
Univerzita Karlova v Praze 

Husitská teologická fakulta 

Magisterská práce 

, , v v 

POJETI IDEALU ZENY A MUZE 
v, v 

V NASI SPOLECNOSTI 

THE CONCEPTION OF WOMAN AND MAN'S IDEAL 
IN CZECH SOCIETY 

Alice Marciszová 

Praha 2006 



Pojetí ideálu ženy a muže v naší společnosti 

Jméno autora: Alice Marciszová 

Studijní obor: Učitelství náboženství, etiky a filozofie 

Vedoucí magisterské práce: Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D. 

Pracoviště: Katedra učitelství 

Rok obhajoby: 2006 

2 



The Conception ofWoman and Man's Ideal in 

Czech Society 

Author' s name: Alice Marciszová 

Branch of study: Teaching of religion, ethic and philosophy 

Department: Department of teaching 

Supervisor: Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D. 

The year of presentation: 2006 

3 



Prohlašuji, že jsem magisterskou práci vyhotovila samostatně pod vedením 

Mgr. Pavlíny Janošové, Ph.D. a s použitím uvedené literatury. 

Praha, červenec 2006 

tL' A. ~--.... : ........ :~/ 

4 



Ráda bych poděkovala Mgr. Pavlíně Janošové Ph.D. za veškerou pomoc, 

kterou mi při vypracování této práce poskytla. 

Marťákovi děkuji za psychickou podporu a nekonečnou trpělivost © 

5 



Věnováno mamce a Mirkovi. 

6 



OBSAH 

Úvod 11 

Teoretická část 14 

1. Kulturní a historická podmíněnost vnímání tělesného ideálu krásy 15 

1.1 Ideál krásy z hledisky estetiky 15 

1.2 Kulturní vlivy 15 

1.3 Historický vývoj ideálu krásy 17 

2. Pravěk 18 

2.1 Doba 18 

2.2 Umění, obřady a pojetí ženy 19 

3. Starověk - Řecko-římská společnost 20 

3.1 Počátky evropské civilizace 20 

3.2 Období antiky 21 

3.3 Antické umění a pojetí krásy 22 

3.4 Řecký a římský tělesný ideál muže a ženy 23 

4. Středověk 25 

4.1 Doba a lidé 25 

4.2 Umělecké ztvárnění krásy 25 

4.3 Tělesný ideál krásy v období gotiky 27 

4.4 Vztah k obezitě 28 

5. Renesance 29 

5.1 Životní styl na přelomu středověku a novověku 29 

5.2 Renesanční člověk 29 

5.3 Pojetí renesanční krásy 29 

5.4 Tělesný ideál ženy a muže 30 

5.5 Správná ženská krása (úryvek z dobové literatury) 31 

6. Sedmnácté a osmnácté století 32 

6.1 Období baroka 32 

6.2 Rokoko a klasicismus 32 

6.3 Pojetí krásy a módního vzhledu 33 

6.4 Tělesný ideál ženy a muže 33 

6.5 Vztah k obezitě 34 

7 



7. Devatenácté století 35 

7.1 Doba 35 

7.2 Pojetí krásy v 19. století 35 

7.3 Ideál tělesné krásy 36 

7.4 Tělesný vzhled jako obraz zdraví 36 

8. Dvacáté století 37 

8.1 Doba 37 

8.2 Ženské tělo ... 37 

... na počátku století 37 

... v období mezi válkami 38 

... ve 40. letech 39 

... v 50. letech 39 

... v 60. a 70. letech 39 

... v 80. a 90. letech 40 

8.3 Mužské tělo ... 41 

... od počátku století do 50. let 41 

... v 80. a 90. letech 42 

9. Současnost 43 

9.1 Aktuální stav - vzhled a peníze 43 

9.2 Způsob vnímání těla a idealizace štíhlosti 43 

9.3 Vliv médií 44 

9.4 Účinky zobrazování ideálních postav 45 

9.4.1 Subjektivní hodnocení - sebepojetí 45 

9.4.2 Objektivní hodnocení 45 

9.4.3 Rozpor mezi subjektivním a objektivním 

hodnocením u žen 46 

9.4.4 Rozpor mezi subjektivním a objektivním 

hodnocením u mužů 47 

9.5 Další vývoj ... 49 

9.6 .. , snižování vlivu mediálních vzorů ajejich obměna 50 

Praktická část 52 

1. Cíl výzkumu 53 

2. Charakteristika skupiny respondentů 54 

3. Metody výzkumu 57 

8 



4. Hypotézy 58 

5. Provedení výzkumu a metody vyhodnocení 59 

6. Vyhodnocení získaných dat 61 

6.1 Srovnání respondentů podle pohlaví 62 

6.1.1 Osobní ideál 62 

6.1.1.1 Partnerství 62 

6.1.1.2 Intimita a sex 64 

6.1.1.3 Vzdělání a rodina 65 

6.1.1.4 Životní styl 66 

6.1.1.5 Další osobnostní charakteristiky 67 

6.1.1.6 Celkové hodnocení ideálu 68 

6.1.1.7 Celkový vzhled 69 

6.1.1.8 Bližší charakteristiky vzhledu 70 

6.1.1.9 Shrnutí 72 

6.1.2 Společenský ideál 74 

6.1.2.1 Partnerství 74 

6.1.2.2 Intimita a sex, vzdělání a rodina 75 

6.1.2.3 Životní styl 77 

6.1.2.4 Další osobnostní charakteristiky 78 

6.1.2.5 Celkové hodnocení ideálu 79 

6.1.2.6 Celkový vzhled 80 

6.1.2.7 Bližší charakteristiky vzhledu 81 

6.1.2.8 Shrnutí 82 

6.2 Srovnání pojetí osobního a společenského ideálu 84 

6.2.1 Ženy 84 

6.2.1.1 Partnerství 84 

6.2.1.2 Intimita a sex 86 

6.2.1.3 Vzdělání a rodina 86 

6.2.1.4 Životní styl 87 

6.2.1.5 Další osobnostní charakteristiky 

a celkové hodnocení ideálu 88 

6.2.1.6 Celkový vzhled 90 

6.2.1.7 Bližší charakteristiky vzhledu 91 

6.2.1.8 Shrnutí 92 

9 



6.2.2 Muži 93 

6.2.2.1. Partnerství 93 

6.2.2.2 Intimita a sex, vzdělání a rodina 94 

6.2.2.3 Životní styl 96 

6.2.2.4 Další osobnostní charakteristiky 97 

6.2.2.5 Celkové hodnocení ideálu 98 

6.2.2.6 Celkový vzhled 99 

6.2.2.7 Bližší charakteristiky vzhledu 100 

6.2.2.8 Shrnutí 101 

6.3 Srovnání respondentů podle typu studia 102 

6.3.1 Osobní ideál 102 

6.3.1.1 Partnerství 102 

6.3.1.2 Intimita a sex 104 

6.3.1.3 Vzdělání a rodina 104 

6.3.1.4 Životní styl 105 

6.3.1.5 Další osobnostní charakteristiky 

a celkové hodnocení ideálu 

6.3.1.6 Celkový vzhled 

6.3 .1.7 Bližší charakteristiky vzhledu 

6.3.1.8 Shrnutí 

6.3.2 Společenský ideál 

6.3.2.1 Partnerství 

6.3.2.2 Intimita a sex a vzdělání 

6.3.2.3 Rodina 

6.3.2.4 Životní styl a další 

osobnostní charakteristiky 

6.3.2.5 Celkové hodnocení ideálu 

6.3.2.6 Celkový vzhled a bližší 

charakteristiky vzhledu 

6.3.2.7 Shrnutí 

106 

108 

109 

110 

111 

111 

112 

113 

114 

115 

7. Diskuze hypotéz 

Závěr 

117 

119 

120 

128 

132 

134 

Summary 

Seznam použité literatury 

10 



Seznam příloh 136 

11 



ÚVOD 

Tato práce je věnována pojetí ideálu ženy a muže v naší společnosti. 

Domnívám se, že problematika ideálů se lidí dotýká více než by si někteří 

mohli myslet anebo si byli ochotni přiznat. Zejména osobní ideál je věcí 

týkající se v podstatě každého člověka, protože se vztahuje k výběru partnera. 

Také společenský ideál rozhodně nestojí na okraji zájmu. I když si to mnozí 

možná neuvědomují, vůči mediálním obrazům se nějak vymezují. Nezáleží na 

tom, jestli je kritizují či s nimi souhlasí a podléhají jim anebo je ignorují. 

Každý z těchto postojů znamená, že se člověk s těmito obrazy setkal a proto 

bylo nutné si na věc utvořit nějaký názor. Na základě této domněnky jsem se 

rozhodla výzkumem ověřit, jak se k této problematice staví studenti vysokých 

škol, resp. jak si představují svého partnera ajak vnímají společenský ideál. 

Výzkumu je věnována praktická část, která vychází z analýzy dotazníků 

vytvořených za účelem zjištění pojetí osobního a společenského ideálu a která 

tvoří stěžejní část této práce. Výzkum porovnává vnímání osobního ideálu ve 

skupině žen a mužů, dále pojetí osobního a společenského ideálu ve skupině 

humanitních a nehumanitních studentů a také srovnává osobní a společenský 

ideál zvlášť u mužů a u žen. Získané výsledky byly vyhodnocovány metodou 

Chí kvadrátu (X2
) a zjištěné poznatky zpracovány do tabulek, které jsou 

samostatně interpretovány. 

Praktické části předchází část teoretická, která je rozčleněna do devíti 

kapitol věnovaných historickému vývoji ideálu krásy. První kapitola se zabývá 

kulturní a historickou podmíněností vnímání tělesného ideálu krásy. Následuje 

osm kapitol, z nichž každá se zaměřuje na určitou historickou epochu, 

pravěkem počínaje a současností konče. Každé historické období je nejdříve 

více či méně charakterizováno z obecného hlediska. Domnívám se, že to může 

pomoci pochopit soudobou situaci a mentalitu lidí, což se odráží v umění, které 

je výchozím bodem ke zjištění nejen pojetí krásy jako takové, ale také 

tělesného ideálu. 

Ve své práci, zejména v teoretické části, vycházím především 

z výsledků výzkumů provedených Ludmilou Fialovou, která uvádí, že 

problematice tělesného ideálu, sebepojetí a souvislostem mezi objektivním a 

subjektivním hodnocením tělesných proporcí se česká odborná literatura 
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v poslední době příliš nevěnuje (Fialová, 2001). Velmi přínosné byly také 

studie Vladimíra Boka (1974, 1983), které byly zaměřeny na vzhled lidského 

těla z estetického hlediska. Nicméně všechny výše uvedené výzkumy se 

zabývají ideálem výhradně z hlediska tělesnosti. Tímto směrem se ubírá také 

teoretická část. Přínos této práce proto vidím především v její praktické části, 

která byla zaměřena na pojetí ideálu jako celku psychických a fyzických 

vlastností jedince. 
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1. KULTURNÍ A HISTORICKÁ PODMÍNĚNOST 

VNÍMÁNÍ TĚLESNÉHO IDEÁLU KRÁSY 

1. 1 Ideál krásy z hlediska estetiky 

Krása jako pojem, stejně jako krása těla, byla předmětem zájmu mnoha 

myslitelů už od počátku dějin. Počátky všech vědeckých disciplín sahají, jak je 

známo, až ke starověké filozofii, která se, mimo jiné, zabývala také krásou. 

Později se krása stala předmětem samostatného oboru - estetiky. Estetikou 

lidského těla se zabývá celá řada profesí, výtvarnými umělci počínaje a lékaři 

či tělovýchovnými pedagogy konče. Každá z těchto profesí přitom nabízí různý 

náhled na estetiku těla. Zatímco lékař ji spojuje se zdravotním hlediskem, 

pedagog usiluje o všestranné rozvinutí těla. Jinak na estetiku těla nahlíží 

antropolog. 

Podle Fialové (2001, s. 96) "je krása lidského těla výsledkem vrozených 

dispozic a vlivu společenských a kulturních podmínek, které určují estetické 

ideály a normy, jež formují osobnost člověka po stránce psychické i .fyzické". 

Pojetí tělesného vzhledu z estetického hlediska je podle ní ovlivněno zejména 

tvarem těla a jednotlivých orgánů, na kterém se podílí zejména správný rozvoj 

svalstva, vrstva podkožního tuku, délka kostí a proporcionalita, neboli jednota 

vztahů jednotlivých částí a celku. Při narušení této harmonie dochází k 

disproporci, která má za následek negativní estetické hodnocení. Dalším 

faktorem je spráné držení těla, jehož změny mají za následek odlišný dojem 

vzhledu i celé postavy. Kromě toho bývá držení těla často spojováno s 

osobnostními rysy. Svůj podíl na estetickém hodnocení má také stav a barva 

kůže, u které se jedná především o její čistotu a barvu. Zejména barva (nemám 

na mysli rasovou podmíněnost) podléhá módním vlivům - zatímco dříve byla 

ceněna bledost pokožky, od 20. století se významně prosazuje opálený vzhled, 

nejlépe po celý rok. 

1.2 Kulturní vlivy 

Tělo člověka i jeho vzhled a projevy jsou úzce spjaty s kulturním 

prostředím, ve kterém daný jedinec žije. Pohled na to, co je a co není krásné, je 

velmi individuální. I přesto lze v historii lidstva či me~i různými soudobými 
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kulturami najít jisté tendence, které ovlivňují obecné pojetí krásy a v důsledku 

také snahy lidí o žádoucí a uspokojivou podobu těla. 

Přestože v rámci různých kultur existují odlišné požadavky na 

jednotlivé části těla, jejich velikost či tvar, lze nalézt také shodná pojetí krásy, 

která převládají ve většině společností. Jedná se např. o některé tělesné znaky 

mladých žen, u kterých jsou preferována pevná prsa a boky, celková 

zakulacenost oproti hranatosti, mírná korpulence oproti vyzáblosti, neporušená 

a hladká kůže oproti povadlé kůži a celková symetrie (Fialová, 2006). 

Shodné anebo aspoň podobné názory na krásu lze najít také napříč 

historickými epochami. Tyto tendence se projevují např. v popisu ideálního 

obličeje, který se v průběhu evropské historie prakticky neměnil- žádané byly 

velké oči, malá a úzká ústa, zuby jako perličky. Zajímavé také je, že až do 20. 

století se nesměl veřejně ukazovat jazyk ani dásně. Anebo dnes tolik žádané 

plné rty byly považovány za ošklivé, protože připomínaly černošskou rasu. 

Zajímavé je také těsné propojení pojetí tělesné krásy a módy. V 

některých společnostech, včetně evropské, byla změna pohledu na krásu 

provázena změnami v odívání. Mnohé o pojetí tělesného vzhledu napoví už 

samotné oblečení tím, které části těla skrývá a které odhaluje. Např. v 

západních společnostech bylo až do počátku minulého století běžné, že ženské 

šaty zcela zakrývaly dolní polovinu těla. Některé styly se zaměřily na dekolt, 

jiné na úzký pas - od pasu dolů však tělo zůstávalo skryto. Z toho lze usoudit, 

že tvar nohou a boků nepodléhal módním vlivům. Lidé neměli možnost 

porovnávat tvary těchto částí těla, takže se na ně ani nemohl vytvořit jednotný 

názor. 

Zlomovým obdobím se v tomto směru stalo 20. století. Nejenže došlo k 

úplnému veřejnému odhalení těla, ale byla také vytvořena velice uniformní 

měřítka krásy, která se v případě žen "smrskla" do nemilosrdných čísel 

označujících obvod prsou, pasu, boků, výšku a váhu. Díky působení masových 

médií, které v dnešní době určují módní trendy jak v oblasti tělesných proporcí, 

tak také oblečení, se nezbytnou součástí života mnoha žen stala touha se do 

těchto čísel "vejít". A to mnohdy bez ohledu na genetické, zdravotní a jiné 

dispozice. 

Tato situace zcela jistě není uspokojivá, je ovšem dobré si připomenout 

i jiné kultury a jejich zvyklosti, které ideály pozměňují až k hranici absurdity. 
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Známá je tímto např. Čína, kde se za krásnou považovala a považuje malá 

nožka - již malým dívkám se proto deformovala chodidla obouváním menších 

bot. Jiné národy zase obdivují na ženě délku krku - od dětství jim proto na krk 

navlékají náhrdelníky ve tvaru kroužků, které postupně přidávají. Krční svaly 

takto časem ztratí svou funkci a bez podpory kroužků už nej sou schopné hlavu 

unést. Tyto a jim podobné požadavky na tělesný vzhled přímo odporují lidské 

přirozenosti a často mají nedozírné následky na zdraví (Fialová, 2001), protože 

se jimi vážně poškozuje funkčnost těla. 

Výzkumy, které se zabývaly vlivem kulturního prostředí na vnímání 

tělesného vzhledu, některé výrazné kulturní odlišnosti prokázaly. V chudších 

společnostech, ve kterých hubená postava evokuje podvýživu a chudobu, je 

tloušťka považována za symbol zdraví, bohatství a prosperity. Jiné výzkumy, 

které se zabývaly tím, co se stane s preferencemi tělesné hmotnosti v případě, 

že se lidé přestěhují z jednoho kulturního prostředí do jiného zase ukázaly, že 

může dojít k posunu těchto preferencí - např. když se jedinec přestěhuje z 

prostředí, které oceňuje štíhlost, do prostředí, kde jsou kulturním ideálem 

plnější tvary (Groganová, 2000). 

1. 3 Historický vývoj ideálu krásy 

Stejně jako každá kultura má svůj ideál krásy, různí se jeho pojetí také v 

rámci jednotlivých historických období. Je dobré si uvědomit, že snaha 

přizpůsobit se aktuálnímu ideálu krásy byla vždy, s výjimkou starověkého 

Řecka, charakteristická spíše pro ženské pokolení. To je také příčinou toho, že 

k dispozici je mnohem více informací o změnách v pojetí krásy žen. 

Následující kapitoly jsou věnovány osmi historickým etapám a bližšímu 

rozboru toho, co bylo v té které době obecně považováno za krásné a jak se 

vyvíjel tělesný ideál. 
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2. PRAVĚK 

2.1 Doba 

Období pravěku trvalo statisíce let. Během této doby se stalo mnoho 

událostí důležitých pro další vývoj lidské rasy - předchůdce člověka sestoupil 

ze stromů, na kterých původně žil, a stal se z něj tvor pozemní, který se 

postupně, vlivem nových okolností, naučil chodit vzpřímeně a uvolněné přední 

končetiny začal používat jako ruce. Z počátku žil neorganizovaným, 

živočišným způsobem v tlupách. Postupně se ale vyvíjel v typ, který, pokud jde 

o vrozené vlastnosti, v podstatě přetrvává dodnes (Neumann, 1931). 

Pravěk lidstva se z největší části odehrával v paleolitu1a trval déle než 

všechna následující údobí lidského vývoje. Během tohoto dlouhého období 

začal pračlověk klást základy budoucího kulturního života - začal používat 

první nástroje, prvotní život tlupách se postupně přeměnil na organizovanější 

formy rodové společnosti a objevily se první náboženské představy. V 

neposlední řadě ovládli naši předchůdci oheň a také umění řeči. 

Je zřejmé, že bylo potřeba stovek tisíců let k tomu, aby se z živočišné 

říše vydělil tvor, který byl schopný se zcela odlišit od svých zvířecích 

předchůdců, vydat se na cestu k člověku a vytvořit základy lidské kultury a 

civilizace. Po dlouhou dobu pak tento člověk žil v rodovém zřízení 

matriarchátu, než dospěl k soukromému vlastnictví a patriarchátu2
• Dlouhá 

staletí také trvalo, než vznikl a upevnil se dnešní názor na osobnost a sociální 

postavení ženy i muže (tamtéž). 

Neexistují přímé doklady o sociálních a pohlavních vztazích té doby, a 

proto ani nelze s jistotou určit jakými řády a mravy se řídil vztah člověka k 

člověku, resp. mezi mužem a ženou. S pomocí nejrůznějších vědeckých nálezů, 

zkoumání a nejmodernější techniky si však lze učinit poměrně přesnou 

představu nejen o tom, jak vypadala soudobá fauna a flóra, ale také o tom, jak 

tehdy vypadal člověk Gak byl asi vysoký, jaké měl proporce těla či obličeje 

1 Starší doba kamenná (zhruba 3 000 000-8 000 let př. n. 1.; Kreuzmann, Hornych, 1998). 
2 Podle některých názorů zde existoval v období neolitu (asi od 9 000-8 000 let př. n. 1.) 
"mezistupeň" v podobě rovnostářské společnosti žen a mužů, doložené množstvím 
archeologických nálezů (Gimbutasová, 1980, podle Eislerová, 1995). 
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anebo co si oblékal apod.). Důkazy o tělesných představách tehdejšího člověka 

poskytují také nes četné nálezy jeskynních maleb a sošek. 

2. 2 Umění, obřady a pojetí ženy 

Sošky "Venuší" zpodobňují ženu z dnešního pohledu 

víceméně nelichotivě - kypré tvary jsou znázorněny povislými prsy, širokými 

boky, úzkými rameny a velkým břichem. Rysy obličeje mnohdy zcela chybí (viz 

obr., podle Eco, 2005, s. 16). Zdá se, že ideální ženou byla žena zdravá, která 

na svět přivedla hodně dětí. A to jí ke kráse a přitažlivosti pro druhé pohlaví 

zřejmě na dlouhou dobu stačilo. Ale bylo rození dětí jediným důvodem 

takového zobrazení ženského těla? 

Podobné sošky jsou odkrývány při vykopávkách v rozsáhlé oblasti -

území sahá na východě Evropy od Balkánu po jezero Bajkal a na západě po 

Willendorf poblíž Vídně a Grotte du Pappe ve Francii (Eislerová, 1995). 

Názory na původní funkci těchto figurek se však mezi odborníky liší. Zatímco 

jedni se domnívají, že jde o artefakty používané při primitivních, 

pravděpodobně obscénních, rituálech plodnosti, jiní je považují za výraz 

mužských sexuálních tužeb. Z tohoto hlediska by bylo možné je považovat za 

jakousi pravěkou obdobu dnešních časopisů pro pány. 

Rozšíření těchto dvou pohledů přináší historik náboženství E. O. James 

(1959, podle Eislerová, 1995, s. 27), podle něhož" ve velkých jeskynních 

svatyních musely obřady obsahovat organizovaný pokus komunity ... ovládnout 

přírodní síly a procesy nadpřirozenými prostředky a usměrnit je k dosažení 

obecného blaha. Sakrální tradice, ať již ve spojitosti se zajištěním potravy, 

tajemstvím zrození a rozmnožování nebo smrti, vždy vznikala a existovala, jak 

se zdá, v odezvě na vůli žít teď i po smrti. " Nemuselo se tedy nutně jednat o 

pouhé primitivní rituály. 
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Síly, ovládající život i smrt, byly zřejmě spojeny se ženou a největší 

důraz byl nejspíš kladen na spojení ženy se vznikem a uchováním života. 

Dokladem toho jsou kosterní pozůstatky z mladšího paleolitu nalezené v Cro

Magnon ve Francii. Na těchto tělech, i kolem nich, byly pečlivě urovnány ulity 

vzácných mořských živočichů kaurí. Tyto ulity, připomínající tvarem vagínu, 

byly zřejmě prapůvodní formou uctívání ženského božstva. Byly považovány 

za životodárnou sílu, stejně jako červený pigment, kterou byly ulity nebo i těla 

barveny, představoval životodárnou sílu krve. Jednalo se zřejmě o pohřební 

rituál jehož cílem bylo znovuzrození zemřelých. Tyto myšlenky, podle 

Eislerové (1995), však zatím nejsou vlastní mnoha vědcům, kteří po vlivem 

předpokladu, že paleolitické umění je pouze mužskou záležitostí, mylně 

interpretují nálezy sošek těhotných a širokobokých žen, jako pouhé mužské 

sexuální objekty (srov. Schulz). 

Ale zdá se jen logické, že viditelná odlišnost tvarů těla ženy a muže 

značně ovlivňovala paleolitický systém víry. A že skutečnost, že život pochází 

z těla samičky, které stejně jako příroda prochází cykly, vedly člověka ke 

spojení životodárných a život udržujících sil spíše se ženou než s mužem 

(tamtéž). Lidé byli nejspíš přesvědčeni, že ze stejného zdroje, z něhož se rodí 

lidský život, pochází také všechen život rostlinný a živočišný. To dalo 

vzniknout kultu Bohyně Matky, který byl později, ve velmi složité a 

organizované formě, rozšířen v mnoha oblastech starověkého Středozemí. V 

tom vidí Eislerová hlavní důvod, proč byly zdůrazňovány partie sloužící 

sexualitě, resp. plodnosti. 

Paleolitická žena byla zřejmě vnímána nejen jako matka vlastních dětí, 

jak by se mohlo na první pohled zdát, ale také jako dárkyně všeho živého. A v 

tom spočívala její krása a síla. 
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3. STAROVĚK 

Řecko-římská společnost 

3. 1 Počátky evropské civilizace 

Zárodky evropské civilizace, ze kterých vyrostla řecko-římská neboli 

antická kultura, na niž s určitým vývojovým zpožděním navázaly společnosti v 

západní a střední Evropě, se nacházejí na ostrovech v Egejském moři, 

oblastech dnešního Řecka a podle některých nálezů také Turecka. Zlomovým 

bodem byla neolitická či agrární revoluce, která se začíná objevovat již asi 

9000-8000 let př. n. 1. (Eislerová, 1995). V kontextu této práce zdánlivě 

nedůležitá událost má, dle mého názoru, velký význam. Pravidelný přísun 

potravy měl za následek vzrůst počtu obyvatel a vznik prvních velkých měst. V 

neolitu se urychlila technologická specializace a rozvinul se obchod. Obstarání 

potravy a přístřeší již člověka tolik nezatěžovalo a proto začala vzkvétat nejen 

řemesla, ale také umělecké disciplíny jako malířství, modelování z hlíny či 

sochařství. Prvotní antropomorfní náboženství se zároveň rozvíjí ve složitý 

systém uctívání Bohyně Matky (tamtéž). 

K nejvýmluvnějším nálezům neolitických kultur patří sochy, které 

poskytují velmi detailní informace např. o způsobu oblékání a úpravě účesu. A 

také o tom, že i v tomto období zaujímají čelní místo ženské figury a symboly. 

Jsou také důkazem o dalším kroku v estetickém a společenském vývoji lidstva. 

Jednou z nejvýznamnějších oblastí byla v tomto směru Kréta3
, kde se ženský 

kult zachoval až do historické doby (tamtéž). Ukazuje se, že mínójská kultura 

ovlivnila i obyvatele řecké pevniny a jejich tzv. mykénskou kulturu, když 

zdejší noví panovníci přejímali mnohé také z krétského náboženství. 

3. 2 Období antiky 

Vedle mnoha válek vedených mocenskou a územní rozpínavostí 

jednotlivce, celého národa či národů Gak už tomu u vojenských konfliktů 

3 Už od roku 6000 př. n. 1. se zde rozvíjela později technicky velmi vyspělá a společensky 
složitá starověká kultura, známá jako mínójská, později mínójsko-mykénská. Zdejším 
nejvyšším božstvem byla stále bohyně i v době kolem roku 2 000 př. n. 1., kdy byla moc ženy 
na ústupu (např. v Egyptě či Babylonu byla uctívaná ženská božstva vnímána už jen v 
postavení manželky nebo matky mocnějších mužských božstev) a mužská nadvláda a 
dobyvačné války se staly normou (Eisleorvá, 1995, s. 60). Nastupuje období patriarchátu. 
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bývá), bych antiku charakterizovala jako období velkého kulturního rozmachu. 

Tento rozvoj se netýkal pouze umění (sochařství a malířství, které je pro 

zaměření této práce rozhodující, či literatury a architektury), ale také mnoha 

oblastí lidského vědění. Netřeba jmenovat různé filozofické školy a směry, 

jejichž vznik se váže k tomuto období, anebo přírodní naukové obory, které 

společně na dlouhou dobu ovlivnily myšlení a nazírání světa velké části 

Evropy. Pod vlivem poznávání nových krajů a jejich obyvatel se zrodilo 

dějepisectví, jehož díla sloužila k poznávání sebe sama a vlastní doby mnoha 

následujícím generacím. V neposlední řadě byly položeny a rozvinuty základy 

práva, z něhož čerpá i náš dnešní právní systém. 

Všechny tyto obory spatřily světlo světa nejen díky zvídavosti a 

sociálním potřebám antického člověka, ale také díky duchu doby, který přál 

novým objevům a znalostem. Také polyteistické náboženství, byt' se mohlo a 

stále může zdát komplikované, bylo svazující, ale svým způsobem poskytovalo 

člověku velkou míru svobody. Tímto se dostávám k jedné z nejzásadnějších 

novinek, které období antiky přineslo a která se během následujících staletí na 

obyvatelích Evropy podepsala snad nejvíce - křesťanství. Bylo to právě 

křesťanské náboženství, jež už v následujícím období středověku zasahovalo 

do všech možných oblastí lidského konání. Aje obecně známo, že jeho vliv byl 

v jistých směrech výrazně negativní. 

3. 3 Antické umění a pojetí krásy 

"Milé je to, co je krásné - je nemilé, krásné co není. " Tyto verše 

básníka Theognida (Eco, 2005, s. 39) v jistém smyslu vyjadřují chápání krásy u 

starověkých Řeků. Estetika jako taková, stejně jako teorie krásy, ve starověkém 

Řecku chyběly až do Periklovy vlády v 5. st. př. n. 1. Krása byla téměř vždy 

spojována s jinými vlastnostmi a hodnotami, např. neodolatelná krása Trójské 

Heleny ji, podle Gorgiásovy chvalořeči, fakticky zprošťuje viny z toho, co 

způsobila. Vždyt' samotný Meneláos ji po dobytí Tróje nezabije, když spatří 

krásu obnažené Heleniny hrudi. Podle Eca (2005) ale nejsou starořecké, např. 

Homérovy, texty dokladem vědomého chápání krásy. Vzácnou výjimkou je 

básnířka Sapfó. 

Podle řeckého pojetí je krásné to, co uspokojuje smysly, zejména zrak a 

sluch. V případě lidského těla se to ale týká zejména vlastností duše a 
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charakteru, které ovšem, jako takové, smysly vnímat nelze. Řeckým ideálem 

se nakonec stala kalokagathia4
• Do pojetí krásy tedy byl zahrnut jak vnější 

vzhled člověka, tak také jeho povahové rysy. Za krásnější a přitažlivější však 

bylo považování tělo mužské, což lze vysvětlit tím, že krása ve starořeckém 

pojetí zahrnovala také tělesnou zdatnost (Fialová, 2006). 

3. 4 Řecký a římský tělesný ideál muže a ženy 

Charakteristiku preferovaného tělesného typu uvádí ve svém srovnání 

vybraných ukázek umělecké tvorby řeckého klasického a helénistického 

období Bok (1974). Z této analýzy je zřejmé, že u mužů zcela jasně převládá 

svalnatý typ. Mužská postava "má značně rozvinutou kostru a svaly, tělo 

hranaté, svalový reliéf se jasně rýsuje. Obvod hrudníku silně převyšuje obvod 

břicha. Ramenajsou široká, pánev mohutná. " (Bok, 1974, s. 81) Tento popis, 

dle mého názoru, jasně odpovídá důrazu kladenému na tělesnou zdatnost. U 

ženského těla naopak převažují zaoblené tvary podmíněné vrstvou podkožního 

tuku. 

Římané, na rozdíl od Řeků soustředících se na harmonii tělesného 

vzhledu i charakteru, obdivovali zejména netypičnost tváří i zvláštnosti 

povahových rysů. Vysoce hodnotili štíhlost postavy ajejich postoj k obezitě byl 

velmi kritický. Tato skutečnost a také fakt, že se velmi často oddávali 

hodování, vedly k tomu, že se mezi Římany obecně rozšířil způsob kontroly 

tělesné hmotnosti, který je dnes klasifikován jako porucha příjmu potravy -

jedná se o záměrně vyvolané zvracení, tedy bulimii (Fialová, 2006). Ideálem 

mužské krásy v Římě byl statný a ztepilý válečník. Pod vlivem germánských 

otroků se tento ideál obohatilo světlé vlasy (Schwubová-Tomsová, 2003). 

Vzhledem k tomu, že v obou antických kulturách se nosilo volné a 

splývavé oblečení5 , by se mohlo zdát, že rozměry těla byly nedůležité, protože 

ať byly tělesné proporce objemné nebo štíhlé, pod takovým oděvem se jeho 

4 Starořecký ideál harmonie sil tělesných i duševních, souladu krásy a dobra, mužné 
dokonalosti (Petráčková, Kraus, 2001, s. 364). 
5 V řecké kultuře se jednalo o chřtón, který byl základním oděvním prvkem užívaným muži i 
ženami při rozličných příležitostech, v rámci kterých byl diferencován např. materiálem, 
velikostí, mírou řasení apod. Přes chitón byly oblékány různé typy plášťů. Základním prvkem 
římského oděvu byla tunika sahající u mužů ke kolenům a u žen ke kotníkům. Tunikou se 
odlišovaly stupně sociálního žebříčku. Toga byla svrchním oděvem v době míru a byla 
výsadou římského občana. Přes tuniku či togu se opět oblékaly různé typy plášťů (Kybalová, 
1998); viz. Příloha 1, obr. 1 a 2. 
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linie víceméně ztratily (Fialová, 2001). Z výše uvedených skutečností ale, 

podle mého názoru, vyplývá,.že vzhled lidského těla rozhodně nestál na okraji 

zájmu. Důkazem péče o vzhled jsou také účesy, které byly, zejména u žen, 

velmi rafinované a složité a byla jim věnována velká pozornost (viz příloha 1, 

obr. 3). 
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4. STŘEDOVĚK 

4. 1 Doba a lidé 
" 

Raně středověká Evropa se skládala z různých států různé politické 

vyspělosti a ekonomické úrovně. Nejvyšší úrovně dosahovaly zejména země v 

okolí Středozemního moře, ve kterých se vytvořily nejpříznivější podmínky 

pro předání dědictví antické civilizace jejím středověkým nástupcům. Znalosti 

a dovednosti řeckého a římského období si však středověká společnost vybírala 

podle toho, co mohla nebo chtěla upotřebit. Často je také doplňovala o vlastní 

příspěvky jak se jí to hodilo. Jedinou institucí, která existovala i po zániku 

Římské říše, byla církev. Křesťanské učení se postupně rozšiřovalo i do dosud 

nekřesťanských částí Evropy a "křesťanství bylo v nejranějším středověku 

pokládáno za ztělesnění toho nejcennějšího, čím přispěla lidstvu antická 

civilizace" (Čornej, 1995, s. 81). Vedle křesťanského náboženství se postupně 

rozšiřovala také vzdělanost, a to zejména do okruhu šlechty a měšťanstva. 

4. 2 Umělecké ztvárnění krásy 

"Středověk sice navenek oslavoval mírnost, ale zároveň schvaloval 

otevřené projevy násilí a spolu s krajně přísnými mravy dával průchod 

nepokryté smyslnosti, a to nejen v Boccacciových novelách" (Eco, 2005, str. 

