
LÍZ A DOUFAL A , ŽE 
KDY Ž ZHUBNE , 

PŘE STANOU LIDÉ 
KOMENTOVAT JE JÍ 

TĚLO

Když byla Líza na střední, hodně spor-
tovala – každé odpoledne chodila  
na tenisový trénink  a dvakrát týdně  
si šla zaplavat do bazénu. 

Po zdravotní stránce se cítila dobře 
a nic ji netrápilo. Tedy kromě nepří-
jemných komentářů jejího okolí. Líza 
se nikdy nepovažovala za hubenou, ale 
nijak zvlášť svou váhu neřešila. Jenže 
právě na střední se čím dál více začala  
setkávat  s poznámkami jako: “Vypadala 
bys mnohem líp, kdybys zhubla. Určitě 
by si tě všimlo víc kluků.” nebo “Co kdy-
bys přestala žrát sladké a šla si třeba 
zaběhat?” 

Líza se snažila všem říct, že se ve 
svém těle cítí dobře, ale její spolužačka  
a zároveň nejlepší kamarádka jí jednou 
řekla: “Nechápu, jak se sebou můžeš být 
spokojená”. Líza se rozhodla nastoupit 
přísnou dietu. Jedla jen malé porce jídla 
a několik potravinových doplňků. Po pár 
měsících se stala jednou z nejštíhlejších 
dívek ve třídě. 

Myslela si, že okolí bude s jejím tělem 
spokojené, jenže když se pochlubila 
svou novou postavou na Facebooku, 
začaly se tam objevovat komentáře jako: 
“Jíš vůbec něco?” nebo “Praví muži mají 
rádi křivky.” Líza je z celé situace zoufalá 
a projevily se u ní i příznaky úzkosti. 

Otázky:
▶ Jak byste se cítili*y, kdybyste  
byli*y v pozici Lízy?

▶ Myslíte si, že se v příběhu  
vyskytlo násilí či šikana? 
Pokud ano, ve které části?

▶ Znáte pojem “bodyshaming”? 
Dokážete ho vysvětlit?

▶ Jak podle vás vypadá ideální 
postava? Existuje něco takového?

▶ Kdybyste byli*y v roli Líziny  
nejlepší kamarádky, zachovali*y 
byste se stejně jako ona?

▶ Kdybyste byli*y Lízini  
kamarádi*ky, jak byste reagovali 
na komentáře u její fotky?



TEORETICKÉ 
Z AR ÁMOVÁNÍ 

PRO V YUČ UJÍCÍ

Témata v příběhu: 
body shaming, fatshaming, skinnysham-
ing, mýtus krásy

Společenské požadavky na ženy jsou  
v naší dietami posedlé kultuře nastaveny tak,  
že v podstatě nikdy nemůžou vyhovět. 

Dle dokumentu Killing us softly 3 jen pět 
procent žen na světě biologicky může 
odpovídat ideálu krásy, který je v reklam-
ách prezentovaný jako cíl, jehož by ženy 
měly dosáhnout. Naše těla jsou velmi 
různá a představa, že existuje jeden ideál 
krásy, kterého mohou všichni dosáhnout, 
se nazývá mýtus krásy. 

Není divu, že jsou to především ženy, koho  trápí nízké sebevědomí, které  
je může dovést například až k poruchám příjmu potravy. Ústav zdravotnických 
informací a statistiky ČR uvádí, že v roce 2015 bylo hospitalizováno 3 561 osob 
s poruchou příjmu potravy a 88 % z nich byly ženy. Snaha být dokonalou  
či dokonalým je nezdravá, ale stejně tak jsou nezdravé snahy říkat ženám, jak  
by měly či neměly vypadat a jak by se měly a neměly prezentovat.

Ale ani mužům se nevyhýbá tlak na vzhled. Především z médií se na nás valí 
obrazy svalnatých a vysokých mužů. Mužnost je spojena s muskulaturou. 

Příběh se specificky dotýká tématu bodyshamingu, tedy diskriminace a šikany 
někoho na základě jeho těla. 
Můžeme se setkat  fatshamingem, kdy jsou osoby šikanovány kvůli tomu, 
že nedosahují ideálu štíhlosti (který ale každý*á vnímá jinak), ale také  
se skinnyshamingem, kdy jsou osoby zahanbovány kvůli štíhlosti. 

Fatshaming v naší společnosti nabývá větší  
intenzity a má vážnější důsledky, protože naše  
kultura je posedlá štíhlostí a zobrazováním 
štíhlých žen v médiích. 
Skutečný příběh: Ashlynn z Illinois v USA 
si prošla kyberšikanou od svých vrstevníků  
a vrstevnic. Nejdřív jí říkali, že je tlustá a ošklivá, 
poté ji nazývali děvkou. Ashlynn po čase urážky 
a posměšky nedokázala snášet a spáchala  
sebevraždu. Příběhů podobných tomu Ash-
lynn najdeme po světě stovky. Právě proto  
se postupně zpřísňují postihy za to, co děláme  
na sociálních sítích.



Zdroje:

▶ Instagramový účet Za normální holky
https://www.instagram.com/zanormalniholky/

▶ Článek o dívce Ashlynn 
http://bit.ly/2CF5ppS

▶ Článek o nebezpečnosti mýtu krásy
https://www.prasatecko.cz/2017/tag/mytus-krasy/index.html

▶ Článek o fatshamingu 
https://everydayfeminism.com/2013/02/whats-wrong-with-fat-shaming/


