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ABSTRAKT 

Ve své bakalářské práci s názvem „ Perfect lie“ se zaměřuji na krásu ve všeobecném pojetí, ale 

také jako na podstatnou součást módy, trendů a lidských duší.  

Ve své práci jsem se pokusila poukázat na to, kde se nachází hranice mezi přirozenou krásou a 

uměním plastických chirurgů. Problematika, týkající se moderní společnosti, estetického cítění, 

a psychologie člověka. Bakalářská práce se zabývá vlivem společnosti na lidskou duši a tělem 

jako nástrojem k dokonalosti, krásou a estetikou v plynutí času. 

Soustředí se na hledání řešení a východisek pro pojmy, jakými jsou přirozenost, podstata, 

vnímání hodnot, hranice psychické i fyzické v uvedeném směru.  

 

Klíčová slova:  

touha, lidská duše, přirozenost, vnímání hodnot/ vlastních hodnot, tělo, plastická chirurgie, 

ideál, krása, marnivost (závislost) 

 

ABSTRACT 

In my bachelor work with title "Perfect Lie" I try to focuses to general conception of 

beauty, but also as an essential part of fashion, trends and human souls. I have tried to 

point out where are boundaries between a natural beauty and art of plastic surgery. Issues 

related to modern society, aesthetics and psychology of human. This bachelor work is 

occuppy of the human soul and body like a instrument of perfection, beauty and aesthetics 

of passage of time. 

It focuses of  finding  solutions and bases for concepts, such as casualness,  nature, 

perception, values, boundary of mentall and physical in a stated of direction. 

 

Keywords: 

desire, the human soul, nature, perception of values / eigenvalues, the body, plastic 

surgery, ideal, the beauty, vanity (dependence) 
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ÚVOD 

Mou inspirací k bakalářské práci je především touha vzbudit v pozorovateli emoce, vášeň, 

chtíč po tajemnu a zároveň touhu po kráse lidského přirozeného těla. Cílem je tedy vytvořit 

kolekci, do které se promítne duše, duše má i duše příběhů lidí. Zpracováním je má 

bakalářská práce intimní výpovědí, názorovým pojednáním k problematice daného tématu.  

Touha, která nás provází celým naším životem, odráží se ve všech sférách našeho konání, 

často je i tím největším nepřítelem nás samotných, ale není silná natolik, aby bylo možné 

díky touze jednoho člověka změnit svět. Proto převládá touha změnit alespoň svět nás 

samotných, náš vzhled, v domnění krásnějšího vnitřního pohledu na svět kolem. 

Touha je jedním z aspektů, které vedou k dokonalejšímu sebevyjadřování a schopností se 

zdokonalovat po všech směrech. Chci toužit po krásných věcech, snít svůj dokonalý sen 

každým dnem a nepřestávat věřit. Nepřestávat věřit v naději na lepší, krásnější a 

smysluplnější život. Vidět každé ráno v zrcadle toho ideálního lidského tvora, osobu, která 

svou dokonalostí ohromuje a každým pohybem hýří kolem sebe své silné charisma, ovládá 

dění kolem sebe pouhým pohledem, zdá se to být tak jednoduché. Toť sen …, ale smířit se 

s realitou, pravdou, se kterou se naučíme žít a přitom milovat sami sebe i svět, tak jak je 

nám dáno, bývá mnohdy mnohem složitější a cesta je provázena dlouhým odříkáním. 

Získat vnitřní harmonii a soulad duše i těla je podle mého názoru ten nejkrásnější dar, 

kterého můžeme v životě dosáhnout. 

Z tohoto důvodu jsem se ve své bakalářské práci zaměřila na kouzlo plastické chirurgie. 

Plastická, estetická chirurgie umožňuje přetvářet lidské tělo podle přání nositele. Cílem je 

poukázat na problém moderní doby a z hlediska lékařského i psychologického dojít 

k výsledkům, které dokazují důvody  proč dochází k nadměrnému využívání těchto 

lékařských služeb i v případech, které prokazatelně nejsou prováděny ze zdravotních 

důvodů.                

Lidské tělo má zde důležité místo, protože móda je pro lidské tělo od samého počátku 

tvořena, je s ním úzce spjata, tak že se vzájemně dokážou tolerovat. Pokud změníme tělo, 

je možno změnit i módu? A naopak? Pokud změníme módu je možné změnit i tělo? Kde 

jsou hranice, za které je možno zajít, nebo je ani nechceme překročit, jen v naší mysli se 

objevuje spousta ALE…? Je spousta otázek, na které se pokusím nalézt odpovědi.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 PSYCHOLOGIE  KRÁSY 

 „Je krásné být člověkem, je krásné žít životem, je krásné být tím, kým jsi!“ 

 

„Znamenala přirozenost v minulosti něco zcela odlišného, než-li dnes?,  Má člověk blíže 

k vrozené přirozenosti nebo je dnes už příliš zatěžkám modernou a technickou vyspělostí?“ 

Zprvu je důležité odpovědět si na tyto otázky, které dovolují otevřít úvahu o člověku ve 

své přirozené podstatě, vnímání lidských hodnot a jejich následky během plynutí času. 

Otázky „filozofie člověka“ se většinou v minulosti zabývaly vztahem člověka ke 

společnosti, morálce, postavením osobnosti v dějinách. Avšak nekladly příliš velký důraz 

na otázky člověka ve vztahu ke světu a věcem nebo k jiným lidem. Milan Průcha ve své 

knize uvádí, že příčinu této skutečnosti můžeme hledat v historickém pohybu, za 

revolucemi a společenskými proměnami mezi vedením individuálního života a společnosti. 