158). 

Středověký způsob myšlení, ovlivněný křesťanskou ideologií, přinesl, 

ve srovnání s předchozím obdobím antiky, změny v náhledu na lidské tělo a 

jeho vzhled. Filozofové, teologové a mystikové, kteří se ve středověku krásou 

zaobírali, se o ženskou krásu mnoho nestarali. Důvodem bylo zejména to, že to 

byly církevní osoby a církev vybízela k nedůvěře k tělesným rozkoším. A nejen 

své řádové příslušníky. Zcela nepopiratelné však je, že znali např. biblickou 

Šalamounovu Píseň písní a museli tedy nějak interpretovat alegorický význam 

textu, který je doslova ženichovou oslavou tělesné krásy jeho nastávající. V 

různých naučných textech církve se tedy lze setkat se zmínkami o ženské 

kráse. Příkladem může být jeden z výkladů Písně písní, v němž autor popisuje, 

jak by měla vypadat ženská ňadra: "Krásné jsou prsy, když vyčnívají jen málo 

a jsou lehce vzedmuté ... sevřené, ne však stěsnané, měkce spoutané, aniž by se 

volně vlnily" (tamtéž, s. 152). Zřejmě se nejednalo o ojedinělé tužby, protože 
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tento ideál lze poměrně snadno objevit nejen na mnoha miniaturách dam v 

rytířských románech, ale také na mnoha ztvárněních Madony s dítětem. 

Zajímavostí je, že všechny obrazy a sochy kojící Madony, které byly vytvořeny 
" 

ve 14. století (viz obr., podle Eca, 2005, s. 29), mají jisté společné rysy. Panna 

Maria odhaluje jeden drobný oblý prs, zatímco druhý zůstává skrytý pod 

ošacením. Odhalený prs, ze kterého saje malý Ježíšek, je však zobrazen velice 

nerealisticky - nápadné je zejména to, že k těluje připojen jakoby "dodatečně", 

jako "něco navíc". 

I přes negativní přístup církve k tělesnosti nejsou doktrinální texty a 

malby či sochy jedinými zobrazeními, kde se lze setkat se ztvárněním ženského 

těla. Jsou zde také písně potulných pěvců (Carmina Burana) , pastorely6 a 

různé příběhy, které opěvují ženskou krásu. Např. právě drobná ňadra, která 

jsou často přirovnávána ke dvěma jablkům, granátovým jablkům či citronům. 

Autor knihy Aucassin a Nicoletta upřednostňoval ještě drobnější tvary. Jeho 

hrdinka měla "plavé vlasy, usměvavé oči, malé rety, jemné zuby a pevná prsa, 

která zdvíhala její šaty jako dva kulaťoučké ořechy" (Yalomová, 1999, s. 50). 

Milostný breviář La Clef ďAmors, který vychází z Ovidiova Umění milovat, 

dokonce nabádá: "Máte-li krásné poprsí a spanilou šíji, nezakrývejte je, nýbrž 

vaše šaty by měly být hluboce dekoltované, aby každý mohl popatřit a kochat se 

jimi" (tamtéž, s. 50, podle Bologne, 1986). Ženám, kterým se žádaného 

pevného poprsí nedostalo od přírody, dostalo se rady, jak je pozvednout 

úpravou šatů - "dva váčky, do nichž jsou prsy vmáčknuty tak, aby tlačily 

bradavky vzhůru" (tamtéž, s. 50, podle Houdoy, 1876). 

6 Jedná se o milostné písně, v nichž student nebo rytíř svede pastýřku, kterou mu do cesty 
přivedla náhoda a těší se zjejich půvabů (Eco, 2005, s. 158). 
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4. 3 Tělesný ideál krásy v období gotiky 

Ve středověku odrážel vzhled postavení ve společnosti. Příslušníci 

šlechty se tímto řídili, stejně jako ostatní, protože rozdíly byly chráněny 

zákonem (Fialová, 2001). Křesťanské učení jednoznačně zdůrazňovalo 

duchovní život. Péče o tělesný vzhled byla zavrhována, což se odrazilo nejen v 

pojetí krásy těla, ale také v přístupu k hygieně. 

Modelem tělesného vzhledu se stala postava Krista, s nímž, jako se 

symbolem skromnosti, utrpení a strádání, byla spojena štíhlost (Fialová, 2006,). 

Ze srovnání vybraných uměleckých děl (Bok, 1974) vyplývá, že téměř všichni 

zobrazení Kristové působí štíhlým dojmem - jejich zjev je křehký, kosti slabé a 

svalstvo se nijak zvlášť nerýsuje. Hrudník je v poměru k břichu relativně 

dlouhý, rovněž prsty a krk jsou dlouhé. Podle Boka (1974) to byla právě 

preference štíhlých typů u mužů i u žen, která vedla umělce období gotiky k 

jejich zpodobňování. Nikoli skutečnost, že by tento vzhled byl pro tehdejší 

populaci typický. 

Ženy ve středověku byly odsouzeny ke střídmosti, zahalování a studu. 

Krása se posuzovala podle společensky přijatelných nezahalených částí těla, 

tzn. hlavy, resp. tváře, a v pozdějším období také podle dekoltu a ňader7 • 

Společnost si nejvíce cenila světlých, kadeřavých vlasů, vysokého čela, 

tenkého obočí a živých očí. Urozené dámy si pěstovaly bledý, až mrtvolný 

vzhled - líčení bylo výsadou prostitutek (Schwubová-Tomsová, 2003). Ideálem 

byla štíhlá, ale nikoli vyzáblá, žena. 

Hlavní roli v mužských snech mohly hrát také světice - tedy ženy, které 

se zřekly fyzického potěšení a plně se odevzdaly Bohu. Ty totiž přímo 

ztělesňují obraz vytoužené, ale nedostupné ženy, objektu čisté a vznešené 

lásky, která je ústředním tématem poezie trubadúrů i pozdějších rytířských 

románů. 

7 "Na konci středověku došlo k velkým změnám v oblékání. Dříve nosili muži i ženy velmi 
podobný oděv - tuniky dlouhé až ke kotníkům, které nezdůrazňovaly rozdíly mezi pohlavími. 
Na poč. 14 st. přešli muži ve většině zemí Evropy od dlouhých tunik ke krátkým šatům, které 
sahaly do poloviny stehen a odhalovaly tak nohy. Ženy i nadále nosily řízy dlouhé až ke 
kotníkům. Začaly ale prohlubovat výstřihy a různě tvarovat šaty tak, aby zdůraznily své poprsí. 
Mnozí v této nové módě viděli výzvu k pohlavní nevázanosti. Podle těchto názorů prsa 
nabývala svůj význam teprve v manželství a neměla se necudně vystavovat v zájmu módy nebo 
kvůli případnému milenci" (Yalomová, 1999, s. 50). 
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4. 4 Vztah k obezitě 

Stejně jako v ostatních obdobích, i ve středověku se lidé pídili po 

příčinách obezity, aby tento problém mohli vyřešit. Nadváha byla přičítána 

nejen nadměrnému příjmu jídla, nedostatku pohybu, poruchám trávení, 

poruchám endokrinních žláz či nervovému vyčerpání, ale také počestnosti nebo 

naopak necudnosti. V boji s nadváhou postupovali lidé různé zázračné kůry, 

např. brali opium, užívali žaludeční kapky, železité vody, rtuťové léky, 

projímadla anebo také záměrně vyvolávali žaludeční nevolnost (Fialová, 2001). 
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5. RENESANCE 

5. 1 Životní styl na přelomu středověku a novověku 

Závěrečná fáze středověku se vyznačovala zejména množstvím 

válečných konfliktů. Zároveň to bylo období posledního rozkvětu dvorsko

rytířské kultury, pro kterou je typická zjemnělá etiketa, ceremoniály a 

rafinovaná zábava, které byly protikladem nejistot a válečných zážitků. Volný 

čas byl věnován turnajům, lovům, hostinám, tanci a podobným činnostem. 

Zejména na panovnických dvorech se postupně kultivoval životní styl (např. 

stolování, odívání, společenské chování apod.) jejich obyvatel, které se snažila 

napodobovat aristokracie a bohatí měšťané. Takto se nové zvyklosti postupně 

šířily od nejvyšších společenských vrstev k nižším. Rozdíly mezi jednotlivými 

vrstvami stále zůstávaly propastné. Nerovnoměrnost evropského vývoje se 

projevovala zejména ve sféře životního stylu a módy (Čornej, 1995). 

5. 2 Renesanční člověk 

Pro období renesance a humanismu je typický rozkvět umění a věd, 

které se inspirovalo antickou kulturou, a usilování o její obrodu. V centru 

zájmu se nově ocitl člověk jako jedinec a jeho individuální zkušenost 

(Petráčková, Kraus, 2001). Tím byl položen základ moderního chápání člověka 

a jeho místa ve světě. Z renesančního člověka měly vyzařovat jeho vlastnosti. 

Cenila se umírněnost, vlídnost a sebevědomí, stejně jako vzdělání, zejména 

dokonalost psaného i mluveného projevu či kladný vztah k umění, anebo 

příjemné vystupování, včetně praktického zvládnutí tance (Čornej, 1995). Ve 

společnosti se rychle ujala myšlenka soužití člověka s přírodou a projevila se 

také v umění - krajina přestala být pouhou dekorací. 

5. 3 Pojetí renesanční krásy 

Krása byla v umění 15. století pojímána dvěma způsoby - jednak jako 

napodobování přírody a jednak jako rozjímání nadsmyslové krásy. 

Napodobování by však nebylo možné dosáhnout bez určitých inovací v 

malířských technikách, např. zdokonalení používání perspektivy. Pravou 
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přirozeností krásy je ale krása nad smyslová, božská, která se projevuje nejen v 

lidských bytostech, ale také v přírodě, a nikoli krása částí (Eco, 2005). 

5. 4 Tělesný ideál ženy a muže 

Eco (2005) vidí kolem nahého ženského těla zjevnou nejednotu ve 

způsobu jeho zobrazení - na jedné straně je to realistické, z kanonického 

hlediska proporcionálně nedokonalé a neharmonické zpodobnění, které 

evokuje tělesnou krásu a ukazuje renesanční ženu, jež umí o své tělo pečovat a 

ukazovat je. Na druhé straně jsou to neproniknutelné výrazy ženských tváří, 

které lze najít třeba v díle Leonarda da Vinciho (např. tajuplný úsměv Mony 

Lisy či portrét Dámy s hranostajem). 

Stejné rozpory8 jsou však sledovány také ve zobrazení mužských těl. 

Zjevné je to např. při porovnání Michelangelova a Donatellova Davida. 

Donatellův David je znázorněn spíše jako chlapec vyzařující mrštnost a 

odvahu, kdežto Michelangelův působí jako muž, jehož fyzická stavba splňuje 

všechny předpoklady silného a sebejistého hrdiny, který se nezalekne ani 

Goliáše9
• Ale ne všichni renesanční mužové jsou ztepilí. Zejména ti mocní byli 

zobrazováni ve své skutečné podobě - tělnatí, hřmotní anebo naopak příliš 

štíhlí. Vždy však vystavující na odiv znaky své moci. 

Přes všechny výše uvedené rozpory byla jedním z charakteristických 

výtvarných cílů renesance snaha nalézt tělesné typy, které by odpovídaly 

nějakému univerzálnímu principu "ženství" a "mužství" (Bok, 1974). Návrat k 

antickým ideálům se proto v tělesnosti projevil zejména ve zvýraznění 

sekundárních pohlavních znaků u obou pohlaví. Důraz je kladen především na 

rozvoj kostry a svalstva u mužů a širokou pánev a celkově zaoblené tvary těla 

dané větší vrstvou podkožního tuku u žen (Fialová, 2006). 

Typické pro renesanční ženu je také používání kosmetiky a mimořádná 

pozornost, kterou věnovala svým vlasům. Jejich mírně ryšavá barva byla 

způsobena bělením sluncem. Hladké účesy zdůrazňovaly čelo, které někdy 

bylo zvýrazněno vyholením vlasů těsně nad ním. Později byly v oblibě vlasy 

8 Příčinou těchto rozdílností ve znázornění tělesných typů by mohlo být zdůraznění osobnosti 
samotného umělce nebo také velký geografický rozptyl míst vzniku jednotlivých děl. 
9 Pro ilustraci lze tělesnou konstituci Donatellova Davida přirovnat např. k současným 
sprintérům či skokanům do dálky. Michelangelův David se oproti tomu podobá spíše 
vrcholovým sportovním gymnastům (Bok, 1974). 
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splývající až do půli zad (Kybalová, 1996). V módě byla bílá pleť, zuby a ruce, 

červené tváře a rty a černé oči, obočí a řasy. Oblíbené byly různé druhy šperků, 

které jsou z hlediska proporčnosti dokonale harmonické, tak, jak si to doba 

žádala. 

Ve srovnání se středověkem je pro ženu renesance obdobím 

podnikavosti a činorodosti. Oddávala se módě a okázalosti, ale zároveň se 

věnovala výtvarnému umění, dokázala polemizovat a filozofovat (Eco, 2005). 

5. 5 Správná ženská krása (Castiglione,1978, podle Eco, 2005, s. 217) 

"Neuvědomujete si, oč přitažlivější je žena, která když už se líčí, líčí se 

jen docela nepatrně a skromně, takže to málokdo pozná, nežli ta, co si zmaluje 

obličej, až to vypadá, jako by na něm nosila masku, neodvažuje se zasmát, aby 

si nátěr nezničila, nikdy nevyhlíží přirozeně, leda když se ráno obléká ... A že se 

ze všech nejvíc líbí žena (pravda, ne ošklivá), na které každý jasně vidí, že 

nemá na sobě žádné šminky, není ani příliš bledá, ani příliš červená, ale má 

přirozenou barvu, jen občas se ze studu nebo rozpaků nevinně zardí, že si vlasy 

nezdobí ani nápadně nepřičesává, ... U ženy se velmi líbí bělostné zuby: nejsou 

toliko na očích jako líce, většinu času je skrývá, a lze si proto domýšlet, že 

nevěnuje jejich kráse tolik péče, jako zušlechťování tváře; ale kdyby se bez 

příčiny smála, jen aby je ukázala, bylo by to nepřirozené, a i kdyby je měla 

jako z alabastru, vypadala by uboze. Totéž platí o rukou ... Všimli jste si, jak 

někdy dáma na ulici cestou do kostela nebo jinam, při hře nebo při podobné 

příležitosti zcela bezděčně poodhrne okraj šatu a ukáže kotník a často i maličko 

víc? Nepřipadá vám neobyčejně půvabná ta zjemnělost a čistě ženský krasocit, 

když zahlédnete střevíčky se sametovými mašličkami a sněhobílé punčošky? To 

se mi nesmírně líbí a patrně také vám všem, protože je jasné, že elegance v 

místě tak skrytém a zřídka vystaveném pohledu je u té ženy nechtěná a 

samozřejmá, a nikoliv nucená, a že si nečiní nárok na pochvalu. " 

31 



6. SEDMNÁCTÉ A OSMNÁCTÉ STOLETÍ 

6. 1 Období baroka 

Počátek baroka10 lze datovat do období kolem roku 1600. Barokní 

období zahrnuje celé 17. století včetně prvních desetiletí století následujícího. 

Obecné rysy této kulturní epochy lze vystihnout poměrně obtížně, protože se 

vyznačuje značnou rozporností. Bylo by možné říci, jedním z jeho 

nejvýznačnějších rysů je právě vyhrocený rozpor (Bělina, 1995). Dokladem je 

také skutečnost, že ačkoli barokní sloh ovládl prakticky celou Evropu, rysy 

jednotlivých oblastí se navzájem velmi lišily. 

Ve výtvarném barokním umění jsou rozlišovány dva protichůdné směry 

- uměřený a dynamizující. Právě druhý z jmenovaných proudů je typický pro 

oblast střední Evropy. Vyznačuje se zejména dynamičností tvarů a zdáním 

pohybu, množstvím vlnění' a křivek či rozšiřováním prostoru do hloubky 

(Bělina, 1995). 

6. 2 Rokoko a klasicismus 

Tyto umělecké směry představují především odklon od barokní 

monumentality a konečné vítězství střízlivých a čistých klasicistních linií. 

Rokoko ll bývá často považováno za poslední fázi baroka, nebot' mají 

celou řadu podobných či shodných prvků. Typický je však pro něj, a pro 

člověka této éry, důraz na dekorativnost, smysl pro krásu, vědu, filozofii, ale 

také erotická frivolnost či sklony k volnomyšlenkářství, což dokládá např. 

proslulý milovník Giacomo Casanova a jeho Příběh mého života či slavný (a v 

dnešní době stále populární) román Nebezpečné známosti. 

Klasicismus vychází po formální i obsahové stránce z antického umění, 

především svým důrazem na racionalitu, harmoničnost a ideál čisté krásy. 

10 Význam tohoto slova je stejně rozporný jako samotné období. Původně (stejně jako u 
termínu gotika) byl jeho význam hanlivý. Původ slova bývá odvozován z řeckého báros, což 
znamená "tíhu", "hojnost" anebo z portugalského či španělského slova barrueco, což je 
označení pro "velkou perlu nepravidelného tvaru". Od 16. století znamenal pojem baroko něco 
pošetilého a směšného. K označení výtvarného slohu se začal používat až v 18. století (Bělina, 
1995). 
II Tento termín je odvozen z francouzského slova rocaille, tzn. mušle - rokoko je v podstatě 
dekorativní styl dvora francouzského krále Ludvíka XV. (Bělina, 1995). 
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6. J Pojetí krásy a módního vzhledu 

Pro období renesance bylo charakteristické pojetí krásy jako harmonie 

či souměrnosti jednotlivých složek. Postupně však dochází posunu ke kráse 

období 17. a 18. století, kterou Eco (2005, s. 214 ) nazývá "nepokojnou". 

Krása je nově vyjadřována jako cosi ohromujícího, překvapivého a zdánlivě 

disproporčního. Posun nastává také v tom, že důležitější než přesný popis 

ženské krásy, se stává schopnost postihnout co nejvíce detailů těla - vlasy, 

ňadra a dokonce i věci, které s tělem po fyziologické stránce vůbec nesouvisejí 

(např. muška). 

Nezbytnou součástí vytvoření krásného vzhledu se staly velmi nápadné 

mohutné paruky a líčení12 • V době baroka bylo k dispozici velké množství 

různých šminek, pudrů, mastí, parfémů, ale také prostředků pro udržení čisté 

svěží pleti bez vrásek. Velmi žádaná byla tzv. klášterní pleť, tedy bílá. Kvůli 

zachování její absolutní světlosti se prý některé dámy mimo uzavřený prostor 

nikdy nepohybovaly bez sametové masky (Kybalová, 1997). Ve Francii pak 

bylo v oblibě výrazné líčení, konkrétně červené tváře. Vzhledem k velké 

oblíbenosti líčidel se z dnešního úhlu pohledu zdá téměř nepochopitelné, že za 

důležitou naopak nebyla považována tělesná očista. Tímto by se dala dobře 

vysvětlit oblíbenost parfémů. 

Pánský šatník byl v době baroka obohacen takovými prvky jako jsou 

krajky a punčochy. Zejména ženská rokoková móda korzetů a krinolín však 

napovídá mnohé o tehdejším důrazu kladenému na štíhlý pas, zvýrazněné 

poprsí, ale také dlouhá krásná záda. Právě korzety sloužily k (bolestivému a 

velmi nepohodlnému) zformování těla do ideálního tvaru. Rčení, že "pro krásu 

se musí trpět", zjevně platilo v 17. století stejně jako dnes. Postupně se začala 

také hodnotit chůze, i když nohy zůstávaly stále skryty pod dlouhými bohatě 

zdobenými šaty. 

6. 4 Tělesný ideál ženy a muže 

Barokní styl se v pohledu na lidskou krásu příliš nelišil od pojetí 

renesančního. Zobrazované barokní postavy mají v porovnání s 

předcházejícími obdobími zcela jednoznačně plnější tvary. To se týká ženských 

12 V tomto období se líčení stává úlohou specializovaného odborníka - dnešního stylisty 
(Kybalová, 1997). 
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postav stejně jako mužských. Zřetelně se projevuje skutečnost, že barokní sloh, 

který si liboval v plnosti a zakřivenosti, preferuje tukovou tkáň, jejíž podkožní 

reliéf těmto požadavkům plně odpovídá (Bok, 1974). Znovu se opakuje touha 

po zvýraznění pohlavních rozdílů. U žen v tomto smyslu jednoznačně převládá 

důraz na části těla symbolizující reprodukční úlohu ženy - plnost a kulatost je 

typická pro oblast břicha a pánve. 

Renesanční vliv se projevil zejména u mužských postav, jejichž 

vyvinutá kostra a svalový reliéf je dokonce výraznější než v období renesance 

(Bok, 1974). Je zřejmé, že i v baroku se uplatňovala harmonie - zvýšené 

množství tuku je doprovázeno rozvojem svaloviny. 

6. 5 Vztah k obezitě 

V 17. století praktikovali diety perspektivní muži středního věku. 

Obezita ale byla v jistých ohledech nejen tolerována, ale jako znak prosperity 

přímo žádána. Od doby, kdy si pouze zámožní lidé mohli dovolit tolik jídla, že 

ztloustli, totiž byli tlustí lidé uznáváni. I přesto se diety staly zdravotní 

aktivitou doporučovanou obézním příslušníkům vyšší společnosti. Běžná 

populace toho s největší pravděpodobností ani neměla zapotřebí. Sexuální 

přitažlivost v té době ale závisela spíše na celkovém vzhledu jednotlivce než na 

jeho tělesné váze. Muži stejně jako ženy používali oblečení k vytvoření image, 

který jejich společnost obdivovala nejvíce. Vycpávky, šněrování a líčidla 

dokázaly udělat z každé postavy a obličeje ten ideální (Crooková, 1995, podle 

Fialová, 2006). 
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\ 7. DEVATENÁCTÉ STOLETÍ 

7.1 Doba 

Velké změny, které se v Evropě odehrály koncem 18. století měly za 

následek její rozpolcení. Romantismus představuje poslední velký sjednocující 

proud, protože se prosadil prakticky ve všech zemích. Charles Baudelaire 

prohlásil, že romantismus není v podstatě nic jiného než nový způsob cítění 

(Bělina, 1995). Romantická sentimentalita byla vlastně reakcí na stupňující se 

mechanizaci civilizace. Druhá polovina 19. století neznamenala pouze rozklad 

romantismu na jednotlivé proudy, ale také rozvoj nových duchovních směrů, 

např. pozitivizmu. Ruku v ruce s optimismem, který s sebou pozitivizmus nesl, 

se s blížícím se koncem století ohlašovala také nastávající krize. 

7. 2 Pojetí krásy v 19. století 

Romantické pojetí krásy bylo ovlivněno zejména novým sentimentálním 

románem, jehož tématem je každodenní život. Krása již neoznačuje vnější 

půvab, ale je vnímána skrze vášeň a cit - je nevyjádřitelná slovy, protože 

představuje stav duše. Krása přestává být formou - nyní je krásné i to, co je 

beztvaré a chaotické. Je to krása čehosi neurčitého, vágního. Ve druhé polovině 

19. století se podle Eca (2005, str. 330) rodí "estetické náboženství", které 

chápe krásu jako základní hodnotu, kterou je potřeba uskutečňovat za každou 

cenu. V tomto smyslu se objevuje snaha učinit krásnými a přitažlivými také 

věci temné a hrůzné, jako např. nemoc či smrt13
• Řekla bych, že mezním 

výsledkem estetického náboženství byl dandysmus14
, pro který je typická láska 

ke kráse a výjimečnosti a jehož kořeny lze vysledovat již v antické kultuře. 

Filozofií dandyů bylo formovat (resp. žít) život jako umělecké dílo, protože 

teprve potom bude triumfálním příkladem krásy. Proti dekadentnímu pojetí 

krásy stojí tzv. "viktroiánská" krása. Jelikož smyslem viktoriánské estetiky je 

začlenění praktické funkce do krásy, ta již není neurčitá - neurčitost byla 

nahrazena praktickou funkcí. 

\3 Jedná se o dekadenci, myšlenkový a umělecký směr, vyjadřující úzkost a depresi člověka. 
Trvala až do prvních desetiletí 20. století (Petráčková, Kraus, 2001, s. 147). 
14 Dandyové byli muži, kteří se sdružovali v uzavřených klubech a jejichž životním posláním 
bylo diktování módy (Kybalová, 1997). 
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( 7. 3 Ideál tělesné krásy 

V průběhu 19. století lze vysledovat dva odlišné pohledy na ideální 

ženské tělo. V obou případech byl vyžadován útlý pas zvýrazněný korzetem a 

velkou "nafouknutou" sukní. V ostatních tělesných proporcích a také v 

osobnostních vlastnostech se však tyto ideály lišily. V první polovině 19. 

století se líbily dámy jemné a křehké, u kterých muži obdivovali zejména 

krásný obličej, morální hodnoty a společenské postavení (Fialová, 2006). Což 

bylo příčinou toho, že do mužských snů nejspíš vstupovaly umělkyně či jinak 

významné dámy. Z českých žen to mohla být např. Ema Destinnová či Božena 

Němcová. 

V polovině 19. století se ale začaly prosazovat ženy "krev a mléko", 

tzn. objemnější jak v prsou tak v bocích. Takové ženy se vyskytovaly spíše v 

nižších vrstvách společnosti anebo mezi herečkami či prostitutkami. Důkazem 

toho, že smyslná a kyprá postava byla ideálem doby, může být osud Manetovy 

Olympie (viz příloha 4, obr. 10) z roku 1865, kdy byla odmítnuta. Obraz byl 

totiž označen za obscénní mimo jiné proto, že se modelce nedostávalo 

dostatečně kyprých tvarů, a proto nepůsobila eroticky (Myers, Copplestone, 

1985, podle Groganové, 2000). Olympia, ležící nahá žena průměrných 

proporcí, je v kontrastu s Koupající se plavovláskou (viz příloha 4, obr. 11), 

kterou Renoir zachytil jako ženu se zdravě vyhlížející plnou postavou. Tato 

dobře formovaná ženská těla byla idealizována jako protiklad pevných 

mužských postav v té době zobrazovaných. 

7. 4 Tělesný vzhledjako obraz zdraví 

Koncem století nastala situace, která se z dnešního pohledu zdá téměř 

neuvěřitelná - ženy se znepokojovaly svojí příliš štíhlou postavou. Důvodem 

bylo prosazení názoru lékařů, kteří podporovali plnější (nikoli obézní) tělesné 

tvary jako znak zdraví (Fialová, 2006). Dokonce i móda sukní se zvýrazněným 

pozadím, tzv. honzíkem, dle mého názoru, jasně ukazuje jaké byly proporce 

ideální ženy. 
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8. DVACÁTÉ STOLETÍ 

8.1 Doba 

Provést stručnou charakteristiku 20. století tak, aby nedošlo k 

zásadnímu zkreslení či opomenutí informací, asi není dost dobře možné. Proto 

se zaměřím pouze na dvě skutečnosti, které jsou pro vývoj společnosti, resp. 

sledovaného ideálu krásy, minulého století zásadní a klíčové. Jednak jsou to 

oba válečné konflikty, období relativní stagnace společnosti, jejichž důsledkem 

však byly nejen změny v politicko-hospodářském rozložení světa, ale také 

změny společenské a kulturní, které se, dle mého názoru, musely nutně projevit 

také v přístupu člověka k materiálním i duchovním hodnotám, estetice apod., 

ale také k druhému člověku jako takovému. Opakem je neuvěřitelný vývoj v 

oblasti vědy a techniky, který významně zasáhl prakticky do všech oblastí 

života člověka. V této souvislosti mám na mysli především rozvoj 

informačních technologií, rádiem počínaje a internetem konče. Právě tyto 

technologie se klíčovou měrou podílely, a v současné době možná ještě daleko 

více než dříve, podílejí na prezentaci ideálů a tím ovlivňují myšlení a vnímání 

každého z nás. 

8. 2 Ženské tělo ... 

... na počátku století 

Podle Fialové (2001) vyplynula z četných studií životních pojistek na 

přelomu 19. a 20. století skutečnost, že lidé s nadváhou umírají dříve než lidé 

štíhlí. Začalo se tedy s vymezováním ideální váhy. Za přirozenou však nebyla 

uznávána průměrná hmotnost - jako ideální byla naopak doporučována nižší 

tělesná váha. Tímto se v pohledu na ženskou krásu začaly objevovat jisté 

tendence ke štíhlosti. V období před první světovou válkou se přesto v ideálu 

prolínaly znaky obou tělesných typů z předchozího století, ke kterým přibyly 

ještě některé nové znaky. U ženy byl kladen důraz na celkovou štíhlou linii, ale 

nikoli křehkost. Ideál naopak působil vysokým a vzpřímeným dojmem a 

charakteristické pro něj byly větší prsa i boky (Fialová, 2006). 

Až do 20. let bylo módní odívání zprostředkováváno prostřednictvím 

ilustrací v módních časopisech, které byly později nahrazeny fotografiemi. 
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Módní magazíny přinášely ženám fantazijní představu o tom, jak by měly 

vypadat. Módní směry si žádaly především tvarování postavy, protože každý z 

nich vyhovoval pouze některému typu postavy (Orbachová, 1993, podle 

Groganové, 2000) . 

... v období mezi válkami 

Po první světové válce přišlo uvolnění a s ním se prosadil styl Flapper, 

který diktoval chlapeckou postavu. To mělo za následek jediné - zmizely 

zaoblené ženské tvary, siluety se zploštily a rysy celkově působily spíše 

chlapecky než žensky. Na ploché hrudi nejvíce vynikly v té době velmi módní 

rovně střižené šaty se sníženým pasem. Mnohé ženy ze středních a vyšších 

vrstev si proto stahovaly hrudník spodním prádlem, aby jejich silueta bylo co 

nejštíhlejší. Kvůli dosažení preadolescentního těla bez ňader a boků15 se 

běžnou součástí života mnoha žen staly diety a usilovné cvičení (Groganová, 

2000). Ideálem byl "diblík", "rozverná holčina". Což je, dle mého názoru, ve 

velmi ostrém rozporu s životním stylem (viz výše), který se k této image 

vztahoval. 

Uvolnění s sebou ale neslo i něco velmi převratného - sukně se o 

polovinu zkrátily a ženy poprvé v historii ukázaly na veřejnosti svoje nohy. 

Není proto divu, že vedle obličeje upraveného kosmetikou, se ženská krása 

začala hodnotit také podle míry obnaženosti nohou. Do světa módy byly přijaty 

také nižší společenské vrstvy, protože nositelkami této krásy byly např. 

švadlenky, písařky apod. Opomenout nelze ani první velký rozvoj médií, který 

měl v západním světě vliv na vznik některých uniformních požadavků na 

tělesný vzhled. Jak jsem se již zmínila, tento vliv přetrvává dodnes. 

Jakje známo, móda se neustále vrací. Dokladem jsou např. 30. léta, kdy 

došlo k částečnému návratu ke starším ideálům - sukně se prodloužily a 

tělesný ideál se opět posunul k plnějšímu tvaru poprsí16 a zvýraznění štíhlého 

pasu (Fialová, 2006). Z diblíků se znovu staly důstojné dámy. 

15 Průměrné míry tehdejších vítězek soutěže "Miss Amerika" byly 81-63-89 (Groganová, 
2000). 
16 Průměrné míry vítězek soutěže "Mis s Amerika" se ve 30. letech změnily na 86-63-89 
(tamtéž). 
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... ve 40. letech 

Na jedné straně se vlivem druhé světové války stala ženská móda 

agresivnější než kdy dříve. Silueta ženského těla byla hranatá zejména díky 

vycpávkám na ramenou a úzkým bokům. Poněkud drsně působily také boty s 

tlustšími podrážkami. Nicméně trend výrazného poprsí z předchozího desetiletí 

přetrval i v letech čtyřicátých17 • Ke konci druhé světové války se však vztahuje 

jeden "z velkých módních vynálezů" - nylonky. Tvar nohou tímto naráz 

vytlačil z centra mužské pozornosti poprsí, pas i boky . 

... v 50. letech 

Tento trend pokračoval i v 50. letech. Ke slovu se dostal hollywoodský 

filmový průmysl, který ruku v ruce s módními branžemi oslavoval velká ňadra, 

útlý pas a štíhlé nohy. Ztělesněním toho všeho nebyl nikdo jiný než Marilyn 

Monroe, která se stala první dívkou na prostřední dvoustraně Playboye (viz 

příloha 5). Tělesný ideál ženy té doby byly plnější prsa a boky a štíhlejší pas, 

takže silueta vypadala jako přesýpací hodiny (Groganová, 2000). Od této doby 

jsou vyrovnané obvody boků a prsou považovány za ideální proporce. 

V průběhu 50. let však došlo také k dalšímu výraznému posunu směrem 

ke štíhlosti. Příčinou byly zejména filmové hvězdy typu Grace Kellyové či 

Audrey Hepburnové (viz příloha 6), které rozhodně nepatřily k těm 

vyvinutějším jako např. Marylin Monroe, Brigitte Bardotová (viz příloha 6) či 

Sophia Lorenová. Byly proto představovány spíše jako symboly 

sofistikovanosti než smyslnosti. Štíhlost začala být spojována s vyššími 

společenskými vrstvami a především mladé dívky ji začaly chápat jako nový 

vzor. 

... v 60. a 70. letech 

Trend štíhlosti vrcholí především v 60. letech. Příčinou toho všeho byla 

Angličanka Leslie Hornby Armstrong, kterou celý svět znal (a dosud zná) jako 

Twiggy (viz příloha 8, obr. 13). Tato modelka s plochou hrudí a chlapeckou 

postavou vážící necelých 44 kilogramů se, z pohledu mnohých lékařů, rodičů 

17 Průměrné míry vítězek "Miss Amerika" ve 40. letech byly 89-63-89 (Groganová, 2000). 
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i dalších generací žen a mužů, naneštěstí stala vzorem pro mnoho mladých 

žen. 

Tento trend se rozšířil po celé Evropě i ve Spojených státech, ačkoli si 

na něj mužská populace zcela nezvykla. Zejména pak na absenci prsou 

(Fialová, 2006). Jeho posílením bylo také uvedení francouzských bikin do 

módy. Především v Británii pak štíhlá postava ztělesňovala nekonvenčnost, 

svobodu a mladistvost. V souvislosti s uvedením tohoto nového tělesného 

ideálu jsou 60. léta považována za období největšího nárůstu poruch příjmu 

potravy, tedy mentální anorexie a bulimie, v ženské populaci. Trend štíhlosti 

ale přetrvával. Mnohé studie, které se zabývaly zkoumáním zobrazování 

ženského těla ve sdělovacích prostředcích prokázaly, že v období od 60. do 80. 

let byly modelky čím dál tím více štíhlejší18 (Groganová, 2000). 

