví 

něco úplně nového, co bych chtěla zkusit. Jinak už vím, co na mě funguje, jaké jsou 

moje oblíbené sporty, takže nepotřebuju, aby mi to říkal nějaký časopis nebo článek 

na internetu. Spíš se to děje intuitivně, když už je venku tepleji a shazují se vrstvy, 

tak mě napadne, že bych měla odlehčit ve stravě, a víc cvičit, ale je to vnitřní impuls. 

V červnu je už na rady zhubni do plavek stejně pozdě, na velké změny potřebuje člověk 

více čas. Nebo je to nějaká nezdravá dieta a ty zkoušet rozhodně nechci. Necítím 

mediální tlak, maximálně mě něco inspiruje.  

Představ si, že si prohlížíš speciální číslo zaměřené na diety a cvičení. Jaké pocity 

v tobě prohlížení vyvolává?  

I: Vlastně docela pozitivní, protože když už nic, tak mě třeba něco inspiruje, já si to 

vystřihnu a později vyzkouším. A u mě je pořád prostor ke zlepšení, protože já jsem 

zatím nikdy nedosáhla toho „ideálu“. Určitě by mi pomohlo, kdybych se lépe cítila 

v plavkách, v plavkách se totiž sebevědomě určitě necítím. Ale aby mě pozitivně 

motivovaly, tak musí ukazovat, že všechny máme něco do sebe a nabízet možnosti, jak 

postavu přirozeně a zdravě vylepšit. Protože, když vidím jen hubené modelky 

a nezdravé rady na jídelníček, tak to radši ani nebudu číst. 
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Myslíš, že takto zaměřené obsahy mají schopnost lidi ovlivnit?  

I: Určitě. Myslím, že ty mladší nebo ty, které to téma zajímá. Já, když na takový časopis 

narazím, tak si ho spíš prolistuju kvůli obrázkům než kvůli obsahu. Z obrázků si 

pak vytvářím různé koláže, to je něco, co mě opravdu baví. Koláže mi pak slouží jako 

inspirace a hezky se na to kouká. 

Důvěřuješ obsahům, které si kolem téma postava, stravování a cvičení v médiích 

přečteš?  

I: Asi ano, nemám potřebu to, co si přečtu v médiích, pak ještě někde dodatečně 

ověřovat. Ale samozřejmě to záleží na konkrétním článku.  

Máš chuť si po přečtení článku vybrané rady vyzkoušet? 

I: To záleží, co je to za rady, ale obecně, pokud mě to zaujme a není to nic extrémního, 

tak spíš ano, proč ne.  

Změní se něco v tvém životě bezprostředně po přečtení takto laděných článků?  

I: Určitě nic zásadního, ale může na mě obsah zapůsobit jako inspirace, a pak si třeba 

podle časopisu koupím nějaké oblečení, šperky nebo kosmetiku. 

Teď budeme pracovat s fotografiemi postav žen. Můžeš mi říct, která z ženských 

postav na tebe působí jako nejvíc ovlivněná médii ve vztahu k vlastnímu tělu 

a proč sis vybrala právě tu?  

I: To je hodně těžké, to mohou být všechny, ale nejvíc asi 0 a 1. 1 vypadá, že je 

nezdravě hubená a možná má problém se stravováním díky mediálnímu tlaku, nevypadá 

zdravě. A 0 jsem vybrala proto, že má podobnou postavu jako já, která se taky řeším, 

sice na mě více působí okolí, ale jí můžou ovlivňovat právě ty média.  Do ideálu má 

daleko a přijde mi, že může svou postavu dost řešit.  

A která postava se tobě nejvíc líbí a proč?  

I: Líbí se mi nejvíc 2. Je nejvíc atraktivní. Je souměrná, zdravě štíhlá, zpevněná, celkově 

vypadá zdravě. Má štíhlé nohy, dokonce má i pas a prsa, takže ideál. Chtěla bych 

vypadat jako ona.  

Má svoje tělo ráda?  

I: Řekla bych, že ano, protože se projevuje aktivně, splňuje ten mediální prototyp. 

Možná v sobě může něco řešit, ale jen nějaké menší věci.  

Je ovlivněná médii?  

I: Určitě může být. Protože vypadá aktivně, mohou ji třeba zajímat nové sporty spíše 

než nějaké nárazové a nezdravé diety. 

Děkuju za rozhovor.  
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Rozhovor číslo 4 – Jana 

 Věk: 25 let  

 Vysoká škola: Vysoká škola ekonomická v Praze 

Jaká sleduješ média? 

J: Sleduju televizi, internet a noviny. 

Které z těch médií je tvoje primární?  

J: Nejčastěji surfuju na internetu, hodně chodím na idnes.cz, ihned.cz a na Facebook. 

Ze sociálních médií používám i Twitter, ale ten spíš pro pracovní účely. 

Proč právě internet, potažmo idnes.cz a Facebook a ne jiné médium?  

J: Protože je to dostupné, je to dostupné i na telefonu, takže si tím krátím cestu tramvají, 

autobusem nebo když se nudím v práci. Zkrátka zabiják času, třeba doma mě 

ani nenapadne si brouzdat na internetu, to si najdu jinou zábavu. Tištěné časopisy si 

vůbec nekupuju, poslední jsem si koupila asi před třemi lety a byl to časopis Ekonom.  

Co ti čtení tvých oblíbených médií přináší?  

J: Snažím se udržet informovaná a zároveň si u toho i odpočinu.  

Jak je podle tebe v médiích prezentovaný ideál ženské krásy? 

J: Přijde mi, že poslední dobou média protlačují obézní ženy. Často vychází v médiích 

články, kde jsou fotky plus-size modelek. Ale nejsou to ženy s velikostí do 50, jsou 

až ošklivě obézní. Je to spíš taková anti-reklama než ukázka zdravého životního stylu. 

Je patrné, že tento trend přichází z Ameriky a snaží se tím říct „máš nadváhu, jsi 

normální“. Skoro mi přijde, že tento typ žen je teď v médiích prezentovaný víc než třeba 

vychrtlé modelky. Hodně zajímavé je sledovat diskuze pod články, kdy je z příspěvků 

znát, že velká obezita se lidem nelíbí. Články se často jmenují „Ikona krásy už není 

vychrtlá“ a podobně. Ale já to zase tak často nesleduju. Nevím, jestli je to ideál, 

ale určitě je to teď protlačované médii. Hlavně, teď toho v médiích v médiích vychází 

tolik, že každý si v nich najde to, co je mu blízké. Nevím, jak je to teď, ale když jsem 

četla časopisy jako Cosmopolitan, a to už je hodně let zpátky, tak se v článcích řešilo 

„jak dosáhnout dokonalého břicha“, „zaručená dieta, jak shodit poslední tři kila 

do plavek“, ale teď mi přijde, že teď těch trendů je určitě víc.  

A jak ti tenhle protlačovaný model přijde reálný?  

J: Každé to zobrazení je svým způsobem reálné. Lidi můžou vypadat různě, 

pro každého je reálnější být buď tlustá, nebo hubená. Ale oba dva modely jsou 

extrémní.  
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A co si o této představě myslíš?  

J: Jak jsem říkala, obě dvě strany jsou extrémní a já extrémům nefandím. Pro mě je 

nejdůležitější být zdravá, mít zdravé srdce, páteř a být funkční. Do toho by se měl 

člověk pravidelně hýbat a zdravě jíst, aby byl v rovnováze a nic mu nebylo. To pak 

může být klidně při těle, ale nic ho netrápí. Na druhou stranu může být hubený člověk, 

který se o svoje tělo nestará dobře, může trpět anorexií nebo bulimií a má zdravotní 

problémy. Nejdůležitější je používat zdravý rozum, nehladovět, ani se nepřejídat.  

Snažíš se některému z těch pólů přiblížit?  

J: Ani ne, já jsem člověk, kterému je postava jedno. Co mě zajímá je, jestli jsem zdravá 

a ne to, jak vypadám.  

Jak často se s tímhle modelem setkáváš a v jakých médiích?  

J: Nejvíce asi na internetu, hodně na idnes.cz na mě vyskakují různé články a bannery. 

Občas si je přečtu, ale hodně málokdy, nevyhledávám je. Nejvíc si čtu sportovní zprávy 

a ty z ekonomiky, takže mě tyhle informace neoslovují.  

A když si takový článek o tom, jak má vypadat krásná žena, rozklikneš, jaké máš 

u čtení pocity? 

J: Přečtu si ho celý a těším se na diskuzi. Zajímá mě názor lidí na to, co ve článku píšou. 

Sama pro sebe si řeknu, tahle ženská vypadá dobře. Zajímá mě, jestli to vidí stejně i ti 

ostatní, co článek četli, jestli se potkáme v názorech. Ale žádné pocity u toho 

asi nemám.  

Setkáváš se s tématem o ideálu ženské krásy i mimo média?  

J: Nejvtipnější jsou chlapi v práci, pro ty je krásná každá, která má blonďaté vlasy. 

Ani je nezajímá, jak vlastně vypadá, hlavně že je blondýna. Přijde mi to trochu až jako 

póza.  

Můžeš mi popsat, jaký je tvůj vztah k tělu?  

J: Celý život se snažím cvičit, zvlášť po tom, co jsem měla nějaké zdravotní problémy, 

je to pro mě na prvním místě. Taky se nepřejídám, ne vždy to vychází, ale v podstatě 

jím docela zdravě. Dělám to proto, abych byla zdravá, ne abych zhubla. Mám se ráda. 

Dřív jsem se mívala ještě o něco radši, ale jak mi teď narostl zadek, tak to už není 

taková pecka.  

Jakou partii máš na sobě ráda a proč?  

J: Celá bych se trochu zeštíhlila a zmenšila bych svoje prsa. Způsobují mi zdravotní 

problémy, bolí mě z nich záda. 
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Jakou partii na sobě naopak nemáš moc ráda a proč?  

J: Mám ráda svůj obličej, protože je jedinečný. Pak mám ráda svoje vlasy. Dřív jsem je 

nesnášela, ale už jsem si na ně zvykla a teď je mám ráda. Díky obličeji a mým afro 

vlasům jsem jedinečná a lidi si mě díky tomu pamatují.  

Vždycky si měla stejný vztah k tělu nebo se v průběhu let nějak proměňoval?  

J Vnímání sama sebe se u mě proměňovalo. V pubertě jsem byla rozhodně citlivější. 

Cítila jsem se nešťastná, protože nejsem blonďatá a nemám dlouhé vlasy. Taky pro mě 

bylo těžké akceptovat svou vysokou postavu. Musela jsem si zvyknout na fakt, že jsem 

byla o hlavu vyšší než všichni ostatní. Kolem dvaceti už jsem se smířila s představou, 

že nikdy nebudu vypadat jako Pamela Anderson. Pomohlo mi i to, že jsem si našla 

práci, ve které se mi dařilo. Cítila jsem se užitečná, profesionální a normální. Když jsi 

v pubertě jiná než ostatní, tak je to špatně, ale v dospělosti je to naopak tvoje výhoda. 

Jak tvůj vztah k tělu ovlivnily média?  