Problémy individuálního života se přehlížely v duchu zjednodušené představy jednotlivce. 

Podle mého názoru bylo zřejmě velmi těžké tyto otázky týkající se člověka jako 

jednotlivce rozebírat, doba si nežádala individualistický rozbor osobnosti, sílu a moc 

hledali lidé v minulosti především v jednotě společnosti.  

Pravdou ale zůstává, že opomíjení tohoto problému se v jistý okamžik stalo nedostatkem a 

světem se začal šířit „kult osobnosti, člověka“. Cílevědomě se usilovalo o obrodu 

humanismu, ale také, aby už nic neoslabilo lidský rozměr tohoto pojednání. Dochází 

k změnám v i marxistické filozofii, kde je člověk brán s větší naléhavostí a vážností ve 

vztahu k sobě samému, ostatním, ale i k věcem, které jsou s člověkem úzce spjaté. Otázky, 

na které si dnes snažíme odpovědět i my. [9] 

 

1.1 Lidská existence 

Lidská existence je velmi křehká záležitost vůči otázkám světa, postavení kosmu ve 

filozofii, globálního nahlížení na život.  

„Můžeme nalézt podstatu člověka a lidského života?“ Zamyslet se nad hlavním principem 

lidské existence. Pro každého jedince smysl života znamená něco zcela jiného a také si 

každý na tyto otázky jinak odpoví.  
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„Cílem života je rozvíjení naší vlastní osobnosti, dokonalá realizace naší přirozenosti: 

právě proto existujeme“.1 

 

Existence se zároveň nedá redukovat na myšlenku Descratese „Myslím, tedy jsem.“ 

Existence je dána spolu s myšlením. Pojem existence má tedy překonat jednostrannost 

z vycházení z  prostého „já“ a sjednotit základ já a světa ve své harmonii věci a vědomí. 

Na skutečnost, ve které se nacházíme lze nahlížet objektivně, ale také subjektivně, v  

realitě žijeme a žijeme realitu. Skutečnost, která se právě nabízí. Život, jaký je možno žít. 

Ani na člověka není nahlíženo jako na bezduchý, prázdný objekt, jakési prázdné já, ale je 

považován za subjekt plný vlastností, se svými potřebami, touhou a cílem uplatňovat své 

myšlenky a cíle.  

Ze slov Marxe, které hovoří o předmětnosti, přirozenosti a smyslnosti si i dnes můžeme 

mnoho vzít a řídit se jimi.  „Být předmětný, přirozený, smyslový a mít zároveň předmět, 

přírodu a smysl mimo sebe a nebo být sám předmětem, přírodou, smyslem pro něco 

třetího, je totožné,“ říká Marx.2 

Tato slova upozorňují na význam a další zřetel ve filosofii člověka. Bytost, která nemá 

svoji přirozenost mimo sebe, není přirozená, neboť se nepodílí na podstatě přírody. 

 

1.2 Přirozenost 

Přirozenost – pojem vyjadřující souhrn vlastností bez vlivu umělými činy, úkony. Je 

v kontrapozici s významy pojmů nad – přirozené, ne – přirozené, umělé. 

 Lidská přirozenost – pojem založený na podstatě lidské identity, souhrn sobě vlastních 

úkonů a vlastností. 

 

                                                

 

1 Oscar Wilde, azcitaty.cz/oscar-wilde/31438/ 

2 citace, K. Marx, Ekonomicko – filozofické rukopisy z r. 1844, SNPL 1961, str. 142. 
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Cílem této kapitoly je zjistit jak hluboko je v nás, v lidské bytosti, zakořeněna touha být 

přirození, kam a jak daleko je člověk schopen zajít a kde jsou hranice určující linii mezi 

přirozenosti a ne – přirozenosti.  

Přirozenost, jinými slovy naturalismus, natura, je ukryt v každé bytosti. Můžeme na jednu 

stranu zvažovat , jestli jde jen o to co stvořil bůh nebo už jen o mírný zásah lidské ruky. Na 

druhou stranu za přirozené můžeme považovat i to co je již v dnešní době zcela běžné. 

Zcela běžné se postupem času zdá být zcela přirozené. Ale podle již zmíněných faktů 

ovlivněné umělými vnějšími vlivy. 

Předmětný existencionalismu je podle Marxe pojem, který bytosti umožňuje daleko širší 

pojetí konečnosti člověka, kterou není je otázka smrtelnosti, ale chápe ji jako vášnivé úsilí 

a nezbytnost realizovat se mimo sebe, prahnutí po předmětech a materialistických 

hodnotách vnějšího světa jako bohatý specifický komplex lidských potřeb.   

Ze zkušenosti je známo, že si člověk dokáže vytvořit vztah, potřebu vlastnit, k věci nebo 

materiálním hodnotám, které jsou mu blízké a jsou pro jeho život význačné či důležité. 

Avšak nejde o potřebu věc prakticky užívat. [8] 

 

Musí být ale zdůrazněno, že podstata předmětu musí být v souladu s harmonií, podstata 

předchází existenci. Pokud například umělec chce vytvořit dílo, musí vědět co chce 

zrealizovat a tedy vědět jeho podstatu , hlavní myšlenku, za které je dílo tvořeno. 