V 60. letech se v Evropě objevují první vědecké práce o těle a také 

nahota jako taková. Zejména zvýšení tolerance veřejnosti vůči nahotě a 

provokativnímu vzhledu je dílem hnutí hippies, které do Evropy přineslo 

sexuální revoluci a fyzickou svobodu. V druhé polovině 20. století objevili 

Evropané "ve velkém" krášlící procedury typu tetování, piercing, ale také 

fitnesscentra, módní salony a plastickou chirurgii. Z ideálu krásy se stal kult 

těla. 

. .. v 80. a 90. letech 

Obrat k lepšímu v jistém smyslu představovala 80. léta. Stále se sice 

prosazoval ideál štíhlosti, nicméně zároveň s ním se uplatňuje také atletický 

vhled těla. Modelky už nejsou nezdravě vyhublé. Jejich těla jsou naopak 

pružná, pevná a vypadají fit. 

Už 90. léta ale znovu přinášejí vzhled více než nezdravý. Nejznámější 

představitelkou této "novodobé Twiggy" je Kate Mossová (viz příloha 8, obr. 

14), která má podobnou postavu, váhu a dokonce i stejnou národnost jako její 

předchůdkyně. Některé nejlépe placené modelky poloviny 90. let k tomuto 

typu ale nenáležely a návrháři a jiní lidé z branže je kvůli jejich sportovním 

postavám neangažovali. Jak se později ukázalo, některé módnímu diktátu 

18 Štíhlejší byly např. i dívky z "Playboye". V 80. letech mají stále velká ňadra, ale téměř žádné 
boky. Stejné proporce měla v 90. letech také "záchranářka" Pamela Anderson. 
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vyhublosti podlehly. V této souvislosti se hodně hovořilo např. o Claudii 

Schifferové anebo Evě Herzigové. 

8. 3 Mužské tělo ... 

... od počátku století do 50. let 

Pro umělecké zobrazování mužského těla od poloviny 19. století a v 

průběhu 20. století, je podle Groganové (2000) typické zejména to, že kromě 

obrazů a fotografií určených homosexuálnímu publiku, bylo jen zřídkakdy 

idealizováno. Existovaly však i výjimky. 

Ke konci 19. století vyfotografoval Thomas Eakins sérii vlastních aktů, 

což vyvracelo výše zmíněné pravidlo, že mužská těla by se neměla ukazovat 

heterosexuálnímu publiku. Jeho tělo navíc není zachyceno v idealizované 

podobě, tak jak bylo u mužského těla zvykem. Naopak, je zcela zjevně zralé a 

masité a postrádá pevné svalstvo. 

Další výjimkou je zobrazování ideálního mužského těla v nacistické 

propagandě za druhé světové války. Vypracovaná mužská těla jsou zachycena 

v různých postojích, které zjevně vycházejí z klasických řeckých póz. Tento 

ideál svalnatých těl v atletických postojích se znovu objevil ve 40. letech, kdy 

v Evropě začaly vycházet specializované kulturistické časopisy (Ewing, 1995, 

podle Groganová, 2000). 

V 50. letech lze vysledovat poslední výjimku tohoto druhu. Týká se 

zobrazování mužských hollywoodských idolů. Na reklamních fotografiích 

určených ženskému publiku se tehdejší filmové hvězdy (např. James Dean -

viz příloha 6 anebo Kirk Douglas) objevovaly, jako poloakty a se zdůrazněním 

jejich mužnosti. 

Myslím, že z výše uvedených skutečností je zřejmé, kudy se ubíraly 

představy o ideálním mužském těle v první polovině minulého století. 

Vzhledem k tomu, že se mužský tělesný ideál nijak zvlášť neměnil ani v 

průběhu předchozích historických období, není téměř o čem pochybovat - pro 

mužský ideál je typický zejména jasně se rýsující svalový reliéf a široký 

hrudník a ramena. A to vše je vnímáno jako znaky mužnosti. 
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... v 80. a 90. letech 

Dochází k zásadnímu obratu - snímky nahých či polonahých mužských 

těl se staly běžnou součástí západních sdělovacích prostředků. Příkladem 

mužského ideálu se stávají svalnatí herci, jako např. Arnold Schwarzenegger 

(viz příloha 8, obr. 16) anebo Jean-Claude van Damme. Spolu s tímto 

zviditelňováním mužského těla se muži začali více zabývat svojí tělesnou 

hmotností a vzhledem. Stejně jako medializace Twiggy v 60. letech u ženské 

populace, i u mužů došlo vlivem zvýšené prezentace ideálních těl v médiích k 

nárůstu problémů s vnímáním a nespokojeností s vlastním tělem 19. Je však 

zřejmé, že společenský tlak na muže byl a stále je jiný než na ženy, protože 

muži jsou i nadále posuzováni spíše podle výkonu než vzhledu. 

Poslední dobou je ale tento trend, podle mého názoru, na ústupu. 

Dokladem budiž oblíbenost herců zcela jiného kalibru, např. Brada Pitta (viz 

příloha 8, obr. 15) a dalších jemu podobných. U těchto idolů lze najít v 

podstatě cokoli, kromě nadměrně vyvinuté muskulatury. Důvodem tohoto 

posunu by snad mohla být skutečnost, že ve vyspělé civilizaci přestalo být 

svalstvo předpokladem úspěchu a slušné životní úrovně. K tomu, aby muž 

zabezpečil ekonomickou stabilitu partnerky a potomků už svaly nejsou 

zapotřebí. Daleko více je žádána mužova schopnost empatie a porozumění, 

kterou (aspoň na první pohled) více oplývají muži, jejichž rysy jsou spíše 

femininní. 

19 Projevem nespokojenosti chlapců a mužů s vlastním tělem je adonýský syndrom. Tennín je 
odvozen z řecké mytologie, která považovala poloboha Adonyse za vzor mužské krásy. Na 
renesančním vyobrazení malíře Tiziana je však Adonys spodobněn jako poněkud zavalitý a 
"beztvarý" muž. Adonýský syndrom je tedy označením pro převážně mladé muže, kteří trpí 
pocitem svalové nedostatečnosti a proto dlouhodobě přetěžují tělo neadekvátním tréninkem 
(podle www.healthyplace.com). 
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9. SOUČASNOST 

9. 1 Aktuální stav - vzhled a peníze 

Aktuální situaci, dle mého názoru, výborně vystihuje Fialová (2006), 

když tvrdí, že v dnešní době stále existuje společenský nátlak přizpůsobit se 

médii prezentovanému ideálu štíhlého a pevného těla. Podmínkou úspěšnosti 

ekonomiky západní společnosti je majetek, takže současná generace klade na 

první místo bohatství a podle něho posuzuje ideální bytost. Člověk, který má 

peníze, si může dovolit navštěvovat nákladného kadeřníka, kosmetičku a 

chodit pravidelně cvičit, čímž si udržuje požadovaný mladistvý a štíhlý vzhled. 

Štíhlá, vysoká, krásná a bohatá žena v dobré fyzické kondici zcela uspokojuje 

ekonomické potřeby spotřebního průmyslu dnešní doby. Vydá spousty peněz 

za výrobky, které jí umožní vypadat stále (resp. co nejdéle) přitažlivě, mladě a 

zdravě, a její napodobitelky utratí ještě mnohem více při svých opakovaných 

snahách vypadat jako ona. Ekonomika je s ideálem spjata více, než bychom si 

možná uměli představit. Neustále nové a nové podněty a "pravdy", se kterými 

média přichází, vytváří mýtus20 o ideální štíhlé ženské postavě. 

9. 2 Způsob vnímání těla a idealizace štíhlosti 

Jak již bylo řečeno, štíhlost je většinou spojována se štěstím, úspěchem, 

mladistvostí a společenskou přijatelností. Nadváha je naopak spojována s 

leností, nedostatkem vůle a ztrátou kontroly. Pro ženy je ideálem štíhlá postava 

a pro muže štíhlá, přiměřeně svalnatá postava. Nadváha je vnímána jako 

neatraktivní a jsou s ní spojeny i další negativní charakteristiky osobnosti21
• 

Klíčovým aspektem současné idealizace štíhlosti je totiž ovládání těla, které je 

společné jak pro štíhlý ideál ženy, tak také svalnatější ideál muže. Žádný 

20 Wolfová (2000), která se tímto tématem podrobně zabývala, rozvíjí myšlenku, podle které je 
mýtus krásy posledním a nejlepším systémem, jak v moderní západní společnosti uchovat 
mužskou dominanci. Princip udržení dominance spočívá v tom, že ženy musí nepřirozeně 
soutěžit o něco co si přivlastnili muži. Je zřejmé, že Wolfová chápe tento mýtus jako mužský 
způsob zneužívání obrazů krásy vůči ženám. 
21 Jedná se o zcela opačné pojetí a přístup k tloušťce - dříve byla tloušťka považována za 
symbol úspěchu a bohatství a tlustí lidé byli vnímáni jako milí, veselí a vyrovnaní lidé. Podle 
některých výzkumů je dnes tloušťka odmítána už i dětmi a mládeží, kteří jednoznačně preferují 
štíhlost, negativně hodnotí silné vrstevníky a vytvářejí si stereotypní obrazy o silných lidech, 
zvláště ženách, které jsou považovány za líné, hádavé a hloupé (Fialová, 2006). 
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člověk se totiž nerodí s ideální pevnou postavou. Je tedy potřeba jisté míry 

sebezapření, aby člověk mohl učinit kroky vedoucí k ideální postavě. Ve 

společnosti však existuje tendence připisovat pozitivní charakterové vlastnosti 

a životní výsledky lidem, kteří jsou pokládáni za atraktivní. Lidé s nadváhou 

jsou tak vystavováni předsudkům, podle kterých je nadváha chápána jako 

porušení ideálu sebezapření a kontroly těla. I když existují důkazy o tom, že 

nadváha je zčásti způsobena vlivem genetických dispozic, společnost se stále 

domnívá, že nadváha je "osobním proviněním" (Groganová, 2000). 

9. 3 Vliv médií 

Myslím, že není možné pochybovat o vlivu sdělovacích prostředků na 

vnímání těla. Diskutuje se spíše úloha médií ve vztahu k zobrazování mužského 

a ženského těla. Většina odborníků se shoduje v tom, že sdělovací prostředky 

odrážejí současné společenské normy. Někteří si dokonce myslí, že 

zobrazování štíhlých postav může ovlivnit způsob vnímání vlastní postavy a 

jejích proporcí jednotlivcem. Bylo by ovšem mylné se domnívat, že média jsou 

jediným zdrojem ovlivňujícím vnímání vlastního těla. Je známo, že na 

konkrétního jedince v konkrétní situaci působí také jiné společenské faktory. 

Ty mohou být více či méně určující, ale existují. Mezi nimi jsou uváděny 

zejména vrstevníci a rodina. 

Existuje obecná shoda v tom, že co se dosažení ideální postavy týče, je 

tlak vyvíjený na ženy silnější než obdobný tlak na muže. Je také prokázáno, že 

ženy a muži jsou zobrazováni výrazně odlišným způsobem - zatímco mediální 

typy žen jsou abnormálně štíhlé, muži bývají zobrazováni spíše se standardní 

tělesnou hmotností. Nicméně, zobrazování ideálních postav má dopad na obě 

pohlaví. Jak již bylo řečeno, zvýšená medializace svalnatých mužů v 80. a 90. 

letech měla za následek zvýšení počtu mužů zajímající se o vzhled svého těla. 

V závislosti na tom přibylo také mužů nespokojených s tvarem či hmotností 

svého těla. Projevilo se i snížení jejich sebevědomí. A ačkoli v menší míře než 

u žen, i u mužů jsou sledovány poruchy příjmu potravy. 
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9. 4 Účinky zobrazování ideálních postav 

Podle názoru psychologů mohou média ovlivnit tělesné sebehodnocení 

žen a mužů, protože se stávají měřítkem, ze kterého vychází nepříznivé 

hodnocení vlastní postavy - dochází k rozporu mezi vnímaným a ideálním 

obrazem těla (Groganová, 2000). Anebo jinak řečeno, k rozdílům mezi 

subjektivním a objektivním hodnocením těla. 

9.4. 1 Subjektivní hodnocení - sebepojetí 

Dnešní doba nabízí vzory, kterým bychom se měli přiblížit. S tímto 

vyvstává problematika sebepojetí, tedy vnímání vlastního těla. Často se totiž 

stává, že člověk nedokáže vlastní tělo posoudit správně a hodnotí ho velmi 

kriticky, i když okolí jej vnímá pozitivně a i z hlediska objektivního hodnocení 

(viz dále) se jeho tělo nevymyká normám. Tato skutečnost je typická zejména 

pro ženy. Jak prokázala řada výzkumů, zatímco druhé posuzují ženy 

realisticky, vlastní tělo naopak velmi kriticky a neobjektivně. Subjektivní 

hodnocení v podstatě znamená vyjádření velikosti rozdílu mezi ideální 

představou a vlastní realitou (Fialová, 2001). 

Sebepojetí se vytváří v průběhu vývoje osobnosti člověka už od raného 

dětství, kdy si dítě začne uvědomovat své já, a je také odrazem různých 

faktorů, které na jedincovu psychiku působí. Výraznou součástí sebepojetí je 

rovněž hodnocení vlastního těla - fyzického já, jedná se o tzv. tělesné 

sebepojetí. Je totiž prokázáno, že míra nespokojenosti či spokojenosti s 

vlastním tělem, výrazně ovlivňuje celkové sebehodnocení. 

9. 4. 2 Objektivní hodnocení 

Protikladem subjektivního, často nesprávného, hodnocení je objektivní 

hodnocení. V podstatě se jedná o různé metody měření proporcí těla. Aby 

posouzení tělesné schránky bylo opravdu objektivní, je podle Fialové (2001) 

nutné vycházet minimálně ze tří z těchto parametrů: 

výška 

hmotnost 

pohlaví 

tělesný typ 

kožní řasy, resp. podkožní tuk 

45 



tělní obvody 

epikondyly22 

proporcionalita 

Existuje celá řada měření, která pracují s různými z výše uvedených 

parametrů. Nebudu se jimi podrobně zabývat, protože většina z nich je 

poměrně pracná a využívá různých měřicích nástrojů, tabulek apod. Z tohoto 

důvodu krátce zmíním pouze ty metody, které lze pohodlně použít v běžných 

podmínkách. 

Světová zdravotnická organizace např. doporučuje používat hodnoty 

indexu tělesné hmotnosti, tedy BM! (Body Mass Index) a poměru pas/boky. 

BMI lze snadno vypočítat jako podíl hmotnosti těla v kilogramech a druhé 

mocniny tělesné výšky v metrech. Za normální hodnoty je považováno rozmezí 

20-24. Hodnoty nižší než 18,5 znamenají podvýživu či závažné onemocnění, 

nadváhu představují hodnoty vyšší než 25, obezitaje určena hodnotami nad 30. 

Se vzrůstajícím věkem stoupá i normální hodnota BMI, proto je dobré brát v 

úvahu rovněž věk a pohlaví.Poměr pasu a boků, neboli WHR (waistl hip ratio), 

umožňuje hodnotit míru obezity. Tento poměr by měl být u žen menší než 0,8 a 

u mužů menší než 1. Doporučována je také kontrola hodnot obvodu pasu, který 

souvisí s množstvím tuku jako rizikovým faktorem kardiovaskulárních nemocí. 

U žen by neměl orientačně přesáhnout 80 cm, u mužů 94 cm. O mírně 

počínajícím rizikovém stavu lze hovořit v případě 89 cm u žen a 102 cm u 

mužů. 

Je nutné si uvědomit, že tyto návody slouží "obyčejné" populaci a 

nikoli např. vrcholovým sportovcům, u kterých je podíl tělesné hmoty, 

tělesného tuku a svaloviny jiný. Zjištěné výsledky by proto nemusely 

odpovídat skutečnému stavu. 

9. 4. 3 Rozpor mezi subjektivním a objektivním hodnocením u žen 

Jak již bylo řečeno, v současné době je v západních společnostech 

štíhlost u žen vnímána jako žádoucí vlastnost - štíhlost je zároveň spojována se 

schopností sebekontroly, společenskou přitažlivostí a mládím. Ztělesněním 

ideální ženské postavy jsou štíhlé modelky s plným poprsím, i když se koncem 

22 Jedná se o výčnělek kloubního hrbolu, na kterém se upínají svaly a vazy (Petráčková, Kraus, 
2001). 
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90. let objevil trend "heroinových typů", tzn. vyhublých modelek, které 

postrádaly jakékoli (ná-)znaky ženskosti. 

Jak se ukázalo v předchozích kapitolách, ženský ideál postavy se během 

staletí neustále měnil. Co však zůstalo stejné je skutečnost, že ženy byly v 

podstatě vždy vedeny k tomu, aby svou postavu a hmotnost přizpůsobovaly 

soudobým ideálům. A ženy tak činily, jak dokazuje např. nošení stahovacích 

korzetů, i když jim to přinášelo nepohodlí, omezení hybnosti či zdravotní 

obtíže. V 90. letech byly v západní společnosti tyto praktiky vystřídány v 

podstatě neméně "pohodlným" držením přísných diet či plastickou chirurgií. 

Řada výzkumů zaměřených na spokojenost s vlastním tělem navíc prokázala, 

že většina žen v západních společnostech je se svým tělem nespokojena 

(Groganová, 2000). 

Block uvádí pět atributů23 , které trápí ženy nejvíce: 

hmotnost; většina se domnívá, že mají 2,5-5 kilogramů nadváhu 

velikost prsou; jsou bud' příliš malá nebo příliš velká a jen málo žen 

je s nimi spokojeno 

známky stárnutí; ochablá kůže, povislá prsa, křečové žíly apod., 

příčinou těchto problémů je záliba některých starších mužů v 

mladých ženách. 

stehna; musejí být štíhlé za každou cenu 

následky těhotenství a porodu; např. pajizévky nebo JIzva po 

císařském řezu 

Groganová (tamtéž) oproti tomu hovoří zejména o nespokojenosti s 

břichem a boky a. U obou autorů se ovšem shodně objevuje požadavek a touha 

žen mít štíhlejší stehna. 

9.4.4 Rozpor mezi subjektivním a objektivním hodnocením u mužů 

Psychologické a sociologické zkoumání mužského těla bylo započato 

poměrně nedávno. Dřívější studie tělesného pojetí se většinou zabývaly pouze 

ženami. To je také jeden z důvodů, proč o tělesném ideálu muže není k 

dispozici tolik informací jako je tomu u ženského tělesného ideálu. Vědecký 

23 viz www.psychjoumey.com 
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zájem o mužské tělo byl odstartován jeho mediální popularizací a následným 

zvýšeným zájmem mužů o vlastní tělesnost. 

Většina mužů by chtěla mít středně velkou postavu s vyvinutými svaly 

na hrudi, ramenou a pažích, štíhlý pas a boky. Tato postava je 

upřednostňována před štíhlou a silnou. Je to logické, protože vysněné mužské 

postavě je připisována řada pozitivních osobnostních charakteristik. Takto 

vypadající muži jsou např. považováni za silné, šťastné, vstřícné a také jsou 

společností lépe přijímáni. 

Podle Groganové (tamtéž) představuje svalnatá postava ideál mužnosti, 

protože je spojena se západní kulturní představou mužství ztělesněného mocí, 

silou a agresí. Přestože je přiměřená svalnatost vysoce ceněna, mimořádná 

muskulatura kulturistů naopak není společensky přijatelná - je vnímána jako 

nepřirozená a některými lidmi dokonce jako odpudivá. Kulturní ideál je 

jednoduše štíhlý a svalnatý ,Jen tak od přírody". 

I u mužů uvádí Block24 pět nejčastějších příčin jejich nespokojenosti s 

vlastním tělem. Jsou to: 

velikost; jen málo mužů je spokojeno s velikostí svého přirození a 

často ji spojují se sexuální zdatností 

plešatění; vypadávání vlasů může být pro muže velmi traumatizující 

známky stárnutí; ačkoli jsou vrásky a prošedivělé vlasy tradičně 

více tolerovány u mužů než u žen, může dojít ke změně těchto 

standardů např. na pracovišti, kde jsou zejména muži ve vedoucích 

pozicích tlačeni k tomu, aby si zachovávali mladistvý zevnějšek 

břicho; muži mají tendenci tloustnout zejména v oblasti břicha, 

zatímco u žen se to týká zadečku a stehen 

výška; podle výzkumů ženy stále dávají přednost mužům, kteří jsou 

o něco starší, bohatší a vyšší než ony 

Jak je zřejmé, i u mužů lze vysledovat nespokojenost s některými 

tělesnými aspekty stejně jako u žen. Muži se však na rozdíl od žen snaží docílit 

ideální postavy spíše prostřednictvím cvičení než držením diet. Obě pohlaví se 

24 viz tamtéž 
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liší také tím, že muži, kteří jsou nespokojeni se svojí postavou, si ve stejné míře 

přejí být štíhlejší i silnější - většina žen však chce zhubnout. 

9. 5 Další vývoj ... 

Diety a omezování jídla jsou v dnešní době běžnou součástí 

každodenního života mnoha lidí, protože štíhlá postava je ve společnosti 

hodnocena velmi pozitivně - je považována za znak výkonnosti, atraktivity a 

osobního štěstí. Štíhlost je všudypřítomná především díky médiím, které denně 

ideál štíhlého těla prezentují. Dříve to byla naopak tloušťka, která byla 

symbolem úspěchu a bohatství a tito lidé byli, na rozdíl od současnosti, 

považováni za milé, veselé a vyrovnané. 

Lékařské výzkumy prokazují, že nadváha má negativní vliv na lidské 

zdraví. Tyto poznatky ještě více posilují propagaci štíhlosti. Normy hmotnosti 

se ale v poslední době značně přiostřily - dnes, aby byl považován za 

zdravého, musí člověk vážit méně než tomu bylo např. ještě před třiceti lety. 

Zatímco v 80. a 90. letech však bylo štíhlosti dosahováno mnohdy výhradně 

s pomocí držení diet, současný trend se obrací spíše ke sportu a zdravému 

životnímu stylu. Nicméně důvodem proč začít sportovat je z velké části touha 

"udělat něco se svojí postavou" a nikoli radost z pohybu samého. 

V polovině 90. se objevuje nový zajímavý trend - diskuze o prezentaci 

štíhlých modelek. Tím se do širokého společenského povědomí dostává celá 

problematika nebezpečí předkládání vzorů velmi štíhlých modelek zejména 

mladým ženám. Většina diskuzí se zaměřuje na možnost vzniku poruch přijmu 

potravy v důsledku sledování těchto modelek. To se ovšem netýká pouze žen. 

Jak jsem se již zmínila, i někteří muži se negativně srovnávají s mediálními 

obrazy štíhlých a vypracovaných mužských těl. A také u nich byl zaznamenán 

nárůst výskytu poruch příjmu potravy. 

Bylo by ale nerozumné přímo spojovat mediální obrazy a vznik 

mentální anorexie či bulimie. Je prokázáno, že poruchy příjmu potravy mají 

více příčin. Je však také prokázáno, že prezentace těchto mediálních ideálů 

může u některých lidí způsobit snížení spokojenosti s vlastním tělem. A to je 

jeden z aspektů, které v konečné fázi mohou vést až k příjmovým poruchám. 
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9. 6 ... snižování vlivu mediálních vzorů ajejich obměna 

Právě vědecky podložená spojitost mezi prezentací ideálních obrazů a 

vznikem poruch příjmu potravy by mohla být dostatečným důvodem pro 

zadavatele reklam, aby volili modely a modelky různých tvarů postav. Zdá se, 

že v poslední době je možné v tomto směru některé změny vysledovat. Byla 

bych ale opatrná nazývat to obratem k lepšímu. 

Není to tak dávno, co jedna kosmetická firma "rozjela" kampaň za 

ženskou krásu. V porovnání se stavem minulým se skutečně jednalo o velkou 

změnu. Nicméně stejně rychle, jako kampaň začala, také skončila. V jedné ze 

dvou soutěží o nejkrásnější dívku České republiky nejsou účastnice 

charakterizovány trojčíslím prsa-pas-boky, tak jak tomu u těchto akcí bývá 

zvykem. Prý je to z toho důvodu, že míry nejsou u dívek to nejdůležitější. 

Přesto je však každému při pohledu na tyto dívky jasné, že jejich rozměry 

nekorespondují s obvody většinové ženské populace. V časopise se zase na 

jedné straně lze dočíst, že ideální postava není pro život podstatná a proto není 

žádný důvod se tím zvlášť trápit - vždyť každý člověk je přece originál. Hned 

o pár stránek dál se ale rovněž dočtete, že nikdy není dost pozdě na to zhubnout 

do plavek. Kdyby to však náhodou nevyšlo, rovnou vám poradí, jaké plavky si 

pořídit, aby skryly či vytvarovaly objemnější zadek!břicho/prsa či jinak 

vylepšily "nedokonalou" postavu. Já z toho mám jen ten dojem, že se média, 

kosmetické firmy a ostatní vlivní v této oblasti nesnaží o nic jiného, než "na 

oko" vyhovět přáním laické a odborné (lékařům apod.) veřejnosti. Ale nic víc. 

Spíše než s médii by se proto mělo začít pracovat s veřejností. 

Groganová (2000, s. 99) k tomu dodává, že "pokud by lidé byli vedeni k tomu, 

aby zpochybňovali přiměřenost a význam těchto mediálních obrazů pro 

zažívání sebe sama, pak je nepravděpodobné, že by docházeli k nějakým 

negativním srovnáváním. Modely a modelky by pro ně přestali být vhodnými 

vzory". Tyto změny by se měly podle různých názorů uskutečnit bud' na 

individuální anebo společenské úrovni, kdy by ženy jako skupina měly zcela 

odmítnout tradiční mediální pojetí obrazu těla (tamtéž). Je však zřejmé, že tyto 

přístupy představují dlouhodobé řešení, které navíc není pro mnoho žen 

přijatelné, protože by se musely oddělit od hlavního kulturního proudu. 

Tímto se dostáváme zpět k médiím, protože jak se zdá, alternativním 

řešením je přece jenom přimět sdělovací prostředky a kosmetický a módní 

50 



průmysl k tomu, aby byly provedeny určité změny. A to významněji než je 

tomu nyní. 
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Praktická část 

52 



1. CÍL VÝZKUMU 

Výzkum byl, jak napovídá název práce, zaměřen na pojetí ideálů v naší 

společnosti, resp. na to, jaký je osobní a společenský ideál ženy a muže u 

vysokoškolských studentů. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak se pojetí těchto 

ideálů liší v závislosti na pohlaví a typu studované fakulty. Zaměřila jsem se 

také na to, v jakém směru se mezi sebou osobní a společenský ideál liší 

v závislosti na gen deru. 
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2. CHARAKTERISTIKA SKUPINY RESPONDENTŮ 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 103 vysokoškolských studentek a 

studentů. Z dalšího zpracování ale byli tři respondenti vyřazeni - dva z důvodu 

nezodpovězení obou otázek dotazníku a jeden z důvodu špatného porozumění 

oběma z nich. Při vyhodnocování jsem tedy pracovala s konečným počtem 100 

studentek a studentů L-VL ročníků (viz tabulka 1) pěti fakult tří různých 

pražských vysokých škol. 

Tabulka 1 - Charakteristika respondentů z hlediska ročníku studia 

ročník 
HTF FF ČZU ČVUT 

ženy muži ženy I muži ženy muži ženy I muži 

1 
8 2 I ročník 

- - - - - -

11 
1 

I 1 
ročník 

- - - - - -
111 ! 

ročník 
- 1 11 9 - - 3 3 

IV. 
4 2 6 3 

ročník 
- - - -

V. 
3 5 1 15 10 1 5 

ročník 
-

Vl 
2 1 3 

ročník 
- - - - -

I 

Konkrétně se jednalo o 23 studentů učitelství (UČ) a religionistiky (RE) 

z Husitské teologické Fakulty (HTF) Univerzity Karlovy, 27 studentů 

psychologie (PS) z Filozofické fakulty (FF) Univerzity Karlovy, 25 studentů 

Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (AF) a Provozně 

ekonomické fakulty (P EF) České zemědělské univerzity (ČZUj a 25 studentů 

Fakulty strojní (FS) Českého vysokého učení technického (ČVUT) - viz 

tabulka 2. 
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Tabulka 2 - Charakteristika respondentů z hlediska studovaných oborů a fakult 

obor/ HTF FF ČZU ČVUT 
fakulta I 

I ! 

I ženy muži ženy I muži ženy muži ženy muži ! 
UČ 6 

i 
6 I I I i - - - - - -! 

RE 8 3 - - - - - i -, 
PS - - 16 11 - - - I -

I I I 
, 

PEF - - - - 12 10 - ! -

AF - I - - I - 3 I - - I -

I I I 
I 

FS - - - ! - - - 10 I 15 

celkem 23 27 25 25 

Jak lze vyčíst z předešlých dvou tabulek, mezi dotazovanými studenty 

bylo 55 žen a 45 mužů. Jejich věk se pohyboval v rozmezí 19-36 let (viz 

tabulka 3). 

Tabulka 3 - Charakteristika respondentů z hlediska věku 

věk 
HTF FF ČZU ČVUT 

ženy I muži ženy muži ženy I muži ženy I muži ! 

i 
, ! 19 let 1 - - - - I - - i -

20 let - I - - - - I - - I -
I 

21 let 5 I 2 3 - - I - - I -i 

22 let 1 I 1 2 1 2 I 1 4 I 1 
! 

23 let 2 I 2 4 4 11 I 4 4 I 4 

24 let 2 I 3 2 1 i 
3 1 ! 4 -

25 let 2 I - 1 3 1 1 1 2 

26 let - I - - 1 - - - 3 

27 let - 1 2 - - 1 - -
28 let - 1 - - - i - - 1 

29 let 1 1 
! 

- - - - - -
31 let 1 I 

! - - - - - - I -
36 let 1 - - - - I - - I -

Skupinu respondentů je možné rozdělit také do dvou skupin podle typu 

studia na studenty humanitních a nehumanitních oborů. Do skupiny studentů 

humanitních oborů patří respondenti z Husitské teologické fakulty a 

Filozofické fakulty, nehumanitní skupinu tvoří studenti České zemědělské 

univerzity a Českého vysokého učení technického (viz tabulka 4). Možnost 

tohoto dělení není náhodná - volba škol k uskutečnění průzkumu byla 
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úmyslná. Výchozím bodem byl záměr provedení srovnání studentů 

humanitních a nehumanitních typů vysokých škol. 

Tabulka 4 - Charakteristika respondentů z hlediska typu studia 

typfakulty 
humanitní fakulty nehumanitní fakulty 

mF FF ČZU ČVUT 

ženy 14 16 15 10 

muži 9 11 10 15 

celkem 50 50 
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3. METODA VÝZKUMU 

Za účelem sepsání diplomové práce byl vytvořen dotazník zjišťující 

vnímání osobního a společenského ideálu ženy a muže studenty českých 

vysokých škol. 

Dotazník, mimo dotazů týkajících se osoby respondenta (pohlaví, věk, 

studovaná fakulta, obor a ročník), obsahoval dvě otevřené otázky (viz přepis 

dotazníku níže). 

Přepis dotazníku 

Milí studenti. 

Jmenuji se Alice Marciszová a studuji učitelství na Husitské teologické 

fakultě Univerzity Karlovy. Dotazník, který jste právě obdrželi, je součástí mé 

diplomové práce zaměřené na pojetí ideálu ženy a muže společností v České 

republice, resp. vysokoškolskými studenty. Tento dotazník je zcela anonymní

odpovědi a výsledky tohoto dotazníku budou použity pouze v rámci mé práce. 

Nejprve bych vás chtěla požádat o základní informace týkající se vaší 
osoby: 
• Pohlaví: 

• Věk: 

• Fakulta, obor: 

• Ročník: 

Dotazník: 

1. Popište, prosím, co nejpodrobněji, jaký je váš osobní ideál ženy/muže. (Ženy 

popisují mužský ideál a muži popisují ženský ideál.) 

2. Popište, prosím, co nejpodrobněji, jaký je podle vašeho názoru ideál ženy/muže 

většinové společnosti v ČR. (Ženy opět popisují mužský ideál a muži ženský 

ideál.) 

Díky za spolupráci 
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4. HYPOTÉZY 

Základem pro stanovení hypotéz se stala četba různých populárních 

článků na téma vzhled, jak být krásná, jak zhubnout a zůstat štíhlá, co se líbí 

(ať už ženám nebo mužům), co se nosí, zdravý životní styl apod., které jsou 

nedílnou součástí téměř všech ženských, a v jisté míře koneckonců i mužských, 

časopisů. Zajímalo mne, nakolik některé skutečnost uváděné v těchto článcích 

odpovídají realitě, resp. po čem ženy a muži opravdu touží. Některá má tvrzení 

tedy mohou být v rozporu s obsahem výše zmíněných periodik. 

Čerpala jsem také z vědomostí získaných z rozhovorů s přáteli 

ženského i mužského pohlaví na obdobná témata. V neposlední řadě jsem také 

laickým pozorováním a na základě vlastních zkušeností vysledovala několik 

skutečností, které jsem se rozhodla v rámci své diplomové práce ověřit. 

Výše zmíněné skutečnosti jsem shrnula do několika hypotéz. 

1. Ženy i muži kladou stejný důraz jak na psychické kvality partnera, tak také 

na jeho fyzický vzhled 

Domnívám se, že pojetí osobního ideálu (resp. partnera) se meZI 

pohlavími v zásadě neliší - důležité jsou oba typy charakteristik (např. fyzický 

vzhled není upřednostňován muži a psychické vlastnosti ženami). 

2. Muži se při výběru svých partnerek neřídí mediálně prezentovaným typem (či 

typy) ženy - lze říci, že tato skutečnost pro ně není rozhodující. Osobní 

představy o partnerce se tedy od mediálně prezentovaných typů ženy liší. 

Na základě uvedeného poznatku, získaného zejména z pozorování a 

rozhovorů, předpokládám, že u žen tomu není jinak. 

3. Pojetí osobního i společenského ideálu se mezi studenty humanitních a 

nehumanitních oborů liší. 

Domnívám se, že studenti nehumanitních oborů jsou více zaměřeni na 

vzhled. Humanitní studenti oproti tomu upřednostňují partnerovu duševní a 

duchovní stránku (což by mohlo být zjevné zejména u studentů teologické 

fakulty). Myslím si, že je to dáno právě studijním zaměřením, které vychází z 

jistých specifik studentovy osobnosti. 
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5. PROVEDENÍ VÝZKUMU A METODY VYHODNOCENÍ 

Jak již bylo řečeno v předešlých kapitolách, výzkum probíhal mezi 

studenty vysokých škol v Praze. Konkrétně se jednalo o Husitskou teologickou 

fakultu a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, Fakultu agrobiologie, 

potravinových a přírodních zdrojů a Provozně ekonomickou fakultu České 

zemědělské univerzity v Suchdole a Fakultu strojní Českého vysokého učení 

technického. Distribuce dotazníků probíhala v mé přítomnosti po předchozí 

domluvě s vyučujícím v přednášce nebo praktickém cvičení v průběhu 

listopadu a prosince 2005. Pouze v jednom případě (konkrétně ČVUT) 

dotazování neproběhlo výše popsaným způsobem. Na této fakultě byl výzkum 

zprostředkován mým kamarádem, zároveň zdejším studentem. Jím oslovení 

studenti se v předem domluvenou dobu sešli, aby se výzkumu aktivně 

zúčastnili. Lze říci, že distribuce dotazníků proběhla bez obtíží a všichni 

zprostředkovatelé byli, v rámci možností, vstřícní. Jediným společným 

zádrhelem (vyjma ČVUT) byly časově omezené možnosti dotazování 

stanovené vyučujícími. 