J: Moc ne. Já jsem si skoro nikdy nečetla žádné lifestylové časopisy, a když se mi 

nějaký dostal do ruky, tak mi to přišlo spíš vtipný. Když si vezmeš do ruky číslo 

z jakéhokoli roku, tak tam píšou pořád o těch samých věcech – „jak dokonalou pleť“, 

„jak na dokonalou postavu“, „jak dostat dokonalého chlapa“ a „co dělat, když nepíše“. 

Když si vezmeš do ruky číslo z jakéhokoli roku, tak tam píšou pořád o těch samých 

věcech – „jak dokonalou pleť“, „jak na dokonalou postavu“, „jak dostat dokonalého 

chlapa“ a „co dělat, když nepíše“. Jediné co mě v časopisech bavilo, byly jejich 

poradny.  

Jak se cítíš v obdobích jako je nový rok nebo před létem, kdy se v médiích asi 

nejvíc probírá témata hubnutí a cvičení?  

J: Já mám názor, že člověk by se o sebe měl starat celoročně, protože se má rád a chce 

být zdravý a ne kvůli tomu, že se blíží plavková sezona. Musím se mít ráda hlavně já 

sama, ty ostatní mi můžou být jedno. A stejně se na koupališti, kde je spousta lidí, nikdo 

nezaměřuje jen na tebe. Mně hodně pomohlo, že mám stálého přítele, který mě má rád 

takovou, jaká jsem. Tím spíš nemám potřebu se snažit vypadat tip top do plavek, hlavně 

že se líbím příteli. 

Představ si, že si najednou přečteš víc internetových článků najednou zaměřené 

jen na diety a cvičení. Jsou plné fotek dokonalých postav v plavkách. Jaké pocity 

v tobě prohlížení vyvolává?  
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J: Když už jsem měla tendence se sebou začít něco dělat, tak jsem si informace 

vyhledávala aktivně sama a nenechala jsem se ovlivnit internetovou reklamou nebo 

nadpisem, který na mě někde vyskočil. Protože články v těchto médiích podle mě 

nejsou kvalitní a informacím z nich nedůvěřuju. Je to celé postavené stejně tak, aby ten 

nadpis v sobě obsahoval chytlavý buzzword, lidi na něj klikli a někdo jiný vyinkasoval 

peníze z reklamy. To už si raději najdu specializovanou skupinu na Facebooku, koupím 

si knížku, nebo si informace vyhledám na webech, které se zabývají jen tím tématem, 

a můžu jim věřit. Po přečtení přemýšlím, jak by se ty věci, o kterých si přečtu, pokud mi 

dávají smysl, daly zařadit do mého běžného života, ale žádný pocit u toho asi nemám. 

Ten podnět, že něco hledám, ale vychází ze mě a ne z toho, že na mě vyskočí článek na 

internetu.  

Myslíš, že takto zaměřené obsahy mají schopnost lidi ovlivnit?  

J: Já si myslím, že určitě. Jsou lidi, kteří věří každému článku, co si přečtou v Blesku, 

jako moje maminka. Já jsem naopak ten, co těm informacím nevěřím, dost si je ověřuju.  

Jsi bezprostředně po přečtení se svým tělem spokojená? 

J: Já bych řekla, že můj vztah se díky přečtení nijak nezmění, je stabilní. Od té doby, co 

jsem měla zdravotní problémy, je pro mě zásadní, aby mi informace na internetu 

pomohla žít zdravěji. 

Změní se něco ve tvém životě po přečtení článků?  

J: Občas se zadaří. Na idnes.cz třeba teď vznikla iniciativa okolo běhání a psali tam, 

aby každý běžec taky pravidelně posiloval na střed těla a předešel tak poranění. To mě 

ovlivnilo a teď vedle běhání ještě posiluju právě na záda a břicho, dřív jsem o tomhle 

neslyšela. Pokud mě něco ovlivní, tak to bude souviset s tím, jak být zdravější. S tím, co 

se říká v médiích, je to složitý, když ani teď stoprocentně nevíme, jestli je mléko zdravé, 

kolik máme pít vody apod., protože se píše pořád něco jiného. Asi i díky tomu, jsem ty 

informace přestala brát vážně. 

Teď budeme pracovat s fotografiemi postav žen. Můžeš mi říct, která z ženských 

postav na tebe působí jako nejvíc ovlivněná médii ve vztahu k vlastnímu tělu a 

proč sis vybrala právě tu?  

J: Řekla bych, že pětka, protože je to ideál, o kterém se psalo pár let zpátky. Ale soudě 

podle toho, jak jí koukají pánevní kosti, tak nevypadá moc zdravě, asi trpí anorexií. 

Právě na základě toho, že se v médiích hodně tlačil tento trend, se mu přizpůsobila, a jí 

co nejméně.   
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Má svoje tělo ráda?  

J: Myslím, že ne a že si i přes svoji „dokonalou“ postavu připadá pořád nedokonalá.  

A která postava se tobě nejvíc líbí a proč?  

J: Mně se líbí osmička, je hezky vysportovaná. Přijde mi, že většina lidí, kteří sportují, 

se mají rádi a jsou se sebou spokojení. Něco pro sebe dělají.  

Je ovlivněná médii?  

J: Částečně ano, tráví dost času v posilovně, takže jí může ovlivňovat tenhle typ médií. 

Ale je méně ovlivněná než pětka.  

Děkuju za rozhovor.  

 

Rozhovor číslo 5 – Lili 

 25 let  

 Vysoká škola ekonomická v Praze 

Jaká sleduješ média? 

L: Hodně sleduju na internetu seriály, pak se koukám i na televizi a občas si prohlížím 

časopisy.  

Který z těch médií je primární?  

L: Bude to internet, protože se na něm koukám hodně často na seriály jako Chirurgové, 

Good wife, Teorii velkého třesku a pak ještě jeden seriál z právního prostředí. Hodně si 

u toho odpočinu, zasměju, je to pro mě relaxace. Vyhledávám hlavně zábavný obsah, 

žádné horory. Pak ještě brouzdám na sociálních sítích, ale není to Facebook, je to ruská 

sociální síť. Sleduju to tak nastejno jako koukám na seriály. Hledám v nich inspiraci, jak 

se hezky oblékat a jak se udržet hezká, zvlášť teď v těhotenství.  

Děkuju za odpovědi. Teď přistoupíme k otázkám, kde tě poprosím se o tématu 

rozpovídat, a já se tě potom doptám na další věci. Jak je podle tebe v médiích 

prezentovaný ideál ženské krásy? 

L: Je štíhlá, nemusí být sice 90-60-90, ale musí být zpevněná. Musí být hezká 

a upravená, ale s mírou. Měla by působit spíš přirozeně. Měla by být ženský, holčičí 

typ. Ideál je určitě Angelina Jolie nebo Jennifer Aniston. Dřív byl ideál vychrtlé holky, 

ale teď je ideální žena posílená, která působí zdravě. Svou roli také hraje barva pleti, teď 

je atraktivnější a zdravější opálená barva pleti.  
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Jaký vztah máš k tomuhle modelu?  

L: Je to pro mě inspirace, chápu to jako ideál, ke kterému mám směřovat. I když toho 

často člověk nedosáhne. Pokud jde o postavu, tak ano, to lze, ale ta věčná péče jako 

kosmetička a kadeřník je už trochu mimo a hůře realizovatelná. To je spíš v těch 

seriálech zařízené proto, aby všechno působilo hezky a dobře se na to koukalo.  

A co si myslíš o realističnosti toho modelu?  

L: Podle mě je ten model realizovatelný tak ze šedesáti procent, určitě má působit jako 

inspirace než jako dogma, nějaká norma, to ne.  

Máš chuť se tomu ideálu přiblížit?  

L: Kdybych na filmy a seriály nekoukala, tak by mě možná ani nenapadlo na sobě 

pracovat, protože kolem sebe nemám moc inspirativní lidi, co se týká péče o postavu 

a celkově o zevnějšek. Takže média jsou něco, co mi ukazují, jak na sobě ještě můžu 

zapracovat, abych byla hezčí nebo pevnější. Musím říct, že co se týká inspirace, 

tak na mě mají seriály velký vliv, i když si uvědomuju, že ne vše z toho, co vidím, je 

realizovatelné. Vůbec mě to neuráží. Ale alespoň jsem pak ve svých očích hezká 

a spokojená, že jsem proto něco udělala. Třeba nemám ráda české filmy, kde jsou 

herečky úplně bez make-upu, to se mi nelíbí.  

Setkáváš se s tématem o ideálu ženské krásy i mimo média?  

L: To ne, to jsem se nesetkala, nikdy mi asi nikdo ideál krásy nepodsouval.  

Jaké máš pocity, když se s prezentací ideálu krásy v médiích setkáš? 

L: Esteticky příjemné pocity, nic jiného. Ráda se koukám na hezké věci.  

Můžeš mi popsat, jaký je tvůj vztah k tělu?  

L: Jako skoro všichni nejsem stoprocentně spokojená se svým tělem, ale nejsem 

ani výrazně nespokojená, sebevědomí mám zdravé. Když se na těle pracuje, tak se dá 

hodně změnit, ale tělo za to nemůže, že pro něj nic nedělám. Ale to teď v těhotenství 

úplně nemůžu. Jsem typ s většími boky, takže teď se mi tam o to víc ukládá tuk. Vím, 

jak jsem vypadala ve svém nejlepším období, takže vím, že můžu prací na sobě hodně 

změnit.  

Jakou partii máš na sobě ráda a proč?  

L: To je těžké, nemám asi speciální vztah k nějaké partii. Mám ráda svoje vlasy, protože 

s nimi nemusím nic extra dělat.  

Jakou partii na sobě naopak nemáš ráda a proč?  

L: Nemám ráda svoje břicho. Těžko se mi trénuje a musím se hodně snažit, 

aby vypadalo dobře. Chtěla bych ho mít ploché a posílené.  
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Proměňoval se v čase tvůj vztah k tělu? 

L: Nijak výrazně se vztah k tělu neměnil, vždycky byl poměrně stabilní, ať už co se týká 

váhy, nebo i psychiky.  

Jak tvůj vztah k tělu ovlivnily média?  

L: V mém případě média výrazně ovlivnily to, jak sama sebe vnímám, protože v nich 

vidím nějaký benchmark, a můžu se s ním srovnávat. Uvědomuji si určité parametry 

toho, co je vnímáno jako hezké, což se prezentuje nejvíce v médiích. Média v mém 

případě mi pomohou vyhodnotit, že jsem v normě.  

Jak se cítíš v obdobích jako je nový rok nebo před létem, kdy se v médiích 

asi nejvíc probírá témata hubnutí a cvičení?  

L: Cítím obrovský tlak a je to hodně stresující. Zároveň mě to ale nakopne, abych začala 

něco dělat. Jako práce, kterou víš, že musíš udělat, ale nechce se ti do ní. Chodím častěji 

cvičit a do solária, abych se zbavila akné na těle. Taky odlehčím stravu, po zimě 

se vyhýbám tučnému jídlu a nahrazuju ho zdravými recepty s velkým podílem ovoce 

a zeleniny. 

Vyhledáváš tyto obsahy? 