 

1.3 Podstata 

Podstata – pojem filozofický vyjadřující existenci, která ke svému bytí nepotřebuje nikoho 

a nic jiného. Nic co by podstatu doplňovalo, samo o sobě je podstatou. 

Podstata lidského bytí spočívá v předurčenosti k životu, lidskému vývoji, plnohodnotnému 

rozvoji sebe samých. 

Co je ještě možné přijmout a co už je za hranicí vkusu a morálních zásad?  

Záleží na každém jedinci, kde se nacházejí hranice lidskosti, přirozenosti, souladu a 

harmonie se sebou samými a kde to vše hraničí s vnitřním nesouhlasem, disharmonií a 

nepřirozeností. Jednotlivci, jak je známo, stejnou věc vidí tisíckrát jinak a jinak se s danou 

skutečností sžívají, pokud je to možné. Poté následuje odvržení či přijetí kritérií, které 

danou věc ohraničují. 
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Proč je pro člověka přirozenost důležitá? 

 

Lidská přirozenost, to jediné s čím se člověk narodí, znamená to tedy, že je to jediné z čeho 

může ihned bezprostředně čerpat jakékoliv informace, aniž by byl ovlivněn. Lidská bytost 

musí jen dokázat se odprostit, alespoň z části, od vnějších vlivů, které na něj samozřejmě 

působí, tomu se vyhnout nemůže.  

 

Působí- li na přirozenou bytost vlivy umělé, čímž se přirozenost mění v souladu s lidskou 

přirozeností nebo se přirozenost pod vlivem umělých činidel zcela ztrácí. Ale pouze 

s lidskou přirozeností si člověk může zachovat svou původní podstatu. 

Přirozenost je něco v čem nachází jedinec jistotu.  

 

„Žít blaženě a žít ve shodě s přirozeností, to je totéž.“  (Seneca) 

 

Přirozenost v módě 

 

V módní sféře také většina umělců, designérů čerpá ze svých vlastních zkušeností, protože 

je to pro ně přirozené a přirozeně navazují na jednoduchost přirozenosti. Inspirace lidským 

tělem je nevyčerpatelná. Zákonitosti, kterými se tělo řídí, tvarové možnosti, linie, křivky, 

hra měkkých a pevných částí těla, především rozdílnost ženské a mužské podstaty. 

Možnosti, které lidské tělo přináší, využívá například Gilles Rosier.   

Gilles Rosier je známý především, tím, že své modely aranžuje přímo na lidském těle a 

vytváří skulpturální objekty. Je narozen ve Francii a má nesmírný talent, který uplatňuje 

především v pánské módě. Jeho talent mu pomohl k úspěchu v Paříži, absolvoval praxi u 

Pierra Balmaina a Christiana Diora, přímo v srdci haute couture.  Byl jmenován jako 

umělecký ředitel značky Kenzo v majetku LVMH. Má zálibu v barvách a ve vytváření 

zajímavých kontrastů.  

 

Jak bylo již zmíněno, co pro jednoho je přirozené, to už druhému může připadat 

nepřijatelné, nepřirozené či umělé. Hranice je přitom tak tenká.  

Přirozenost a jednoduchost, dva základní principy pro vytvoření modelu či díla založeného 

na přirozené podstatě.  
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Oděv se pro tělo stal přirozenou součástí již v dávných dobách. Proto i dnes je oděv 

výrazem samotné osobnosti, která jej nosí. Nové módní trendy jsou pouze inspiračním 

prvkem, módu či vlastní styl si dnes vytváří každý sám.  Což se pro daného nositele, či 

milovníka módy stává přirozené a oděv pro něj má určitou hodnotu.  

   

Lidská přirozenost fascinuje umělce různého zaměření. Umělkyně ovlivněna lidskou 

přirozeností je režisérka Ruxandra Zenide. 

Ruxandra Zenide bývá řazena mezi režiséry a producenty rumunské nové vlny. Narodila se 

roku 1975 v rumunské Bukurešti. Než se ale vydala na dráhu filmové režisérky, studovala 

na pražské Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění. Jejím zatím posledním 

produkovaným snímkem je koprodukční Cesta za horizont s Guillaumem Depardieu v 

hlavní roli. 

 

Podle čeho si vybíráte témata ke svým filmům, případně filmy, které produkujete? 

Co vás inspiruje?  

Pro své vlastní projekty si ne vždy nutně vybírám nějaké téma, někdy je to situace, místo 

nebo postava, která mě nutí natočit film. Je to záhadný moment. Nakonec vytvoříme 

dramaturgii, postavy a styl filmu. To, co mě inspiruje, je příroda a lidská přirozenost. Co se 

týče filmu, který produkujeme, to je spíše racionální proces. Téma musí být buď zajímavé, 

nebo zajímavé komerčně, záleží také na režisérovi a samozřejmě na možnostech 

financování takového projektu. Pokud se nám projekt opravdu líbí, riskneme to a 

produkujeme film.3 

 

Proč je pro lékaře přirozenost důležitá? 

 

Přirozenost je ve středu zájmu i v této oblasti. Lékařství bylo vždy chápáno jako umění, 

které pomáhá lidskou bytost zbavovat bolestí a nemocí, kterými tělo již trpí a pomáhá 

předejít těm, které mohou teprve přijít. Nemoc je považována za nepřirozený stav těla a 

lékař správným diagnostikováním nemoci, správným postupem léčby dokáže tělu opět 

                                                

 

3 Rozhovor byl původně uveřejněn ve Filmových listech 37. Letní filmové školy 
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nastolit přirozený stav těla. Přirozenost v tomto ohledu znamená zdravý. Nemoc je 

oslabující či destruktivní pro přirozený, zdravý stav těla. 