Vyhodnocení získaných dat proběhlo metodou obsahové analýzy textu. 

Výsledkem této analýzy bylo 193 různých charakteristik v rámci obou 

otevřených otázek, tedy v otázce osobního i společenského ideálu. Z důvodu 

lepšího postupu při dalším vyhodnocování byly tyto charakteristiky tematicky 

rozděleny do devíti základních skupin (nebo také tzv. oblastí). Pro větší 

přehlednost jsem každou z oblastí pojmenovala podle společných rysů, které 

vykazovala. K dalšímu shrnutí (opět podle shodných rysů) došlo v rámci každé 

ze skupin. Tím bylo dosaženo co možná největší přehlednosti. Všechny oblasti 

jsou shodné jak pro popis osobního, tak i společenského ideálu. 

1. PARTNERSTVÍ - do této skupiny byly zařazeny vlastnosti týkající se 

úzkého partnerského soužití 

2. INTIMITA A SEX - tato skupina obsahuje charakteristiky vztahující se k 

intimní či sexuální stránce partnerského soužití 

3. VZDĚLÁNÍ-skupina obsahuje požadavky na vzdělání partnera/-ky 
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4. RODINA - do této skupiny byly zařazeny charakteristiky širšího rodinného 

soužití a manželství 

5. ŽIVOTNÍ STYL - tuto skupinu tvoří charakteristiky nejen volno časových 

aktivit, ale také vztahu k penězům a k životu, které jsou jejich předpokladem 

6. DALŠí OSOBNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY - tato skupina je tvořena 

charakteristikami, které typologicky neodpovídaly žádné z předchozích skupin 

7. CELKOVÉ HODNOCENÍ IDEÁLU - do této skupiny byly zařazeny 

charakteristiky týkající se ideálu jako takového 

8. CELKOVÝ VZHLED - první ze dvou skupin charakteristik fyzického 

vzhledu obsahuje popisy zevnějšku jako celku 

9. VZHLED (bližší charakteristiky) - do druhé skupiny charakteristik 

fyzického vzhledu byly zařazeny popisy různých částí těla 
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6. VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH DAT 

V rámci výzkumu j sem rozhodla pro srovnání výsledků ze tří hledisek: 

• z hlediska pohlaví respondentů (tzn. srovnání skupiny žen a skupiny mužů) 

• z hlediska vnímání osobního a společenského ideálu (tzn. vzájemné srovnání 

těchto ideálů) 

• z hlediska typu studia respondentů (tzn. srovnání studentů humanitních a 

nehumanitních škol) 

Porovnání dvou daných skupin bylo provedeno pomocí statistické 

metody Chí kvadrátu (;(). Všechny zjištěné statisticky významné i 

nevýznamné rozdíly jsou zaznamenány v tabulkách v následujících 

podkapitolách. 
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6.1 SROVNÁNÍ RESPONDENTŮ PODLE POHLAVÍ 

Nejdříve bych se zaměřila na srovnání názorů skupiny žen a mužů. 

Výsledky tohoto srovnání by měly potvrdit či naopak nepotvrdit hypotézu Č. 1 

(viz kap. 4). 

6.1.1 OSOBNÍ IDEÁL 

Tato podkapitola obsahuje porovnání žen a mužů z hlediska představ 

vztahujících se k jejich osobnímu ideálu. Srovnání je v tomto případě (stejně 

jako ve všech ostatních) provedeno v devíti předem stanovených oblastech. 

6. 1. 1. 1 Partnerství 

" ... aby mi byl partnerem, kamarádem i milencem - prostě normální CHLAP. " 

T b lk 5 R ďl ť b 'h 'd '1 a u a - oz 1 y nazoru zen a muzu v o azce oso nI Olea u v o bl ť rt ty' as 1 pa ners 1 

ženy muži Chí kvadrát statisticky 
charakteristika (I) významný 

N=55 % N=45 % rozdíl 
milující 

12 21,8 7 15,6 0,6 -partner/-ka 
rovnocenný/-á 

11 20,0 8 17,8 0,1 -
partner/-ka 
podobné názory 

12 21,8 7 15,6 0,6 -a smýšlení 
odlišné názory 

O ° 3 6,7 3,8 5% 
a smýšlení 

empatie 20 36,4 6 13,3 6,8 1% 
spolehlivost a 

22 40,0 7 15,6 7,2 1% 
důvěryhodnost 

samostatnost 20 36,4 12 26,7 1,1 -
tolerance 30 54,5 12 26,7 7,9 1% 
nápaditost a 

20 36,4 2 4,4 14,7 1% 
pozornost 
dominance 3 5,5 1 2,2 0,7 -
submisivita 1 1,8 2 4,4 0,6 -

• stav - - - - - -

Jak lze vyčíst z tabulky 5, v oblasti partnerství byl zjištěn statisticky 

významný rozdíl v 45,5% charakteristik. Konkrétně se jedná o odlišné názory a 

smýšlení, empatii, spolehlivost a důvěryhodnost, toleranci a nápaditost a 

pozornost. 

• Tento symbol označuje charakteristiky, které se vyskytují pouze u společenského ideálu. 
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Nejvýznamnější statistický rozdíl se týká nápaditosti a pozornosti. 

Ženy si častěji než muži přály partnera, který je nápaditý a kreativní, se kterým 

by se nenudily a který příliš nepropadá stereotypům. Na partnerovi se jim také 

líbí, když je k nim pozorný a štědrý. Na 1% statistické významnosti se dále 

pohybují tolerance, spolehlivost a důvěryhodnost a empatie. Ve všech třech 

případech se opět jedná o vlastnosti, které jsou z hlediska daného srovnání více 

důležité pro ženy. U tolerance zdůrazňovaly studentky zejména partnerovu 

shovívavost k jejich chybám, nešvarům, ale také kamarádkám, zálibám apod. 

Přály si také, aby partner byl velkorysý a velmi často také hodný. V případě 

spolehlivosti a důvěryhodnosti zmiňovaly studentky mužovu upřímnost a 

spolehlivost, aby se mu mohly svěřit. Často se také objevoval požadavek na 

partnerovu věrnost. Empatický partner by měl být podle žen vnímavý, schopný 

naslouchat a porozumět jim a také poradit. Poslední z rozdílů, který byl v 

oblasti partnerství zjištěn, se týká odlišných názorů a smýšlení. Celkem tři 

muži (a žádná žena) si v tomto případě přáli partnerku, která by byla z hlediska 

své povahy, názorů, pohledu na život, zálib či typu vzdělání založena zcela 

opačně než oni (zřejmě na základě lidového tvrzení o přitahujících se 

protikladech). Podle mého názoru je to poměrně zvláštní, protože více 

respondentů (obojího pohlaví) si naopak přálo partnera, se kterým by měli 

aspoň něco společného, a proto si vzájemně dobře rozuměli - jedná se o 

podobné názory a smýšlení, které si přeje celkem 37,4% respondentů. 

Charakteristické pro oblast partnerství je, že ženy zmiňovaly většinu 

vlastností (celých 81,8%) častěji než muži. Jejich nejčastější požadavky 

korespondují s charakteristikami, u kterých byl zjištěn statisticky významný 

rozdíl (viz výše) - žádaná byla také samostatnost (u této vlastnosti statisticky 

významný rozdíl zjištěn nebyl). Tyto charakteristiky (kromě nápaditosti a 

pozornosti) byly rovněž těmi, které si nejčastěji přáli muži. Zhruba stejně často 

si obě pohlaví žádala milujícího, rovnocenného partnera a již výše zmíněné 

podobné názory a smýšlení. Zajímavá situace nastala u submisivity a 

dominance. Zdá se, že i navzdory emancipačním trendům existují muži, kteří si 

přejí submisivní partnerku a ženy, které touží po dominantnějším muži. Více 

mne ovšem překvapilo zjištění, že jeden muž preferuje autoritativnější ženu a 

jedna žena naopak submisivního muže. I přesto, myslím, mohu konstatovat, že 
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v oblasti partnerství jsou nároky žen a mužů velmi podobné. I když se zdá, že 

ženy mají v tomto ohledu svého partnera "promyšleného" daleko více. 

6. 1. 1. 2 Intimita a sex 

"Žena, která je nezávislá, ale ráda se přitulí. " 

Tabulka 6 - Rozdíly názorů žen a mužů v otázce osobního ideálu v oblasti intimity a 
sexu 

ženy muži Chí kvadrát statisticky 
charakteristika (I) významný 

N=55 % N=45 % rozdíl 

náruživost 2 3,6 4 8,9 1,2 -
souznění 4 7,3 O O 3,4 na hr. výz. 

potřeba sexu 2 3,6 4 8,9 1,2 -
něžnost 7 12,7 2 4,4 2,1 -

Podle tabulky 6, která znázorňuje výsledky výzkumu týkající se intimní 

a sexuální stránky partnerského soužití, byl v této oblasti zjištěn jediný rozdíl 

mezi porovnávanými skupinami, což odpovídá 25% charakteristik. Jedná se o 

sexuální souznění a vzájemnou přitažlivost; dle výsledků je důležitější pro ženy 

než pro muže. Tuto skutečnost si vysvětluji obecnou ztíženou schopností žen 

dosáhnout sexuálního uspokojení. Důvodem by mohla být také jejich větší 

potřeba intimního sdílení citové blízkosti, důvěrností apod. Tyto danosti, dle 

mého názoru, zakládají zvýšenou potřebu souznění a sounáležitosti v 

sexuálním životě s partnerem. Zmíněná rozdílnost se pohybuje na hranici 

statistické významnosti. 

Nejčastěji se vyskytoval (u obou pohlaví celkem a zároveň také u žen) 

požadavek něžnosti a jemnosti. Muži naopak více žádali náruživost a kladný 

vztah k sexu. Myslím, že i tyto výsledky potvrzují výše uvedené vysvětlení 

zvýšené potřeby sexuálního souznění žen. 
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6. 1. 1. 3 Vzdělání a rodina 

T b lk 7 R ďl ť b 'h 'd '1 a u a - oz Hy nazoru zen a muzu v o azce oso III Olea u v o bl ť dT' as 1 vz e alll 

ženy muži Chí kvadrát statisticky 
charakteristika rl) významný 

N=55 % N=45 % rozdíl 

dosažené 
9 16,4 3 6,7 2,2 

vzdělání 
-

všeobecný/ 
5 9,1 1 2,2 2,1 -kulturní rozhled 

humanitní 
O O 1 2,2 1,2 

vzdělání 
-

přírodovědné 
1 1,8 O O 0,8 -

vzdělání 

nerozhoduje 1 1,8 1 2,2 O -

T b lk 8 R ďl b 'h 'd '1 a u a - oz Hy nazoru zen a muzu v otazce oso III Olea u v o bl ď astI ro my 

ženy muži Chí kvadrát statisticky 
charakteristika rl) významný 

N=55 % N=45 % rozdíl 
smysl pro 

12 21,8 6 13,3 1,2 -rodinu 
domácnost 12 21,8 5 11,1 2,0 -

Výzkum neprokázal žádné statisticky významné rozdíly mezi muži a 

ženami v oblastech vzdělání a rodiny. Ženy sice kladly větší důraz na obě 

charakteristiky vztahující se k rodinnému životu a také na dosažené vzdělání 

jako takové, případně všeobecný či kulturní rozhled, nicméně rozdíly 

nedosáhly statistické významnosti. Lze ovšem konstatovat, že rodinný život 

zvažuje téměř o polovinu více žen než mužů. Důvodem je, dle mého názoru, ve 

společnosti tradiční představa (a následná výchova) ženy matky a pečovatelky 

rodiny. Vyšší požadavek studentek na partnerovo vzdělání mne překvapil. Tuto 

skutečnost si vysvětluji jistou souvztažností dosaženého vzdělání a dobré 

pracovní pozice, kteráje spojena s příslušným finančním ohodnocením. Partner 

by takto byl schopen svoji rodinu zajistit, což ženy považují za důležité (viz 

výše). 
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6. 1. 1. 4 Životní styl 

"Důležitá je dobrá pracovní a společenská pozice. Toto hledisko u mne 

převládá nad její fyzickou krásou, kterou sice ctím a líbí se mi, ale rozhodně 

podle ní neposuzuji člověka. " 

Tabulka 9 - Rozdíly názorů žen a mužů v otázce osobního ideálu v oblasti životního 
stylu 

ženy muži Chí kvadrát statisticky 
charakteristika (/) významný 

N=55 % N=45 % rozdíl 

návykové látky 4 7,3 1 2,2 1,3 -
volný čas 16 29,1 18 40,0 1,3 -
postavení a 9 16,4 3 6,7 2,2 -
finanční situace 
vztah k 

O O 4 8,9 5,1 5% 
penězům 

nekonvenčnost 3 5,5 1 2,2 0,7 -
víra 2 3,6 2 4,4 O -

Pouze jeden (tj. 16,7%) významný rozdíl, a to na 5% hladině 

významnosti, byl zjištěn v oblasti životního stylu. Jedná se o vztah k penězům. 

V tomto případě by si muži přáli skromnou, nenáročnou partnerku, která" není 

na peníze". Muži zřejmě dobře vědí, co činí, protože podle výzkumu si více 

žen než mužů přeje finančně zaopatřeného partnera (viz postavení a finanční 

situace). 

V elmi žádanou (celkem 69,1 %) charakteristikou u obou porovnávaných 

skupin bylo trávení volného času. Žádaný partner je aktivní, společenský, s 

různými zájmy, případně se sklony k dobrodružnosti. Zdá se, že jak muži, tak i 

ženy, se svým partnerem rozhodně nechtějí pouze sedět doma a nudit se. Lze 

předpokládat, že tyto aktivity se určitým způsobem doplňují se zájmy 

respondentů - volnočasové aktivity by se takto daly interpretovat jako způsoby 

společně příjemně stráveného času. 
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" 6. 1. 1. 5 Další osobnostní charakteristiky 

Tabulka 1 O-Rozdíly názorů žen a mužů v otázce osobního ideálu v oblasti dalších 
osobnostních charakteristik 

ženy muži CM kvadrát 
charakteristika [f-----.----+---.,------\ ;;..2) 

N=55 % N=45 % IX, 

altruizmus 

vystupování 

humor a nálada 
temperament a 
emotivita 
ambice a 
asertivita 
vztah k práci a 
zručnost 

charakter 
sebevědomí a 
vyzrálost 
inte- vysoký 
lekt nízký 

statečnost, 

romantikl-čka . . 
egOIzmus 

starší 
partner 

věk do 30 let 
30--40 
let* 

14 25,5 

22 40,0 

30 54,5 

5 9,1 

19 34,5 

12 21,8 

16 29,1 

18 32,7 

32 58,2 

6 10,9 

1 1,8 

1 1,8 

9 20,0 0,4 

13 28,9 1,3 

18 40,0 2,1 

12 26,7 5,4 

7 15,6 4,6 

7 15,6 0,6 

1 2,2 12,7 

10 22,2 1,4 

28 62,2 0,2 

4 8,9 0,1 

° ° 0,8 

° ° 0,8 

statisticky 
významný 

rozdíl 

5% 

5% 

1% 

V tabulce 10 jsou obsaženy výsledky týkající se jiných charakteristik 

partnera. Statisticky významný rozdíl byl zjištěn ve 25% případů. Rozdíl na 

1 % hladině významnosti se vyskytuje v případě partnerova charakteru. Ženy 

si v porovnání s muži mnohem více cení partnerova smyslu pro čest, 

zodpovědnost a také serióznosti. Podkladem by, podle mého názoru, mohly být 

stále poměrně silně zakořeněné a po staletí přetrvávající patriarchální představy 

rodinného života, čili muže jako živitele, který se má o svou ženu a děti 

postarat a ženy, "ochránkyně rodinného krbu". Není mým cílem takovéto 

dělení rolí komentovat, a proto se jím nebudu více zabývat. Zbývá jen dodat, že 

zejména v posledních letech dochází k značným posunům mezi "typicky 

mužskými a ženskými" činnostmi. Domnívám se, že nastupující generace už 

nepovažuje tradiční dělení rolí za jednoznačně směrodatné. Podle výzkumu si 

však ženy stále cení "klasických" mužských vlastností, jakými jsou právě 

čestnost, serióznost, zodpovědnost apod. Další rozdíl (na 5% hladině 
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významnosti) se týká ambicióznosti a asertivity. Ženy chtějí partnera 

průbojného, cílevědomého, schopného vytvořit si vlastní názor a také si jej 

obhájit. Domnívám se, že stejně jako v předchozím případě, je i tato skutečnost 

v jistém rozporu s trendem emancipace. Vysvětluji si to tak, že ženy si cení 

"typicky mužských" vlastností Gakési gentlemanství), ale jedná se o vlastnosti, 

které z muže dělají muže, nikoli hrubiána, protože zároveň vyžadují také 

partnerovu schopnost empatie, nápaditost a pozornost. Lze ale tvrdit, že nemají 

zájem ani o muže "bačkoru". Respondenti mužského pohlaví si na partnerce 

zase cení klidného temperamentu a emotivity (statistický rozdíl na 5% hladině 

významnosti). Tzn., že partnerka by neměla být příliš upovídaná, neurotická, 

vyčítavá, hádavá, urážlivá, vztahovačná apod. Řečeno jednoduše (a slovy 

některých respondentů) "neměla by to být hysterka ". 

Za zmínku stojí nejčastější (v každé ze skupin více než 50%) požadavek 

inteligence. Jelikož byla četnost vysoká u obou po rovnávaných skupin, nedošlo 

ke zjištění významného rozdílu. Poměrně často (více ženami) byl zmiňován 

také humor a nálada, tedy optimismus, pohodovost, smysl pro humor apod. 

Studentkami žádanější bylo také partnerovo příjemné vystupování, sebevědomí 

a vyzrálost, altruizmus a zdravý vztah k práci a zručnost. Tato oblast byla (z 

hlediska četnosti) doménou žen. Z tohoto pohledu se ideální partner jeví trochu 

jako "neskutečný muž", má-li v sobě skloubit všechny požadované vlastnosti. 

Nutno dodat, že muži v tomto nezůstávají pozadu. Jejich charakteristiky se s 

těmi ženskými v podstatě shodují, jen nejsou tak časté. Hlavně aby partnerka 

nebyla hysterická. A také nemusí mít tak pevný charakter. 

6. 1. 1. 6 Celkové hodnocení ideálu 

"Nic jako ideál pro mě neexistuje. " 

V oblasti celkového hodnocení ideálu nebyly výzkumem prokázány 

žádné významné statistické rozdíly. Dva studenti (a žádné studentky) se 

domnívají, že něco jako ideál neexistuje. Slovy jednoho z nich: " ... ideál ženy 

neexistuje. Každá bytost, v našem případě žena, je jedinečná a neopakovatelná 

a právě tato jedinečnost se nedá kategorizovat, ani jinak vymezovat. Žena je 

ideálem muže. " Tato odpověď navazuje na jiné dva studenty, podle jejichž 

názoru je ideál čistě subjektivní záležitostí (tzn., že každý má svůj vlastní ideál 
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ženy ~j muže). Nejvíce respondentů (9,5%) napsalo, že o svém ideálu nemá 

konkrétní představu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci celkového ideálu odpovědělo 

pouze devět respondentů a že nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl, nebyla 

v této oblasti zařazena tabulka s výsledky. 

6. 1. L 7 Celkový vzhled 

Tabulka 11 - Rozdíly názorů žen a mužů v otázce osobního ideálu v oblasti celkového 
vzhledu 

ženy muži Chí kvadrát statisticky 
charakteristika (I) významný 

N=55 % N=45 % rozdíl 

důležitý vzhled 3 5,5 O O 2,5 -
nedůležitý 

7 12,7 6 13,3 O -
vzhled 
osobní kouzlo 10 18,2 4 8,9 1,8 -
příjemný 

12 21,8 6 13,3 1,2 -vzhled 
sportovní typ 11 20,0 ° O 10,1 1% 
krása a 15 27,3 21 46,7 4,0 5% 
přitažlivost 

nepřitažlivost • - - - - - -,. 
"vystylovanost - - - - - -

Podle výsledků znázorněných v tabulce 11, se mezi porovnávanými 

skupinami v oblasti celkového vzhledu vyskytují statisticky významné rozdíly 

u dvou charakteristik (tj. 33,3%). Rozdíl na 1 % hladině významnosti byl zjištěn 

u charakteristiky sportovního typu, kterou zmiňovaly pouze ženy. Sportovní 

typ znamená muže svalnatého, mužného, silného, s ostřejšími rysy. Muži 

dávali přednost spíše obecnější charakteristice - partnerka by podle nich měla 

být pohledná, krásná, atraktivní, přitažlivá (statistický rozdíl na 5% hladině 

významnosti). Řekla bych, že se v rámci těchto dvou charakteristik projevuje 

vliv ideálů prezentovaných médii. 

Jak je z výsledků zřejmé, krása a přitažlivost byla nejžádanějším 

atributem této oblasti - napsalo ji téměř 50% mužů a více než 25% žen. U 

mužů se zároveň jedná o jedinou charakteristiku celkového vzhledu, kterou 

zmiňovali častěji než ženy. Zdá se, že pro muže je jakási krása či atraktivita 

partnerky důležitá. Téměř čtvrtina respondentek ocení, kromě této 

charakteristiky, také mužův příjemný vzhled (upravenost, vkusnost, přirozenost 
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apod) a osobní kouzlo. Respondenti mužského pohlaví byli v těchto 

charakteristikách o něco zdrženlivější. Vyrovnaný stav nastal v případě 

nedůležitosti vzhledu. Tito respondenti jsou ale v poměru k ostatním, kteří mají 

o vzhledu partnera jisté představy, ve 26% menšině. 

6. 1. 1; 8 Bližší charakteristiky vzhledu 

"Dvě ruce, dvě nohy - až na zem, dole zahnuté. " 

Tabulka 12 - Rozdíly názorů žen a mužů v otázce osobního ideálu v oblasti vzhledu 
(bľ

vv

, h kt . ťk ) lZSl cara ens 1 cy 

ženy muži Chí kvadrát statisticky 
charakteristika (I) významný 

N=55 % N=45 % rozdíl 

menší postava O O 3 6,7 3,8 na hr.výz. 

vyšší postava 18 32,7 5 11,1 6,5 5% 
hezká figura 2 3,6 7 15,6 4,3 5% 

tmavé 5 9,1 4 8,9 O -
modré 1 1,8 2 4,4 0,6 -
zelené O O 1 2,2 1,2 -
hezké 4 7,3 O O 3,4 na hr.výz. 

oči 
up řím-

1 1,8 O O 0,8 -
né 
uhran-

1 1,8 O O 0,8 
čivé 

-
nejsou 

1 1,8 O O 0,8 -
důležité 

brýle 1 1,8 1 2,2 O -
tmavé 6 10,9 5 11,1 O -
světlé 2 3,6 1 2,2 0,2 -
rezavé O O 1 2,2 1,2 -

vlasy rezavé 
O O 1 2,2 1,2 -

ne 
krátké 1 1,8 2 4,4 0,6 -
dlouhé 2 3,6 4 8,9 1,2 -

prsa O O 6 13,3 7,8 1% 
tvář, zadeček a 

O O 3 6,7 3,8 na hr.výz. 
nohy 
tvář, ruce a 7 12,7 O O 6,2 5% 
břicho 

pleť 1 1,8 1 2,2 O -
hubená postava 5 9,1 5 11,1 0,1 -

Tabulka 12 obsahuje výsledky týkající se bližších charakteristik 

vzhledu partnera. V této oblasti byl zjištěn rozdíl v 31,8% charakteristik. 

Nejvýznamnější rozdíl (na 1% hladině významnosti) byl zjištěn u typicky 
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žensk~ přednosti - prsou. Ve všech šesti případech pánové dávají přednost 

ňadrfun velkým či pevným; Další mužskou doménou (na hranici statistické 

významnosti) je kategorie tvář, zadeček a nohy - zadeček by měl být pevný 

nebo větší a nebo také" ve tvaru srdce ", dále se mužům líbí např. "ďolíčky ve 

tváři H. Na hranici statistické významnosti se pohybuje také zaujetí pánů pro 

menší postavu (ve smyslu výšky) partnerky. Významnější (5%) statistický 

rozdíl se týká partnerčiny hezké postavy, kterou studenti charakterizovali jako 

"akorát H, "střední" nebo "lehce oblých tvarů". Ženy oproti tomu dávají 

přednost spíše vyšší postavě partnera, tzn. od 170 cm více; statisticky 

významný rozdíl se pohybuje na 5% hladině. Na stejné hladině významnosti 

byl zjištěn rozdíl v kategorii tvář, ruce a břicho. Tato kategorie byla čistě 

ženskou záležitostí - studentkám se líbí partnerovy silné paže, hezké ruce, 

svalnaté břicho, pro jednu respondentku je důležitý "dobrý tvar hlavy". 

Poslední rozdíl v této oblasti se týká očí. Celkem čtyři ženy (tj. statistický 

rozdíl na hranici významnosti) napsaly, že se jim líbí hezké oči. 

Zajímavé bylo, že i když studentky zmiňovaly charakteristiku očí o 

něco častěji než muži (v poměru 14:8), muži používali při pOpISU pouze 

konkrétních barev (např. oči tmavé, modré nebo zelené). Ženy naopak 

využívaly i obecnější charakteristiky (např. hezké, uhrančivé či upřímné) a to v 

poměru k mužům 6:0. 

Nejčastější charakteristikou byla jednoznačně vyšší postava, 

kterou ale více upřednostňují ženy (viz výše). Vyrovnanější stav nastal u 

charakteristiky tmavé oči (9,1 % žen, 8,9% mužů), tmavé vlasy (10,9% žen, 

11,1% mužů), dlouhé vlasy (3,6% žen, 8,9% mužů) a hubené, resp. štíhlé či 

atletické postavy (9,1% žen, 11,1% mužů). Jak je z uvedených výsledků 

zřejmé, ohledně postavy nejsou respondenti zcela jednotní. V obou skupinách 

jsou ženy či muži, kteří preferují jeden anebo druhý typ postavy - bud' 

"urostlost" mužů či oblejší tvary žen (viz hezká figura) anebo štíhlou či 

sportovnější postavu (viz hubená postava). Vyzáblost se v rámci této 

charakteristiky vyskytovala pouze u společenského ideálu (viz dále). Zdánlivé 

rozpory v charakteristikách nejsou nijak zarážející. Bylo by zřejmě naivní u 

takto detailních popisů očekávat naprostou uniformitu vkusu. 
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6. 1. 1. 9 Shrnutí 

Jak jsem zmínila již v úvodu, srovnání skupiny žen a mužů v otázce 

osobního ideálu, které bylo obsahem této podkapitoly, se vztahuje k 1. 

hypotéze. Podle této hypotézy se vnímání a posuzování partnera mezi muži a 

ženami neliší, resp., zástupci obou pohlaví kladou stejný důraz jak na 

psychické vlastnosti partnera, tak také na jeho zevnějšek. Výzkumem byla 

mezi po rovnávanými skupinami zjištěna rozdílnost u 19 z celkem 71 

charakteristik, tj. ve 26,8% - zdá se, že hypotéza tedy byla z větší části 

potvrzena. 

Aby bylo možné tvrzení 1. hypotézy co nejlépe ověřit, rozhodla jsem 

se, vedle základních srovnání a propočtů u každé z charakteristik, provést 

dodatečné porovnání žen a mužů v jejich pojetí osobního ideálu v rámci 

psychických a fyzických charakteristik zvlášť a také srovnání četností těchto 

charakteristik ve skupině žen a ve skupině mužů. Výchozím bodem byl počet 

respondentů se zaměřením na to, jestli v odpovědi zmínili pouze psychické či 

fyzické charakteristiky anebo kombinaci obou. Uvedené četnosti tvoří součet 

respondentů, kteří ve skupině psychických vlastností jmenovali pouze tyto 

anebo je kombinovali s fyzickými atributy. Skupinu fyzických charakteristik 

tvoří studenti, kteří popisovali výhradně zevnějšek partnera anebo se kromě 

vzhledu zabývali také psychickými vlastnostmi. 

Tabulka 13 - Rozdíly názorů žen a mužů v pojetí psychických a fyzických 
charakteristik osobního ideálu 

skupina ženy muži Chí kvadrát statisticky 

charakteristik N=55 % N=45 % (/) významný 
rozdíl 

psychické 54 98,2 44 97,8 O -
fyzické 40 72,7 35 77,8 0,3 -

Jak je z tabulky 13 dobře patrné, v četnosti uvádění psychických a 

fyzických charakteristik nebyl zjištěn žádný statisticky významný rozdíl. Z 

toho lze usoudit, že pojetí partnera se mezi pohlavími neliší - ženy i muži 

kladou stejný důraz na partnerovu psychickou i fyzickou stránku. Z tohoto 

hlediska lze tvrdit, že 1. hypotéza byla potvrzena. 
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Tabulka 14 - Rozdíly v pojetí psychických a fYzických charakteristik osobního ideálu 
k .. v v ve s upme zen a muzu 

psychické fyzické Chí kvadrát statisticky 
skupina 

N=55 % N=45 % rl) významný 
rozdíl 

ženy 54 98,2 40 72,7 14,3 1% 
muži 44 97,8 35 77,8 8,4 1% 

Porovnání psychických a fyzických charakteristik u každého z pohlaví 

zvlášť však přineslo zcela jiné výsledky. Jak u žen, tak u mužů, byl zjištěn 

rozdíl na 1% hladině významnosti. To znamená, že druhá část hypotézy 

potvrzena nebyla, protože psychické vlastnosti jsou zmiňovány častěji než 

fyzické atributy partnera. Není tedy pravdou, že by jeden typ charakteristik 

nebyl upřednostňován před tím druhým. Z těchto výsledků lze naopak 

usuzovat, že psychické vlastnosti protějšku jsou pro respondenty důležitější a 

zajímavější než jeho zevnějšek. 
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6.1.2 SPOLEČENSKÝ IDEÁL 

Tato podkapitola je věnována srovnání názorů žen a mužů z hlediska 

společenského ideálu. Nevztahuje se k žádné z hypotéz a uvádím jej spíše jen 

pro zajímavost a úplnost. Nejdříve se opět zaměřím na výsledky v oblasti 

partnerství a postupně také na zbývajících osm oblastí. 

6. 1. 2. 1 Partnerství 

"Hodný, inteligentní, možná i bohatý. A s těmito vlastnostmi hlavně 

svobodný! " 

Tabulka 15 - Rozdíly názorů žen a mužů v otázce společenského ideálu v oblasti 
p_artnerstvl 

ženy muži Chí kvadrát statisticky 
charakteristika (;() významný 

N=55 % N=45 % rozdíl 
milující 

3 5,5 2 4,4 0,1 -partner/-ka 
rovnocenný/-á 

2 3,6 2 4,4 O -
partner/-ka 
podobné názory 

O O 1 2,2 1,2 -
a smýšlení 
odlišné názory 
a smýšlení"" - - - - - -
empatie 10 18,2 1 2,2 6,4 5% 
spolehlivost a 

14 25,5 6 13,3 2,3 -
důvěryhodnost 

samostatnost 7 12,7 2 2,2 2,1 -
tolerance 8 14,5 6 13,3 O -
nápaditost a 

4 7,3 1 2,2 1,3 -, pozornost 

dominance 5 9,1 O O 4,3 5% 

submisivita O O 5 11,1 6,4 5% 
stav 2 3,6 O O 1,7 -

Jak je vidět z první tabulky této podkapitoly, v kategorii partnerství je 

ve srovnání se stejnou oblastí v otázce osobního ideálu (viz kap. 6. 1. 1. 1) 

rozdílností o něco méně. Konkrétně se jedná o 27,3% charakteristik. Všechny 

tři statisticky významné rozdíly se pohybují na 5% hladině významnosti. Ženy 

si na rozdíl od mužů myslí, že ideální muž většinové společnosti v České 

republice je empatický, ale také v jistých situacích autoritativní nebo aspoň 

nesubmisivní. Muži se naopak domnívají, že ideální žena české společnosti je 

•• Tento symbol omačuje charakteristiky, které se vyskytují pouze u osobního ideálu. 
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submisivní, stydlivá či křehká. Jedná se tedy o rozdíly, které se vzájemně 

doplňují. Jak jsem se již zmínila, ženy si přejí nejen muže, který by byl vůči 

nim citlivý, ale také muže, který by se uměl chovat jako "pravý muž". Zdá se, 

že se tato idea odráží i v pojetí společenského ideálu. Muži naopak dávají 

přednost ženě krásné, skromné, emocionálně vyrovnané a klidné. Z tohoto 

popisu se ideální žena jeví jako ta, kterou by muži mohli opatrovat a chránit -

emancipace jako by se mezi muži příliš "nenosila". I v tomto případě se osobní 

ideál zřejmě částečně projevuje také ve vnímání společenského ideálu. Anebo 

jeto naopak? 

Charakteristiky, které se vyskytovaly častěji, jsou jiné (kromě empatie) 

než ty, u kterých byl zjištěn statisticky významný rozdíl. Nejčastější v tomto 

směru byla spolehlivost a důvěryhodnost (dle názorů respondentek typičtější 

pro ideál muže) a tolerance (charakteristická jak pro ideál muže, tak i ženy). 

Poměrně často zmiňovaná byla také samostatnost, kteráje opět typičtější pro 

mužský ideál. Z výsledků znázorněných v tabulce 15 je ale zřejmé, že četnosti 

charakteristik společenského ideálu nejsou tak vysoké, jako tomu bylo u ideálu 

osobního. Z toho lze vyvodit, že obecný ideál je poněkud "na okraji" zájmu 

respondentů - pro studenty není tolik důležitý, a proto mu zřejmě nevěnují 

takovou pozornost. 

6. 1.2.2 Intimita a sex, vzdělání a rodina 

"Muž, který je inteligentní, dokáže zajistit ženu a děti a své rodině se věnuje. 