L: V tomhle ohledu mě více ovlivňují ty články na sociální síti, kde odebírám kanály 

zaměřené na stravu a cvičení. Odtud mi pravidelně každý den chodí e-maily s novými 

články, které mi připomínají, že na sobě musím pravidelně pracovat. Jsem za to ráda, 

protože kdyby mi ty newslettery nechodily, tak na tu péči zapomenu, a postupně 

ztloustnu. Pak ta práce na sobě bude muset být intenzivnější.  

Představ si, že si před létem přečteš speciální časopis zaměřený jen na diety 

a cvičení. Články jsou plné fotek dokonalých postav v plavkách. Jaké pocity v tobě 

prohlížení vyvolává?  

L: Já třeba časopisy vůbec nemám ráda, protože vím, jak ty obsahy vznikají a že jsou 

všechny fotky vyphotoshopované. Pro mě je časopis jako zdroj nové inspirace úplně 

na nic, na vyhození, nejsou pro mě důvěryhodné. Kvůli inspiraci spíš využívám internet. 

Když si na internetu přečtu o nějaké dietě, tak si informaci nejdřív ověřím na jiných 

stránkách nebo diskuzních fórech. Potřebuju, aby byly informace ověřené. Pro mě každá 

nová věc znamená spoustu energie a nechci se snažit kvůli blbosti. 

Když si přečteš jeden z newsletterů, které ti chodí, jak se cítíš bezprostředně 

po přečtení? 

Hned si naplánuju, co budu následující den jíst. Je to určitě motivace, jak vypadat zase 

o trochu lépe.  
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Máš pocit, že tyhle informace mohou někoho ovlivnit?  

L: Myslím, že to čtou lidi, kteří už o nějaké změně přemýšlí. Nemyslím, že média 

mohou podnítit nějakou touhou po změně, ale můžou ten zájem udržovat a pomoct 

dosažení cíle.  

Jsi bezprostředně po přečtení se svým tělem spokojená? 

L: To moc nejsem, cítím se, že nejsem dostatečně dobrá a mám co zlepšovat. Když žiješ 

normální život, setkáváš se s běžnými lidmi, tak si říkáš, že jsi hezká a nemusíš nic 

měnit. Ale když se koukáš a postavy žen, které nejsou normální, jsou ty nejhezčí 

z nejhezčích, jsou nafocené v dobrých podmínkách, tak vidíš, že nejsi tak hezká, jak bys 

mohla být. Takže se najednou srovnáváš s úplně něčím jiným. Ale není to špatné, 

naopak, na mě to působí jako motivace.  

Teď budeme pracovat s fotografiemi postav žen. Můžeš mi říct, která z ženských 

postav na tebe působí jako nejvíc ovlivněná médii ve vztahu k vlastnímu tělu 

a proč sis vybrala právě tu?  

D: To bude dvojka, vypadá jako modelka. Snaží se podobat mediálnímu ideálu krásy. 

Snaží se ve všem o rovnováhu, nechce být moc namakaná.  

Má svoje tělo ráda?  

L: Přijde mi sebevědomá a má ideální tělo, není ji co vytknout. Takže se má ráda.  

A která postava se tobě nejvíc líbí a proč?  

L: Líbí se mi určitě nejvíc sedmička, působí nejvíc žensky.  

Má svoje tělo ráda?  

L: Má se ráda, ale musí na tom, aby se měla ráda, hodně makat, protože je vidět, 

že snadno tloustne.  

Je ovlivněná médii?  

L: Určitě ano, jinak by nevypadala takhle a byla by silnější, protože by se porovnávala 

jen se svým okolím.  

Děkuju za rozhovor.  

 

Rozhovor číslo 6 – Miroslava  

 Věk: 23 let  

 Vysoká škola: Česká zemědělská univerzita v Praze 

Jaká sleduješ média? 

M: Určitě internet, méně televize, a pak časopisy.  
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A co sleduješ na internetu?  

M: Jsem hodně na onadnes.cz, kde si čtu různé články o zdraví, pak na Facebooku 

odebírám Elle, tam bývá hodně různých článků. Na Facebooku taky sleduju různé 

blogerky, které postují zdravé recepty a tipy na cvičení. Vedle toho si ještě čas od času 

projedu nějaké online magazíny.  

Proč jsi nejvíc právě na internetu?  

M: Já si tím krátím čas na cestách, je nejvíc dostupný.  

Co ti surfování na internetu přináší?  

M: Získávám tam informace o sportech, které provozuju, recepty na zdravá jídla 

a protože mám hodně problémy se zažíváním, tak si zjišťuju informace i o tomhle. 

Diety a různé gastro trendy, jako je bezlepková dieta, to vůbec neuznávám.  

Děkuju za odpovědi. Teď přistoupíme k otázkám, kde tě poprosím se o tématu 

rozpovídat, a já se tě potom doptám na další věci. Jak je podle tebe v médiích 

prezentovaný ideál ženské krásy? 

M: Podle mě se v posledních dvou třech letech v médiích objevuje jako ideál sice štíhlá 

postava, ale už to není žádná vychrtlá modelka. Spíše se klade důraz na zdravý životní 

styl a sport. Krásná žena musí být i vysportovaná. Musí mít hezký obličej, čistou pleť 

a být upravená, protože do časopisu nedají ošklivou ženu. 

A co si myslíš o realističnosti toho modelu?  

M: Realita je hodně jiná, zvlášť tady v Čechách. Když se rozhlídnu po ulici, 

tak rozhodně nevidím krásky z časopisu. Situace se mění, ženy se o sebe starají více 

než dřív, ale jsou třeba velké rozdíly v Praze a někde na vesnici. Co se mi líbí za trend, 

ale bude ještě pár let trvat, než se z něj stane mainstream, je zveřejňování plus-size 

modelek jako standard. U nás to dělá Dove, kterému moc fandím. Zveřejňuje 

v kampaních normální ženy jako něco úplně normálního. V jedné americké reklamě 

vystupovaly normální ženy na molu ve spodním prádle a jedna americká televizní 

stanice tu reklamu zakázala jako nevhodnou. Tím chci říct, že do úplné změny 

přemýšlení o tom, co je ideál, má celá společnost ještě hodně daleko. 

Jaký vztah máš k tomuhle modelu?  

M: Líbí se mi to novější zobrazení, kdy je žena štíhlá, ale zároveň vysportovaná. Musím 

říct, že je obdivuju, kolik mají času se věnovat cvičení a vůbec péči o tělo. Chtěla bych 

to mít úplně stejně a podobat se jim. Ale vím, že na to nemám tolik času a energie. 

Hodně sice cvičím, ale chtělo by to u mě zapracovat na zdravé stravě a omezit alkohol. 

To se občas úplně neslučuje. Mám určitě prostor ke zlepšení.  
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Jak často se s tímhle modelem setkáváš a v jakých médiích?  

M: Když do toho počítám i Facebook, tak určitě denně. Stránky a blogerky, které 

odebírám, tam postují články zaměřené na stravu nebo na cvičení v podstatě denně.  

Jaké máš pocity, když se s prezentací ideálu krásy v médiích setkáš? 

M: Samé dobré pocity u toho mám. Snažím si z těch článků něco vzít a nakonec si to 

přizpůsobím sama sobě. Když mi to přijde jako hloupost, tak to neřeším, ale když je to 

dobrý článek nebo tip, tak to vyzkouším.  

Setkáváš se s tématem o ideálu ženské krásy i mimo média?  

M: Zajímavé je, jak v Londýně nebo v Americe tě nikdo neřeší, můžeš vypadat jakkoli 

a nikdo na tebe nebude zírat, co jsi za zjev, ale tady to řeší snad úplně všichni, to není 

normální. Mám jednu kamarádku, která dělá trenérku, její přítel dělá Ironmana, a hodně 

se o jídelníčcích a cvičení spolu bavíme, protože to nás obě zajímá. Neznám kromě sebe 

a jí ve svém okolí někoho, kdo by takhle hodně cvičil. Ostatní kamarádi si klepou 

na čelo, že jsem sportovní fanatik.  

Můžeš mi popsat, jaký je tvůj vztah k tělu?  

M: Ne moc dobrý. Já jsem od čtyř let hodně sportovala, dělala jsem sportovní 

gymnastiku a byla jsem dlouho štíhlá a vysportovaná. Pak jsem nastoupila na vysokou 

školu a hodně jsem tam přibrala. Od té doby se musím hodně krotit v jídle a cvičit, jinak 

mi váha vyletí rychle nahoru. Poslední dva roky se mi daří tu váhu trochu korigovat, 

ale pořád to ještě není ono. I když teď už je to mnohem lepší. Rozhodně si nevěřím, 

když jsem nahá, to jsem hodně stydlivá, a neřeknu si, že vypadám dobře. Vztah k tělu je 

hodně ovlivněn i mou mamkou, která je velká perfekcionistka, a často mě kritizovala. 

Její poznámky si s sebou nesu už dlouho. I když si objektivně umím říct, že některé 

ženské jsou na tom mnohem hůř. 

Jakou partii máš na sobě ráda a proč?  

M: Svůj zadek, je malý a pěkný a od všech chlapů jsem slyšela, že se jim líbí. 

Na druhou stranu se mi nelíbí moje břicho, protože moje postava je ve tvaru jablko, 

takže břicho hubne až jako poslední partie. Je takové nevytvarované, nemám vlastně 

pas. Vzdoruje všem mým snahám a to cvičím všechno možné. Asi je to 

i z permanentního stresu.  

Vždycky si měla stejný vztah k tělu nebo se v průběhu let nějak proměňoval?  

M: Hodně se to změnila nástupem na vysokou školu, kdy byly pořád nějaké zkoušky, 

do toho jsem měla brigády a žádné peníze, které bych do svého těla mohla investovat. 

Hlavně tady v Praze, kde hodina jógy stojí 150 korun a zdravé jídlo je taky dražší než to 
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normální. Ale pak jsem si našla ke škole práci a nějak si lépe zorganizovala čas, přibylo 

i peněz a váha se začala ustalovat. Ale ze začátku to bylo hodně ve vlnách, teď je to 

mnohem lepší.  

Jak tvůj vztah k tělu ovlivnily média?  

M: Řekla bych, že moc ne, protože tyhle články sleduju až poslední dva tři roky. 

Ale od té doby, co je čtu, to můj vztah ovlivnilo, a hodně se těmi informacemi řídím. 

Řekla bych tak ze třetiny, protože já jsem ke sportu a tendence ke zdravějšímu jídlu 

měla odmala.  

A věříš informacím, které si ve článcích přečteš?  

M: To ano, věřím jim. Ony se zase tak rychle nemění, takže jsem ještě nezažila, že bych 

si vyzkoušela něco, co fungovalo přesně opačně, než mělo.  

Jak se cítíš v obdobích jako je nový rok nebo před létem, kdy se v médiích 

asi nejvíc probírá témata hubnutí a cvičení?  