Přirozenost je především ovlivněna mnoha dalšími faktory. Odlišují se fází, ve kterých se 

jedinec během života nachází – různá specifikace člověka – druh, věk, pohlaví, sexuální, 

lidský temperament, povaha. Jelikož je člověk chápán jako individum, přirozenost těchto 

faktorů se s každým jedincem liší.  

Lékař, jako člověk předurčený, pod slibem, by měl vždy umět posoudit za jakých 

podmínek je vhodné lidskou bytost léčit, vždy tedy ve prospěch jedince a vždy správnou 

cestou nastolit harmonii fyzickou i psychickou, soulad duše i těla v jeho přirozeném stavu. 

Hodnoty důležité pro zdravého přirozeného jedince. Úkolem tedy je rozpoznat přirozenost 

nejen díky zjevným projevům, ale také vypozorovat jevy, jejíž podstatu není možné vidět 

pouhým okem, ale mají zjevné příznaky - vnitřní nemoci. 

Lékař by měl vždy dát přednost přirozenosti před násilným zásahem do lidského těla a to 

především pokud je to v rozporu s jeho přesvědčením i lékařskými důkazy o stavu 

přirozeném. 

 

1.4 Soulad části a celku 

Vlastní přirozenost vede k zamyšlení se nad individualitou člověka, jeho specifických 

charakterových vlastností, kterými se odlišují jeden od druhého. Jedná se tedy o 

soustředění se na poznávání lidské duše, když člověk poznává a jedná.  Poznávání 

skutečného ideálu a vlastního naplnění.  Rozumové vnímání jednotlivých skutečností – 

poznávání světa - , které poté přikládá správné hodnoty, událostem , jenž ovlivňují jednání.  

Představa a  přitakání  -  pojmy, jsou důležité pro rozvoj nové psychologie4, kde je 

zapotřebí dát ke každé představě souhlas přitakáním. „Pokud není dán souhlas, představa 

zůstává nenaplněna, bez odezvy, bez následné realizace, která následuje po přijetí 

představy.“ 

Dále přirozeně navazují pojmy v paměti, zkušenost i vědění v zásadní smyslové rovině.  

                                                

 

4 CHVÁTAL, Ladislav, HUŠEK, Vít., Přirozenost v minulost a současnosti, str.49 
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Individualistické pochopení jednotlivých představ a tedy různým přitakáním v kvalitě 

intelektuální, tedy emoce a vášeň jsou chápány jako chybná přitakání, nejsou přisuzovány 

různým temperamentům povah.   

Díky této teorii je každý člověk vnímán druhým s většími či menšími odlišnostmi. Není 

tedy možné působit na dvě rozdílné povahy naprosto stejným dojmem.  

 

Být v čisté harmonii s vlastní přirozeností znamená být zároveň v souladu s přirozeností 

celku.  

Celek je velice důležitý. Už na první pohled je ze všeho nejdříve hodnocen celkový dojem, 

to jak bytost působí ve svém přirozeném prostředí a co z ní vyzařuje, první dojem 

z osobnosti.  

Osobně velmi ctím pravidlo umělců. „Pracovat na všem současně, aby celkový dojem 

nebyl rozbitý.“ S touto větou se setkávám poměrně často. Věřím, že je v ní mnoho 

pravdivého a v zásadě se tímto lze řídit v jakékoliv oblasti, pracovní záležitosti, osobní 

uvědomění, kreativní činnost.  

Bez přirozené posloupnosti života by nebyl nastolen zdravý pořádek světa, který je určen 

tak zvaně  scala naturae.  

 

Scala naturae – latin., („žebříček přírody“, také "The Great Chain of Being“) 

Obecně se jedná o popis žebříčku života, pomyslný strom bytostí v hierarchickém 

uspořádání. 

Podle hodnot uspořádané bytosti, které jsou součástí harmonického celku.  

  

Člověk je v tomto žebříčku na vrcholu, měl by mít moc a ovládat. Člověk se snaží 

ovládnout zemi, půdu pod nohama, ale sám je ovládán přírodou. 

 

Úvaha : 

Během života se naše myšlenky mění, tok myšlenek závisí na věku, na zkušenostech, které 

jen časem se do našich duší vryjí. Malé děvčátko nepřemýšlí nad svou krásou, ono ví, že 

pro své rodiče krásné je, ví, že ho milují, je pro ně jedinečné. Hledá své postavení v rodině, 

ale ne prostřednictvím povrchních dojmů, ale díky vroucím projevům lásky svých blízkých. 

Jednoduše přirozeně.  Vše se, ale postupem času a dospíváním mění. Ve své sebejistotě 

nachází trhliny, její přirozenost je více kontrolována rozumem a jednoduchost života se 
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pomalu rozplývá jako sen nad příchozím ránem. Vlivem okolního světa přemýšlí na svou 

vlastní existencí, nad svým vyjadřováním a vše cizí se zdá být mnohem lepší než to co je jí 

vlastní. Každou minutou doufám, že se něco změní, přeje si být jiná, lepší a krásnější. 

Každou noc sní a v představách touží po dokonalosti. Tajně se trápí nad nespravedlností, 

utápí se v myšlenkách, jak udělat vše proto, aby dosáhla dokonalé představy o svém těle, 

životě, úspěchu.  Příběh, který se mnoha lidem může zdát povědomý, jelikož jde o přirozený 

vývoj jedince, lidské bytosti, která má city, touhy a přání.  V období hledání a uvědomování 

si sám sebe. 