Zařídí živobytí rodiny (bydlení, dovolenou .. .). " 

Tabulka 16 - Rozdíly názorů žen a mužů v otázce společenského ideálu v oblasti 
intimity a sexu 

ženy muži Chi kvadrát statisticky 
charakteristika (/) významný 

N=55 % N=45 % rozdíl 

náruživost 3 5,5 3 6,7 0,1 -
souznění O O 1 2,2 1,2 -
potřeba sexu O O 2 4,4 2,5 -
něžnost 1 1,8 1 2,2 O -
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Tabulka 17 - Rozdíly názorů žen a mužů v otázce společenského ideálu v oblasti 
vzdělání 

ženy muži Chí kvadrát statisticky 
charakteristika rl) významný 

N=55 % N=45 % rozdíl 
dosažené 2 3,6 3 6,7 0,5 
vzdělání 

-
všeobecný/ 

1 1,8 O O 0,8 -kulturní rozhled 
humanitní 
vzdělání ** - - - - - -
přírodovědné 

** - - - - - -
vzdělání 

nerozhoduje .. - - - - - -

Tabulka 18 - Rozdíly názorů žen a mužů v otázce společenského ideálu v oblasti 
d· ro my 

ženy muži Chí kvadrát statisticky 
charakteristika rl) významný 

N=55 % N=45 % rozdíl 
smysl pro 

10 18,2 9 20,0 0,1 -rodinu 
domácnost 9 16,4 8 17,8 O -

V oblasti intimity a sexu, vzdělání a rodiny nebyly u společenského 

ideálu mezi muži a ženami výzkumem shledány žádné statisticky významné 

rozdíly. V rámci těchto tří kategorií se nejvýraznější rozdíl projevil u sexuální 

potřeby, tedy zdravého a kladného přístupu k sexu. Z pohledu mužů má 

společensky preferovaná žena" ráda sex". U žen se tato charakteristika, stejně 

jako sexuální souznění, nevyskytuje vůbec. 

Ve srovnání s osobním ideálem se v těchto oblastech vyskytují rozdíly 

v kategorii intimity a sexu (viz kap. 6. 1. 1. 2 ). Ženy si podle výzkumu přejí 

partnera, se kterým by pociťovaly sexuální přitažlivost a souznění, která ale 

podle jejich názoru není pro většinovou ženskou populaci důležitá. To je 

zvláštní zjištění. V oblasti vzdělání se vůbec nevyskytly tři z pěti charakteristik 

(humanitní a přírodovědné vzdělání a vzdělání není rozhodujíd). Nejvíce je 

(stejně jako u osobního ideálu) požadováno vzdělání středoškolské či 

vysokoškolské. V oblasti rodiny se poměr mezi oběma skupinami vyrovnal -

rodina a péče o ni je, podle mínění respondentů, typičtější právě pro 

společenský ideál. 
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6. 1. 2. 3 Životní styl 

Tabulka 19 - Rozdíly názorů žen a mužů v otázce společenského ideálu v oblasti 
životního stylu 

ženy muži Chí kvadrát statisticky 
charakteristika rl) významný 

N=55 % N=45 % rozdíl 

návykové látky 1 1,8 O O 0,8 -
volný čas 12 21,8 9 20,0 0,1 -
postavení a 

40 72,7 16 35,6 13,9 1% 
finanční situace 
vztah k 

1 1,8 1 2,2 O 
penězům 

-
nekonvenčnost 
* - - - - - -

, .. 
vira - - - - - -

V oblasti životního stylu byl zjištěn pouze jeden (tj. 25% charakteristik) 

statisticky významný rozdíl na 1 % hladině významnosti. Týká se sociálního 

postavení a finanční situace. Podle žen je ideální muž většinové populace 

úspěšný v životě nebo/a také v zaměstnání, perspektivní a finančně nezávislý. 

Pouze u společenského ideálu se objevila charakteristika slavný, 

emancipovaný, s významnými osobními kontakty. Posledně jmenovaná 

charakteristika je v rámci dané oblasti také jednoznačně nejčastěji zmiňovaná 

(téměř 3/4 žen a 1/3 mužů). Další charakteristika, která se vymyká početností, 

je trávení volného času (téměř u čtvrtiny žen i mužů). 

V otázce osobního ideálu nedosáhla charakteristika sociálního 

postavení a finanční situace statisticky významného rozdílu, nicméně patřila k 

častějším. Nejžádanější byly volnočasové aktivity, které se o něco méně, ale 

také poměrně hojně, vyskytovaly rovněž u společenského ideálu (viz výše). 

V dané oblasti životního stylu byl u osobního ideálu zjištěn jediný statisticky 

významný rozdíl - muži preferovali partnerku, která není příliš zaměřená na 

peníze, což bylo v mírném kontrastu s přáním žen, které by naopak ocenily 

finančně zabezpečeného partnera (viz kap. 6. 1. 1. 4 ). 
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6. 1. 2. 4 Další osobnostní charakteristiky 

Tabulka 20 - Rozdíly názorů žen a mužů v otázce společenského ideálu v oblasti 
dalších osobnostních charakteristik 

ženy muži Chi kvadrát statisticky 
charakteristika (I) významný 

N=55 % N=45 % rozdíl 

altruizmus 5 9,1 8 17,8 1,7 -
vystupování 9 16,4 8 17,8 O -
humor a nálada 12 21,8 5 11,1 2,0 -
temperament a 

3 5,5 4 8,9 0,4 -emotivita 
ambice a 

7 12,7 7 15,6 0,2 asertivita -
vztah k práci a 

3 5,5 4 8,9 0,4 -
zručnost 

charakter 3 5,5 1 1,8 0,7 -
sebevědomí a 

11 20,0 7 15,6 0,3 
vyzrálost -
inte- vysoký 19 34,5 5 11,1 7,5 1% 
lekt nízký 3 5,5 11 24,4 7,4 1% 
statečnost, 

4 7,3 1 2,2 1,3 
romantik! -čka -
egoizmus O O 1 2,2 1,2 -

starší 
1 1,8 O O 0,8 

partner -
věk do 30 let 3 5,5 4 8,9 0,4 -

30-40 let 6 10,9 O O 5,2 5% 

Jak je vidět z výsledků výzkumu znázorněných v tabulce 20, v oblasti 

dalších osobnostních charakteristik byly zjištěny tři statisticky významné 

rozdíly; jedná se o 20% charakteristik. Zajímavá rozdílnost (na 1% hladině 

významnosti) se objevila v případě intelektu. Zatímco ženy se domnívají, že 

ideální muž se dle většinové společnosti vy~načuje vysokou inteligencí, muži 

si naopak myslí, že ideální žena většiny mužské populace v České republice je 

naopak nepříliš inteligentní. Zajímavá je také skutečnost, že právě inteligence 

(ve smyslu vyššího intelektu) byla v rámci osobního ideálu (viz kap. 6. 1. 1. 5) 

často žádanou charakteristikou, a to u obou pohlaví. Poslední rozdíl zjištěný 

v této oblasti se pohybuje na 5% hladině významnosti a týká se věku. Podle žen 

se věk ideálního muže pohybuje v rozmezí 30-40 let. Jedná se tedy, dle mého 

názoru, o muže vyzrálého, s již ukončeným vzděláním, s více či méně 

ujasněnými představami o svém životě a práci, finančně nezávislého. Obecně 
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se také jedná o muže staršího, než byly respondentky, které se dotazování 

účastnily. 

Při srovnání s osobním ideálem (viz kap. 6. 1. 1. 5) zjistíme, že 

charakteristiky žádané oběma skupinami jsou velmi podobné - jsou to 

altruizmus, příjemné vystupování, humor a nálada a také sebevědomí a 

vyzrálost, vyšší inteligence a ambice a asertivita. Pouze zručnost a zdravý 

vztah k manuální práci nejsou u společenského ideálu příliš "v kurzu". Lze říci, 

že z pohledu žen a mužů jsou oba ideály v rámci některých osobnostních rysů 

shodné. 

6. 1. 2. 5 Celkové hodnocení ideálu 

"Ideál vytvořený médii - důraz na vzhled a styl. " 

Tabulka 21 - Rozdíly názorů žen a mužů v otázce společenského ideálu v oblasti 
celkového hodnocení ideálu 

ženy muži Chí kvadrát statisticky 
charakteristika (/) významný 

N=55 % N=45 % rozdíl 

ideál neexistuje O O 1 2,2 1,2 -
mediální ideál 2 3,6 5 11,1 2,1 -
subjektivní 

O O 2 4,4 2,5 -ideál 
nevím 1 1,8 3 6,7 1,5 -

Jak je zřejmé z tabulky 21, v kategorii celkového hodnocení ideálu 

nebyly mezi po rovnávanými skupinami zjištěny žádné statisticky významné 

rozdíly. Nejvýraznější rozdíl v této oblasti se týká subjektivního ideálu. Tuto 

charakteristiku dobře vystihuje jeden ze dvou studentů, kteří sdílejí týž názor, a 

který do dotazníku napsal: "To opravdu netuším ... každý muž má svůj ideál 

ženský." Své tvrzení dále zdůvodňuje takto: " Obecně (a to neplatí jen pro ČR) 

bychom se všichni heterosexuální muži zřejmě shodli na tom, že ideální žena se 

jaksi" líbí" (každému se líbí něco jiného), že je plodná (a schopná vychovat 

děti) a že se s ní dá (přiměřeně naší inteligenci) mluvit. " 

V otázce osobního ideálu byly výsledky (viz kap. 6. 1. 1. 6) velmi 

podobné výsledkům zmíněným výše. Zajímavé ale je, že zatímco se 

charakteristika mediálního ideálu u osobního ideálu vůbec nevyskytla, u 

společenského ideálu byla jednoznačně nejčastější. Zejména studenti se 
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domnívají, že společenský ideál ženy většinové mužské populace je totožný s 

ideálem prezentovaným v médiích. 

6. 1. 2. 6 Celkový vzhled 

Tabulka 22 - Rozdíly názorů žen a mužů v otázce společenského ideálu v oblasti 
celkového vzhledu 

ženy muži Chi kvadrát statisticky 
charakteristika rl) významný 

N=55 % N=45 % rozdíl 

důležitý vzhled 2 3,6 2 4,4 O -
nedůležitý 

2 3,6 O O 1,7 -vzhled 
osobní kouzlo 5 9,1 4 8,9 O -
příjemný 

19 34,5 2 4,4 13,5 1% 
vzhled 
sportovní typ 17 30,9 O O 16,8 1% 
krása a 

19 34,5 23 51,1 2,8 
. přitažlivost -
nepřitažlivost 1 1,8 1 2,2 O -
"vystylovanost" 2 3,6 2 4,4 O -

Tabulka 22 obsahuje výsledky týkající se celkového vzhledu. V této 

oblasti byly mezi muži a ženami zjištěny dva statisticky významné rozdíly, což 

činí 25%. Oba rozdíly dosahují 1 % hladiny významnosti. První se týká 

charakteristiky sportovního typu. Z hlediska žen je ideální muž většinové 

společnosti mužný, svalnatý, silný, ostřejších rysů. Druhý rozdíl se vztahuje 

k příjemnému vzhledu. V tomto případě se opět ženy domnívají, že ženskou 

populací preferovaný muž je vkusně a ležérně oblečený, a že svému vzhledu 

věnuje přiměřenou péči, je upravený. I když tyto charakteristiky byly poměrně 

časté, jednoznačně nejvíce se vyskytovala krása a přitažlivost, a to zejména 

díky mužům, kteří (na rozdíl od předchozích dvou) tuto charakteristiku 

jmenovali ve více než 50%. Z těchto výsledků je, myslím, zřejmé, že příjemný 

zevnějšek je u společenského ideálu poměrně důležitý. 

Ve srovnání s osobním ideálem (viz kap. 6. 1. 1. 7 ) se v této oblasti 

žádné větší rozdíly v podstatě nevyskytly. Ženy, stejně jako u společenského 

ideálu, upřednostnily partnera sportovního typu, muži kladli větší důraz na 

partnerčinu krásu a přitažlivost. Obě skupiny poměrně často jmenovaly 

příjemný vzhled a osobní charizma, které podle respondentů není netypické ani 

pro společenský ideál. Už u osobního ideálu jsem zmínila jeho podobnost s 
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mediálními prezentacemi. Jak se zdá, jistá shoda mezi oběma ideály skutečně 

existuje. 

6. 1. 2. 7 Bližší charakteristiky vzhledu 

"Atraktivní, vyšší, vybavená, hubenější blondýnka. " 

Tabulka 23 - Rozdíly názorů žen a mužů v otázce společenského ideálu v oblasti 
vzhledu (bližší charakteristiky) 

muži ženy 
charakteristika II----,------+----y-----j 

menší postava 

vyšší postava 

hezká figura 

oči 

vlasy 

prsa 

tmavé 

modré 
zelené· 
* 

hezké 
upřím-

,** 
ne 
uhran-
". ,** Clve 
nejsou 
důležité 
** 

brýle" 

tmavé 

světlé 

rezavé" 
* 
rezavé 

** ne 

dlouhé 

tvář, zadeček a 
nohy 
tvář, ruce a 
břicho 

pleť 

hubená postava 

N=55 % N=45 % 

o O 1 2,2 

10 18,2 4 8,9 

3 5,5 3 6,7 

2 3,6 O O 
1 1,8 4 8,9 

O O 1 2,2 

3 5,5 1 2,2 
2 3,6 11 24,4 

O o 2 4,4 

o O 13 28,9 

o O 6 13,3 

1 1,8 O o 

2 3,6 1 2,2 

o O 10 22,2 

Chí kvadrát 
rl) 
1,2 

1,8 

0,1 

1,7 

2,6 

1,2 

0,7 
9,5 

2,5 

18,3 

7,8 

0,8 

0,2 

13,6 

statisticky 
významný 

rozdíl 

1% 

1% 

1% 

1% 

Podle tabulky 23, která znázorňuje výsledky výzkumu vztahující se k 

bližším charakteristikám vzhledu, je zřejmé, že rozdíly mezi porovnávanými 

skupinami byly zjištěny u čtyř z celkových 14 charakteristik, tj.28,6%. 
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Všechny rozdíly se pohybují na 1 % hladině významnosti. Nejvýraznější rozdíl 

vidíme u charakteristiky prsou. Stejně tak druhá významná rozdílnost je 

doménou mužů a týká se hubené postavy. Třetí rozdíl, zjištěný u 

charakteristiky tvář, zadeček a nohy, je také čistě "mužskou záležitostí". 

Poslední, týkající se světlých vlasů, není v rámci této oblasti výjimkou, protože 

i u této charakteristiky byly ženy "přehlasovány" svými protějšky. Na základě 

uvedených rozdílů lze říci, že společensky ideální žena má podle mužských 

představ velká pevná prsa, sportovní, ve většině případů ale spíše vyhublou 

postavu, dlouhé nohy a blond vlasy. Když k tomu přidám ještě další, z mužské 

strany častou, charakteristiku dlouhých vlasů, nemohu se zbavit představy 

panenky Barbie. Anebo spíše Pamely Anderson? 

Výše zmíněné charakteristiky patří zároveň k těm, které se vyskytovaly 

nejčastěji. Je to dáno zejména tím, že ženy věnovaly těmto charakteristikám jen 

málo pozornosti. Jejich zájem se projevil pouze u vyšší postavy - tato 

charakteristika také patří k nejčastějším. Jak je z tabulky zřejmé, o tom, jak 

společenský ideál vypadá z hlediska bližších charakteristik vzhledu, mají muži 

daleko více ,jasno" než ženy, což není obvyklé. Stejné tendence se v rámci této 

oblasti projevily už v otázce osobního ideálu (viz kap. 6. 1. 1. 8 ). 

Dle výsledků srovnání mužů a žen v rámci osobního ideálu vypadá 

ideální partnerka jinak. Důraz byl i v tomto případě kladen na ňadra, tvář a 

pěkný zadeček, podstatné už ale nebyly dlouhé nohy. Důležitá byla i vyšší 

postava plnějších tvarů což je v kontrastu s vyhublostí společenského ideálu. 

Rovněž světlé vlasy nebyly podstatné - soukromě dávají muži přednost spíše 

tmavším typům žen. Vzhledem k tomu, že ženy obecný ideál muže blíže 

nespecifikovaly, nelze jej sestavit tak jako ideál ženy. Co je ovšem zřejmé, 

osobnímu ideálu přikládají ženy větší důležitost než muži. U těch je to, z 

hlediska četnosti charakteristik, právě naopak. 

6. 1. 2. 8 Shrnutí 

V rámci porovnání názorů žen a mužů na společenský ideál bylo 

výzkumem zjištěno 14 rozdílů z celkových 64 charakteristik (tj. 21,9%). 

Účelem této podkapitoly, jak jsem se zmínila už v jejím úvodu, mělo být 

doplnění informací. Výsledky a srovnání v ní uvedené slouží zejména jako 

malý úvod k následující části práce, kde se porovnáním osobního a 
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společenského ideálu budu zabývat podrobněji. To je také hlavní důvod, proč 

se závěrečnému rozboru této podkapitoly více nevěnuji. 
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6.2 SROVNÁNÍ POJETÍ OSOBNÍHO A SPOLEČENSKÉHO 

IDEÁLU 

Tato podkapitola je věnována srovnání vnímání osobního a 

společenského ideálu. Nejdříve budu oba ideály porovnávat v rámci skupiny 

žen a poté také ve skupině mužů. Tímto způsobem bude verifikována hypotéza 

č. 2 (viz kap. 4), podle které se osobní představy respondentů o partnerovi liší 

od jejich pojetí ideálu společenského. 

6.2.1 ŽENY 

Jak si ve vzájemné konfrontaci povedou představy respondentek je 

uvedeno v následující části. 

6. 2. 1. 1 Partnerství 

"Partner by měl být trpělivý, hodný a měl by mi snést modré z nebe. " 

Tabulka 24 - Rozdíly v pojetí osobního a společenského ideálu II žen v oblasti 
rt ty' pa ners 1 

osobní ideál společenskÝ ideál Chí kvadrát statisticky 
charakteristika (I) významný 

N=55 % N=55 % rozdíl 

milující partner 12 21,8 3 5,5 6,6 5% 
rovnocenný 

11 20,0 2 3,6 7,1 1% partner 
podobné názory 

12 21,8 O O 13,5 1% a smýšlení 
odlišné názory - - -a smýšlení - - -
empatie 20 36,4 10 18,2 4,6 5% 
spolehlivost a 

22 40,0 14 25,5 2,6 -
důvěryhodnost 

samostatnost 20 36,4 7 12,7 8,3 1% 
tolerance 30 54,5 8 14,5 19,5 1% 
nápaditost a 

20 36,4 4 7,3 13,6 1% pozornost 
dominance 3 5,5 5 9,1 0,5 -
submisivita 1 1,8 O O 1,0 -
stav O O 2 3,6 2,0 -

Jak je vidět z tabulky 24, byl v kategorii partnerství mezi oběma ideály 

zjištěn rozdíl u sedmi charakteristik, tj. v 63,6% případů. Všechny tyto 

rozdílnosti byly častěji přisuzovány osobnímu ideálu. Nejvýraznější rozdíl 

vykazuje tolerance, na kterou kladly studentky velký důraz i v porovnání 
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osobních ideálů se svými mužskými protějšky (viz kap. 6. 1. 1. 1). Jak je vidět, 

trpělivý, shovívavý, velkorysý a hodný partner je pro respondentky opravdu 

důležitý; nikoliv však (dle jejich názorů) pro většinovou populaci. Další dva 

statisticky významné rozdíly pohybující se na téže hladině významnosti se 

týkají nápaditosti a pozornosti a podobných názorů a smýšlení. Podle výsledků 

si ženy u svých partnerů cení i těchto předností daleko více, než by tomu 

mohlo být u ostatních žen. Ve srovnání s muži byla partnerova kreativita a 

štědrost důležitější pro ženy, u podobných názorů již významný rozdíl 

pozorován nebyl. Stejně tak tomu je i u rovnocenného partnerství a partnerovy 

samostatnosti, u kterých byl při srovnání obou ideálů zjištěn rozdíl na 1 % 

hladině významnosti, kdežto v porovnání s muži žádný významný rozdíl 

prokázán nebyl. Rovnocenným partnerem je myšlen člověk, se kterým je 

možné o problémech diskutovat a domluvit se najejich řešení, který je schopen 

konstruktivní kritiky a také přiznat chybu. Samostatný partner poskytuje pocit 

bezpečí a podporu, je přiměřeně autoritativní a schopný samostatného 

rozhodování a existence vůbec, je pouze přiměřeně žárlivý a ochranitelský. 

Zbývající dva rozdíly v této oblasti dosahují 5% hladiny významnosti - jedná 

se o partnera milujícího a empatického. Zatímco v porovnání se studenty 

mužského pohlaví u charakteristiky milujícího partnera žádný rozdíl nevyvstal, 

opačně tomu bylo u partnera citlivého. Tato vlastnost byla studentkami 

požadována daleko častěji. 

Všechny výše zmíněné charakteristiky patří zároveň k nejčastěji 

žádaným u obou ideálů - u osobního ideálu je průměrná hodnota 32,5%, u 

obecného ideálu 8,8%. Ve výčtu chybí jen spolehlivost a důvěryhodnost, kde 

statisticky významný rozdíl zjištěn nebyl, četnost je ale poměrně vysoká (v 

rámci osobního ideálu 40%, u společenského ideálu 25,5%). Jak je z výsledků 

zřejmé, rozdíly mezi oběma ideály jsou vysoké - je to dáno zejména tím, že 

představy osobního ideálu respondentů jsou konkrétnější. Rozdíl mezi ideály (o 

kterém hovoří druhá hypotéza) se podle prvních výsledků, spíše než v obsahu 

jednotlivých charakteristik, zdá být v jejich četnosti. 
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6. 2. 1. 2 Intimita a sex 

Tabulka 25 - Rozdíly v pojetí osobního a společenského ideálu u žen v oblasti 
intimity a sexu 

osobní ideál společenskÝ ideál Chí kvadrát statisticky 
charakteristika (I) významný 

N=55 % N=55 % rozdíl 

náruživost 2 3,6 3 5,5 0,2 -
souznění 4 7,3 O ° 4,2 5% 

potřeba sexu 2 3,6 ° ° 2,0 -
něžnost 7 7,3 1 1,8 4,9 5% 

Podle výsledků výzkumu znázorněných v tabulce 25, byly v oblasti 

intimity a sexu zjištěny dva 5% statisticky významné rozdíly v 

charakteristikách něžnosti a souznění; jedná se o 50% rozdílně vnímaných 

charakteristik. Řekla bych, že se tímto potvrzuje zvýšená potřeba citové 

blízkosti u žen. Obě výše zmíněné charakteristiky byly poměrně časté. Z tohoto 

hlediska k nim lze přiřadit ještě náruživost. I z této tabulky vyplývá, že 

charakteristiky osobního ideálu jsou ve skupině žen četnější (viz výše). 

6.2. 1. 3 Vzdělání a rodina 

Tabulka 26 - Rozdíly v pojetí osobního a společenského ideálu u žen v oblasti 
vzdělání 

osobní ideál společenskÝ ideál Chí kvadrát statisticky 
charakteristika (I) významný 

N=55 % N=55 % rozdíl 
dosažené 

9 16,4 2 3,6 4,9 5% 
vzdělání 

všeobecný/ 
5 9,1 1 1,8 2,8 -kulturní rozhled 

humanitní 
vzdělánt 

- - - - - -
přírodovědné 

1 1,8 ° ° 1,0 -
vzdělání 

nerozhoduje 1 1,8 ° ° 1,0 -

V oblasti vzdělání byl zjištěn jeden statisticky významný rozdíl, tj. 25% 

charakteristik, a to u dosaženého vzdělání, které je podle výzkumu pro ženy 

důležitější u jejich vlastního partnera. U společenského ideálu muže není, dle 

jejich názoru, na vzdělání kladen takový důraz. Relativně často byl zmiňován 

+ Tento symbol označuje charakteristiky, které při popisu užívali pouze muži. 
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také požadavek všeobecného či kulturního rozhledu, taktéž s důrazem na 

osobní ideál. 

T b Ik 27 R ďl . ť b 'h I v k'h'd 'I a u a - oz Hy v pOJe 1 OSO fil O a spo ecens e Olea u u zen v O bl f d' as 1 ro my 

osobní ideál společenský ideál Chí kvadrát statisticky 
charakteristika 

(lJ významný 
N=55 % N=55 % rozdíl 

smysl pro 
12 21,8 10 18,2 0,2 -rodinu 

domácnost 12 21,8 9 16,4 0,5 -

V oblasti rodiny nebyly shledány žádné statisticky významné rozdíly. 

Došlo ale k jistému posunu - četnosti jednotlivých charakteristik mezi oběma 

ideály se vyrovnaly. To pro srovnání osobního a společenského ideálu zatím 

nebylo typické. Zdá se, že hypotetické rozdíly mezi partnerem a společensky 

preferovaným mužem se stírají - aspoň co se rodiny týče. 

6. 2. 1. 4 Životní styl 

" V dnešní době to jsou bohatí muži (skoro bych řekla, že na kráse nezáleží, ale 

na penězích ano). H 

Tabulka 28 - Rozdíly v pojetí osobního a společenského ideálu u žen v oblasti 
I životního styl u 

osobní ideál společenský ideál Chí kvadrát statisticky 
charakteristika 

(lJ významný 
N=55 % N=55 % rozdíl 

návykové látky 4 7,3 1 1,8 1,9 -
volný čas 16 29,1 12 21,8 0,8 -
postavení a 

9 16,4 40 72,7 35,4 1% 
finanční situace 
vztah k 

° O 1 1,8 1,0 
penězům 

-
nekonvenčnost 3 5,5 O O 3,1 na hr. výz. 

víra 2 3,6 ° O 2,0 -

Výzkumem byly v oblasti životního stylu zjištěny dva rozdíly (tj. 

33,3%) u sociálního postavení a finanční situace a nekonvenčnosti. Výsledky u 

charakteristiky sociální a finanční situace se pohybují na 1 % hladině 

významnosti, u druhé z charakteristik se jedná o hraniční statistickou 

významnost. Postavení a finanční situace je v rámci této podkapitoly zatím 

jedinou charakteristikou, u které byl rozdíl zjištěn ve prospěch většího 
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požadavku na straně společenského ideálu. Je zřejmé, že ideální muž většinové 

ženské populace je perspektivní, úspěšný v životě i v zaměstnání, finančně 

nezávislý, ne-li přímo bohatý v mnohem větší míře, než by měl být partner 

respondentek. A jaký že je ten nekonvenční mužský? Jedna studentka k tomu 

napsala: " ... musí být trochu "zlý", rošťák, problémový typ, prostě rebel. " 

Jak je z výsledků dobře patrné, sociální status afinanční zabezpečení je 

v rámci životního stylu jednoznačně nejčastěji žádaným atributem (především 

díky téměř 3/4 studentek, které tuto charakteristiku považují pro obecný ideál 

muže za typickou). Zatím se zdá, že peníze a postavení jsou tím nejhlavnějším, 

co většinový ideál muže (a možná i ženy) charakterizuje. Zhruba 25% četnost u 

obou ideálů se týká volnočasových aktivit. Z pohledu na předchozí srovnání v 

oblasti životního stylu je jasné, že tyto dvě charakteristiky jdou zatím spolu 

"ruku v ruce". 

6. 2. 1. 5 Další osobnostní charakteristiky a celkové hodnocení ideálu 

Tabulka 29 - Rozdíly v pojetí osobního a společenského ideálu u žen v oblasti dalších 
osobnostních charakteristik 

osobní ideál společenskÝ ideál Chí kvadráu statisticky 
charakteristika (I) významný 

N=55 % N=55 % rozdíl 

altruizmus 14 25,5 5 9,1 5,2 5% 
vystupování 22 40,0 9 16,4 7,6 1% 
humor a nálada 30 54,5 12 21,8 12,5 1% 
temperament a 

5 9,1 3 5,5 0,5 -
emotivita 
ambice a 

19 34,5 7 12,7 7,3 1% asertivita 
vztah k práci a 12 21,8 3 5,5 6,3 5% 
zručnost 

charakter 16 29,1 3 5,5 10,8 1% 
sebevědomí a 

18 32,7 11 20,0 2,3 
vyzrálost -
inte- vysoký 32 58,2 19 34,5 6,2 5% 
lekt nízký O O 3 5,5 3,1 na hr. výz. 
statečnost, 

6 10,9 4 7,3 0,4 
romantik -
egoizmus + - - - - - -

starší 
1 1,8 1 1,8 O -partner 

věk do 30 let 1 1,8 3 5,5 1,0 -
30-40 let O O 6 10,9 6,3 5% 
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Jak je z tabulky 29 zřejmé, v dalších osobnostních charakteristikách 

bylo zjištěno devět (tj. 64,3%) statisticky významných rozdílů. Ty 

nejvýraznější se týkají humoru a nálady a charakteru. Studentky kladly důraz 

na to, aby jejich partner měl smysl pro humor, byl vtipný, zábavný, veselý a 

optimistický, ale zároveň aby měl smysl pro čest, byl charakterní a 

zodpovědný. Další rozdíly na 1% hladině významnosti se týkají charakteristik 

vystupování a ambice a asertivita. I tyto vlastnosti jdou "na vrub" osobního 

ideálu respondentek. Podle představ by jejich přítel (či manžel) měl být milý, 

přátelský, komunikativní, galantní a vůbec by měl mít příjemné vystupování. K 

tomu má být také průbojný, rozhodný, schopný utvořit si vlastní názor a obhájit 

si jej. Dalšími žádanými "komoditami" jsou vztah k práci a zručnost (" ... měl 

by být tak trochu domácí a kutil a ne být líný jako veš. "), inteligence a v 

neposlední řadě také altruizmus (obětavost, nesobeckost, laskavost, slušnost 

apod. by pro muže rozhodně neměly být jen prázdné pojmy). Zbývající dvě 

charakteristiky - věk mezi 30 a 40 lety (5% hladina významnosti) a nízký 

intelekt (na hranici významnosti) se, na rozdíl od všech předcházejících, 

vyskytují pouze v popisech obecného ideálu. Věkové rozmezí muže, po němž, 

dle názorů našich respondentek, touží většina žen, je jasné. Nízkou inteligencí 

pak podle některých z nich oplývá většina "nabouchaných, vysolárkovaných, 

nagelovaných chlapů". Míra inteligence se v rámci tohoto porovnání dostala 

do rozporu. Nicméně je zřejmé, že vyšší intelekt je požadován daleko častěji a 

u obou ideálů. Nízká inteligence se oproti tomu vztahuje pouze ke 

společenskému ideálu. 

Z výsledků uvedených v tabulce je patrné, že všechny výše uvedené 

charakteristiky, u kterých byl zjištěn statisticky významný rozdíl, jsou v rámci 

obou ideálů zároveň nejčastěji požadovanými (kromě nízké inteligence a věku 

30-40 let). Do této skupiny lze zahrnout také sebevědomí a vyzrálost. Čeho si v 

tabulce nelze nevšimnout je, že společenský ideál je z hlediska osobnostních 

charakteristik více indiferentní, je popisován menším počtem respondentek. 

Tímto se opět potvrzuje skutečnost, která byla již několikrát zmíněna (viz 

výše), že rozdíly mezi oběma ideály se týkají zejména četnosti atributů a nikoli 

různosti popisných vyjádření. 

V kategorii celkového hodnocení ideálu nebyly zjištěny žádné 

statisticky významné rozdíly. Z důvodu nízké četnosti odpovědí však výsledky 
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nebyly znázorněny do tabulky. Dodala bych jen, že čtyři respondentky uvedly, 

že nemají o svém ideálu žádnou konkrétní představu. 

6. 2. 1. 6 Celkový vzhled 

" Většinový ideál je podle mě hodně o vzhledu. " 

Tabulka 30 - Rozdíly v pojetí osobního a společenského ideálu u žen v oblasti 
celkového vzhledu 

osobní ideál společenský ideál Chí kvadrát statisticky 
charakteristika (I) významný 

N=55 % N=55 % rozdíl 

důležitý vzhled 3 5,5 2 3,6 0,2 -
nedůležitý 

7 12,7 2 3,6 3,0 na hr. výz. 
vzhled 
osobní kouzlo 10 18,2 5 9,1 1,9 -
příjemný 

12 21,8 19 34,5 2,2 -vzhled 
sportovní typ 11 20,0 17 31,0 1,7 -
krása a 

15 27,3 19 34,5 0,7 
přitažlivost 

-
nepřitažlivost O O 1 1,8 1,0 -
" vystylovanost" O O 2 3,6 2,0 -

V této oblasti byl potvrzen pouze jeden (tj. 12,5%) statisticky 

významný rozdíl, který se pohybuje na hranici významnosti - týká se 

nedůležitosti vzhledu. Podle tohoto výsledku není pro některé respondentky 

vzhled jejich partnera rozhodující. O společenském ideálu muže podobně 

smýšlí studentek o něco méně. 

Z hlediska četnosti j sou významné charakteristiky jiného druhu. 

Nejvíce žádané (v rámci obou ideálů žen) jsou krása a přitažlivost, příjemný 

vzhled, sportovní typ a osobní kouzlo. Tato skutečnost nasvědčuje tomu, že 

atributy fyzického vzhledu jsou, podle názoru studentek, typičtější pro 

společenský ideál muže. Hovoří pro to také fakt, že se charakteristiky vzhledu 

vyskytovaly častěji u obecného ideálu v poměru 5:3. Tímto dochází k obratu, 

protože až dosud byly charakteristiky častější u obecného ideálu. 
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6. 2. 1. 7 Bližší charakteristiky vzhledu 

Tabulka 31 - Rozdíly v pojetí osobního a společenského ideálu u žen v oblasti 
vzhledu (bližší charakteristiky) 

osobní ideál společenskÝ ideál Chí kvadrát statisticky 
charakteristika (I) významný 

N=55 % N=55 % rozdíl 
v. + menSl postava - - - - - -

vyšší postava 18 32,7 10 18,2 3,1 na hr. výz. 

hezká figura 2 3,6 3 5,5 0,2 -
tmavé 5 9,1 2 3,6 1,4 -
modré 1 1,8 1 1,8 O -
zelené+ - - - - - -
hezké 4 7,3 O O 4,2 5% 

oči 
upřím-

1 1,8 O O 1,0 -
né 
uhranči 

1 1,8 O O 1,0 
-vé -
nejsou 

1 1,8 O O 1,0 -
důležité 

brýle 1 1,8 O O 1,0 -
tmavé 6 10,9 3 5,5 1,1 -
světlé 2 3,6 2 3,6 O -

.+ rezave - - - - - -
vlasy rezavé 

+ - - - - - -
ne 

krátké 1 1,8 O O 1,0 -
dlouhé 2 3,6 O O 2,0 -

+ prsa - - - - - -
tvář, zadeček a 

+ - - - - - -
nohy 
tvář, ruce a 

7 12,7 1 1,8 4,9 5% 
břicho 

pleť 1 1,8 2 3,6 0,3 -
hubená postava 5 9,1 O O 5,2 5% 

Jak je zřejmé z tabulky 31, u bližších charakteristik vzhledu byly 

zjištěny čtyři statisticky významné rozdíly, což je 25%. Tři z těchto rozdílů se 

pohybují na 5% hladině významnosti - jsou to hubená postava, tvář, ruce a 

břicho a jedna z charakteristik očí. Podle těchto výsledků by měl být partner 

respondentek, na rozdíl od společenského ideálu, štíhlý se silnými pažemi a 

vypracovaným břichem, hezkýma rukama a očima. Poslední z rozdílů hovoří 

"ve prospěch" vyšší postavy (tzn. od 170 cm více) partnera našich respondentek 

Jednoznačně nejčastější byla v této oblasti charakteristika vyšší postavy. 