M: Vnímám negativně to, že v lednu začnou všichni cvičit, a kurzy, na které chodím, 

jsou narvané lidmi, kteří nevydrží kolikrát ani do února, a v článcích pro ně píšou texty 

typu „jak vydržet se cvičením i v březnu“. Takže nový rok tolik neřeším. Před létem ten 

tlak cítím i já, když kolem sebe i v médiích vidím samé krásné vysportované ženy. Ten 

vliv je opravdu velký a necítím se vůbec dobře. Ještě víc si začnu hlídat jídelníček, 

méně jím a vyhýbám se nezdravým jídlům. V těchto obdobích se článkům o dokonalé 

postavě snažím vyhýbat, akorát mi připomínají, že už musím začít se sebou něco dělat, 

což ve mně vzbuzuje stres. 

Představ si, že si najednou přečteš deset článků na onadnes.cz zaměřené jen na 

diety a cvičení. Články jsou plné fotek dokonalých postav v plavkách. Jaké pocity 

v tobě prohlížení vyvolává?  

M: Většinou si přečtu nadpisy, a když mě některý z nich zaujme, tak si článek přečtu. 

Ale když je z článku na první pohled poznat, že tam budou řešit postavu do plavek, 

tak se spíš naštvu, a ani si ho nepřečtu. Rozhodně si neumím představit, že bych si 

přečetla všech deset článků najednou.  

Máš na základě přečtení chuť rady z článků vyzkoušet? 

M: Když to budou pro mě relevantní tipy, tak určitě ano. Přečetla jsem si nedávno 

o tom, že skořice pomáhá spalovat kalorie, tak si každé ráno do snídaně trochu přisypu. 

Nebo třeba chia semínka, o tom jsem také dřív neslyšela. 
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Změní se něco po přečtení takto zaměřených článků?  

M: Když v článku zobrazí vysportovanou ženu, tak mě to může namotivovat k akci, 

ale když budou v článku propagovat nějakou čtyřicetikilovou, tak si řeknu, že se na to 

můžu vykašlat, a neudělám vůbec nic. 

Jsi bezprostředně po přečtení se svým tělem spokojená? 

M: Nic se pro mě tímhle nezmění, po přečtení budu mít neutrální pocit.  

Myslíš, že mají tyto obsahy sílu někoho ovlivnit?  

M: Já myslím, že ano. Budou to spíš mladé holky, když to ovlivňuje i mě, tak to může 

ovlivňovat i ostatní. 

Teď budeme pracovat s fotografiemi postav žen. Můžeš mi říct, která z ženských 

postav na tebe působí jako nejvíc ovlivněná médii ve vztahu k vlastnímu tělu 

a proč sis vybrala právě tu?  

M: Myslím si, že to budou dvojka a osmička. Protože dvojka je hubená a osmička navíc 

vysportovaná. Dvojka tím pádem nejí a osmička cvičí.  

Mají svoje tělo rády?  

M: Určitě ano, protože se obě shodují s tím aktuálním trendem ideálu krásy.  

A která postava se tobě nejvíc líbí a proč?  

M: Líbí se mi právě ta osmička, protože je vysportovaná, hlavně jí závidím posílené 

břicho. Stará se o sebe, určitě také zdravě jí. 

Děkuju za rozhovor.  

 

Rozhovor číslo 7 – Michaela 

 26 let  

 České vysoké učení technické, Praha 

Jaká sleduješ média? 

M: Nejvíc jsem na internetu a prakticky všechno sleduju tam, všechny zprávy, 

publicistiku, sleduju seriály, televizní kanál DVTV, zkrátka všechno. Občas si koupím 

noviny, protože zprávy raději čtu v tištěné podobě.  

Proč jsi nejvíce zrovna na internetu?  

M: Kvůli svobodě a možnosti výběru. Na internetu taky ovlivním, že se nemusím 

koukat na reklamy. Hledám tam publicistiku, zpravodajství, ale i lifestylové příspěvky, 

jsem aktivní na sociálních sítích. Na Facebooku jsem tak třetinu času, co trávím 

na internetu.  
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Děkuju za odpovědi. Jak je podle tebe v médiích prezentovaný ideál ženské krásy? 

M: Myslím si, že pořád ještě převládá zidealizovaný vzor, který je médii předkládán 

jako ideál krásy, ale už je tady taky spousta tendencí, které prezentují jiný vzor. Původní 

vzor je mladá modelka 90-60-90 se souměrným obličejem, štíhlou a vysokou postavou. 

Nový trend, kdy žena může mít krátké vlasy, pár kilo navíc, je potetovaná nebo je starší, 

a pořád je považována za krásnou, vnímám jako mnohem rozmanitější. Řekla bych, 

že se líbí i více lidem. Přijde mi, že občas to média s popularizací extrémů přehánějí. 

Řeknu příklad. Na idnes.cz se v poslední době objevuje hodně článků na téma „při těle, 

taky krásná“ a jsou tam fotky žen, které váží přes sto kilo a vážně na ně není hezký 

pohled. Což potvrzují i diskuze pod článkem, kde lidi volají po úplně normálních 

krásných holkách. Ale je pravda, že klasický vzor asi pořád převládá a pokračuje, akorát 

se vedle něj objevují nové trendy, takže je původní ideál o něco slabší.  

Jaký vztah máš k tomuhle modelu?  

M: Není mi moc sympatický. Mě sice tenhle model neovlivňuje, ale myslím, že jiné lidi 

může.  

A co si myslíš o realističnosti toho většinového modelu?  

M: Každý by měl oceňovaný za to, co v životě dosáhl, co umí, ale nikdy nebudu mít sto 

osmdesát centimetrů a modelkoidní stehna, nemám na to zkrátka tělesnou konstituci, 

spousta žen ji nemá. Proto mi přijde nefér o tomto typu psát jako o ideálu, protože je 

nerealistický.  

Máš chuť se tomu ideálu přiblížit?  

M: Jedna moje část ano, ale ráda bych, aby byla silnější ta druhá, která se má ráda 

taková, jaká je a váží si sama sebe za to, co jsem dokázala. Jestli on ten ideál krásy, 

v těch rozumnějších médií, není prezentovaný jako ta ženy, která je zdravá, cvičí 

a zdravě jí, ale nevypadá jako modelka nebo Barbie. Když si čtu na idnes.cz o herečce 

Jitce Čvančarové, že je kus a jak jí to na akci slušelo, mám radost. A zdá se mi, 

že pohled médií už není černobílý a dokážou ocenit její půvaby, přestože vůbec nemá 

míry modelky. Pro mě jsou hodnotné i diskuze pod takovým článkem, kde se spousta 

chlapů rozplývá nad tím, jak krásná Jitka je.  

Jaké máš pocity, když se s prezentací ideálu krásy v médiích setkáš? 

M: Já jsem přesvědčená, že žena je krásná, i když nesplňuje míry 90-60-90 a nemá 

v očích vyhladovělý výraz. Je mi milé jakékoli médium, které tenhle názor podporuje, 

protože to podporuje moji teorii. Naopak, když médium prezentuje ten typický ideál, 
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tak se moje reakce různí. Když to alespoň trochu dává smysl, tak si řeknu, že je to hezká 

ženská, ale když je to kravina, tak mě to rozčílí do běla.  

Setkáváš se s tématem o ideálu ženské krásy i mimo média?  

M: Nejbližší okolí, hlavně rodina ex-partnera. Já jsem určitě nesplňovala jejich 

představu o ideálu krásy. Můj ex-přítel mi často říkal „z tebe modelka nikdy nebude“. 

Řekla bych, že bývalý přítel a jeho rodina mě asi ovlivnili více než média. Když jsme 

spolu chodili, vyhýbala jsem se stránkám typu xmen.cz, protože mi na nich přítel 

neustále ukazoval, jak by se mu líbilo, abych vypadala. 

Můžeš mi popsat, jaký je tvůj vztah k tělu?  

M: Ten se dost proměňuje. Velkou roli v něm hrál ex-přítel, který byl stejně vysoký 

jako já a asi jsem na něj jednoduše byla moc veliká, a proto mě neustále zahlcoval 

nepříjemnými komentáři na mou, tehdy trochu oplácanou, postavu. Na střední jsem byla 

hodně štíhlá a to mi vyhovovalo, byla jsem se sebou spokojená. Asi rok zpátky jsem 

začala běhat a zhubla jsem. Do toho jsem potkala jednoho kluka, který byl mnohem 

vyšší a svalnatý, pro kterého jsem byla jako drobná porcelánová panenka, a to byl super 

pocit. Teď se trochu hledám, ale v podstatě bych řekla, že jsem se sebou docela dost 

spokojená, i když se to stydím naplno říct, protože mi to přijde nafoukaný.  

Jakou partii máš na sobě ráda a proč?  

Mám ráda svoje prsa a zadek a slyšela jsem na ně chválu i od všech svých chlapů, takže 

s těmito partiemi jsem spokojená.  

Jakou partii na sobě naopak nemáš ráda a proč?  

M: Nemám na sobě ráda akorát svoje stehna, protože jsou moc široká.  

Jak tvůj vztah k tělu ovlivnily média?  

M: Asi ze třetiny a ze zbylých dvou třetin to byl ex-přítel, se kterým jsem byla skoro 

sedm let.  

Jak se cítíš v obdobích jako je nový rok nebo před létem, kdy se v médiích asi 

nejvíc probírá témata hubnutí a cvičení?  

M: Určitě to na mě působí. V lednu a únoru se snažím o sebe více starat a cvičit. 

Projevuje se to pionýrskými týdenními akcemi, že budu týden pít jen vodu a denně 

běhat dvacet kilometrů, což samozřejmě nevydržím ani dva dny. Ale já mám tyhle 

snahy se sebou něco dělat celý rok, akorát jsou díky médiím zesílené, protože se mi to 

tím pravidelně připomíná. Má to na mě sekundární vliv. Určitě mě zaujmou články, 

které mi předkládají konkrétní plán, jak zhubnout nebo posílit svaly, tak si je se zájmem 
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přečtu. Ale vadil by mi v článcích agresivní tón, který by naznačoval, že buď budu dělat 

to, co tam píšou, nebo budu navždy tlustá a nikdo mě nebude mít rád.  

Představ si, že si před létem přečteš ve speciálním čísle najednou několik článků 

zaměřených jen na diety a cvičení. Články jsou plné fotek dokonalých postav 

v plavkách. Jaké pocity v tobě prohlížení vyvolává?  

M: Pokud sama cítím, že chci na sobě něco změnit nebo vylepšit, tak si ten časopis 

přečtu moc ráda, protože jsem si některých nedostatků vědoma. Musí tam ale být 

vždycky přítomen prvek reality, abych věděla, že je to pro mě cíl dosažitelný. Jako třeba 

vzorový jídelníček na 14 dní, při kterém člověk nehladoví a jí vyváženě, nebo příběh 

silnější holky, které se po několikaměsíčním zdravém životním stylu podařilo zhubnout 

na šedesát kilo. Pokud to bude rozumný časopis, tak budu mít pocity z jeho čtení 

příjemné.  

Jakou mají podle tebe tyto obsahy sílu někoho ovlivnit?  

M: Myslím, že to spousta lidí může mít podobně jako já, a když ty obsahy budou dávat 

smysl, tak je to může ovlivnit. Bohužel existuje i určitý okruh lidí, na který fungují i ty 

přihlouplé články typu, jak za dva týdny zhubnout čtyřicet kilo. 