 

1.5 Vnímání hodnot  

Historické pozadí psychologie v tomto ohledu je poměrně široké. Jde však o teoretický 

základ psychologie hodnot, které jsou řešeny v dílčích odvětvích. Vzhledem k  

problematice jsou řešeny otázky ze subjektivního pohledu člověka, ženy. 

Vnímání přirozených lidských hodnot je velmi individuální, záleží na mnoha aspektech 

společnosti, kulturního zařazení, povahy, pohlaví i věku, způsobu výchovy.  Hodnoty 

vnímány jako životní postoj, smysl jsou důležité, jelikož z těchto pravidel života, které se 

spojí v jednu linii, člověk získá cíl své cesty životem. Zároveň není řečeno, že se vlivem 

okolních situací či životních událostí, životní postoj k dané věci nezmění.  

Záleží na určení pořadí hodnot v životě. Důležitost a uvědomění si svých postojů k 

hodnotám života se pozná i charakter, kterým se člověk v životě řídí. Ačkoliv i 

podvědomě. 

Pro jednoho jsou v životě důležité duchovní hodnoty, například rodina a soudržnost, 

přátelství, láska. U druhého převládají materiální hodnoty, které souvisí a kariérou, 

bohatstvím, tělesnou krásou. S láskou samozřejmě souvisí krása těla. Především tato 

hodnota je vnímána subjektivně a u mnoha kultur se výrazně liší. 

 

1.5.1 Hodnota módy 

V oblasti módy jsou hodnoty také velmi důležité. Můžeme je definovat jako soubor 

estetických norem, které jsou upřednostňovány v závislosti na časovém období a trendech.  

Na vnímání hodnot v této oblasti je postaveno mnoho marketingových strategií – 

posuzováno z obecného hlediska. Proto se také liší cenové kategorie v módním průmyslu. 
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Kvalita je přirozeně odjakživa ceněna mnohem více, proto mnoho žen ocení kvalitní 

výrobu nad kvantitou. Na druhou stranu, dnes je doba rychlá a módní trendy se mění 

každou sezónu. S tímto faktem souvisí i skutečnost, že lidé dali přednost nepříliš velké 

kvalitě oděvu, ale příznivé ceně vzhledem k politické a hospodářské situaci.   

Jak bylo již zmíněno hodnota módy je pro každého jiná, sami si utváříme vzhled, který 

díky oděvu získáváme. V současné době se snáší „tvůrci módních trendů“ rychlost 

módního světa zpomalit, zmírnit technologické pokroky k návratu k přirozenosti, 

k ekologickému smýšlení.   

Hodnota módy jako takové je podle mého velmi vysoká. Podle mého úsudku je móda 

jedním z prvků, které utváří osobnost člověka. Móda je kreativní činností všedního dne. 

Módou můžeme beze slov vyjádřit pocity, znepokojení k určité situaci, postoj, postavení 

ve společnosti, sounáležitost s danými pravidly nebo naopak vyjádření s jejich 

nesouhlasem. 

 

Je pro vás móda důležitá?   

Vzhledem k řešené problematice jsem se zabývala otázkou, zda-li je móda důležitá   

Existují různé postoje lidí k názoru na oděv, oblečení obecně.  Řešení této otázky mi 

poskytly výsledky dotazníku. 

Jedni zastávají názor, že oděv je nedůležitá, nehodnotná součást života, nutnost, bez které 

by byli pouze nazí. Nevidí v oblékání jiný smysl než v zakrývání těla. Své oděvy obměňují 

pouze v případě nutnosti. Uvedlo 35 % dotázaných žen. 

 Druzí módu milují a věří tomu, že díky módě a vkusnému oblékání mohou být krásnější, 

štíhlejší, mohou provokovat a měnit styl podle nálady a přání – hodnota módy je tedy 

vysoká. Uvedlo pouze 11% dotázaných žen. 

54% žen odpověděly, módním trendům až tak nepodléhají, nosí pouze to, co se jim líbí.  

Módy je tedy absolutně důležitá pouze pro malé procento těch, kteří se rozhodli aktivně 

podílet na jejím rozvoji. Tedy módou se řídit a nosit. Chtít se lišit, touha po novém, lepším, 

mít něco co se nám opravdu líbí, toužit po dokonalé harmonii. To vše můžeme uskutečnit 

prostřednictvím módy.  
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2 ESTETIKA  A  KRÁSA   

Estetika a její vnímání je poměrně složitá záležitost. Již v antickém Řecku si všimli, že to 

co se líbí jednomu, se druhému nemusí vůbec zamlouvat. 

 

Estetika – nauka o estetických jevech, název pochází z řeckého slova aisthénisis, což 

znamená vnímání a v roce 1750 ji pojmenoval německý filosof Alexander Baumgarten.  

Estetika se týká především krásy, vznešenosti, umění, teorie a také filosofie. [6] 

V oblasti estetiky se tedy zabýváme i estetikou lidského těla, jeho významem a následky 

psychologického rázu při jeho změnách. 

Od dávných dob lidé posuzují co je estetické, tedy krásné a za objektivních okolností 

stanovit důvody proč je tomu právě tak. 