Časté byly také popisy tváře, rukou a břicha, hubené postavy či hezkých očí 
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(tzn. všech atributů, u kterých byl zjištěn statisticky významný rozdíl) a rovněž 

tmavých vlasů a tmavých očí; Dále je z výsledků patrné, že rozdíly v četnosti 

nejsou mezi oběma ideály tak významné, jako tomu bylo u předešlých oblastí. 

Další změnou je, že četnější byly charakteristiky v rámci osobního ideálu 

(poměr 12:2, ve dvou případech nastala početní shoda). Co z toho vyplývá? V 

oblasti bližších charakteristik vzhledu dochází k rozlišení obou ideálů z 

hlediska různosti popisných vyjádření (a nikoli jejich četnosti). Je to dáno 

zejména tím, že některé charakteristiky se u obecného ideálu vůbec 

nevyskytovaly. 

6. 2. 1. 8 Shrnutí 

Jak již bylo řečeno (viz kap. 6. 2), srovnání pojetí osobního a 

společenského ideálu se vztahuje k hypotéze č. 2. Obsahem této podkapitoly 

bylo porovnání obou ideálů ve skupině žen. Podle výsledků výzkumu se tyto 

ideály liší u 27 z celkových 67 charakteristik, tj. v 40,3%. Lze tedy tvrdit, že ve 

skupině žen hypotéza byla spíše nepotvrzena. 
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6.2.2 MUŽI 

V této části se budu zabývat tím, jaké výsledky přineslo srovnání 

mužských představ osobního a společenského ideálu. 

6. 2. 2. 1 Partnerství 

Tabulka 32 - Rozdíly v pojetí osobního a společenského ideálu u mužů v oblasti 
partnerství 

osobní ideál společenský ideál Chí kvadrát statisticky 
charakteristika rl) významný 

N=45 % N=45 % rozdíl 
milující 

7 15,6 2 4,4 3,1 na hr. výz. 
partnerka 
rovnocenná 

8 17,8 2 4,4 4,1 5% 
partnerka 
podobné názory 

7 15,6 1 2,2 4,9 5% 
a smj:šlení 
odlišné názory 

3 6,7 O O 3,1 na hr. výz. 
a smýšlení 
empatie 6 13,3 1 2,2 3,9 5% 
spolehlivost a 

7 15,6 6 13,3 0,1 -
důvěryhodnost 

samostatnost 12 26,7 2 4,4 8,5 1% 
tolerance 12 26,7 6 13,1 2,5 -
nápaditost a 

2 4,4 1 2,2 0,3 -
pozornost 
dominance 1 2,2 O O 1,0 -
submisivita 2 4,4 5 11,1 1,4 -
stav++ - - - - - -

Srovnání osobního a společenského ideálu u mužů ukázalo šest 

statisticky významných rozdílů, tj. 54,5%. Nejvýraznější rozdíl (na 1 % hladině 

významnosti) byl zjištěn u charakteristiky samostatnosti - podle mužů by žena 

měla být na nich nezávislá (tzn. měla by být schopná sama trávit určitý čas, 

popř. vyřešit nějaký problém apod.), také by měla být schopná partnera 

podpořit a neměla by mít přílišné ochranitelské sklony. Další tři rozdíly (na 5% 

hladině významnosti) se objevily u podobných názorů a smýšlení, 

rovnocenného partnerství a empatie. Podle těchto charakteristik by partnerka 

měla mít nejen podobné představy o životě, budoucnosti apod., ale také by 

měla být schopná vést rozumný dialog o problémech, přistoupit na domluvu či 

kompromis a přiznat chybu. V neposlední řadě by měla být vůči svému 

++ Tento symbol označuje charakteristiky, které užívaly pouze ženy. 
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partnerovi vnímavá a schopná mu porozumět. Poslední dva rozdíly na hranici 

významnosti se týkají milující partnerky a odlišných názorů a smýšlení. K 

milující partnerce, myslím, není třeba co dodávat. Poněkud zvláštní se ovšem 

může zdát požadavek odlišného stylu myšlení, který je v evidentním rozporu s 

předchozím požadavkem opačného rázu. Nutno ale dodat, že charakteristika 

stejného či podobného myšlení se obecně vyskytovala častěji a také u obou 

pohlaví, k čemuž v případě opačných vzájemných názorů nedošlo. Všechny 

výše zmíněné charakteristiky jsou více typické pro osobní ideál. 

Většina výše jmenovaných charakteristik (kromě odlišných názorů a 

smýšlení) patří zároveň k nejvíce žádaným oběma skupinami studentů. Jak je z 

výsledků zřejmé, k požadovaným vlastnostem je možné přiřadit také toleranci 

a spolehlivost a důvěryhodnost, u kterých statisticky významný rozdíl shledán 

nebyl. Zdá se, že "v kurzu" je dostatečně tolerantní, do jisté míry samostatná, 

spolehlivá, rovnocenná, milující a pokud možno také empatická a submisivní 

žena jak u respondentů, tak, podle jejich názorů, také u většinové populace. Je 

to jen můj názor anebo je výsledkem tohoto popisu opravdu jakási "nadžena"? 

Rozhodně nelze říci, že by respondenti (a také respondentky) nebyli nároční. 

Čeho si lze ještě povšimnout je skutečnost, že u osobního ideálu bylo zjištěno 

více charakteristik. Tento jev byl pozorován již několikrát - vysvětlením 

mohou být konkrétnější představy o osobním ideálu, který je respondenty 

považován za důležitější aje také více promyšlený. 

6.2.2.2 Intimita a sex, vzdělání a rodina 

Tabulka 33 - Rozdíly v pojetí osobního a společenského ideálu u mužů v oblasti 
intimity a sexu 

osobní ideál společenský ideál Chí kvadrát statisticky 
charakteristika (/) významný 

N=45 % N=45 % rozdíl 

náruživost 4 8,9 3 6,7 0,2 -
souznění O O 1 2,2 1,0 -
potřeba sexu 4 8,9 2 4,4 0,7 -
něžnost 2 4,4 1 2,2 0,3 -
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Tabulka 34 - Rozdíly v pojetí osobního a společenského ideálu u mužů v oblasti 
vzdělání 

osobní ideál společenský ideál Chí kvadrát statisticky 
charakteristika (/) významný 

N=45 % N=45 % rozdí! 
dosažené , 

3 6,7 3 6,7 O 
vzdělání 

-

všeobecný/ 
1 2,2 O O 1,0 -kulturní rozhled 

humanitní 
1 2,2 O O 1,0 

vzdělání 
-

přírodovědné 

vzdělání++ - - - - - -
nerozhoduje 1 2,2 O O 1,0 -

Tabulka 35 - Rozdíly v pojetí osobního a společenského ideálu u mužů v oblasti 
d· ro my 

osobní ideál společenský ideál Chí kvadrát statisticky 
charakteristika (/) významný 

N=45 % N=45 % rozdí! 
smysl pro 

6 13,3 9 20,0 0,7 -rodinu 
domácnost 5 11,1 8 17,8 0,8 -

Podle údajů znázorněných v tabulkách 33, 34 a 35 nebyl výzkumem v 

těchto třech oblastech zjištěn žádný významný statistický rozdíl. Lze tedy 

hovořit o podobnosti osobního a obecného ideálu v oblasti intimního soužití, 

vzdělání a také rodiny. K nejfrekventovanějším charakteristikám v rámci obou 

ideálů patří smysl pro rodinu a péče o domácnost, děti apod. a také sexuální 

náruživost a potřeba sexu - poměrně jasná představa ženy jako dobré matky a 

milenky. Jak chlapské! 
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6. 2. 2. 3 Životní styl 

"Měla by mít své zájmy, pokud možno ne příliš vzdálené mým. " 

Tabulka 36 - Rozdíly v pojetí osobního a společenského ideálu u mužů v oblasti 
. I žIvotního stylu 

osobní ideál společenskÝ ideál Chí kvadrát statisticky 
charakteristika (;() významný 

N=45 % N=45 % rozdíl 

návykové látky 1 2,2 O O 1,0 -
volný čas 18 40,0 9 20,0 4,3 5% 
postavení a 

3 6,7 16 35,6 11,3 1% 
finanční situace 
vztah k 

4 8,9 1 2,2 1,9 
penězům 

-
nekonvenčnost 1 2,2 O O 1,0 -
víra 2 4,4 O O 2,0 -

Jak je patrné z tabulky 36, v oblasti životního stylu byly zjištěny dva 

statisticky významné rozdíly, tj. 33,3%. Rozdíl na 1 % hladině významnosti se 

vyskytuje u charakteristiky postavení a finanční situace, která je dle názorů 

studentů důležitá pro ideál většinové mužské populace. Taková žena je úspěšná 

v životě nebo práci (popřípadě v obojím) k čemuž se váže finanční nezávislost, 

emancipovanost anebo také sláva. Druhý z rozdílů se pohybuje na 5% hladině 

významnosti a týká se volného času. Pro muže je u jejich partnerky, více než u 

společenského ideálu, důležité, jak tráví volný čas, tzn. aby byla společenská, 

aktivní, s různými zájmy. 

Volnočasové aktivity a sociální status jsou zároveň, jak je v této 

podkapitole běžné, nejčastějšími typy charakteristik. Vysvětlení je, dle mého 

názoru, jediné - charakteristiky jsou pro respondenty důležité, a proto je jejich 

četnost vysoká u obou ideálů. Zároveň jsou velmi typické pouze pro jeden z 

nich, což je příčinou zjištění statisticky významného rozdílu. Každopádně se 

tímto vymezují opravdu charakteristické vlastnosti a atributy. 
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6.2.2.4 Další osobnostní charakteristiky 

"Neměla by být hysterická, hádavá a neměla by zbytečně vytahovat minulost. " 

Tabulka 37 - Rozdíly v pojetí osobního a společenského ideálu u mužů v oblasti 
dalších osobnostních charakteristik 

osobní ideál společenský ideál Chí kvadrát statisticky 
charakteristika rl) významný 

N=45 % N=45 % rozdíl 

altruizmus 9 20,0 8 17,8 0,1 -
vystupování 13 28,9 8 17,8 1,6 -
humor a nálada 18 40,0 5 11,1 9,9 1% 
temperament a 

12 26,7 4 8,9 4,9 5% emotivita 
ambice a 

7 15,6 7 15,6 O 
asertivita -
vztah k práci a 

7 15,6 4 8,9 0,9 -
zručnost 

charakter 1 2,2 1 2,2 O -
sebevědomí a 

10 22,2 7 15,6 0,7 
vyzrálost -
inte- vysoký 28 62,2 5 11,1 25,3 1% 
lekt nízký O O 11 24,4 12,5 1% 
statečnost, 

4 8,9 1 2,2 1,9 
romantička 

-

egoizmus O O 1 2,2 1,0 -
starší 

++ - - - - - -partner 
věk do 30 let O O 4 8,9 4,2 5% 

30-40 
let++ - - - - - -

V oblasti dalších osobnostních charakteristik bylo zjištěno pět 

statisticky významných rozdílů, což je 38,5%. Dva nejvýznamnější se týkají 

intelektu. V prvním případě dávají muži přednost inteligentním partnerkám, 

kdežto společenský ideál ženy se podle jejich názoru vyznačuje spíše nižší 

inteligencí. Třetí rozdíl na 1 % hladině významnosti byl zjištěn u 

charakteristiky humoru a nálady. Studenti opět před obecným ideálem 

upřednostňují partnerku, která je veselá, pohodová, se smyslem pro humor a 

ráda se směje. Zbývající dva 5% rozdíly se týkají temperamentu a emotivity a 

věku. První z těchto dvou se opět vztahuje k osobnímu ideálu studentů. Podle 

této charakteristiky je jejich vysněná žena klidné povahy, tzn. nehysterická, 

nevyčítavá, nehádavá, neupovídaná apod. Poslední rozdíl se pro změnu týká 

společenského ideálu - podle názoru respondentů je ideální žena většinové 

mužské populace mladá, její věk se pohybuje v rozmezí 20-30 let. V tabulce si 
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lze opět všimnout toho, že četnost některých charakteristik osobního ideálu je 

vyšší než u ideálu obecného (viz. kap. 6. 2. 2. 1). 

K nejžádanějším vlastnostem u obou ideálů patří jednoznačně vyšší 

intelekt ženy a také smysl pro humor, dobrá nálada, příjemné vystupování, 

laskavost, nesobeckost, sebevědomí a vyzrálost a klidná povaha. Oba ideály 

také spojuje jejich cílevědomost, asertivita, píle a šikovnost. Opět "nadžena"? 

Chápu, že by všechny tyto vlastnosti mohly být skloubeny v jedné "ideální 

ženě" z mužského časopisu. Ale je možné, aby taková žena existovala 

doopravdy? Ambiciózní a zároveň obětavá ... 

6.2.2.5 Celkové hodnocení ideálu 

Tabulka 38 - Rozdíly v pojetí osobního a společenského ideálu u mužů v oblasti 
celkového hodnocení ideálu 

osobní ideál společenský ideál Chí kvadrát statisticky 
charakteristika rl) významný 

N=45 % N=45 % rozdíl 

ideál neexistuje 2 4,4 1 2,2 0,3 -
mediální ideál O O 5 11,1 5,3 5% 
subjektivní 

2 4,4 2 4,4 ° -
ideál 

nevím 1 2,2 3 6,7 1,0 -

Jak je zřejmé z tabulky 38, u celkového hodnocení ideálu se vyskytl 

pouze jeden statisticky významný rozdíl (tj. 25%) a to na 5% hladině 

významnosti. Jedná se o první rozdíl, který byl v této oblasti zatím zjištěn. 

Týká se charakteristiky mediální ideál, která poukazuje na skutečnost, že ideál 

většinové společnosti mužů se shoduje s ideálem propagovaným médii. A jaký 

že je ten mediální ideál? To bohužel žádný ze studentů blíže nespecifikoval. 

Četnost v rámci osobního i společenského ideálu byla v této oblasti 

velmi podobná. Shodná pro oba ideály je skutečnost, že každý muž má svou 

vlastní představu ideálu. Přibližně stejné procento mužů se také domnívá, že 

ideál neexistuje. 
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6. 2. 2. 6 Celkový vzhled 
Tabulka 39 - Rozdíly v pojetí osobního a společenského ideálu u mužů v oblasti 
celkového vzhledu 

osobní ideál společenskÝ ideál Chí kvadrát statisticky 
charakteristika 

(lJ významný 
N=45 % N=45 % rozdíl 

důležitý vzhled O O 2 4,4 2,0 -
nedůležitý 6 13,3 O O 6,4 5% 
vzhled 

osobní kouzlo 4 8,9 4 8,9 O -
příjemný 6 13,3 2 4,4 2,2 -vzhled 

, ++ 
sportovm typ - - - - - -
krása a 

21 46,7 23 51,1 0,2 
přitažlivost 

-
nepřitažlivost O O 1 2,2 1,0 -
" vystylovanost" ° ° 2 4,4 1,0 -

Jak je vidět z údajů uvedených v tabulce 39, i v oblasti celkového 

vzhledu byl zjištěn pouze jeden statisticky významný rozdíl, tj. 14,3%. Muži 

tvrdí, že vzhled jejich partnerky pro ně není rozhodující. Zajímavé určitě je, že 

shodný výsledek byl zaznamenán také ve srovnání obou ideálů u žen (viz kap. 

6.2. 1. 6). 

Jednoznačně nejčastější (u obou ideálů kolem 50%) byla charakteristika 

krásy a přitažlivosti - tak to dopadá, když vzhled není důležitý. Zdá se, že 

muži, pro které není vzhled partnerky podstatný, jsou v menšině. Krása hýbe 

světem, hlavně tím mužským (ženským koneckonců také, viz kap. 6. 2. 1. 6 a 

další). Frekventovaný byl také šarm, osobní kouzlo, sympatičnost a upravený, 

vkusný vzhled vůbec. 
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6.2.2. 7 Bližší charakteristiky vzhledu 

"Sportovní postava, 170 cm, tmavé dlouhé vlasy, černé oči, prsa trojky. " 

Tabulka 40 - Rozdíly v pojetí osobního a společenského ideálu u mužů v oblasti 
vzhledu (bližší charakteristiky) 

osobní ideál společenský ideál 
charakteristika 1f----,----t----.-------1 

menší postava 

vyšší postava 

hezká figura 

oči 

tmavé 

modré 

zelené 

hezké 
upřím-

,++ 
ne 
uhran-
"'- ,++ 
Clve 

nejsou 
důležité 
++ 

brýle 

tmavé 

světlé 

rezavé 
vlasy rezavé 

ne 

krátké 

dlouhé 

prsa 
tvář, zadeček a 
nohy 
tvář, ruce a 
břicho++ 
pleť 

hubená postava 

N=45 

3 

5 

7 
4 

2 

o 

5 

1 

1 

2 

4 

6 

3 

5 

% N=45 % 

6,7 2,2 
11,1 4 8,9 
15,6 3 6,7 
8,9 o o 
4,4 4 8,9 
2,2 o o 
o 1 2,2 

2,2 o o 
11,1 1 2,2 
2,2 11 24,4 

2,2 o o 
2,2 o o 
4,4 o o 
8,9 2 4,4 

13,3 13 28,9 

6,7 6 13,3 

2,2 1 2,2 
11,1 10 22,2 

Chí kvadrát 
(I) 

1,0 

0,1 

1,8 

4,2 
0,7 

1,0 

1,0 

1,0 

2,9 
9,6 
1,0 

1,0 

2,0 

0,7 

3,3 

1,1 

o 
2,0 

statisticky 
významný 

rozdíl 

5% 

1% 

na hr. výz. 

U bližších charakteristik vzhledu byly nalezeny tři statisticky významné 

rozdíly, cožje 16,7%. Krásná ňadra a světlé vlasy, jsou podle mínění studentů, 

více typické pro společenský ideál ženy - u barvy vlasů je to jednoznačné, 

atribut prso u byl ale poměrně častý také u osobního ideálu. I proto se zde rozdíl 

pohybuje na hranici významnosti. K osobnímu ideálu se vztahuje rozdíl na 5% 

hladině významnosti u charakteristiky tmavých očí. 
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Nejvíce zmiňovaným atributem v této oblasti se stala ňadra (nejlépe 

pevná a velká), světlá barva vlasů a hubená postava, která u společenského 

ideálu značí spíše vyhublost než štíhlost. Poměrně často se vyskytovala také 

charakteristika hezké postavy, tzn. "lehce oblých tvarů". Podle těchto výsledků 

se zdá, že mezi respondenty jsou zastoupeni jak příznivci atleticky štíhlé 

postavy, tak také více ženských tvarů - jak se říká: "Proti gustu ... ". V rámci 

obou ideálů byla dále žádána vyšší postava, hezká tvář, pevný nebo větší 

zadeček a dlouhé nohy (tato charakteristika však byla zaznamenána pouze u 

společenského ideálu). 

6. 2. 2. 8 Shrnutí 

Tato podkapitola byla věnována srovnání osobního a společenského 

ideálu mužů. Podle výsledků výzkumu byl v rámci tohoto porovnání zjištěn 

statisticky významný rozdíl u 19 z celkových 69 charakteristik, tj. ve 27,5%. V 

návaznosti na tvrzení 2. hypotézy tedy lze říci, že tato byla ve skupině mužů z 

větší části nepotvrzena. 
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6.3 SROVNÁNÍ RESPONDENTŮ PODLE TYPU STUDIA 

Porovnání názorů studentů humanitních a nehumanitních fakult bylo 

provedeno z důvodu ověření hypotézy č. 3, podle které se pojetí osobního a 

společenského ideálu mezi těmito studenty liší. 

6. 3. 1 OSOBNÍ IDEÁL 

Nejdříve se budu věnovat osobnímu ideálu, resp. tornu, jak Sl ve 

vzájemném srovnání "vedly" osobní ideály obou porovnávaných skupin. 

6. 3. 1. 1 Partnerství 

"Partner by se měl chovat tak, aby si ho šlo vážit. " 

Tabulka 41 - Rozdíly názorů studentů humanitních a nehumanitních fakult v otázce 
b 'h ·d '1 bl· , oso nt Olea u v o asti partnerstvl 

humanitní! nehumanitní! Chí kvadrát statisticky 
charakteristika (;() významný 

N=50 % N=50 % rozdíl 
milující 13 26 6 12 3,2 na hr. výz. 
partner/-ka 
rovnocenný/-á 

13 26 6 12 3,2 na hr. výz. 
partner/-ka 
podobné názory 17 34 2 4 14,6 1% 
a smýšlení 
odlišné názory 

2 4 1 2 0,7 -
a smýšlení 
empatie 16 32 10 20 1,9 -
spolehlivost a 

15 30 14 28 O -
důvěryhodnost 

samostatnost 26 52 6 12 18,4 1% 
tolerance 24 48 18 36 1,5 -
nápaditost a 17 34 5 10 8,4 1% 
pozornost 
dominance 4 8 O O 4,2 5% 
submisivita 3 6 O O 3,1 na hr. výz. 

stav# - - - - - -

V tabulce x je zaznamenáno sedm statisticky významných rozdílů, tj. 

63,6%. Nejvýraznější rozdíl (na 1 % hladině významnosti) byl zjištěn u 

charakteristiky samostatnosti, podobných názorů a myšlení a také nápaditosti a 

pozornosti. Jediný rozdíl na 5% hladině významnosti se vyskytuje u 

dominance. Jedná se o partnera, který by byl podle respondentů autoritativní, 

# Tento symbol označuje charakteristiky, které se vyskytovaly pouze u společenského ideálu. 
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ale spíše ve smyslu schopnosti v jistých chvílích autoritu projevit, resp. nebýt 

zcela submisivní. Nejedná se tedy o partnera, který by byl dominantní ve 

zvýšené míře a trvale. V rozporu s tímto tvrzením se zdá požadavek 

submisivity, který se pohybuje na hranici významnosti. Vzhledem ke 

skutečnosti, že se obě tyto protichůdné charakteristiky vyskytují u humanitních 

studentů, musíme vysvětlení hledat jinde. Nápomocné by mohly být výsledky 

srovnání názorů žen a mužů znázorněné v kap. 6. 1. 1. 1. Jak je z těchto 

výsledků vidět, mírná partnerova dominance je žádaná některými ženami, 

kdežto submisivita naopak několika muži. Myslím, že z této skutečnosti lze 

usoudit, že některé ženy chtějí partnera, který dokáže být v jistých situacích 

"chlap" a někteří muži zase touží po stydlivé, křehké, jednoduše "ženské" 

partnerce. Zajímavé také je, že ani jednu z těchto charakteristik nezmínil nikdo 

z nehumanitních studentů. Vysvětlení by mohli poskytnout studenti - samotný 

typ školy, kterou studují, vypovídá něco o jejich osobnosti. Zdá se, že čistě 

technické zaměření studia jedné skupiny respondentů by mohlo být příčinou 

toho, že v teoretické rovině nedokáží některé kvality pojmenovat anebo je 

nemají tolik promyšlené. Vyšší četnost odpovědí humanitních studentů toto 

vysvětlení podporuje. Lze totiž říci, že mají tuto záležitost více promyšlenou. 

Zbývající dvě charakteristiky, u nichž byl zjištěn rozdíl na hranici 

významnosti, se týkají milujícího a rovnocenného partnera. 

Všechny výše uvedené charakteristiky se častěji vyskytovaly u studentů 

humanitních fakult. Lze tedy tvrdit, že tyto partnerovy vlastnosti jsou pro ně 

důležitější než pro jejich kolegy z nehumanitně zaměřených škol. Existují ale 

také charakteristiky, které jsou pro obě porovnávané skupiny důležité víceméně 

stejně. Jedná se o partnerovu spolehlivost a důvěryhodnost, schopnost empatie 

a tolerance. Troufám si tvrdit, že tato skutečnost poukazuje na jistou vyzrálost 

a zkušenost studentů v partnerských vztazích. Všechny tyto vlastnosti byly (až 

na jednu výjimku) jmenovány v obou skupinách minimálně čtvrtinou 

respondentů. 
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6.3. 1. 2 Intimita a sex 

"Měla by mít ráda sex. " 

Tabulka 42 - Rozdíly názorů studentů humanitních a nehumanitních fakult v 'otázce 
osobního ideálu v oblasti intimity a sexu 

humanitní! nehumanitní! Chí kvadrát statisticky 
charakteristika rl) významný 

N=50 % N=50 % rozdíl 

náruživost 3 6 3 6 O -
souznění 4 8 O O 4,2 5% 

potřeba sexu 6 12 O O 6,4 5% 

něžnost 8 16 1 2 6,0 5% 

V oblasti intimity a sexu byl zjištěn statisticky významný rozdíl u tří 

charakteristik, tj. v 75%. Výsledky v této oblasti nejužšího partnerského soužití 

jsou velmi vyrovnané. Všechny tři zjištěné rozdíly se pohybují na 5% hladině 

významnosti. Týkají se sexuálního souznění s partnerem (tzn. vzájemné 

sexuální přitažlivosti), dále potřeby (tzn. zdravého a kladného přístupu k sexu) 

a něžnosti, kterou by měl být partner respondentů schopný a ochotný 

projevovat. Za povšimnutí určitě stojí, že "klapající sex" je důležitější pro 

humanitní studenty. Musím přiznat, že tyto výsledky mne překvapily - zdá se, 

jakoby "nehumanité" věnovali sexu malou nebo téměř žádnou pozornost. Je 

také možné, že eventuální nesoulad vůbec neuvažují. 

6.3. 1. 3 Vzdělání a rodina 

Tabulka 43 - Rozdíly názorů studentů humanitních a nehumanitních fakult v otázce 
osobního ideálu v oblasti vzdělání 

humanitní! nehumanitní! Chí kvadrát statisticky 
charakteristika rl) významný 

N=50 % N=50 % rozdíl 
dosažené 

5 10 7 14 0,4 
vzdělání 

-

všeobecný/ 
3 6 3 6 O -kulturní rozhled 

humanitní 
O O 1 2 1,0 

vzdělání 
-

přírodovědné 
O O 1 2 1,0 -

vzdělání 

nerozhoduje 2 4 O O 2,0 -

Jak je zřejmé z tabulky 43, v oblasti vzdělání nebyl shledán žádný 

statisticky významný rozdíl. U obou po rovnávaných skupin ale byl poměrně 

častý požadavek dosaženého středoškolského či vysokoškolského vzdělání. 
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Partnera se všeobecným či kulturním přehledem si zase přeje shodný počet 

humanitních i nehumanitních studentů. Nejvýraznější, ale nikoli statisticky 

významný, rozdíl byl zjištěn u charakteristiky, podle které není pro 

respondenty partnerovo vzdělání důležité. V tomto případě se jedná o dva 

studenty humanitního zaměření. 

Tabulka 44 - Rozdíly názorů studentů humanitních a nehumanitních fakult v otázce 
b 'h 'd 'I bl ť ď oso nI o I ea u v o as I ro my 

humanitní! nehumanitní! Chí kvadrát statisticky 
charakteristika rl) významný 

N=50 % N=50 % rozdíl 
smysl pro 

11 22 7 14 1,1 -
rodinu 
domácnost 11 22 6 12 1,8 -

Ani v oblasti rodiny nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly. 

Zaujala mne poměrně vysoká četnost obou charakteristik, která je však pro tuto 

oblast poměrně typická Gak lze vidět z předchozích srovnání). Usuzuji z toho, 

že fungující, spokojená a zajištěná rodina je pro studenty důležitá a že založení 

rodiny (byt' oddálené studiem či ekonomickými a společenskými vlivy) 

považují za přirozenou součást svého dalšího života. 

6. 3. 1. 4 Životní styl 

"Nebojí se fYzické práce a zvířat. " 

Tabulka 45 - Rozdíly názorů studentů humanitních a nehumanitních fakult v otázce 
h 'd I bl h I osobní o I eá u v o astI žIvotní o stylu 

humanitní! nehumanitní! Chí kvadrát statisticky 
charakteristika rl) významný 

N=50 % N=50 % rozdíl 

návykové látky 2 4 3 6 0,2 -
volný čas 15 30 19 38 0,7 -
postavení a 

7 14 5 10 0,4 -
finanční situace 
vztah k 

3 6 1 2 1,0 
penězům 

-
nekonvenčnost 4 8 O O 4,2 5% 

víra 3 6 1 2 0,2 -

Srovnání humanitních a nehumanitních studentů ukázalo v oblasti 

životního stylu jeden (tj. 16,7%) statisticky významný rozdíl na 5% hladině 

významnosti u nekonvenčnosti. Jelikož jde o charakteristiku typicky ženskou, 
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jedná se o partnera tak trochu rebelského, rozhodně ne "maminčina mazánka". 

Nejčastěji se v obou skupinách vyskytovaly volnočasové aktivity - příroda, 

cestování, sport, zvířata, kultura, tanec apod. Nemálo se v této kategorii 

objevovalo také sociální postavení a finanční situace. Domnívám se, že tato 

skutečnost by mohla odpovídat požadavku na zajištění rodiny z předchozího 

srovnání. 

6. 3. 1. 5 Další osobnostní charakteristiky a celkové hodnocení ideálu 

Tabulka 46 - Rozdíly názorů studentů humanitních a nehumanitních fakult v otázce 
osobního ideálu v oblasti dalších osobnostních charakteristik 

humanitní! nehumanitní! Chí kvadrát statisticky 
charakteristika (I) významný 

N=50 % N=50 % rozdíl 

altruizmus 11 22 12 24 0,1 -
vystupování 17 34 18 36 O -
humor a nálada 22 44 26 52 0,6 -
temperament a 

8 16 9 18 0,1 -emotivita 
ambice a 

14 28 12 24 0,2 
asertivita -
vztah k práci a 

9 18 10 20 0,1 -
zručnost 

charakter 9 18 8 16 0,1 -
sebevědomí a 

22 44 6 12 12,7 1% vyzrálost 

inte- vysoký 27 54 33 66 1,5 -
lekt nízkl - - - - - -
statečnost, 

8 16 2 4 4,0 5% romantik! -čka 
egoizmus# - - - - - -

starší 
1 2 O O 1,0 -partner 

věk do 30 let 1 2 O O 1,0 -
30-40 
let# - - - - - -

V dalších osobnostních charakteristikách byly výzkumem zjištěny dva 

statisticky významné rozdíly, což je 16,7%. Významnější z těchto dvou se týká 

sebevědomí a vyzrálosti a pohybuje se na 1 % hladině významnosti. 

Vyrovnanost, nadhled, dospělost a originalitu ocení více humanitní studenti. 

Stejně jako statečnost či smysl pro romantiku, kde se vyskytuje druhý z rozdílů 

a to na 5% hladině významnosti. 
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V tabulce je zaznamenáno také několik charakteristik, které se hojně 

vyskytovaly u studentů obou typů škol. Nejvýraznější je v tomto směru 

požadavek inteligence, o něco méně častěji se objevoval smysl pro humor a 

dobrá nálada. Obě tyto charakteristiky u svého partnera upřednostňují 

nehumanitní studenti. Za zmínku stojí také požadavek příjemného vystupování, 

komunikativnosti, přátelskosti apod. U této charakteristiky je v dané kategorii 

poměr nejvyrovnanější. Zajímavá je také skutečnost, že poměrně často je 

zmiňovaný altruizmus a zároveň ambice a asertivita. Dle těchto výsledků by 

partner respondentů měl být nejen slušný a ohleduplný, ale také průbojný a 

rozhodný. 

Tabulka 47 - Rozdíly názorů studentů humanitních a nehumanitních fakult v otázce 
osobního ideálu v oblasti celkového hodnocení ideálu 

humanitníf nehumanitní f Chi kvadrát statisticky 
charakteristika (;() významný 

N=50 % N=50 % rozdíl 

ideál neexistuje 1 2 1 2 O -
mediální ideál# - - - - - -
subjektivní 

2 4 O O 2,0 -ideál 
nevím 4 8 1 2 1,9 -

Jak je vidět z této tabulky, v oblasti celkového hodnocení ideálu 

výzkum neprokázal žádné statisticky významné rozdíly. Nejvíce se 

porovnávané skupiny lišily v názorech na subjektivní ideál (tzn., že každý 

člověk má svůj vlastní ideál) anebo v tvrzení, že o svém ideálu nemají 

konkrétní představu. Takovéto pojetí ideálu vyznívá, řekněme, filozoficky, což 

odpovídá tomu, že se s ním setkáváme právě u studentů humanitních fakult. 

Naprostá názorová shoda nastala u zbývající charakteristiky, podle které nic 

jako ideál neexistuje. 
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6.3. 1.6 Celkový vzhled 

Tabulka 48 - Rozdíly názorů studentů humanitních a nehumanitních fakult v otázce 
osobního ideálu v oblasti celkového vzhledu 

humanitní! nehumanitní! Chí kvadrát statisticky 
charakteristika rl) významný 

N=50 % N=50 % rozdíl 
důležitý vzhled 3 6 O O 3,1 na hr. výz. 
nedůležitý 

8 16 5 10 0,8 -vzhled 

osobní kouzlo 6 12 8 16 0,3 -
příjemný 

12 24 6 12 2,4 -vzhled 

sportovní typ 9 18 2 4 5,0 5% 
krása a 

20 40 16 32 0,7 
přitažlivost 

-

nepřitažlivost" - - - - - -
"vysty lovanost 
,,# - - - - - -

V oblasti celkového vzhledu byly zjištěny dva statisticky významné 

rozdíly, tj. 33,3% charakteristik. Vyšší z rozdílů (na 5% hladině významnosti) 

se týká sportovního typu. U charakteristiky, podle které je pro respondenty 

vzhled partnera důležitý, se rozdíl pohybuje na hranici významnosti. Daleko 

častější než tato charakteristika ale bylo tvrzení opačného rázu, tzn., že pro 

studenty není vzhled partnera důležitý. To je ovšem v rozporu s nejčastější 

požadovanou vlastností v této kategorii - krásou a přitažlivostí a také s 

charakteristikou příjemného vzhledu (tzn. vkus, upravenost, ležérnost), která 

byla zmiňována o něco méně často. Vysvětluji si to tak, že mezi respondenty 

byli v poměrně velké míře zastoupeni zastánci obou názorů. 
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6. 3. 1. 7 Bližší charakteristiky vzhledu 

"Nejsem fanynka opálených a svalnatých hezounů, ale nelíbí se mi ani obézní 

a plešatí muži. H 

Tabulka 49 - Rozdíly názorů studentů humanitních a nehumanitních fakult v otázce 
osobního ideálu v oblasti vzhledu (bližší charakteristiky) 

humanitní! nehumanitní f Chí kvadrát statisticky 
charakteristika (I) významný 

N=50 % N=50 % rozdíl 

menší postava 1 2 2 4 0,3 -
vyšší postava 13 26 10 20 0,5 -
hezká figura 3 6 6 12 1,1 -

tmavé 5 10 4 8 0,1 -
modré O O 3 6 3,1 na hr. výz. 

zelené O O 1 2 1,0 -
hezké 2 4 2 4 O -

oči 
upřím-

O O 1 2 1,0 -né 
uhran-

O O 1 2 1,0 
čivé 

-

nejsou 
O O 1 2 1,0 -

důležité 

brýle 1 2 1 2 O -
tmavé 5 10 6 12 0,1 -
světlé 2 4 1 2 0,3 -
rezavé O O 1 2 1,0 -

vlasy rezavé 
O O 1 2 1,0 -ne 

krátké O O 3 6 3,1 na hr. výz. 

dlouhé 2 4 4 8 0,7 -
prsa 1 2 5 10 2,8 -
tvář, zadeček a 

1 2 2 4 0,3 
nohy_ -
tvář, ruce a 

6 12 1 2 3,84 5% 
břicho 

pleť 1 2 1 2 O -
hubená postava 5 10 5 10 O -

Ze srovnání humanitních a nehumanitních studentů vzešly u bližších 

charakteristik vzhledu osobního ideálu tři statisticky významné rozdíly, tj. 