Jsi bezprostředně po přečtení se svým tělem spokojená? 

M: Většinou ne, to si spíš po přečtení řeknu, že se dá na mě spousta zlepšit, nenaplněný 

potenciál.  

Změní se po přečtení těch článků něco ve tvém životě?  

M: To záleží na síle impulsu, ale většinou ne, protože jsem líná. Většinou na mě fungují 

konkrétní a dlouhodobé návody. Určitě mě nebaví obecné rady typu „jezte pětkrát 

denně a cvičte třikrát týdně“, ty nic nového nepřináší.  

Teď budeme pracovat s fotografiemi postav žen. Můžeš mi říct, která z ženských 

postav na tebe působí jako nejvíc ovlivněná médii ve vztahu k vlastnímu tělu 

a proč sis vybrala právě tu?  

M: Asi trojka, protože navzdory své obézní postavě se tváří hodně sebevědomě. Já bych 

v její situaci sebevědomá teda rozhodně nebyla. Třeba četla spoustu článků na téma 

„nemáme padesát kilo a jsme krásné“ a to ji povzbudilo, aby byla na sebe pyšná. 

Má svoje tělo ráda?  

M: Vypadá, že je spokojená, že je na svých sto padesát kilo hrdá. 

A která postava se tobě nejvíc líbí a proč?  

M: Nejvíc se mi líbí sedmička. Mě holky, jako je třeba dívka na obrázku dvě, štvou, 

protože si myslí, že takhle má krásná holka vypadat. Ale já s tím nesouhlasím. Je jich 
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všude moc, vypadají, že jsou vyrobeny na pásu. Přitom sedmička je vlastně hezčí a ví, 

že musí zaujmout i něčím jiným než jenom postavou.   

Má svoje tělo ráda?  

M: Vypadá spokojeně sama se sebou, hezky se o sebe stará.  

Je ovlivněná médii?  

M: Je ovlivněná médii. Média jí podpořila ve vědomí, že je krásná taková, jaká je, 

a nemusí zaujmout postavou, ale i něčím jiným. Média hodně prezentují mužský názor 

na věc a často se ženy můžou o názoru chlapa dozvědět právě jen z těch médií.  

Děkuju za rozhovor.  

 

Rozhovor číslo 8 – Petra  

 Věk: 25 let  

 Vysoká škola: Vysoká škola Jana Amose Komenského, Praha 

Jaká sleduješ média? 

P: V televizi se koukám občas na kanál Prima Love, časopisy si moc nekupuji, jsem 

spíše internetový fanda.  

A co sleduješ na internetu?  

P: Na internetu si prohlížím pravidelně stránku FirstClass.cz, kde jsou články 

o úspěšných lidech. Pak už mám jen vytipovaných pár blogerek, které sleduji. Celkově 

ty obsahy jsou hodně pozitivní, inspirativní a jsou o seberozvoji.  

Proč jsi nejvíc právě na internetu?  

P: Je to hodně rychlé, když mě něco nezaujme, tak z článku hned vyskočím. Můžu si 

sama vybrat, co budu číst. Když chci hezké obrázky, jdu na Pinterest, když chci něco 

řešit s kamarádama, jdu na Facebook a zajímavé články najdu na svých oblíbených 

stránkách.  

Co ti surfování na internetu přináší?  

P: Funguje to pro mě jako urychlená inspirace. Když mám třeba špatný den, tak se tím 

i umím potěšit. Koukám na inspiraci v bydlení, kosmetiky, cestování, ráda se koukám 

na hezké věci.  

Děkuju za odpovědi. Teď přistoupíme k otázkám, kde tě poprosím se o tématu 

rozpovídat, a já se tě potom doptám na další věci. Jak je podle tebe v médiích 

prezentovaný ideál ženské krásy? 
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P: Je to spíš dívka, než žena. Teď funguje spíš přirozená krása, čistá pleť, husté obočí, 

žádné výrazné křivky, jsou v kurzu spíš menší ňadra, takže žádné silikony. A velký 

trend jsou velké kulaté zadky.  

A co si myslíš o realističnosti toho modelu?  

P: Určitě je to zobrazení realističtější než to, které bylo v kurzu, když jsem byla já 

v pubertě. To frčely holky z Pobřežní hlídky, které měly silikony, napletené vlasy. 

Určitě je zobrazení realističtější než to, které bylo v kurzu, když jsem byla v pubertě. 

V té době frčely holky z Pobřežní hlídky, které měly silikonové implantáty, napletené 

vlasy. Takže vnímám obrat k větší přirozenosti, který je rozhodně realističtější.  

Jaký vztah máš k tomuhle modelu?  

P: Je mi to příjemnější než trend z mé puberty. Když mi bylo patnáct, tak jsem chtěla 

silikony, teď jsem ráda, že je nemám.  

Jak často se s tímhle modelem setkáváš a v jakých médiích?  

P: Denně, ale možná je to tím, že na Instagramu likuju lidi, kteří tam dávají určitý typ 

fotek. 

Jaké máš pocity, když se s prezentací ideálu krásy v médiích setkáš? 

P: Jenom se mi to líbí, nemám u toho žádný konkrétní pocit. Maximálně se u toho 

zasměju, když vidím třeba slečnu s extrémně velkým zadkem. Fandím rozhodně trendu 

ženskosti, je to zábavné.  

Setkáváš se s tématem o ideálu ženské krásy i mimo média?  

P: Mám kolem sebe okruh kamarádek, který díky trendu velkého zadku, zjistily, že mají 

taky zadek, a začaly na něj různě posilovat. To je v realitě asi jediný příklad.  

Můžeš mi popsat, jaký je tvůj vztah k tělu?  

P: Určitě se to změnilo od puberty, kdy jsem řešila malá prsa. Teď už jsem si na svoje 

tělo zvykla a mám ho ráda. Teď se spíše soustředím víc na zdraví než na estetičnost. 

Řeším, co dělat, abych měla pevnou kůži nebo aby nebolely mě záda. Jsem ve fázi, kdy 

jsem kriticky schopná zhodnotit, co by se dalo zlepšit, a to, co se nedá zlepšit, tak s tím 

se umím smířit. 

Jakou partii máš na sobě ráda a proč?  

P: Mám ráda svoje nohy, jsou to jediná partie, o kterou se nemusím nijak starat. Jsou 

dlouhé a štíhlé, takže nemusím řešit jejich zeštíhlování a zpevňování.  

Jakou partii naopak na sobě ráda nemáš a proč?  

P: To budou ruce, konkrétně od loktu po rameno. Chybí mi v nich síla a jsou povadlé. 

Chtěla bych je mít do léta vypracované do tílka.  
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Jak tvůj vztah k tělu ovlivnily média?  

P: Asi málo, možná jen v pubertě, když byly v kurzu silikony, a já ještě sama se sebou 

nebyla úplně ztotožněná a neměla jsem žádné sexuální zkušenosti. To období už ale 

pominulo a teď už mě média neovlivňují. I když možná, když koukám na Instagram 

na nějaké svoje sportovní kamarádky, které si dělají selfie před zrcadlem po cvičení, 

tak mě to občas popíchne, abych si taky šla zacvičit. Taky miluju fotky před a po, 

když je na těch holkách vidět velký rozdíl.  

Jak se cítíš v obdobích jako je nový rok nebo před létem, kdy se v médiích asi 

nejvíc probírá témata hubnutí a cvičení?  

P: Na mě to působí neutrálně. Já se se sebou snažím něco dělat celoročně, takže média 

mě v tomto ohledu neovlivňují. To, že bude za pár měsíců léto a plavková sezona, vím 

tak nějak přirozeně a nečtu si o tom články, protože to bude beztak nějaká slátanina. 

Už vím, co na mě zabírá, a znám se, a nebaví mě číst nějaké obecné žvásty.   

Představ si, že si najednou přečteš deset příspěvků na blogu tvé oblíbené autorky 

zaměřené jen na diety a cvičení. Články jsou plné fotek dokonalých postav 

v plavkách. Jaké pocity v tobě prohlížení vyvolává?  

P: Mě to bavilo číst, pokud by u toho člověka byl vidět viditelný výsledek a byl třeba 

do detailu popsaný postup, jak toho dokázal, den za dnem. Jsou pro mě důležité 

konkrétní údaje, klidně i vědecké. Hlavně žádné obecné kydy. Ale nemám u toho žádný 

pocit.  

Máš na základě přečtení chuť rady z článků vyzkoušet? 

P: Zase by to záleželo na tom, co by to bylo za informace. Pokud by ten článek 

poskytoval konkrétní návod na viditelnou změnu a mě by tenhle typ změny zrovna 

zajímal, tak bych to klidně zkusila.  

Myslíš, že mají tyto obsahy sílu někoho ovlivnit?  

P: Ano, to určitě. Věřím tomu, že když se nějaká žena během Vánoc přejídala a cítí, 

že chce shodit pár kilo, koupí si časopis, kde tohle téma probírají, je tam příběh někoho, 

komu se to podařilo a doporučí i konkrétní sport nebo přípravky, které jí pomohou toho 

dosáhnout, tak jí to určitě může ovlivnit. Ale je pravda, že když si koupí deset žen ten 

samý časopis, tak to každou ovlivní jinak. A určitě musí být v tom člověku už zaseté 

semínko, že chce něco měnit, média ten impuls nepodnítí, ten tam musí už být. Podle 

toho si ten člověk vybere konkrétní médium a zaujme ho konkrétní informace.  
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Věříš informacím, které se tímto způsobem dozvíš?  

P: Já jsem člověk, který má potřebu si všechny informace ještě ověřit. Ráda si o věcech 

čtu vědecké články, u kterých je pravděpodobnost, že jsou tam pravdivé informace. 

Když mě zaujme nějaký výrobek, tak si před nákupem čtu recenze, najdu si diskuze, 

ve kterých se píše o zkušenostech s výrobkem. Takže mě to inspiruje, ale nejprve si to 

ověřím.  

Jsi bezprostředně po přečtení se svým tělem spokojená? 

P: Ano, já se nesrovnávám s fotkama v časopise ve stylu, že já tak nevypadám. Nechává 

mě to úplně chladnou.  

Teď budeme pracovat s fotografiemi postav žen. Můžeš mi říct, která z ženských 

postav na tebe působí jako nejvíc ovlivněná médii ve vztahu k vlastnímu tělu 

a proč sis vybrala právě tu?  

P: Je to pětka, protože je nadpřirozeně vychrtlá. Inspirovala se modelkama, chtěla taky 

tak vypadat, a přestala jíst. 

Mají svoje tělo ráda?  

P: Myslím, že nemá ráda svoje tělo. Nemá zdravý pohled na svoje tělo, jinak by 

vypadala jinak.  

A která postava se tobě nejvíc líbí a proč?  

P: Líbí se mi dvojka, je štíhlá, ale není vychrtlá. Vypadá zpevněně, ale nemá výrazné 

břišní svaly. Vypadá zdravě, cvičí několikrát do týdne, ale nepřehání to.  

Má svoje tělo ráda?  