 

2.1 Krása 

tímto slovem označujeme vše, co se nám líbí, má však řadu podob a přívlastků, kterými lze 

vyjádřit a upřesnit podstatu krásy, kterou máme na mysli. Při posuzování zda-li se jedná o 

něco krásného vycházíme z každodenních zkušeností, z vlastních poznatků. Úsudek je 

ovlivněn již viděnou skutečností a předešlým usouzením. Z tohoto vychází také skutečnost, 

že věci, které se nám líbí, si přejeme také vlastnit. Odtud pramení touha po krásnu, duše i 

těla, hmotné kráse i té, která se skrývá za vytouženou opětovanou láskou či spravedlivě 

nabytém bohatství.  

 Krása je abstraktní pojem, s nímž se setkáváme v mnoha oblastech lidského bytí. 

Významem tohoto pojmu se zabývá již zmíněná filosofická disciplína zvaná estetika.  

Krása může být tedy vyjádřena prostřednictvím soudů, vkusu.  

Vkus  je daná, vrozená schopnost esteticky posuzovat krásno a vznešeno. Schopnost je 

podnícena podmínkami. Věc, objekt, posuzování musí mít jistou kvalitu – posuzovaný 

objekt se líbí i bez jakéhokoliv zájmu. Dalším aspektem je kvantita – pokud je objekt 

všeobecně uznáván jako krásný, ovlivňuje to i náš úsudek a obvykle ho shledáváme také 

krásným. 

V tvorbě módy, souvisí tyto pravidla s udáváním trendů a všeobecně s tím „co se nosí“ a 

vlivem módních tvůrců v psychologii moderního člověka. 

 

Krása volná 
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Jedná se právě o takovou krásu, která je přirozená a hodna čistého soudu. Není zde žádný 

předpoklad účelnosti. Například květy, ptáci, hudba bez textu. 

 

Krása závislá 

V tomto případě se jedná o krásu vázanou. Krása závislá na pojmu, podmíněná, podřízená 

něčím jiným, něčemu účelnému. Účel zde určuje čím má věc být, pojem dokonalosti. Zde 

můžeme zařadit i krásu těla. Kosmetické úpravy jsou prováděny za jistým účelem, touhou 

po dokonalosti, nebo jejich důvody jsou zapříčiněny předešlým impulsem, účelem.  

 

Krása je velmi relativní pojem, (podle Immanuela Kanta tzv. nezainteresované zalíbení, 

vztah, který vylučuje jakýkoli praktický zájem na věci), má ale velmi důležité místo ve 

společnosti již od dávných dob. I v současné době je na kráse, ve všech podobách, 

založeno mnoho skutečností a postavení, které má ve společnosti dnes je významné. [6] 

 

2.2 Krása minulosti       

Krásu lidé hledali již od dávných dob, především sílu krásy nacházeli v umění. Umění, 

tedy jediný prostředek středověku, kterým lze zachytit krásu a půvab lidského těla, 

smyslnosti a zdraví. Nemůžeme ale říci, že lidé nepovažovali za krásné také předměty 

každodenní potřeby a přírodu samotnou. Pouze o těchto svědectvích nejsou žádné 

záznamy. Proto je většina teorií doložena uměleckými díly či spisy. 

 Prvním záznamem lidské představy o kráse se považuje Venuše z Willendorfu v době     

30 000 let před Kristem. Přes sochaře starého Říma, kteří hledali v blocích kamene krásu 

ženského či mužského těla, se dostáváme do období, kdy zejména ženská krása byla 

ústředním tématem uměleckých děl a inspirací pro většinu umělců. Podoby zobrazované 

"Venuše" se samozřejmě během času měnily, vlivem vývoje doby i politickými změnami, 

proměnami životního stylu, ve kterém se odráží období uměleckého slohu. Vše mělo a má 

vliv na chápání krásy.  
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Obr.1 / pravěká Venuše                            Obr.2 / Zrození Venuše, Sandro Botticelli 

 

 Pravěká Venuše byla symbolem plodnosti a její kypré tvary byly považovány za ideál 

ženské postavy. Botticelliho Venuše je oproti tomu křehká bytost bílé pleti se štíhlým 

krkem a oválným obličejem. I proporčně se tedy ideál ženské krásy proměňoval. Než bujná 

prsa Venušina se znázorňují spíše dívčí ňadra úměrná postavě té doby. 

Renesance byla symbolem přirozenosti člověka, lidské duši, návratem k antickým ideálům. 

Krása je vnímána jako napodobování přírody dle ověřených pravidel, stupeň dokonalosti, 

se vzhlížením k nadpřirozenému.5    

2.2.1 Rozum a krása    

O racionálním smýšlení můžeme hovořit v 18. století dějin lidstva. Doba, která působí 

svými osvícenskými myšlenkami, proudem racionálním, chladném, poněkud zdrženlivém.  

Francie se stává centrem a kulturní velmocí, vzorem vkusu pro celou Evropu. Ohromuje 

bohatstvím estetických názorů, většinou psaných elegantním duchaplným slohem, který 

svou systematičností naplňuje všeobecné teorie. Ty se zabývají především otázkami vkusu 

a teorie umění. 

 Francois Marie Voltaire (1694 – 1778) dává přednost jemnosti a kultivovanosti, myšlenky 

vkusu spíše s klasicismu a racionalisu. Naopak Stanley Kubrick ve filmu Barry Lyndon 

znázornil, jak se pod chladnou a studenou slupkou osvícenského století zmítaly prudké 

                                                

 

5 ECO, Umberto. Dějiny krásy. Argo, 2005, Praha, 439 s., ISBN 80-7203-677-7, kapitola VII 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 24 

 

vášně, bouřlivé city, předvedl ženy a muže jemné i kruté zároveň. Jde tedy rozum a krása 

ruku v ruce i dnes? Je krásnem zaručeno i dobro, není tomu tak vždy?  