13,6%. Rozdíl na 5% hladině významnosti byl zjištěn u charakteristiky tvář, 

ruce a břicho. Jedná se o vlastnosti zmiňované výhradně ženami - partnerovy 

silné paže, hezké ruce, tvar hlavy a vypracované břicho. Podle výsledků jsou 

tyto vlastnosti důležitější pro studentky humanitních fakult. U zbývajících dvou 
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rozdílů na hranici významnosti je tomu naopak. Rozdíly se týkají modrých očí 

a krátkých vlasů partnera, které byly žádány pouze studenty nehumanitními. 

Nejčastěji zmiňovanou charakteristikou byla vyšší postava. Z 

předchozích srovnání vyplynulo, že vyšší partner se více líbí ženám než 

mužům. V tomto srovnání ji více zmiňovali humanitní studenti. Další častou 

charakteristikou byly tmavé vlasy a tmavé oči. Z této skutečnosti lze usoudit, že 

si respondenti více "potrpí" na brunety a brunetky nežli na světlé typy. 

Důležitá je také hezká postava a krásná prsa, která před svými kolegy o něco 

více upřednostňují nehumanitní studenti výhradně mužského pohlaví. 

Názorová shoda nastala u štíhlé postavy. Tato charakteristika by se mohla zdát 

být v rozporu s "hezkou figurou", ale není tomu tak. Zatímco "hezká postava" 

se váže spíše k ženskému ideálu a představuje ženu" lehce oblých tvarů" či 

"tak akorát", pojmem "štíhlý" byl popisován většinou mužský ideál a 

znamená muže nikoli obtloustlého či vysportovaného. Štíhlá žena naopak může 

mít, podle respondentů, sportovní postavu. Pouze u společenského ideálu ženy 

se štíhlá postava stává hubenou či vyhublou. 

6. 3. 1. 8 Shrnutí 

Obsahem této podkapitoly bylo porovnání pojetí osobního ideálu mezi 

studenty humanitních a nehumanitních fakult. Z tohoto srovnání vzešlo 18 

statisticky významných rozdílů z celkových 71 charakteristik, což činí 25,4%. 

Podle 3. hypotézy, která se k tomuto porovnání vztahuje, se pojetí osobního 

ideálu mezi studenty obou typů škol liší. Hypotéza tedy spíše nebyla potvrzena. 
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6. 3. 2 SPOLEČENSKÝ IDEÁL 

V této podkapitole se budu věnovat porovnání názorů humanitních a 

nehumanitních studentů na společenský ideál. 

6.3.2. 1 Partnerství 

"Myslím, že neexistuje tak silný obecný ideál muže, jako ženy. " 

Tabulka 50 - Rozdíly názorů studentů humanitních a nehumanitních fakult v otázce 
I ~ k 'h 'd 'I bl ť rt ty' spo ecens e Olea u v o as 1 pa ners 1 

humanitníf nehumanitní f Chí kvadrát statisticky 
charakteristika rl) významný 

N=50 % N=50 % rozdíl 
milující 

4 8 1 2 1,9 -
partner/-ka 
rovnocenný/-á 

2 4 2 4 O -partner/-ka 
podobné názory 

1 2 O O 1,0 -
a smýšlení 
odlišné názory 
a smýšlení## 

- - - - - -

empatie 6 12 5 10 0,1 -
spolehlivost a 

11 22 9 18 0,3 -důvěryhodnost 

samostatnost 7 14 2 4 3,1 na hr. výz. 

tolerance 9 18 5 10 1,3 -
nápaditost a 

4 8 1 2 1,9 -pozornost 
dominance 5 10 O O 5,3 5% 
submisivita 4 8 1 2 1,9 -
stav 1 2 1 2 O -

Při srovnání pojetí společenského ideálu byly zjištěny dva statisticky 

významné rozdíly,tj. 18,2%. U charakteristiky dominance se vyskytuje rozdíl 

na 5% hladině významnosti - 10% studentů humanitních fakult se domnívá, že 

společenský ideál se projevuje autoritativně. Na hranici významnosti se 

pohybuje druhý ze zjištěných rozdílů, který se týká samostatnosti. I v tomto 

případě se více humanitních studentů domnívá, že obecný ideál poskytuje 

podporu, pocit bezpečí a není na svém partnerovi zcela závislý. V této 

souvislosti se může zdát překvapivá charakteristika submisivity, kterou 

společenskému ideálu přisoudili opět humanitní studenti. Vysvětlení tohoto 

rozporu poskytuje srovnání pojetí společenského ideálu žen a mužů (viz kap. 6. 

## Tento symbol označuje charakteristiky, které se vyskytovaly pouze u osobního ideálu. 
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I. 2. I), ze kterého je zřejmé, že ženy (humanitní) si představují dominantního 

muže a muži (humanitní) naopak submisivní ženu. Zajímavé ale je, že 

"hierarchii" ve vztahu mnohem více zvažují humanitní studenti a to u osobního 

(viz kap. 6. 3. 1. I) i společenského ideálu. 

Vlastností, kterou zmiňovaly obě skupiny studentů nejvíce, Je 

spolehlivost a důvěryhodnost - společenský ideál je k partnerovi upřímný, lze 

mu (nebo jí) věřit a svěřit se, "neflirtuje s jinými". Dále je empatický, tzn. 

vnímavý, chápavý, umí naslouchat (z tab. 15 vyplývá, že tato vlastnost je 

vnímána především ženami) a také je tolerantní. Ze všech výše uvedených 

charakteristik se společenský ideál souhrnně jeví jako "bezproblémový", tzn. 

submisivní (poslušný?) v případě ideálu ženy, dominantní v případě ideálu 

muže, ale každopádně vše chápající a tolerující a do jisté míry samostatný. V 

neposlední řadě je také milující a vůči svému partnerovi nápaditý a pozorný 

(zejména kreativitu a štědrost více zmiňovaly humanitní studentky). 

6.3.2.2 Intimita a sex a vzdělání 

Tabulka 51 - Rozdíly názorů studentů humanitních a nehumanitních fakult v otázce 
I 'd 1 bl spo ečenského 1 eá u v o astI mtimity a sexu 

humanitníf nehumanitní f Chí kvadrát statisticky 
charakteristika (I) významný 

N=50 % N=50 % rozdíl 

náruživost 3 6 3 6 O -
souznění 1 2 O O 1,0 -
potřeba sexu 2 4 O O 2,0 -
něžnost O O 2 4 2,0 -

Ze srovnání názorů humanitních a nehumanitních studentů v oblasti 

intimity a sexu nevzešly žádné statisticky významné rozdíly. Zajímavé je ale 

zjištění, že zatímco nehumanitní studenti si myslí, že u společenského ideálu 

převládá něžnost a jemnost, u humanitních studentů je to naopak potřeba sexu, 

tedy zdravý či kladný vztah k sexu. Tato skutečnost je, dle mého názoru, v 

mírném kontrastu s charakteristikou sexuálního souznění a přitažlivosti, kterou 

obecnému ideálu připsali také humanité. Očekávala bych, že něžnost bude více 

předpokládána humanitními studenty a naopak. V tom případě by se sexuální 

přitažlivost a souznění doplňovaly s něžností a jemností, což se mi zdá 

přirozenější, než je tomu u zjištěné kombinace sexuálního souznění a potřeby. 
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Nahlédnu-li ale tuto skutečnost z jiného úhlu, a to z hlediska požadování 

kladného vztahu k sexu jako předpokladu sexuálního souznění, rozpor mezi 

těmito dvěma charakteristikami zanikne. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná 

o názory studentů na představy ideálu většinové společnosti, nemusí být tato 

zjištění tolik překvapující. 

Tabulka 52 - Rozdíly názorů studentů humanitních a nehumanitních fakult v otázce 
I v k'h'd 'I bl' dT' spo ecens e o I ea u v o astl vz e am 

humanitní! nehumanitní f Chí kvadrát statisticky 
charakteristika (J) významný 

N=50 % N=50 % rozdíl 
dosažené 

2 4 3 6 0,2 
vzdělání 

-
všeobecný/ 

1 2 O O 1,0 -kulturní rozhled 
humanitní 

dT -## - - - - - -vz e am 
přírodovědné 

dT -## - - - - - -vz e am 

nerozhodujelH' - - - - - -

Ani v oblasti vzdělání nebyl zjištěn žádný statisticky významný rozdíl. 

Výsledky jsou relativně vyrovnané, i když častěji bylo zmiňováno dosažené 

vzdělání, tzn. středoškolské nebo vysokoškolské. Z tohoto hlediska by se 

mohlo zdát, že u obecného ideálu ženy či muže není, podle názorů 

respondentů, vzdělání důležité. 

6.3.2.3 Rodina 

" Vhodná pro založení rodiny. " 

Tabulka 53 - Rozdíly názorů studentů humanitních a nehumanitních fakult v otázce 
I v k'h'd 'I bl' d' spo ecens e o I ea u v o astI ro my 

humanitníf nehumanitní! Chí kvadrát statisticky 
charakteristika (J) významný 

N=50 % N=50 % rozdíl 
smysl pro 

15 30 4 8 7,9 1% 
rodinu 

domácnost 8 16 9 18 0,1 -

V oblasti rodiny byl výzkumem zjištěn jeden statisticky významný 

rozdíl (tj. 50%) na 1 % hladině významnosti. Tento rozdíl se týká smyslu pro 

rodinu, tzn. partnera, který je schopný založit rodinu (z psychického i 

fyzického hlediska), milujícího a chtějícího děti, ale také člověka, který dobře 
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vychází s rodiči partnera. Tuto vlastnost obecnému ideálu připisovali zejména 

humanitní studenti. Jak je z tabulky zřejmé, často zmiňovaný byl také atribut 

domácnosti, tzn. partnera, který je ochoten pomoci s domácími pracemi a 

výchovou dětí a zároveň je schopen svoji rodinu zajistit (týká se především 

ideálu muže). Ideální muž většinové ženské populace je tedy dle respondentek 

"všestranný" - o svoji rodinu je schopný a ochotný se postarat ve všech 

směrech. Myslím si, že to je v rozporu se skutečným, historicky patriarchálně 

podmíněným stavem. Možná proto jsou sledovány tendence ke změně. 

6. 3. 2. 4 Životní styl a další osobnostní charakteristiky 

"Nepříliš inteligentní prsatá blondýna s velkými úsporami. " 

Tabulka 54 - Rozdíly názorů studentů humanitních a nehumanitních fakult v otázce 
I v k 'h . d 'I bl 'h I spo ecens e Olea u v o astt Zlvotm o sty u 

humanitní! nehumanitní! Chí kvadrát statisticky 
charakteristika (/) významný 

N=50 % N=50 % rozdíl 

návykové látky 1 2 1 2 O -
volný čas 10 20 11 22 0,1 -
postavení a 29 58 27 54 0,2 -
finanční situace 
vztah k penězům 1 2 1 2 O -
nekonvenčnost"" - - - - - -
víra"" - - - - - -

V oblasti životního stylu nebyly shledány žádné statisticky významné 

rozdíly. Nelze si ovšem nevšimnout více než 50% studentů (v rámci každé ze 

skupin), podle kterých je jedním z rysů společenského ideálu vysoký sociální 

status daný úspěšností v zaměstnání a finančním zaopatřením, případně 

bohatstvím a slávou. Zde se, dle mého názoru, jasně projevuje, jaký 

společenský ideál respondenti sledují. Jedná se o lidi úspěšné a známé -

sportovce, modelky a osobnosti pohybující se v zábavním showbusinessu -

tedy ty, kteří jsou denně nejvíce prezentováni (některými či většinou?) 

masmédii. Další častou charakteristikou (téměř 25% respondentů) jsou 

volnočasové aktivity. Výčet těchto aktivit a pojetí trávení volného času vůbec, 

dle mého názoru, ještě více vykresluje ideál úspěšného a bezstarostného 

člověka. Tento se ovšem dostává do rozporu s ideálem pečujícím o rodinu (viz 

předchozí tab.). Vysvětlení této skutečnosti vidím v existenci dvojího ideálu. 
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Ten první je představován úspěšným nicméně "usedlejším" typem muže či 

ženy, který se vedle svého zaměstnání dokáže maximálně věnovat také rodině. 

Druhý ideál ženy či muže se také jeví úspěšný, ale na rozdíl od prvního je bez 

závazků. 

Tabulka 55 - Rozdíly názorů studentů humanitních a nehumanitních fakult v otázce 
I v k'h·d 'I bl· d r' h b 'h h k . ·k spo ecens e o I ea u v o astI a SIC oso nostmc c ara ten Stl 

humanitníf nehumanitní f Chí kvadrát statisticky 
charakteristika rl) významný 

N=50 % N=50 % rozdíl 

altruizmus 7 14 6 12 0,1 -
vystupování 10 20 7 14 0,6 -
humor a nálada 7 14 10 20 0,6 -
temperament a 

4 8 3 6 0,2 -emotivita 
ambice a 

9 18 5 10 1,3 
asertivita -
vztah k práci a 

2 4 5 10 1,4 -
zručnost 

charakter 3 6 1 2 1,0 -
sebevědomí a 

12 24 6 12 2,4 
vyzrálost -
inte- vysoký 15 30 9 18 2,0 -
lekt nízký 8 16 6 12 0,3 -
statečnost, 

4 8 1 2 1,9 
romantik! -čka -
egoizmus O O 1 2 1,0 -

starší 
O O 1 2 1,0 

partner 
-

věk do 30 let 3 6 4 8 0,2 -
30-40 let 5 10 1 2 2,8 -

Rovněž v oblasti dalších osobnostních charakteristik nebyly zjištěny 

žádné statisticky významné rozdíly. Nejvýraznější z uvedených rozdílů se týká 

věku, konkrétně 30-40 let. Z této skutečnosti lze usoudit, že společenský ideál 

je dle respondentů "zralý" ve smyslu představo životě, budoucnosti apod. O 

jednoho respondenta více si ale myslí, že pro obecný ideál je typický mladší 

věk - do 30 let. Z výsledků srovnání žen a mužů znázorněných v kap. 6. 1. 2. 4 

lze usoudit, že to jsou převážně humanitní ženy, podle kterých je společenský 

ideál muže starší než jsou ony. Dvojakost u této věkové charakteristiky je, dle 

mého názoru, možné vysvětlit dvěma obecnými ideály (viz předchozí 

interpretace v oblasti životního stylu). 
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Nejčastější charakteristikou je vysoký intelekt, který častěji zmiňovali 

studenti humanitních fakult. O 10% respondentů méně se ale domnívá, že 

společenský ideál se vyznačuje spíše nižší inteligencí. Mnohé vysvětlí srovnání 

názorů žen a mužů na společenský ideál (viz kap. 6. 1. 2. 4). Z výsledků je 

zřejmé, že ženy předpokládají vyšší inteligenci u ideálu muže a muži zase 

častěji zmiňovali nižší inteligenci u ideálu ženy. Z toho lze usoudit, že chytrost 

připisují obecnému mužskému ideálu především ženy obou typů škol (více 

však humanitní studentky). U charakteristiky nižšího intelektu už není rozdíl 

tolik výrazný. Mohu si ale dovolit tvrdit, že je podle většiny mužských 

respondentů typická pro ženský ideál. Další častou charakteristikou je 

sebevědomí a vyzrálost (častěji se vyskytovala u humanitních studentů). 

Myslím, že v podstatě odpovídá výše zmíněné charakteristice 30-40 let věku a 

to zejména ve smyslu vyrovnanosti, dospělosti, jistého nadhledu a životních 

zkušeností. Ve stejném počtu (24% respondentů) se vyskytují příjemné 

vystupování a humor a nálada. Galantnost, přátelskost, komunikativnost apod. 

častěji zmiňovali humanitní studenti. Dle názorů jejich kolegů z nehumanitních 

škol je pro obecný ideál typičtější smysl pro humor, otevřenost a optimismus. 

Zbývá zmínit také ambice a asertivitu, které zdůraznilo celkem 28% studentů. 

Průbojnost a cílevědomost vnímám jako jeden z předpokladů dosažení 

úspěchu, který je dle respondentů pro společenský ideál nejtypičtější ze všech 

zj ištěných charakteristik. 

6.3.2.5 Celkové hodnocení ideálu 

Tabulka 56 - Rozdíly názorů studentů humanitních a nehumanitních fakult v otázce 
I v k'h·d 'I bl· Ik 'h h d '·d 'I spo ecens e o I ea u v o astJ ce ove o o nocem I ea u 

humanitní! nehumanitní! Chí kvadrát statisticky 
charakteristika rl) významný 

N=50 % N=50 % rozdíl 

ideál neexistuje O O 1 2 1,0 -
mediální ideál 4 8 3 6 0,2 -
subjektivní 

2 4 O O 2,0 -ideál 
nevím 4 8 O O 4,2 5% 

Z výsledků znázorněných v tabulce 56 je zřejmé, že v oblasti celkového 

hodnocení ideálu byl zjištěn jeden statisticky významný rozdíl (tj. 25%). Týká 

se odpovědí, podle kterých respondent nemá konkrétní představu o tom, jak 
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vypadá společenský ideál. Častější (14% respondentů) než tato varianta ale 

byla odpověď, že obecný ideál ženy nebo muže je shodný s mediálním ideálem, 

tzn. ideálem propagovaným médii, u ideálu ženy byly také uváděny míry 90 -

60 - 90. U těchto odpovědí zpravidla nebyl uveden žádný bližší popis. Jen 

málo respondentů se domnívá, že společenský ideál je čistě subjektivní 

záležitostí anebo vůbec neexistuje. Tyto varianty se, dle mého názoru, svým 

způsobem doplňují, protože mám-li svoji vlastní představu obecného ideálu a 

domnívám se, že každý tento ideál vnímá subjektivně, nemůže tedy existovat 

něco jako celospolečenský ideál. Já osobně ale s tímto nesouhlasím. Jsem 

přesvědčená, že většinový společenský ideál (resp. ideály) existuje a jak 

vyplývá z výsledků výzkumu, respondenti jej vnímají obdobně - obecný ideál, 

anebo představy o něm, tedy existovat musí. 

6.3.2.6 Celkový vzhled a bližší charakteristiky vzhledu 

" ... mladý, upravený a pohledný (jako Brad Pitt). " 

Tabulka 57 - Rozdíly názorů studentů humanitních a nehumanitních fakult v otázce 
I v k 'h 'd 'I bl ť lk 'h hl d spo ecens e Olea u v o as 1 ce ove o vz e u 

humanitní! nehumanitníj Chí kvadrát statisticky 
charakteristika (;() významný 

N=50 % N=50 % rozdíl 

důležitý vzhled 2 4 2 4 ° -
nedůležitý 

1 2 1 2 ° -
vzhled 
osobní kouzlo 4 8 5 10 0,1 -
příjemný 

12 24 9 18 0,5 -vzhled 
sportovní typ 8 16 9 18 0,1 -
krása a 

17 34 25 50 2,6 
přitažlivost 

-
nepřitažlivost 2 4 ° ° 2,0 -
"vysty I ovanost" 2 4 2 4 ° -

V atributech celkového vzhledu nebyl prokázán žádný statisticky 

významný rozdíl. Jednoznačně nejčastěji zmiňovanou charakteristikou je krása 

a přitažlivost. Dále se často vyskytoval příjemný vzhled (tzn. vkus, upravenost, 

ležérnost atd.) a sportovní nebo také atletický typ. Z těchto tří charakteristik 

byla pouze krása a přitažlivost přisuzována obecnému ideálu častěji 

nehumanitními studenty. Je zřejmé, že pohlednost či přímo atraktivita je podle 

respondentů pro společenský ideál velmi charakteristická. Tímto se, dle mého 
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názoru, doplňuje ideál úspěšného a bezstarostného člověka o další podstatný 

atribut - přitažlivý vzhled. Krása je však velmi obecný termín. Zpřesněním 

mohou být další dvě zmíněné charakteristiky - za krásné je dle studentů 

považována např. upravenost, vkusnost či atletická postava. Téměř 1/5 

respondentů si také myslí, že se společenský ideál vyznačuje osobním kouzlem. 

Domnívám se, že v rámci této oblasti se nejedná o nijak překvapivá zjištění. 

Tabulka 58 - Rozdíly názorů studentů humanitních a nehumanitních fakult v otázce 
společenského ideálu v oblasti vzhledu (bližší charakteristiky) 

humanitní! nehumanitní! Chí kvadrát 
charakteristika 1f------.----f----,-------1 f',.J) 

N=50 % N=50 % IX, 

menší postava 

vyšší postava 

hezká figura 

oči 

vlasy 

prsa 

tmavé 

modré 

zelené" 
# 

hezké 
upřím

,## 
ne 
uhran
V· ,## 
Clve 
nejsou 
důležité 
## 

tmavé 

světlé 

rezavé" 
# 

rezavé 
ne## 

krátké## 

dlouhé 

tvář, zadeček a 
nohy 
tvář, ruce a 
břicho 

pleť 

hubená postava 

o O 
5 10 

3 6 

2 

o O 

2 

2 

7 14 

2 

7 14 

4 8 

O O 

2 4 

4 8 

1 2 1,0 

9 18 1,3 

3 6 O 

2 O 

5 10 5,3 

O O 1,0 

3 6 1,0 

6 12 0,1 

2 O 
6 12 0,1 

2 4 0,7 

1 2 1,0 

2 0,3 

6 12 0,4 

statisticky 
významný 

rozdíl 

5% 
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V oblasti bližších charakteristik vzhledu byl výzkumem zjištěn jediný 

statisticky významný rozdíl, tj. 7,1 %. Tento rozdíl se vztahuj e k barvě očí -

podle mínění nehumanitních studentů má ideál většinové společnosti modré 

oči. 

K charakteristikám, které se často vyskytovaly v obou porovnávaných 

skupinách, patří vyšší postava, blond vlasy, pevná velká prsa a hubená postava. 

Z výsledků porovnání názorů žen a mužů na společenský ideál znázorněných v 

tabulce x je zřejmé, že vyjma atributu vyšší postavy se jedná o popisy zcela 

nebo z větší části použité muži. Zbývá už jen přidat nižší intelekt, který muži 

společenskému ideálu také poměrně často připisovali (viz kap. 6. 1. 2. 4) a 

výsledný obecný ideál - "hloupá blondýna" - je, myslím, zřejmý. Ráda bych 

dodala, že se podle mne jedná o zcela neopodstatněné předsudky, se kterými 

zásadně nemohu souhlasit. Nerozumím také tomu, proč je údajná 

prostoduchost světlovlasých žen (šířená množstvím anekdot) respondenty 

považována za ideál preferovaný mužskou populací. 

6.3.2.7 Shrnutí 

Obsahem této podkapitoly bylo porovnání pojetí společenského ideálu 

studenty humanitních a nehumanitních fakult. Podle výsledků výzkumu se tyto 

skupiny liší u 5 z celkových 64 charakteristik, tj. 7,8%. Hypotéza tedy byla do 

jisté míry, a to z větší části nepotvrzena. 
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7. DISKUZE HYPOTÉZ 

HYPOTÉZA PRVNÍ 

aneb Ideální muž a ideální žena 

Podle této hypotézy se pojetí osobního ideálu (resp. partnera) meZI 

ženami a muži v zásadě neliší - stejný důraz je kladen jak na psychické kvality 

partnera, tak také na jeho fyzický vzhled. I když bylo v rámci všech 71 

psychických a fyzických charakteristik zjištěno 19 (tj. 26,8%) statisticky 

významných rozdílů, další porovnání pojetí osobního ideálu žen a mužů v 

každé ze skupin těchto charakteristik zvlášť neprokázalo rozdíl ani jeden. Proto 

je možné hovořit o potvrzení hypotézy v tom smyslu, že ženy a muži se v pojetí 

partnera neliší - u obou pohlaví je stejný důraz kladen na vnitřní i vnější 

stránku partnerovy osobnosti. Rozdíly byly naopak zjištěny při porovnání 

četnosti psychických a fyzických charakteristik. Z tohoto hlediska hypotéza 

nebyla potvrzena ve skupině mužů, protože muži (stejně jako ženy) více 

preferují psychické vlastnosti (viz kap. 6. 1. 1. 9). 

Ideál muže a ideál ženy 

Shodné představy ideálního protějšku byly mezi ženami a muži 

sledovány v celé řadě oblastí. Z těchto charakteristik je možné sestavit 

poměrně jasný model ideálního muže a ženy z hlediska vlastností, které mají 

společné. Nejvíce podobností bylo zjištěno v oblasti rodiny. Nutno dodat, že 

zatímco muži většinou hledají ženu, která má cit pro rodinu a je schopna 

založit ji ať už z fyzického či psychického hlediska, ženy se spíše poohlížejí po 

partnerovi, který je ochotný pomáhat s domácími pracemi, výchovou dětí a v 

neposlední řadě je schopen rodinu zajistit. Nicméně vzhledem ke skutečnosti, 

že je žádáno také středoškolské či vysokoškolské vzdělání, bude zřejmě nutné s 

dětmi poněkud počkat. Oboustranně vysoce ceněnými vlastnostmi je 

inteligence (vysoká nebo přiměřená partnerovi-respondentovi), smysl pro 

humor, optimismus, pohodovost, ale také příjemné vystupování, přátelskost, 

komunikativnost, ženám imponuje mimo jiné i galantnost. Ideální žena a muž 

jsou také sebevědomí, vyrovnaní a ve vztahu k ostatním lidem ohleduplní, 

nesobečtí a slušní. Často žádaný byl také milující partner, který poskytuje pocit 
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bezpečí, dokáže v těžkých chvílích podpořit, ale zároveň nebýt na druhém 

absolutně závislý - měl by umět poskytnout druhému prostor pro vlastní 

existenci. To vylučuje např. nepřiměřenou žárlivost či ochranitelské sklony. 

Důležité jsou podobné názory na život, budoucnost a na svět vůbec, včetně 

způsobu trávení volného času - "peciválové" nejsou v kurzu. Žádaní jsou lidé 

společenští, aktivní a s celou paletou zájmů od cestování, přes přírodu, sport a 

konče zvířaty, kulturou a tancem. Rovnocennost ve vztahu je v podstatě 

samozřejmostí - partner, který před problémy utíká místo toho, aby je řešil, 

nemá šanci. Neopomenutá nezůstala ani oblast sexuálního soužití. Koneckonců 

bez klapajícího sexu nemůže být vztah úplný. Šikovnost byla ceněna nejen u 

sexu, ale také u manuálních prací. Po fyzické stránce se nejvíce cení charizma, 

osobní kouzlo, ale také upravenost, přirozenost a vkus - jednoduše řečeno 

příjemný vzhled - a tmavší typy (tzn. černé nebo hnědé oči a spíše delší tmavé 

vlasy) štíhlé, popřípadě lehce vysportované postavy. 

Ideální muž versus ideální žena 

I přes názorovou shodu ve většině charakteristik bylo zjištěno několik 

statisticky významných rozdílů (viz výše), které hovoří o tom, že u těchto 

psychických vlastností a fyzických atributů se pojetí osobního ideálu mezi 

muži a ženami liší. Resp., že v těchto případech hypotéza nebyla potvrzena. 

Ženy si přejí partnera tolerantního a empatického, na kterého by se 

mohly spolehnout a kterému lze důvěřovat. Jak říká psycholog a odborník na 

partnerské vztahy P. Šmolka, ženy žádají" PoPo" a "DuPo", čili "posedět a 

popovídat" a "duševní porozumění". To je, myslím, velmi výstižné. I když si 

přejí partnera, který se dokáže vcítit do jejich přání a myšlení, zároveň by měl 

mít také vlastnosti pro muže typičtější, např. ambicióznost, asertivitu a dobrý 

charakter. Vzhledově by to měl být spíše sportovní či mužný typ vyšší postavy, 

s vypracovanými (nikoli nadměrnou konzumací jídla či piva) partiemi břicha a 

silnými pažemi. Hezké oči také nejsou k zahození. Kromě všech výše 

zmíněných vlastností kladly důraz i na mužovu kreativnost ve všech stránkách 

partnerského života, sexuální souznění a také na to, aby k nim byl pozorný. 

Podle mužů by jejich ideální žena měla být krásná a přitažlivá. Spíše 

menší postavy, lehce oblých tvarů, s větším pevným poprsím a zadečkem -

"jednoduše tak akorát". Po psychické stránce by neměla mít sklony k 
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jakýmkoli neurózám, hysterii, vztahovačnosti, hádavosti a podobným 

negativním vlastnostem. Také by měla být skromná a nenáročná, co se peněz a 

finančních záležitostí vůbec, týče. Někteří muži si přejí, aby jejich partnerka 

byla "z jiného těsta", tzn. lišila se od nich typem vzdělání, názory, zálibami 

atd. 

HYPOTÉZA DRUHÁ 

aneb Osobní a společenský ideál 

Podle této hypotézy se představy o osobním ideálu liší od 

společenského ideálu, protože mediálně prezentované typy nejsou pro ženy ani 

pro muže při výběru partnera rozhodující. 

Ženy 

Podle výsledků zjištěných ve skupině žen se oba ideály liší u 26 z 

celkových 67 charakteristik (tj. 38,8%) - hypotéza tedy spíše nebyla potvrzena. 

Týká se to zejména oblasti vzdělání, rodiny, životního stylu a víceméně také 

vzhledu. K potvrzení hypotézy naopak došlo hlavně v oblasti partnerství, 

dalších osobnostních charakteristik a intimity a sexu. 

Osobní ideál kontra společenský ideál 

Největší počet rozdílů mezi porovnávanými ideály byl zaznamenán v 

osobnostních charakteristikách a v oblasti partnerství. Lze říci, že v rámci 

těchto kategorií se rozdílná pojetí vyskytovala u charakteristik týkajících se 

vztahu k ostatním lidem (např. obětavost, laskavost, slušnost, přátelskost, 

galantnost atd.), specifických rysů osobnosti (např. optimismus a smysl pro 

humor, píle, smysl pro čest, ale také ambicióznost a rozhodnost či vyšší 

inteligence) a partnerského soužití (tzn. tolerance, empatie, jistá míra 

samostatnosti, nápaditost, rovnocennost, podobné názory a myšlení a v 

neposlední řadě také milování partnera). Všechny tyto vlastnosti by měl mít 

osobní ideál. Rozdíly byly zjištěny také u charakteristik intimity a sexu. Podle 

těchto výsledků je osobní ideál žen něžný a jemný a ženy s ním pociťují 

sexuální přitažlivost a souznění. Rozdílná pojetí se vyskytovala také v oblasti 

životního stylu a vzdělání. Osobní ideál je podle těchto rozdílů nekonvenční a 
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má středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání. U fyzického vzhledu partnera, 

na rozdíl od mínění většinové populace, respondentky připustily nedůležitost 

vzhledu. Na druhou stranu ale mají poměrně konkrétní představy o zevnějšku

vysoký (nebo aspoň vyšší než ony), s hezkýma očima, tváří a vypracovanou 

oblastí břicha. 

Společenský ideál se oproti osobnímu vyznačuje zejména nižší mírou 

intelektu a věkem v rozmezí 30-40 let. Nejvíce je ovšem pro obecný ideál muže 

typický vysoký sociální status a více než uspokoj ivá finanční situace. V rámci 

fyzických atributů se u společenského ideálu žádné statisticky významné 

rozdíly nevyskytly. Je to dáno zejména tím, že jeho popis byl více vágní -

celkově byl charakterizován menším počtem adjektiv. 

Osobní a společenský ideál muže 

Nejvíce shodně vnímaných charakteristik bylo zjištěno v oblasti rodiny 

vztah k dětem, rodičům partnera, domácím pracím, schopnost rodinu 

finančně zajistit či postarat se o ni ve všech směrech je důležité jak u osobního, 

tak společenského ideálu. Oba ideály si jsou podobné také ve způsobu trávení 

volného času - jsou společenští, aktivní, pěstují nějaký koníček (případně 

koníčky), jsou tak akorát sebevědomí, vyrovnaní, vyzrálí, lze se na ně 

spolehnout a důvěřovat jim. V oblasti sexuje jim společná sexuální náruživost. 

Z hlediska vzhledu je osobní i společenský ideál muže krásný a přitažlivý, 

mužný, s ostřejšími rysy. Přiměřeně dbá o svůj zevnějšek, je upravený a 

vyzařuje jisté charizma. Má urostlou postavu, ale není to žádný mistr světa v 

kulturistice. Barva očí i vlasů je tmavá. 

Muži 

Ve skupině mužů se pojetí obou ideálů lišilo v 18 z celkových 69 

charakteristik, tj. 26,1%. I v tomto případě byla hypotéza spíše nepotvrzena, a 

to převážně v oblasti intimity a sexu, vzdělání, rodiny a také fyzických atributů 

vzhledu. Hypotéza byla potvrzena zejména v oblasti partnerství a dalších 

oso bnostních charakteristik. 
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Osobní ideál versus společenský ideál 

Nejvíce statisticky významných rozdílů bylo zaznamenáno v oblasti 

partnerství. Podle těchto výsledků by partnerka měla být milující, empatická, 

do jisté míry samostatná a schopná diskutovat o problémech a jejich řešenÍ. 

Podle některých mužů by také měla mít podobné názory, vzdělání, myšlení 

apod. Jiní naopak dávají přednost tomu, aby byla zcela jiná než jsou oni. 

Důležitý je pro muže také vyšší intelekt, smysl pro humor a dobrá nálada a 

spíše mírnější temperament a emotivita - sklony k hysterii, vztahovačnost, 

hádavost a podobné "ctnosti" rozhodně nepatří k vytouženým. Partnerka snů je 

rovněž aktivní, ráda tráví volný čas ve společnosti anebo cestováním, sportem, 

v přírodě atd. Fyzický vzhled osobního ideálu není, podle respondentů, 

důležitý. Nicméně, stejně jako ženy v předchozím srovnání, mají i muži některé 

konkrétní požadavky - tmavou barvu očí. 