P: Určitě ano, protože s takovou postavou by se měla ráda každá, to je sen.  

Jak na ní působí média?  

P: Já si tu slečnu představuju jako člověka, který miluje život, nic nehrotí, i když zdravě 

jí a cvičí, tak občas zhřeší a dá si skleničku vína. Média na ní nepůsobí, ani je nijak 

nevyhledává.  

Děkuju za rozhovor.  

 

Rozhovor číslo 9 – Radka 

 20 let  

 Vysoká škola ekonomie a managementu v Praze 
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Jaká sleduješ média? 

R: Přes den čtu zprávy na internetu, abych byla v obraze. Taky jsem online na mobilu, 

hodně často jsem na Facebooku. Večer si pak pustím i televizi.  

Který z těch médií je primární?  

R: Určitě internet, protože telefon mám v ruce celý den, kdežto televizi zapínám cíleně 

kvůli konkrétnímu pořadu, ne jen aby běžela jako kulisa.  

Proč jsi nejvíce zrovna na internetu?  

R: Je to nejdostupnější, protože telefon mám pořád u sebe a u počítače jsem celý den. 

Taky je to interaktivní zdroj informací, najdu si jen to, co mě zajímá.  

Co ti internet a sociální sítě přináší?  

R: Na facebooku mám přednastavené různé portály, odkud odebírám informace a různé 

články, a všechno je na jednom místě. Ale primárně jdu na facebook kvůli svým 

přátelům a tomu, že přes jejich chat často komunikuji s přáteli. Pak na feedu vidím 

nějakou zajímavou zprávu, která mě odvede na zdrojové stránky, pokud se chci 

dozvědět víc informací.  

Děkuju za odpovědi. Jak je podle tebe v médiích prezentovaný ideál ženské krásy? 

R: Řekla bych, že se vnímání krásy dost mění. Teď je boom odlišností, hodně vidím 

v médiích plus-size modelky a slečny jiných národností a ras, což mi přijde jako dobrý 

směr. Dřív to byla vysoká, bílá modelka s mírami 90-60-90. Teď je prezentace ženské 

krásy hodně rozmanitá, od malých modelek přes postižené modelky po plus-size 

modelky. Na Facebooku odebírám kanál Atlas of Beauty, na kterém rumunská 

fotografka zveřejňuje krásné ženy z různých kultur a každá je krásná svým vlastním 

způsobem. A dává to smysl, protože každému se líbí něco jiného. My tady u nás 

zastáváme americko-evropský model, kdy nám média předkládají jako ideál vysokou 

a hubenou krásku se světlou pletí. Přijde mi však, že se jednotvárný pohled díky 

rozmanitosti už docela nabourává. Pořád to ale nestačí. Líbí se mi akce od Dove, 

ve kterých zveřejňují přirozenou ženskou krásu, kterou vidíme na ulicích, žádné 

modelky.  

Jaký vztah máš k tomuhle modelu?  

R: Nový trend je mi moc sympatický. Ale jak jsem říkala, mělo by se přitvrdit, aby ženy 

různého vzhledu byly vnímané jako standard a ne jako výjimka. Přijde mi zvláštní, 

že když si návrhář vybere plus-size modelku, aby se o ní psalo jako o exotce. Naopak 

by to nikomu nemělo přijít divné, ale naprosto běžné. 
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A co si myslíš o realističnosti toho většinového modelu?  

R: Na jednu stranu to chápu, protože návrhář si vybere ten typ postavy, na kterém ty 

šaty vypadají pěkně a komu sluší, takže se zvyšuje šance, že vyprodá kolekci. Asi je to 

lety už nějaká ověřená představa, co se lidem líbí a co kolem sebe chtějí vidět, jinak by 

se o tom nikde nepsalo. Realistické ve smyslu, že takhle vypadá většina žen, to určitě 

není. Je to spíš taková lež, protože za každou podobnou fotkou je spousta práce 

v maskérně a pak ve Photoshopu. Stačí si přečíst statistiky, jak vypadá průměrná česká 

žena a ten výsledný průměr je hodně daleko od představovaného ideálu. Taky si 

myslím, že tím média můžou negativně ovlivnit mladší ženy, které nemají ke svému 

tělu nějaký zdravý vztah a myslí si, že tohle je normální a že by takto měly vypadat.  

Jak často s tímto ideálem v médiích setkáváš?  

R: Devadesát procent zobrazovaných žen v reklamách jsou ty hubené modelky 

a zbylých deset jsou ty rozmanité modelky, ženy z davu. Ale vždycky je z toho velké 

haló a média na to přehnaně upozorňují. Takže se s tím originálním modelem setkávám 

hodně často.  

Máš chuť se tomu ideálu přiblížit?  

R: Asi ne vědomě, není to tak, že bych chtěla vypadat jako modelka z nějaké reklamy. 

Docela často sleduju americké seriály, kde mám oblíbené herečky, kterým bych se 

v nějakém ohledu chtěla podobat. Určitě to na mě funguje jako taková podvědomá 

inspirace. Tím, že je mi někdo sympatický, tak mě napadne, že by mohlo být fajn, se 

tomu člověku přiblížit.  

Jaké máš pocity, když se s prezentací ideálu krásy v médiích setkáš? 

R: Snažím se nad to povznést, řeknu si, že takhle skoro nikdo nevypadá. Myslím, že nad 

tím mám svůj nadhled. Ale u těch hereček, ty mi nepřijdou tak vzdálené vzory jako 

modelky, které jsou z úplně jiné reality.  

Setkáváš se s tématem o ideálu ženské krásy i mimo média?  

R: Asi ne, většina lidí kolem mě to bere s rezervou a vědí, že skoro nikdo nemá míry 

90-60-90. Určitě se o tom s nikým ze svého okolí nebavím, není to téma.  

Můžeš mi popsat, jaký je tvůj vztah k tělu?  

R: Nejsem člověk, který se nějak výrazně prožívá, a zamávalo by se mnou kilo navíc. 

Podle mého názoru jsou některé věci dané a musím se je naučit mít ráda. A zkusím 

ovlivnit věci, které se dají změnit. Už dlouhou dobu jsem chtěla zhubnout, což se mi 

nedávno povedlo. Ale obecně na sobě nemám nějakou partii, kterou bych na sobě 

nesnášela. Jako celek se přijímám pozitivně. A to je myslím základ úspěchu, mám 
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zdravé sebevědomí. Vím, že se nemůžu líbit všem a ne všichni se líbí mně. Vždycky se 

jedná o subjektivní pohled. Proto si nemyslím, že člověk, který je podobný ideálu, má 

větší šanci na úspěch v partnerství a podobně. Ale média nám podsouvají představu, co 

se nám má líbit, i když to má každý hozené jinak.  

Jakou partii máš na sobě ráda a proč?  

R: Mám ráda svoje oči, jsou modré a veliké a máme je v rodině.  

Jakou partii na sobě naopak nemáš ráda a proč?  

L: Nemám ráda svoje břicho. Těžko se mi trénuje a musím se hodně snažit, 

aby vypadalo dobře. Chtěla bych ho mít ploché a posílené.  

Proměňoval se v čase tvůj vztah k tělu? 

R: Nemůžu říct, že bych si procházela nějakými dramatickými změnami, to ne. 

Ani v pubertě. Maximálně se mi dřív nelíbily moje odstáté uši, to, že mám jemné vlasy 

a v létě mám celý obličej plný pih, ale to už mě přešlo. 

Jak tvůj vztah k tělu ovlivnily média?  

R: Ano, ovlivnily, ale ne reklamami, spíš těmi filmy a seriály, to jsem třeba chtěla být 

podobná herečce Katie Holmes ze seriálu Dawsonův svět. Ovlivnilo mě to třeba 

při nákupu oblečení, kdy jsem v obchodě narazila na podobný svetr, jako měla Kate 

v seriálu, ale jiným způsobem, že bych chtěla hubnout nebo si barvit vlasy na blond, to 

ne.  

Jak se cítíš v obdobích jako je nový rok nebo před létem, kdy se v médiích asi 

nejvíc probírá témata hubnutí a cvičení?  

R: Já vnitřně vím, že bych před létem na sobě měla pracovat, ale média mi to navíc ještě 

připomínají, a to mě akorát rozčiluje. Víc mně vadí léto než nový rok, to necítím takový 

tlak.  

Vyhledáváš tyto obsahy? 

R: Ne, těm článkům nevěřím, radši si na téma hubnutí přečtu odbornou knížku nebo se 

rovnou poradím s doktorem.  

Představ si, že si před létem přečteš na Facebookové stránce Cosmopolitanu 

najednou několik článků zaměřených jen na diety a cvičení. Články jsou plné fotek 

dokonalých postav v plavkách. Jaké pocity v tobě prohlížení vyvolává?  

R: Články beru hodně s rezervou a moc jim nevěřím. Dokážu si říct, co tak může být 

pravda nebo co má pro mě smysl. To mě spíš inspirují zdravé recepty. Taky si ráda 

prohlížím fotky celebrit v plavkách, to mě baví. Úplně mě fascinuje, jak je třeba 
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vyfocená hvězda, co před třemi týdny porodila, a na fotce už v bikinách vypadá 

dokonale, to vůbec nechápu, jak je možné.  

Změní se po přečtení těch článků něco ve tvém životě?  

R: To ne, já ty články beru opravdu s rezervou, těm informacím moc nevěřím. Dřív 

jsem třeba cvičila podle Top dívky, ale jídlo a diety mě nikdy neovlivnily.  

Jakou mají podle tebe tyto obsahy sílu někoho ovlivnit?  

R: Myslím, že docela velkou, ale nedokážu to úplně posoudit. Jsou lidé, kteří výživě 

vůbec nerozumí, a ti pak věří všemu, co si přečtou. Pak na ně může mít článek hodně 

velký vliv. Taky hraje roli i výše intelektu, myslím, že chytřejší lidé si umí ty 

nepravdivé informace snáz odfiltrovat. 

Jsi bezprostředně po přečtení se svým tělem spokojená? 

R: To nejsem, ale není to způsobené obsahy těch článků, ale spíš tím, že mi média 

připomenou, že bych na sobě měla začít pracovat, a to je trochu stresující.  

Teď budeme pracovat s fotografiemi postav žen. Můžeš mi říct, která z ženských 

postav na tebe působí jako nejvíc ovlivněná médii ve vztahu k vlastnímu tělu 

a proč sis vybrala právě tu?  

R: Asi pětka, protože je nejhubenější a média jí v tomto směru ovlivnily. Média určitě 

můžou ovlivnit, že žena chce být hubenější.  

Má svoje tělo ráda?  

R: Myslím, že ano. Protože tento typ těla je prezentovaný v médiích jako ten hezký, ona 

to tělo má, takže je spokojená.  

A která postava se tobě nejvíc líbí a proč?  

R: Nejvíc se mi líbí dvojka, vypadá zdravě. Má pevnou postavu, nemá ale moc viditelné 

svaly, což je dobře, svaly se mi na ženách moc nelíbí. 

Má svoje tělo ráda?  

R: Myslím, že ano. Je vidět, že na sobě pracuje, pravidelně cvičí, proto se i ve svém těle 

cítí dobře.  