Svobodná hra krásy znamená z estetického hlediska v 18. století pravdu, která se prolíná 

estetikou dodnes. Stalo se pravdou mínění - považujeme-li nějaký předmět za krásný, 

domníváme se, že náš úsudek má všeobecnou platnost a i jiný sdílejí stejný názor. Avšak 

posuzování krásna je velmi subjektivní, je to oprávněný požadavek toho, kdo vynáší soud, 

zda-li je něco krásné či ne.  

2.2.2 Krása krutá a temná 

Rozum v této oblasti je už v dějinách vykládán i z té druhé strany, strana temná a krutá 

zobrazení krásy. Je to také otázka dobra zla. Kdo tedy zabrání plánovanému konání zla a 

zobrazování krutosti. Tato temná stránka je zapsána v Kantových závěrech. Popisuje 

nazávislost rozumu na přírodě. Také v Laclosových Nebezpečných známostech se hrdinové  

maskují pod rafinovanou a vzdělanou krásou. Pod touto maskou se skrývá temná stránka 

muže a především pomstychtivost ženy, která se nebojí oplácet krutostí a zlem útlak, který 

ženy snášely po celá staletí.6 Z tohoto vyplívá, že krutost je součástí lidských povah.  

Člověk se tedy nebrání tomu páchat zlo i na svém těle, krása těla je vnímána jiným 

pohledem, z jiného úhlu. Krásu těla rozvíjí podle svého i za cenu jeho poškození. Mohu 

tvrdit, že již z této skutečnosti pochází ochota člověka své tělo měnit v závislosti na ideálu. 

Může mít krása negativní dopady na lidskou osobnost? Usuzuji, že krása a zvláště 

posedlost krásou může i zabíjet.  

2.3 Ideál 

Ideál – obecné označení pro dokonalý stav, objektu či osoby. 

Po dokonalosti těla, symetrii problematických partií, souměrnosti obličeje, touží v dnešní 

době mnoho žen. Podle nízkého procenta dotázaných žen, které odpověděly, že by na sobě 

nikdy nic nechtěly změnit, za žádných podmínek a v žádné životní situaci, usuzuji. Ženy 

chtějí být krásné, chtějí se líbit, a pokud by měly tu možnost bezbolestné změny, změnily 

                                                

 

6 ECO, Umberto. Dějiny krásy. Argo, 2005, Praha, 439 s., ISBN 80-7203-677-7, kapitola X 
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by na svém těle i nepatrnou drobnost. Bezbolestné, to slovo je potřeba zdůraznit. Strach 

z bolesti hraje také velkou roli. Tyto ženy jsou ze střední vrstvy, proto se názor liší od žen 

vyšší vrstvy společnosti. Ženy, ve společnosti známé, bolest s ledovým klidem přetrpí a 

pod vlivem médií, ať chceme nebo ne, nerady tyto úpravy přiznávají. Pokud mají finanční 

zázemí a mohou si dovolit zaplatit za kosmetickou úpravu velmi vysoké částky, často 

plastickým operacím podléhají, jen aby dosáhly ideálu krásy.  

Co je tedy považováno za ideál krásy?  Všeobecně se udává, pokud se jedná o vzhled. 

Ideálem se stává objekt ve chvíli, kdy má tyto vlastnosti. Symetrie, jeho vzhled 

nevystupuje z ideální zrcadlové symetrie, není pozorována větší odchylka tvaru dvou 

polovin. Štíhlost, vysoké a štíhlé tvary, jsou považovány za ideálně krásné.  

Dovoluji si tvrdit z vlastních zkušeností, že obě pohlaví v dnešní době, pod vlivem médií, 

se mylně domnívají a mají odlišnou představu o ideálu druhého pohlaví. Ženy si všeobecně 

myslí, že se mužům více zamlouvají vyhublé modelky z předváděcích mol. Podle mužské 

teorie tomu až tak není. Muži preferují o něco více zaoblené tvary ženských křivek a velmi 

hubené modelky jak je prezentují módní mola považují za nemocné bytosti. To samé platí i 

naopak, ženy k uspokojení svých tužeb nepotřebují až takovou „horu svalů“ z posiloven, 

jak si muži myslí. A jelikož si toto tvrzení muži nechtějí připustit, tráví v posilovnách 

hodiny a svá těla živí chemikáliemi na podporu růstu svalů.  Proč tedy tohle všechno 

podstupují muži? Myslím si, že ne ani tak kvůli druhému pohlaví, ale kvůli sobě. Kvůli 

sobě a především kvůli ostatním mužům, aby dokázaly svou sílu, hrdost a postavení ve 

společnosti. Muži jsou v tomto případě na to podobně jako ženy. Ženy se chtějí líbit, ale ne 

jen mužům, ale také ostatním ženám. Není to řečeno jednoznačně, protože existuje velké 

procento výjimek a tuto otázku bychom mohli řešit z mnoha úhlů pohledu, jedná se tedy o 

momentální subjektivní pohled. Vzor dokonalosti zde hraje významnou roli. 