Pro společenský ideál ženy je, na rozdíl od osobního ideálu, typické 

dobré sociální postavení a finanční situace, ale také nižší inteligence. Věk se 

pohybuje v rozmezí 20-30 let. Několik mužů se domnívá, že ideál většinové 

mužské populace je shodný s mediálním ideálem. Bližší charakteristiky 

mediálního ideálu ale uvedeny nebyly. Co se fyzického vzhledu týče, jasně 

převažovala světlá barva vlasů a velká pevná prsa. 

Osobní a společenský ideál ženy 

Oběma ideálům je společné zejména příjemné vystupování, 

komunikativnost, laskavost, schopnost se obětovat, ale také patřičné 

sebevědomí, vyrovnanost, nadhled či cílevědomost a asertivita. Oba ideály jsou 

rovněž pokládány za pracovité a praktické, spolehlivé, upřímné a důvěryhodné 

a co nelze opomenout - dostatečně tolerantní. Mají cit a smysl pro rodinu, ale 

také kladný vztah k sexu, jsou náruživé a vášnivé. Z fyzických předností jsou 

především krásné, přitažlivé, mají sex-appeal, který, mimo jiné, spočívá v 

jejich zajímavé tváři a hezky žensky (" tak akorát ") tvarované anebo spíše 

štíhlejší, lehce atletické, vyšší postavě. Vyznačují se také větším pevným 

zadečkem. 

V rámci tohoto srovnání došlo k zajímavému paradoxu, protože oba 

ideály jsou charakterizovány vlastnostmi, které si "protiřečí". Vysněná žena 

většinové populace je sebevědomá, vyrovnaná, cílevědomá, průbojná, ale 
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zároveň také laskavá, nesobecká, hodná a obětavá, což se mi nezdá nemožné. 

Spíše skutečné. Ale může být taková i reálná žena? 

HYPOTÉZA TŘETÍ 

aneb Ideál teologů, psychologů a techniků, ekonomů 

Podle této hypotézy se pojetí osobního i společenského ideálu mezi 

studenty humanitních a nehumanitních typů škol liší. 

Osobní ideál 

V rámci osobního ideálu bylo zjištěno 18 statisticky významných 

rozdílů z 71 charakteristik, tj. 25,4% - hypotéza tedy byla spíše nepotvrzena 

zejména v oblastech vzdělání, rodiny, životního stylu, dalších osobnostních 

charakteristik a fyzického vzhledu. Potvrzení hypotézy se víceméně vztahuje 

pouze k oblastem partnerství a intimity a sexu. 

"Humanité" versus" nehumanité" 

V rámci psychických vlastností bylo nejvíce rozdílů zjištěno v oblasti 

intimity a sexu a partnerství. Sexuální přitažlivost a souznění, kladný přístup k 

sexu aprojevy něžnosti zcela jednoznačně preferují humanitní studenti. Nejinak 

je tomu u požadavků milujícího a rovnocenného partnera, samostatnosti, 

nápaditosti a pozornosti, postojů k hierarchii ve vztahu a také podobných 

názorů a myšlení. Rozdílné pojetí bylo shledáno také u životního stylu a 

dalších osobnostních charakteristik - konkrétně se jedná o nekonvenčnost, 

rebelství, statečnost, smysl pro romantiku, sebevědomí a vyzrálost, které u 

svého partnera rovněž upřednostňují humanitní studenti. Stejně tak je tomu v 

rámci fyzických atributů, kde byly zjištěny rozdíly u důležitosti vzhledu, 

sportovního typu a charakteristiky hezké tváře, rukou a vypracovaného břicha. 

Jedinými charakteristikami, které preferují nehumanitní studenti jsou krátké 

vlasy a modré oči. Dle mého názoru to vypovídá o tom, že v teoretické rovině 

o partnerovi více uvažují "humanité". 

Společný osobní ideál 

Podobné pojetí osobního ideálu bylo zaznamenáno zejména v dalších 

osobnostních charakteristikách, konkrétně u vyšší inteligence, ambicióznosti, 
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rozhodnosti a průbojnosti. Na druhou stranu jsou ale oba ideály také laskavé, 

obětavé, přátelské, komunikativní a v neposlední řadě mají smysl pro humor a 

tendence k optimismu než pesimismu. Podobnost byla nalezena rovněž u 

schopnosti empatie, tolerance a spolehlivosti a důvěryhodnosti. Způsob trávení 

volného času je rovněž společný. Dále mají oba ideály smysl a cit pro rodinu 

(tzn. chtějí mít rodinu a jsou schopné ji založit jak z fyzického, tak 

psychického hlediska), jsou schopné se postarat o domácnost a jejich 

dokončené vzdělání je buď středoškolské nebo vysokoškolské. Z hlediska 

fyzického vzhledu jsou krásné a přitažlivé, jejich vzhled je vkusně upravený a 

vyzařují osobní kouzlo. Mají vyšší, hezkou postavu (štíhlou anebo urostlou či 

hezky žensky tvarovanou) a tmavé vlasy. 

Společenský ideál 

Při porovnání pojetí společenského ideálu bylo mezi humanitními a 

nehumanitními studenty zjištěno pouze 5 statisticky významných rozdílů z 

celkových 64 charakteristik, tj. 7,8%. Hypotéza tedy byla do jisté míry, a to z 

větší části nepotvrzena. Podobnost pojetí obecného ideálu, resp. potvrzení 

hypotézy, bylo zaznamenáno v podstatě u všech devíti oblastí. 

"Humanité" versus" nehumanité" 

Výše zmíněné rozdíly byly shledány v oblasti partnerství, rodiny, 

celkového hodnocení ideálu a bližších charakteristik vzhledu. Konkrétně se 

jedná o charakteristiky samostatnosti (tzn. člověk, který není na svém protějšku 

zcela závislý, poskytuje podporu, pocit bezpečz), dominance (tzn. člověk, který 

není zcela submisivní a dokáže si v jistých situacích prosadit svou - nejedná se 

o člověka, který by byl dominantní trvale ve zvýšené míře), smyslu pro rodinu 

(tzn. člověk, který chce mít děti, vychází s rodiči partnera apod.) a modrých 

očí. Statisticky významný rozdíl byl shledán také u respondentů, kteří napsali, 

že nevědí, jak vypadá ideál většinové společnosti. Kromě atributu modrých očí 

byly všechny uvedené vlastnosti (patří k psychickým charakteristikám) více 

uváděny studenty humanitních typů škol. 
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Společný obecný ideál 

Společné oběma skupinám bylo zejména vysoké sociální postavení a 

dobrá finanční situace společenského ideálu. Další podobnost se týkala 

charakteristiky inteligence, u které ale byla zaznamenána v případě její vyšší i 

nižší míry. Vysvětlení nabízí kap. 6. 1. 2. 4 - vyšší inteligenci společenského 

ideálu vnímají především ženy, kdežto muži si myslí, že obecný ideál ženy se 

vyznačuje spíše nižší mírou intelektu. Oba ideály jsou dále sebevědomé, 

vyrovnané a vyzrálé, mají smysl pro humor a příjemné vystupování, jsou 

nesobecké a ohleduplné, ale zároveň ambiciózní, rozhodné a průbojné. 

Vyznačují se také schopností empatie, tolerancí, trpělivostí, spolehlivostí a 

důvěryhodností. Jsou schopny a ochotny pomáhat v domácnosti, s výchovou 

dětí apod. Obě skupiny se shodují také v tom, že společenský ideál je stejný 

jako ideál prezentovaný médii. Vzhledově jsou oba ideály krásné a přitažlivé, 

vkusně upravené a spíše sportovního typu (u ideálu muže tzn. mužnost, sílu, 

ostřejší rysy, popřípadě svalnatost). Jsou vyšší štíhlé postavy (společenský ideál 

ženy je spíše vyhublý, ale rozhodně má velká prsa) a mají světlé vlasy. 

Dvojitý ideál 

Ze srovnání humanitních a nehumanitních studentů vzešly dva typy 

společenského ideálu. Na jedné straně je to mladý, úspěšný člověk bezstarostně 

si užívající radostí života. Na straně druhé stojí úspěšný muž či žena, kteří se 

ale musí postarat o svoji rodinu. Což bezezbytku činí. Myslím, že se tímto 

potvrdila skutečnost, se kterou se lze setkat zejména v médiích. 
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ZÁVĚR 

Problematika ideálů se více či méně týká každého jedince. Dnes se, 

stejně jako v historii, snaží lidé vyrovnat společenské normě, resp. ideálu. 

Pojetí krásy a tělesný ideál nikdy v minulosti neměly statický charakter. 

Vždy byly řízeny kulturními trendy dané doby. Snaha vyhovět tomuto ideálu 

krásy byla vždy, s výjimkou starověkého Řecka, spíše záležitostí ženské 

populace. Proto je k dispozici daleko více informací o změnách v pojetí krásy 

ženského než mužského těla. 

vývoj ideálu krásy lze vysledovat např. z uměleckých děl. Právě umění, 

zejména výtvarné, ale také literární, bylo výchozím bodem při sledování 

vývoje ideálu krásy v rámci této práce. 

Většina velkých klasických malířů od dob renesance zobrazovala ženy, 

které by v současné době byly považovány za obézní a tudíž společensky 

nepřijatelné. Měly široké boky, větší pozadí a drobná pevná prsa. Umělci 

období před Rafaelem si naopak vybírali ženy spíše štíhlejší, mladistvého 

vzhledu s jemným obličejem. Na počátku 20. století byly opět v módě ženy 

s plnějším poprsím, velmi útlým pasem a širokými boky. Ve 20. letech byl 

zcela nově ideálem chlapecký vzhled - ženy nosily krátké vlasy a snažily se 

docílit mužské postavy tím, že si stahovaly prsa a nosily rovné šaty, ve kterých 

ženské linie v podstatě zanikly. Ve 40. letech začal sílit vliv filmových hvězd a 

do módy se dostal přirozený ženský vzhled, který v podstatě přetrvával i v 50. 

letech. K velkému zlomu došlo v letech 60., kdy se novým ideálem krásy 

znovu stala chlapecká postava s téměř plochým poprsím. Symbolem tohoto 

trendu se stala Twiggy. V této době nestačilo být štíhlý - v módě byla 

vyzáblost. Význam této modelky jako idolu je bohužel značný, protože její 

úspěch způsobil posedlost většiny žen po redukčních dietách, což v podstatě 

přetrvalo až do dnešní doby - s nadsázkou lze říci, že 20. století bylo stoletím 

boje proti tloušťce. 

V poslední době JSou ale pozorovány změny v přístupu ke štíhlé 

postavě. Jednak už tohoto ideálu není dosahováno pouze dietami, ale jako 

prostředek k docílení štíhlé postavy se stále více prosazují také sportovní 

aktivity. Další změnou je skutečnost, že v současné době už konečně přestává 
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být žádaná nezdravá vyzáblost. Je to však změna zatím velmi pozvolná, 

protože jak se zdá, mocní módního a kosmetického průmyslu se novému trendu 

přizpůsobují jen pomalu. 

V případě mužské postavy nejsou v průběhu historie sledovány nějaké 

výrazné změny. Což potvrzuje výše zmíněnou skutečnost, že ideál krásy a 

snahy se mu přizpůsobit jsou více charakteristické spíše pro ženy. 

Lze říci, že stěžejním znakem mužského těla bylo vždy více či méně 

výrazné svalstvo. Spolu se svalovým reliéfem byly zdůrazňovány další rysy 

postavy, které módním trendům podléhaly více. To je příčinou toho, že 

zobrazení barokního muže se kromě svalstva vyznačují rovněž vyšší mírou 

zvýraznění podkožního tuku - což je pro barokní období typické. Oproti tomu 

muž z doby gotiky je více subtilní, protože idolem byl Kristus, který se jako 

symbol utrpení vyznačuje právě štíhlou postavou. Ani v tomto případě však 

svaly nezůstaly opomenuty. Lze říci, že zobrazení muže mají v průběhu dějin 

jeden společný rys - poměr svalů a dalších komponent je vyvážený; došlo-li 

k nárůstu podkožního tuku, narostly také svaly a zase naopak. 

V rámci praktické části výzkum potvrdil, že pojetí osobního ideálu se 

mezi ženami a muži v podstatě neliší. Potvrzena ale nebyla skutečnost, že muži 

při výběru partnerky více upřednostňují fyzický vzhled. Spíše naopak - muži, 

stejně jako ženy, více akcentují psychické vlastnosti před vzhledem. 

Nejvíce se ideální muž a žena podobají ve vztahu k rodině a péči o ni a 

také v dosaženém vzdělání. Shodovali se také v různých osobnostních 

charakteristikách, jako např. inteligence a smysl pro humor. Také přístup 

k partnerskému soužití a sexu je v obou případech velmi podobný. Otázka 

vzhledu nezůstala opomenuta. Důležitý je zejména celkový vzhled, např. 

upravenost, vkus atd. 

Ženy na rozdíl od mužů u svého protějšku hledají zejména schopnost 

empatie a porozumění, ale také ambicióznost (pravděpodobně jako předpoklad 

zabezpečení rodiny). Celkově by to měl být spíše mužný typ - žádná "měkota", 

ale ani hrubián. 

Muži nejvíce ocení, je-li na jejich partnerku příjemný pohled a nemá-li 

sklony hádavosti, vztahovačnosti, hysterii, rozhazovačnosti apod. 

V rámci porovnání pojetí osobního a společenského ideálu nebyly mezi 

těmito ideály shledány žádné větší rozdíly ani u žen, ani u mužů. 
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Nejvíce podobností bylo vobou skupinách zjištěno v oblasti rodiny, 

vzdělání a vzhledu. Ženy ale více zdůrazňovaly celkový dojem, kdežto muži 

jednotlivé fyzické atributy. Lze dokonce říci, že popis společenského ideálu 

ženy i muže se z tohoto hlediska kryje s charakteristikami mediálního ideálu 

tak jak byly uvedeny v teoretické části věnované současnosti - štíhlá atletická 

postava ženy a vypracovaná, ale nikoli muskulatumí, postava muže. 

K potvrzení rozdílného pojetí osobního a společenského ideálu došlo 

v obou porovnávaných skupinách v otázkách týkajících se oblasti partnerství a 

různých charakteristik osobnosti. 

Ženy však u partnera více ocení příjemné, ale zároveň také mužné 

vystupování a chování a harmonický partnerský vztah. Společenský ideál se 

oproti tornu vyznačuje zejména vysokým sociálním statusem, dobrou finanční 

situací či nižším intelektem. Tyto charakteristiky jsou typické také pro obecný 

ideál ženy. 

Muži rovněž dokáží ocenit harmonicky fungující partnerství. Na rozdíl 

od ideálu většinové mužské populace je však jejich partnerka inteligentní, 

optimistická a má klidnější povahové rysy. 

V rámci tohoto srovnání došlo k zajímavému paradoxu, protože oba 

ideály, tedy osobní i společenský ideál mužů, jsou charakterizovány 

vlastnostmi, které si "protiřečí". Vysněná žena je sebevědomá, vyrovnaná, 

cílevědomá, průbojná, ale zároveň také laskavá, nesobecká, hodná a obětavá. 

Také by to měla být dobrá matka a zároveň atraktivní milenka. Výzkum tímto, 

dle mého názoru, potvrdil obecně známou skutečnost, že na ženy jsou 

společností kladeny větší nároky. Což by mohla být jedna z příčin toho, že 

ženy trpí psychickými poruchami více než muži. 

Ani porovnání humanitních a nehumanitních studentů nepřineslo 

prokázání rozdílného pojetí osobního či společenského ideálu. O něco více se 

obě skupiny lišily v pojetí svého protějšku; nejčastěji v oblasti partnerství a 

intimity a sexu. Naopak stejné nároky byly oběma skupinami kladeny na 

partnerovo vzdělání, vztah k rodině, životní styl, některé další osobnostní 

charakteristiky či vzhled. 

Poněkud neočekávaně výzkum ukázal jinou skutečnost. Na základě 

větší konkrétnosti popisů uváděných studenty humanitních typů škol se 

projevila větší schopnost těchto studentů zvažovat partnera v teoretické rovině. 
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Vysvětlení nabízí sami studenti, resp. typ školy, kterou studují. Zdá se totiž, že 

technická studia vyžadující jiný způsob myšlení jsou příčinou toho, že tito 

respondenti nepromýšlejí záležitosti týkající se jejich partnera do takových 

podrobností. Naopak studenti studující humanitní typ školy, v tomto případě 

studenti teologie, učitelství a psychologie, mají větší schopnost teoreticky 

promyslet člověka do větších detailů. Je to dáno právě typem jejich studia, 

které je ve své podstatě "studiem člověka". 

V rámci pojetí společenského ideálu výzkum neprokázal mezi oběma 

skupinami téměř žádné rozdíly. Lišily se pouze názorech na míru 

samostatnosti, dominance ve vztahu, smyslu pro rodinu a modrých očí. 

Společné pojetí obecného ideálu se týkalo především dobrého sociálního 

statusu a finanční situace. Zajímavé bylo zjištění, že se společenský ideál 

vyznačuje vyšší a zároveň nižší mírou intelektu. Ukázalo se, že vyšší 

inteligenci společenského ideálu vnímají především ženy. Muži si naopak 

myslí, že společenský ideál většinové mužské populace příliš rozumu nepobral. 

Dále se ukázala protikladnost charakteristik tak jak jsem se o tom zmínila výše 

a ještě jedna zajímavost - dvojitý ideál. Na jedné straně je zde mladý, úspěšný 

člověk bezstarostně si užívající radostí života. Na straně druhé stojí úspěšný 

muž či žena, kteří se ale musí postarat o svoji rodinu. Což bezezbytku činí. 

Myslím, že se tímto potvrdila skutečnost, se kterou se lze setkat v případě 

mediálních ideálů. 

Domnívám se, že přes všechny uvedené výsledky výzkum poukázal na 

jednu důležitou skutečnost - problematika ideálů jako takových, zejména 

v případě ideálu obecného, nestála a nestojí na okraji zájmu společnosti. Jejich 

vzájemné propojení je vlivem sdělovacích prostředků větší než by možná 

mnozí očekávali. 
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SUMMARY 

As a topic of my diploma work I decided to make a research of today' s 

student' s attitudes to their approach of ideal male/female. I want them to 

describe their personal imaginery partner and than to write their opinion about 

social imaginery male/female and if they think there's any. I wanted to 

confront studenťs opinions with the imaginery people presented by medias and 

what they think about this medial prototypes. I wanted to confront attitudes of 

students of humane and non-humane faculties as well. The research took part 

in Prague during autumn 2005. There was 100 participants in my research, all 

of them were students of various universities in Prague, in age from 19 to 36 

years. As a representatives of humane branch there are students of Hussite 

Theological Faculty (HTF) and Philosophical Faculty (FF) of Charles 

University in Prague. The non-humane branch is represented by Agricultural 

University (ČZU) and by Faculty ofEngineering ofCzech Technical Unversity 

(ČVUT). 

Students were asked to answer two questions in my questionnary - they 

were asked to describe their personal ideal partner first and than to describe 

their opinion to social imaginery male/female. The results of my research are 

gained in chapter 7. The answers in questionnaries show that there are not 

significant differencies in male/female's attitude to their personal ideal partner. 

Both men and women accent both aspects of partner' s personality - physical 

and spiritual. The requirement on partner's education was very common. 

Respondents very often required balance in partner's physical and spiritual 

aspects. Men also estimate woman's independency - i.e. in organnisinig their 

leisure time, solving problems etc. 

ln the second part I tried to compare personal ideal with social 

imaginery male/female, presented by medias. The research showed that there 

are some relevant diffirencies between personal attitudes and social imaginery 

medial picture of male/female. There were also found certain differencies in 

attitudes between students of humane and non-humane (i.e. technical) 

branches of universities. These differencies however don't make from humane 
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and non-humane students two different univers es - their answers were still 

pretty close. 

My interpretation of results of my research stands on my personal 

observation of medias and on theoretical base in the first part of my work. In 

this first part I tried to write short outline of development of male/female ideal 

of beauty through history - i.e. from stone age through ancient times, middle 

age up to 19th and 20th century. It was very interesting to follow up changes in 

male/female beauty ideal in history. 
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Příloha 9 

ROZHOVOR S FOTOGRAFEM JAKUBEM LUDVÍKEM 

Jakub Ludvík, absolvent fotografické školy v Praze, patří k předním 

fotografům osobností českého showbusinessu, politické scény a sportu. Jeho 

snímky můžeme pravidelně vídat ve všech prestižních společenských a 

módních časopisech, na obalech hudebních nosičů interpretů populární i vážné 

hudby a také v rámci reklamních kampaní renomovaných značek a firem. 

Během své kariéry Jakub spolupracoval se značkami Versace (např. soubor 22 

fotografií největších hereckých a pěveckých osobností), MaxMara, Ungaro či 

OP Prostějov. Jakub spolupracuje také s předními českými návrháři jako jsou 

Natali Ruden nebo Beáta Rajská. Od roku 2002 realizoval řadu výstav, např. 

Legendy umění a sportu, filmový festival osobností Karlovy Vary, Zlín nebo 

výstavy volné tvorby (černobílých aktů). Vytvořil titulní fotografie pro 

prestižní časopisy Elle, Harper's Bazaar, Playboy, Penthouse a Top Class a 

kalendáře Simony Krainové, Kateřiny Kornové a dalších. Je také autorem 

kalendáře českého národního mužstva ve fotbale, AC· týmu Sparta Praha či 

České televize. K jeho známým fotografiím patří portréty Zuzany Paroubkové, 

SteHy Zázvorkové, Evy Urbanové či prezidenta ČR Václava Klause. 

Jaký je podle tebe mediálně prezentovaný typ ženy nebo žen u nás? 

Záleží na tom, v jakém oboru ta žena působí, jestli je to zpěvačka, 

herečka, politička nebo sportovkyně. To je základ. Podle toho potom její 

manažer nebo tým, se kterým spolupracuje, volí pořady, rozhovory a focení, 

které by měla absolvovat, aby se o ní vědělo, aby získala popularitu a další 

pracovní nabídky - to je vlastně showbusiness. 

A nezáleží také na té konkrétní ženě, jak se prezentuje nebo se chce 

prezentovat? 

Třeba u sportovkyň záleží na tom, jestli vyhrává a nebo nevyhrává 

šampionáty, kterých se účastní. Protože jestli je vyhrává, je o ni zájem 

automaticky a ona v podstatě už nepotřebuje žádný tým lidí, kteří by ji někam 

protlačovali. Naopak je to u začínajících hereček a zpěvaček, které jejich 



agentury nabízejí, aby si jich někdo všiml a ony dostaly první role nebo nahrály 

první CD. 

Existuje podle tebe nějaká charakteristika, kteráje pro tyto ženy společná? 

To asi ne. Každý člověk je jiný, takže někdo to má zaměřené do 

extrému jako např. Marilyn Manson a někdo zase do solidnosti. Je tady 

společná jedině snaha ty lidi za každou cenu prosadit anebo vytvořit takové 

podmínky, aby se oni sami prosadili. 

Při prezentaci nějakého začínajícího člověka se vychází z jeho osobnosti nebo 

se mu spíš vytvoří" umělá" image, aby bylo z čeho vycházet? 

Jestli ten dotyčný nějakou osobnost má, tak se z ní vychází. Ale kolik 

lidí, kteří jsou u nás mediálně prosazovaní, má nějakou osobnost. Otázkou tedy 

je, jestli ten člověk vůbec nějakou má. V tom případě se musí něco uměle 

vytvořit, aby bylo na čem stavět. Na tom se podílí řada lidí, kteří ale mohou to 

něco vytvořit špatně. Myslím si, že právě v tom je náš showbusiness hodně na 

štíru. Je jen málo osobností jako např. Olympic, Gott nebo Zagorová, kteří se 

na vrcholu udrželi dlouho. Častěji se stává, že někdo odzpívá dva roky a pak už 

se o něm neví. 

A z čeho vycházíš ty kdyžfotíš nějakou známou ženu? 

Já vždycky musím udělat dobrou fotku. Ať fotím kohokoli, musím 

vycházet z toho, co je to za člověka. Ale hlavně musím vždycky vymyslet 

fotku, která ho prezentuje, tzn. styl té fotografie, ale taky oblečení, účes nebo 

líčení o což se starají další lidi, kteří se na focení podílejí. 

Takže ta žena potom nafotografii musí být líbivá, musí zaujmout? 

Zaujmout určitě, protože když nezaujme, je fotka zbytečná. Když je ta 

žena neznámá, tak její fotky obvykle musí šokovat. Když je známá, tak lidé 

musí v její fotografii najít to co na ni mají rádi. V případě, že se jedná o starší 

ženu, je důležité uchovat mladé oči a úsměv - to je umění. Nejde o to někoho 

vyretušovat k dokonalosti a udělat z něj zombie. Nějaké úpravy se samozřejmě 

provádí, ale věk musí být přiznaný a to je to co dělá krásu fotky. 



Ajakje to podle tebe s mediálně prezentovanými muži? 

Myslím, že v tom' není žádný rozdíl. Když se nějaký muž živí 

showbusinessem tak má akorát víc fanynek a žena zase více fanoušků. Možná 

ve sportu je chlap daleko větší hvězda než žena - ať je to fotbal, hokej nebo 

basketbal, tam to ovládají muži. Z těch se potom stávají světové celebrity a 

různé firmy jsou ochotné zaplatit cokoli, aby se takový muž stal tváří kampaně 

jejich značky. 

Dá se tedy říct, že mediálně prezentovaný muž u nás je sportovec, kdežto ženy 

jsou zpěvačky, herečky nebo modelky? 

Myslím, že je to dáno tím, že chlapi mají ke sportu blíž než ženy. Ty 

zase přirozeně více inklinují např. k modelingu. Je spousta českých holek, které 

se v této oblasti ve světě proslavily. Určitě i chlap, který se modelingem živí, 

musí tvrdě pracovat a může udělat kariéru. Přirozeně v tom ale nemůže být 

taková hvězda, protože existuje spousta lidí, kterým přijde divné, že se muž 

živí modelingem celý život. Myslím si, že je to svým způsobem potupa. U žen 

je takovýto způsob obživy daleko přijatelnější, takže i jejich kariéry jsou 

mnohem větší. Chlap se zase více proslaví sportem. 

Podle čeho vybíráš modelky pro své vlastní projekty, např. pro kalendář? 

Předpokládám, že v ostatních případech jsi limitovaný klientem, který si u tebe 

fotografie objednal. 

I v tom druhém případě se účastním castingů a mám k výběru co říct. 

Jinak ale záleží na momentální situaci, náladě, rozpoložení a na pocitech, které 

má kalendář vyjadřovat. Já nemám žádné ideály a nemám ani rád, když se lidé 

typově opakují. Který typ mi sedne, ten obsadím. 

Takže výběr je závislý pouze na tvé vizi? 

Nejenom. Aby se holka mohla živit delší dobu jako modelka, musí 

splňovat i jiné, především výrazové, požadavky. To znamená, že nemá "pustý 

výraz" - musí být trochu herečka a exhibicionistka zároveň. Pak záleží na tom, 

jestli se do projektu hodí typově a kdo momentálně zaujme. Tváří je spousta a 

myslím, že více se staví na zajímavosti než prvoplánované kráse. 



Fotíš také" lidi z ulice ". Když za tebou přijde někdo takový a chce se nechat 

vyfotit, přijmeš každého, nebo existují nějaké okolnosti, podle kterých se 

rozhoduješ, s kým budeš pracovat? Musí mít ten člověk" něco v sobě" ? 

To ne. Nehledám podle toho, jestli někdo je nebo není sympatický. 

Cílem je udělat dobrou fotku, i když ten člověk v sobě na první pohled nemá 

vůbec nic, ale já to z něj musím dostat - pro mě je to něco jako hozená 

rukavice. O to větší radost z výsledku je to potom pro toho člověka i pro mě. 

Fakt je, že ten člověk si za to zaplatí, protože mě ta práce stojí velké úsilí. Ale 

každý má v sobě něco zajímavého a nemusí se vždycky jednat o zevnějšek. Já 

se snažím najít něco, co bude na fotce vypadat dobře, protože já toho člověka 

musím dobře nafotit. Někdy musím hledat dlouho, než se mi to podaří, ale je to 

důležité, aby ta fotka nebyla úplná lež - aby to na fotce byl on a zároveň 

vypadal krásně. To je na tom to nejtěžší. 

Před samotným focením se o klienta stará vizážistka, stylistka, i během focení 

se make-upem eliminují nedostatky, následně se fotografie retušuje, aby se 

dosáhlo co největší dokonalosti. Proč podle tebe chtějí lidé na fotkách vypadat 

co nejdokonaleji, nejlépe? 

Proč by se člověk, který se v kině dívá na nalíčeného herce, který je ve 

skutečnosti malý a má uhrovitou pleť, měl nechat nafotit ošklivě, když chce 

taky vypadat krásně jako ten herec? Touha nechat se zvěčnit je lidem daná 

odedávna. Vždyť šlechta nebo jinak významní lidé se nechávali malíři 

portrétovat a pak své obrazy vystavovali ve svých sídlech. Co by si člověk, 

který má všechno, mohl přát víc než mít doma na zdi sama sebe? A proč by se 

měl nechat zvěčnit ošklivě, když lidé, které obdivuje, vypadají dobře? Kdyby 

všichni herci a zpěváci atd. chodili zanedbaní, potom by to třeba byla móda a i 

lidé, kteří za mnou chodí, by se chtěli nechat takto vyfotit. Jenže tak to není a 

tohle lidi ovládá, ale to neznamená, že už to potom nejsou oni. A do jaké míry 

je hollywoodská star ona ve skutečnosti a ona ve filmu? 

Myslíš si tedy, že touha po dokonalosti je přirozenou součástí člověka? 

Je to o tom, na co se chceš dívat. Lidé se nechtějí dívat na sebe, tak jak 

jsou a navíc při tom nebýt charakterově vystiženi. Ty se budeš dívat na svoji 

fotku na zdi a říkat si: "To není počítač, to jsem já a když budu chtít, můžu 



takhle vypadat pořád." A to je něco, co tě motivuje, abys měla lepší náladu, 

lepší den a nebo tě to motivuje do práce, aby sis takovou fotku mohla dovolit. 

Je to něco, co lidi nutí, aby na sobě stále pracovali. A to je, si myslím, důležité, 

protože bez toho by nebyla třeba sexuální přitažlivost. A lidé se taky začínají o 

sebe více starat, hygienou počínaje a cvičením konče. Proto také všechny 

kosmetické firmy mají takové zisky. Není to jenom o reklamě, ale o touze 

člověka vypadat dobře. Když se chceš stát součástí společnosti, která vypadá 

dobře, musíš taky vypadat dobře. 

A není to tak trochu začarovaný kruh? Člověk nevypadá dobře, ale prezentují 

se mu dokonalí lidé a on se proto snaží dokonalosti dosáhnout? 

Ale on jí může dosáhnout. Kdyby si lidé mysleli, že to co dělají, k 

ničemu nebude, tak by to nedělali. Nikdo se nenarodil dokonalý. Nikdo se 

nenarodil Willisem nebo Schwarzeneggerem a to je to, co člověka tlačí 

kupředu, to je ta motivace. 

Podle tebe je tedy vizáž pro život člověka důležitá? Mají to krásní lidé v životě 

jednodušší? 

Myslím, že vizáž důležitá je, ta člověka vždycky živí, protože je 

rozhodující součástí prvního dojmu třeba na pracovní schůzce. Já ale neřeším 

krásu nebo ošklivost, spíš atraktivnost, zajímavost atd. Neexistuje žádná 

definice krásy, každý je svým způsobem krásný. Záleží ale na tom, jak s tím 

kdo naloží. Když o sebe někdo nebude pečovat, bude neatraktivní šedivá myš. 

Péče o sebe je podle mě důležitá. 

Myslíš si tedy, že když se nějaká žena snaží vyrovnat fotkám z titulních stránek, 

cvičí, nakupuje kosmetiku atd., je to v rámci péče o sebe v pořádku? 

Samozřejmě. A když už z žádného jiného důvodu, tak aspoň z hlediska 

udržení té sexuální přitažlivosti. Je to pořád o atraktivnosti. Nikoho nezajímají 

neupravení, ustaraní, vyčerpaní lidé žádající o práci nebo o cokoli jiného. Doba 

dnes je tak rychlá a lidí je tolik, že je to boj o každý metr hřiště. 

V poslední době různí lékaři a jiní odborníci často kritizují soutěže typu Miss 

za to, že prezentují za krásné to co zdaleka neodpovídá běžné populaci (mám 



na mysli např. hodnoty Body Mass Indexu soutěžících pod hranicí normálnosti 

apod.). Jaký je tvůj názor? 

Já osobně v těchto soutěžích žádné riziko nevidím a neřekl bych, že 

podporují rozvoj anorexie nebo tak. Myslím si, že většina soutěžících zas tak 

nezdravých není. A na druhou stranu anorexií může trpět i holka, která 

modelku v životě nedělala. Stačí vyjít třeba na pláž, tam můžeš vidět, co chlapi 

obdivují a co ne a nezáleží na tom, co prezentují v televizi. Každého je volba 

co dělá. Něco jiného je, když holka nic nejí a užívá kokain, což se běžně děje 

třeba v Itálii nebo ve Francii, pak se nikdo nesmí divit, že vypadá nezdravě. 

Ale když holka normálně jí, spí, pije a sportuje a má dobrou postavu, tak 

zaplaťpánbůh za to. Co by se jinak fotilo? 

Sleduješ nějaké trendy ohledně ženské postavy do budoucna? Už nějakou dobu 

se hovoří o tom, že modelky opět začínají mít ženské tvary. Co ty na to? 

Já si myslím, že fakt není důležité, jestli má holka prsa taková nebo 

maková. I u toho modelingu na tom moc nezáleží. Na přehlídky musí modelka 

mít akorát určitou výšku a postavu. Postava je podle mě důležitá i v běžném 

životě, to ano. Ale jestli si najdeš hodného chlapa, dobré zaměstnání a budeš 

mít dobrý život, záleží spíš na tom, jak vypadáš celkově, jaká jsi osobnost. 

A co je podle tebe na postavě důležité? 

To vidí každý jinak. Určitě nějaká souměrnost. Což neznamená, že 

holka musí být úplně hubená, někomu se samozřejmě líbí spíš plnější tvary a 

naopak. Mně osobně se třeba líbí zadek a nohy, pevná postava. V současné 

době ale vidím i u kluků ten problém, že místo pohybu raději sedí u počítače, 

pak ty postavy vypadají tak jak vypadají. To je sice každého volba, pak se ale 

nesmí divit, že jsou limitovaní tím, komu se to bude líbit. 

Jak vypadá krásná ženská podle tebe jako chlapa? 

To se nedá vůbec říct, těch je spousta. Já jsem třeba rád, že si ji občas 

můžu vytvořit. Vlastně ani neříkám krásná, takhle já to nemám, spíš zajímavá, 

charizmatická. Krása má spoustu významů, takže nemůžeš o někom říct, že je 

krásný. Můžeš třeba o někom říct, že je krásný lidsky. A k tomu ještě dobY. ~~J~~~ 
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vypadá. Ale říct o někom že je krásný je v dnešní době nesmyslné vyjádření .• ~~~?t>::' 
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