Je ovlivněná médii?  

R: Ano, je. Chce třeba vypadat dobře do plavek, v tom jí média můžou ovlivňovat.  

Děkuju za rozhovor.  

 

Rozhovor číslo 10 - Veronika 

 Věk: 23 let  

 Vysoká škola: Vysoká škola ekonomická v Praze 
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Jaká sleduješ média? 

V: Především sleduju internet, internetové zpravodajství jako idnes.cz. Televizi v Praze 

nemám, takže to jde úplně mimo mně a tištěná média čtu spíš výjimečně.  

A co sleduješ na internetu?  

V: Můžeme začít Facebookem, kde jsem opravdu hodně a na něj jsou navázané různé 

články, které tam sdílejí moji kamarádi, nebo tam zveřejňují stránky, které odebírám. 

Pak hodně čtu věci, které jsou na Seznamu.cz a na Idnes.cz.  

Proč nejvíc sleduješ právě Facebook?  

V: Pro mě je to nástroj ke sdílení a jsem díky němu v kontaktu se svými kamarády. Je to 

mě nejpřístupnější kanál, mám smartphone, kde mám Facebook aplikaci a Facebook si 

zapnu i doma na počítači. Většinou to ale Facebookem začíná, protože tam na mě 

vykoukne zajímavý článek a za chvilku už jsem na té internetové stránce.  

Co ti sledování Facebooku přináší?  

V: Sleduju na něm nejvíce informace o přátelích, zároveň se u toho odreaguju, protože 

tam jsou i jiné věci jako právě ty zajímavé články a tak.  

Děkuju za odpovědi. Teď přistoupíme k otázkám, kde tě poprosím se o tématu 

rozpovídat, a já se tě potom doptám na další věci. Jak je podle tebe v médiích 

prezentovaný ideál ženské krásy? 

V: I když se občas objeví někde článek, že by ženská krása měla být vnímaná jinak, 

jak jsou třeba hezké XXL modelky, tak stejně, co si budeme povídat, ten ideál je 

blondýna 90–60-90, která je hubená. To je obrázek, který když zapnu Seznam.cz, 

tak vidím každý den. Ať už formou článků nebo i formou drbů o celebritách, kde které 

hvězdě vykoukl špíček, a že je to špatně. Pořád je to ta samá představa, i když se čas 

od času objeví články, ať to my holky bereme v klidu, protože jsme všechny krásné, 

nebo článek „jak to vidí muži“, ale to je jeden článek ze sta.  

A co si myslíš o realističnosti toho modelu?  

V: Není vůbec realistický. Zvlášť tady v Čechách, kde jsou holky „krev a mlíko“. Spíš 

mi přijde, že to může akorát zbytečně plést mladým holkám hlavu, a pak můžou začít 

s anorexií a bulimií. Já si třeba řeknu, že ta holka z časopisu je hezká, ale každá takhle 

nemůžeme vypadat, jsme každá jiná.  

Jaký vztah máš k tomuhle modelu?  

V: Když ty holky nejsou úplně kost a kůže, tak se mi to většinou líbí, jsou hezké. 

Většinou to jsou ženy z showbyznysu, o které se stará armáda lidí. Takže přeju jim to. 

Ale neříkám si, chtěla bych být jako ony, to ne. Určitě mi tenhle model nevadí.  
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Jak často se s tímhle modelem setkáváš a v jakých médiích?  

V: Já bych řekla, že na internetu jsou tyhle články denodenně, každý den narazím 

na Seznamu na články „kdo přibral“, „kdo zhubnul“, „kdo si nechal udělat nová prsa“, 

různé porovnání. Pořád je tam něco. A když to nejsou tyhle články, tak jsou to články 

o dietách, kterých je po novém roce taky spoustu.  

Jaké máš pocity, když se s prezentací ideálu krásy v médiích setkáš? 

V: Třeba když mám špatnou náladu, tak mě to může i naštvat, to jo. Já sama za sebe to 

beru v klidu, ale spíš mě vytáčí, že můžou plést hlavu těm mladším holkám, které si 

moc nevěří, a může jim to až ublížit. Když už je jim třeba dvacet let a víc, tak už ta 

holka ví, že aby zhubla, tak nemá jíst sladkosti, nepřecpávat se večer a jít si zaběhat, 

ale když jsou v pubertě, tak z toho nemají ještě rozum. Když se třeba já zrovna 

pokouším o dietu, tak mě ty články třeba trochu rozmrzí, ale to je tak všechno. Určitě to 

pro mě, že vidím hezkou hubenou holku, není motivace.  

Setkáváš se s tématem o ideálu ženské krásy i mimo média?  

V: Ano, určitě, skoro pořád. V práci a ve škole se pořád řeší diety a cvičení, co dělat, 

abych měla bezvadnou postavu. A pak i doma, přítel a rodina o ideálu krásy často 

mluví. Mám až moc upřímnou maminku, která když vidí, že jím sladké, říká „nejez to, 

zadek neutáhneš“, i když narážku říká z legrace. Uvědomuji si, že v sobě máme 

zakořeněné srovnání. Platí, že hezká holka má být štíhlá, to se nezměnilo. Setkávám se 

s tím každý den. Možná to vnímám víc než ostatní, protože nejsem ten typ kost a kůže, 

ale přijde mi, že se to řeší pořád a všude. 

A ten pocit, že chceš zhubnout, do jaké míry je podle tebe způsoben vlivem médií?  

V: Já mám pocit, že je do určité míry způsoben mým selským rozumem, na druhou 

stranu hodně si čtu všechny ty články na internetu a na Facebooku „co jíst“, „co nejíst“, 

„co je dobře a co je špatně“. Takže asi na mě působí oba dva vlivy. Ale články 

o postavě a jídle a čtu vážně každý den, takže vliv tam určitě bude.  

Můžeš mi popsat, jaký je tvůj vztah k tělu?  

V: Teď byla plesová sezona, takže se necítím nic moc. V těch plesových šatech vidím, 

co všechno ještě musím zlepšit, a to mému vztahu k tělu moc neprospělo, mám spíš 

negativní vztah. Dva roky zpátky jsem opravdu hodně zhubla, protože mi doktor řekl, 

že mám vysoký cholesterol a že musím zhubnout nebo budu brát prášky. To mě 

extrémně namotivovalo a povedlo se mi hodně kil shodit. Jenže po tom všem snažení 

jsem zjistila, že mi cholesterol klesl jen o hodně málo, což mě pro změnu demotivovalo 

a já jsem pak postupně sledovala, jak ty všechny ztracený kila zase postupně nabírám 
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zpátky. A to jsem si řekla, co to dělám, a snažím se je zase srážet dolů. Takže teď 

nejsem spokojená, ale v průběhu času to kolísá. Teď se blíží plavková sezona, to je 

dobrý strašák, takže se o to shazování snažím ještě víc než jindy. 

Jakou partii na sobě nemáš ráda a proč?  

V: Nemám ráda svoje břicho a stehna, jsou moc veliký, oplácaný tukem. Nepotřebuju, 

abych byla jako nit, ale tyhle partie bych chtěla zeštíhlit a vytvarovat. 

Jakou partii na sobě naopak máš ráda a proč?  

V: Já si myslím, že zadní partie nejsou úplně hrozný. Mám malý a docela dobře 

vytvarovaný zadek, vidím v něm nejmenší problém.  

Jak tvůj vztah k tělu ovlivnily média?  

V: Myslím, že ne, a pokud ano, tak jsem si to neuvědomovala. Přijde, že jsem se dřív 

ani tolik neřešila jako poslední dva roky, co jsem tady v Praze. Až tady jsem začala číst 

všechny ty články o hubnutí, o stravě. Asi je to spojené s velkoměstem, nastoupila jsem 

do školy a do práce, kde jsem kolem sebe měla nové lidi, a taky jsem na ně chtěla dobře 

zapůsobit. Články a lidi mě tvarovaly zase jiným směrem, než to bylo dřív.   

Vždycky si měla stejný vztah k tělu nebo se v průběhu let nějak proměňoval?  

V: Ten vztah se mění. Před dvěma lety, v 21, jsem byla spokojená, zrovna se mi dařilo 

hubnout, do toho jsem začala chodit se svým přítelem, všechno šlo dobře a já na sebe 

byla pyšná. Pořád mám pocit, že to jde nahoru dolů, podle toho, jak se mi více či méně 

dařilo hubnout, ale ten největší výkyv byl asi po tom, co jsem po tom úspěšném shození 

kil je pomalu zase začala nabírat.  

Jak se cítíš v obdobích jako je nový rok nebo před létem, kdy se v médiích asi 

nejvíc probírá témata hubnutí a cvičení?  

V: Já musím říct, že zrovna v těchto obdobích, které si uvedla, mám tendenci 

bilancovat, jak vypadá můj život, řeším svůj stav a tak. Přirozeně začnu o sobě více 

přemýšlet a možná i díky tomu pak více čtu a vnímám tenhle typ článků. Člověk má 

chuť se sebou něco udělat a kolikrát mi to pomůže se odhodlat, namotivuje mě to k akci. 

Řeknu si, že když to zvládly ony, tak já přece taky. Když narazím na zaručený tip na to, 

jak zhubnout, řeknu si, že to zkusím. Když narazím na zaručený tip na to, jak zhubnout, 

tak si říkám, že to zkusím, ale taky už jsem párkrát narazila. Zkusila jsem spoustu diet 

z článků, které vychvalovaly, že jsou nejlepší volba a jak zabírají, a já po nich přibírala 

jako třeba dieta 5 + 2. Na každého to působí nějak jinak. Podle toho jsem buď byla 

spokojená, nebo naštvaná. 



   

 

120 

  

Představ si, že si najednou přečteš deset článků na Idnes.cz zaměřené jen na diety 

a cvičení. Články jsou plné fotek dokonalých postav v plavkách. Jaké pocity v tobě 

prohlížení vyvolává?  

V: Občas se mi stane tahle situace, kdy si toho na tohle téma přečtu hodně najednou 

a pak se mi z toho zavaří mozek. Nevím, co si z toho mám vzít – co mám zkusit a co už 

ne, tam psali tohle a jinde zase úplný opak. A úplně nejhorší je, když si všechny tyhle 

články přečtu před spaním a v hlavě mi to šrotuje, co budu dělat od rána jinak. 

A co budeš od rána dělat jinak?  

V: To bylo asi před týdnem, kdy jsem si přečetla hodně článků na toto téma a řekla jsem 

si dost a od té doby se mi úspěšně daří nejíst sladké.  

Důvěřuješ obsahům, které si kolem téma postava, stravování a cvičení v médiích 

přečteš?  

V: Jak kterým. Po svých zkušenostech s neúspěšnými dietami, už si ty informace lépe 

třídím a promýšlím, hodně mi v tom pomáhá selský rozum.  

Máš na základě přečtení chuť rady z článků vyzkoušet? 

V: Mám, ale taky ne všechny. Kolikrát si ty rady vyzkouším, hlavně hodně ráda vařím 

a různé odlehčené recepty si podle receptu uvařím, i když je teda pak většinou jím sama, 

protože zbytek rodiny light jídlům moc nefandí. Ať už recepty nebo různé posilovací 

cviky na všechno, ale po vyzkoušení už si vytřídím, co mi vyhovuje a budu dělat dál 

a co ne.  

Jsi bezprostředně po přečtení se svým tělem spokojená? 

V: Jsem méně spokojená. Díky článkům pak o sobě víc přemýšlím a já vím, že bych tu 

postavu měla vylepšit. Takže dumám nad tím, proč mi to nejde.  

Teď budeme pracovat s fotografiemi postav žen. Můžeš mi říct, která z ženských 

postav na tebe působí jako nejvíc ovlivněná médii ve vztahu k vlastnímu tělu 

a proč sis vybrala právě tu?  

V: Já bych řekla, že to bude číslo 1. Ta mi přijde, že je z nich nejhubenější, 

až nepřirozeně. Je to normální holka, ale snaží se zhubnout až moc. Že se nechala 

„zblbnout“ dietama z médií.  

Má svoje tělo ráda?  

V: Myslím, že má svoje tělo ráda. Má dobrou postavu, měla by být se sebou spokojená.  

A která postava se tobě nejvíc líbí a proč?  

V: Z mého pohledu se mi nejvíc líbí sedmička. Není ani vyhublá, ani silnější, taková 

zdravá holka typu „krev a mlíko“.  
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Má svoje tělo ráda?  

V: Myslím, že ano. Břicho má malé a vypracované, prsa velká, ta by mohla být 

spokojená. 

Je ovlivněná médii?  

V: Bude taky ovlivněná, ale ne tak moc jako ta jednička. Určitě bude média vnímat 

a bude řešit diety, ale nebude si to tak připouštět k tělu, nechává si ten zdravý rozum.  

Děkuju za rozhovor.  

 

Rozhovor číslo 11 - Zuzana 

 Věk: 24 let  

 Vysoká škola: Univerzita Karlova – Fakulta sociálních věd, Praha 

Jaká sleduješ média? 

Z: Protože pracuju v médiích, tak média sleduju hodně. Čtu Respekt, z online médií 

pak sleduju Aktuálně.cz, ze sociálních sítí mám účet na Facebooku, Instagramu 

a Pinterestu. Z televize sleduju jen internetovou DVTV.  

Které z těch médií je tvoje primární?  

Z: Asi nejčastěji čtu právě Respekt. Zbytek sleduju více sporadicky.  

Proč právě Respekt a ne jiné médium?  

Z: Respekt je mi ze všech médií nejbližší a vyhovuje mi styl psaní, témata a názory.  

Co ti čtení Respektu přináší?  

Z: Díky Respektu si informace, které získávám z Aktuálně.cz, dávám do souvislostí. 

Takže to pro mě není jen získávání informací, ty si přečtu jinde.  

Děkuju za odpovědi. Teď přistoupíme k otázkám, kde tě poprosím se o tématu 

rozpovídat, a já se tě potom doptám na další věci. Jak je podle tebe v médiích 

prezentovaný ideál ženské krásy? 

Z: Mám pocit, že poslední dva až tři roky se ideál trochu změnil. Už to není vychrtlá 

modelka – žirafa s dlouhýma nohama, což je pro 99 procent holek absolutně 

nerealistická představa. Ženská krása se posouvá do sféry normálních žen, jako jsou 

třeba holky s větším pozadím. Takové dívky žijí zdravě a cvičí. Ale vždy jsou dívky 

v médiích štíhlé a mají hezký obličej. 

A co si o této představě myslíš?  

Z: Myslím si, že je dobře, že se trend vyvinul víc tímhle směrem. Za mě je tohle více 

dosažitelná představa než ta předešlá, nedosažitelná. 
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A ty tento model ideálu krásy přijímáš? 

Z: Není důvod, abych ho nepřijímala, je to zdravý a atraktivní model. Jenomže já se asi 

pořád měřím s tím ideálem, co byl ty dva až tři roky zpátky. Takže se snažím málo jíst, 

večer spíš vůbec, abych si právě udržela štíhlou postavu a třeba i trochu zhubla. 

Rozhodně jsem ráda, že se to změnilo, vím, že kdybych trochu přibrala, tak to 

v porovnání s tím novým ideálem není katastrofa a budu v normě. 

Jak často se s tímhle modelem setkáváš a v jakých médiích?  

Z: Řekla bych denně, i když si to úplně neuvědomuju. Všude na mě skáčou reklamy, 

venku billboardy, internetová reklama, sdílené články mých přátel na Facebooku. 

Nevím o jednom médiu, na kterém bych se tímto potkávala nejčastěji.  

Jaké máš pocity, když se s prezentací ideálu krásy v médiích setkáš? 

Z: Řekla bych, že neutrální, já toto téma nijak aktivně nevyhledávám, nezajímá mě, spíš 

si téma najde mě. I když teď, jak nad tím přemýšlím, tak možná, že se mu vyhýbám 

záměrně, abych o sobě a svém tělu nemusela přemýšlet a cítit se špatně. 

Setkáváš se s tématem o ideálu ženské krásy i mimo média?  

Z: Setkávám, to ano. Nejvíc tohle téma asi řeší moje kamarádky, co dělat, když trochu 

přiberou nebo nějaké trendy ve výživě a tipy na nové cvičení. Já se třeba do toho tématu 

nerada zapojuju – nebaví mě, ale nechám je o tom vyprávět. 

Můžeš mi popsat, jaký je tvůj vztah k tělu?  

Z: Takový průměrný, občas odklon trochu do negativna. Mám se docela ráda, ale mohlo 

by to být určitě lepší. Nemám na sobě ráda svoje břicho, vadí mi, že nemám žádný pas 

jako třeba postavy typu 90 – 60 – 90. Proto ho co nejvíc zakrývám oblečením, které ho 

buď úplně zakryje, nebo ho alespoň trochu vytvaruje, třeba šaty nebo chytře střižené 

sukně. Taky mám širší stehna a větší zadek, ale to mi nevadí, to je ženské a skoro to 

neřeším. Ale ten pas mě štve a taky to, že s tím vlastně nic nemůžu dělat.  

Jakou partii na sobě naopak máš ráda a proč?  

Z: To bude obličej, ten je takový líbivý, povedl se.  

Jak tvůj vztah k tělu ovlivnily média?  

Z: Ne nijak zvlášť, a jestli ano, tak nevědomě. Na druhou stranu jako normu 

při vyhodnocování mé postavy používám mediální představu starou pár let. Takže je 

pro mě těžké rozlišit, nakolik se na mém vztahu k tělu podílela média. Ale nějakým 

dílem určitě ano.  
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Vždycky si měla stejný vztah k tělu nebo se v průběhu let nějak proměňoval?  

Z: Kolem dvaceti jsem docela hodně přibrala a to byl okamžik, kdy jsem se začala více 

pozorovat -  jak vypadám nahá v zrcadle, co jím, jak vypadá pas v různém typu 

oblečení. Těch pět kilo jsem pak už nezhubla. Dalo by se říci, že pár let už se ve svém 

těle necítím spokojená na sto procent. 

Jak se cítíš v obdobích jako je nový rok nebo před létem, kdy se v médiích asi 

nejvíc probírá témata hubnutí a cvičení?  

Z: Nový rok mě vůbec nebere a vůbec neřeším nějaký mediální tlak. Možná je, ale já ho 

nevnímám. Co se ale týká období před létem, tam už je to jiné. Média fungují jako 

taková připomínka, že budu za pár měsíců v plavkách, a z toho se mi dělá špatně, 

protože vím, že mám hodně co zlepšovat. Na jednu stranu sice vymýšlím, 

co podniknout, abych nějak zamaskovala svůj „pas nepas“, na druhou stranu je 

už na nějaké velké změny pozdě. Rozhodně ten tlak cítím. A i když se snažím tyto 

články nečíst, tak na mě všude vyskakují, zejména na Facebooku. 

Představ si, že si prohlížíš speciální číslo zaměřené jen na diety a cvičení. Je plné 

fotek dokonalých postav v plavkách. Jaké pocity v tobě prohlížení vyvolává?  

Z: Mě by prohlížení takového časopisu asi bavilo jenom hodně krátce. Neumím si 

představit, jak moc znuděná bych musela být, abych takový časopis četla. Navíc si 

během prohlížení člověk říká, že na něj tohle nefunguje, proč tam tyto tipy píšou pořád 

dokola, každý už to musel číst stokrát. Nuda je to hlavně proto, že už se člověk zná a ví, 

co musí dělat, aby posílil nebo zhubl, a většinou se z těchto časopisů nic nového 

nedozvím. Maximálně si tak vyhlídnu nějaký recept, který vyzkouším, ale nic jiného asi 

ne. 

Myslíš, že takto zaměřené obsahy mají schopnost lidi ovlivnit?  

Z: Řekla bych, že můžou, ale hodně závisí na tom, koho. Asi někoho, koho zajímá 

zdravý životní styl nebo pravidelně cvičí. Nebo je to třeba mladší holka a nemá o tom 

tématu moc načteno, případně si moc nevěří.  

Důvěřuješ obsahům, které si kolem téma postava, stravování a cvičení v médiích 

přečteš?  

Z: Věřím, vůbec to nezpochybňuju, ale už, když si ten článek čtu, tak si říkám, tohle 

na mě funguje, tohle ne, tohle už jsem několikrát četla. Mám takový vnitřní filtr, 

ale jinde si pravdivost informací nezjišťuju.  
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Jsi bezprostředně po přečtení se svým tělem spokojená? 

Z: Právě že vůbec, takže to radši vůbec nečtu! Já vím, že nemám pas a mám velký 

zadek, a taky vím, co se s tím dá a nedá dělat, takže mě podobné fotky a články dokážou 

hodit akorát do deprese, že jsem tlustá. 

Teď budeme pracovat s fotografiemi postav žen. Můžeš mi říct, která z ženských 

postav na tebe působí jako nejvíc ovlivněná médii ve vztahu k vlastnímu tělu 

a proč sis vybrala právě tu?  

Z: Myslím, že je to postava číslo 4. Je hodně vysportovaná, řekla bych až moc, a proto 

může být ovlivněná médii, který se zabývají bodybuildingem. Hodně cvičí a hlídá si, co 

jí, nejspíš má připravený jídelníček od trenéra.  

Má svoje tělo ráda?  

Z: Má svoje tělo ráda, hodně na něm pracuje, dělá pro to maximum, takže je se sebou 

spokojená.  

A která postava se tobě nejvíc líbí a proč?  

Z: Hodně se mi líbí dvojka, vypadá, že tu postavu má zadarmo, že se takhle narodila. 

Rozhodně je s postavou spokojená. Je na ní vidět, že si užívá života a také pozornosti 

mužů. Podle mně je velmi atraktivní. Tak úzký pas bych chtěla mít taky. 

Je ovlivněná médii?  

Z: Myslím, že minimálně. Je opravdu spokojená, zdravě jí a cvičí, ale nenechá se médii 

ovlivnit – ví, že vypadá dobře a že přitahuje muže.  

Děkuju za rozhovor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 3 Myšlenková mapa  

 

Zdroj: vlastní výzkum, 2016 

 