V oblasti módy byl ideál krásy u žen i mužů vždy přesně stanoven, alespoň se to tak dnes 

zdá. Ideál krásy se samozřejmě měnil v závislosti na kulturních podmínkách a politické 

situaci. I dnes je mediálně prezentována ideální fyzická podoba, podoba, která je uznávaná 

a v menších odchylkách tolerována. Stále častěji vidíme modelky, které si jsou až nápadně 

podobné, jsou stejného typu.    
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2.3.1 Dokonalé zrcadlení 

  Mnoha studiemi je dokázáno, že symetrie těla nebo obličeje je vnímána jako přitažlivější, 

krásnější, společností lépe přijímána. Symetrie je obecně chápána jako dvě naprosto stejné 

poloviny, které jsou k sobě zrcadlově či vodorovně otočeny.  

Skladba lidského těla je přirozeně symetrická. S jistým nadhledem můžeme říci, že je 

symetrie je chápána jako estetičtější, krásnější.  

                

  Obr.3 / Symetrie ženského obličeje                     Obr.4 / Lineární síť ideální ženské tváře 

 

Ohledně ženské tváře jsou preferovány tyto přednosti. Oválný tvar obličeje, symetrický, 

výška čela je přesně 1/3 výšky celého obličeje, tzv. tvar, který je považován za ideální, 

velké oči, malý nos zahnutý mírně nahoru, plná ústa, velikost rtů je přiměřené velikosti 

celého obličeje, uši z anfasu přiléhají k hlavě, jejich umístění v obličeji je přesně mezi 

výškou obočí a délkou nosu. 

Lineární síť tzv. dokonalého obličeje je taktéž naprosto symetrická a graficky vyznačuje 

ideální tvary.  

Otázkami ohledně vnímání krásy se pustili také italští vědci. Prokázali, že mozek vyvíjí 

vyšší aktivitu, když vidí esteticky dokonalé objekty mající proporce zlatého řezu. 

 Zlatý řez je poměr zhruba 1:1,618. Je to určující poměr, který v přírodě nalezneme téměř 

ve všem. Tzv. ideální poměr dílu ve vztahu k celku.  Druhé z čísel je iracionální a má 

nekonečnou řadu čísel za desetinnou čárkou. 
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Poměr těchto dvou čísel, délek využívali umělci pro svá díla zvláště v období renesance. 

Využití zlatého řezu se dostávalo v různých odvětvích, například v architektuře, sochařství, 

ale i v malířství, kde umělci znázorňují krajiny či portrétní malby. 

 

 

                   

                   Obr.5 / Zlatý řez                                    Obr.6 / Mona Lisa, Leonardo da Vinci  

 

Jedno je jisté, lidský mozek instinktivně pozná a vnímá objekty (aktivita mozku je 

mnohem vyšší), které mají esteticky ideální proporce, aniž má jakékoli estetické vzdělání. 

Závěrem mohu tvrdit, že výsledky pátrání po odpovědích na otázky týkající se krásy jejího 

vnímání se liší především ve věku dotázaných.  

Mladší ročníky (mezi 18- 30 léty) jsou v dnešní době více ovlivňováni médii. Za vzor a 

ideál krásy považují to co jim předkládá televize a hlavně internet. Dokonalé těla modelů a 

modelek, herců či hereček, jejichž dokonalost je svým způsobem živí.  Přehnané nároky na 

výběr životního partnera je jeden z následků tohoto působení.  

Zatímco lidé o generaci starší už s racionálním uváženími větším procentu tvrdí, že 

přitažlivý vzhled je pomíjivá záležitost a hlavní je povaha, duše člověka. Jen u můžu i ve 

zralejším věku převládá vizuální smýšlení nad vnímáním krásy, dávají více přednost 

v vzhledu, ale to je už jiná kapitola. 
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2.4 Žena ženou  

 

            Obr.7 / Silueta ženy, André Brito Nude Photography/2012/02 

 

A very special highlight for the sensual, fine art captures of André Brito, a photographer 

based in Porto, Portugal, specialized in nude, fashion, beauty and advertising 

photography. We’re displaying some of his latest work, all nudes in monochromatic tones 

witch enhances the shapes and forms of the human body, an art where he clearly masters.7 

 

Žena jako protiklad k opačnému pohlaví platí všeobecně za bytost krásnější, jemnější a 

citlivější. Každá žena je svým způsobem krásná a touží po krásném zevnějšku. Je naprosto 

přirozené, že se žena již od pradávna snažila zkrášovat své tělo různými ozdobami, ale to 

co dělá ženu ženou je odlišné vnímání světa. Na rozdíl od mužů jsou ženy mnohem 

citlivější v otázkách týkající se vlastního těla. Více vnímají změny, kterými tělo během 

života prochází. Každá žena se vyvíjí jinak, má jiné genetické předpoklady. Většina žen 

nemá ideální míry, proporce, jejich těla nejsou dokonalá, ale jsou jedinečná a originální. 

Každá v sobě skrývá kouzlo přitažlivosti. To však mnoho žen neuspokojuje, proto se často 

                                                

 

7 http://designyoutrust.com/2012/02/andre-brito-nude-photography/ 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 29 

 

z malicherných důvodů uchylují k plastickým operacím. U těchto případů mi zcela 

zbytečné postupovat tyto operace, ale nabízí se zde otázka sebevědomí a psychické stránky 

člověka. Pokud to ženě pomůže i zevnitř, tzn. zlepší se její psychický stav a její zdraví to 

dovoluje, neodsuzuji to. Snažím se tedy poukázat na problém, jehož řešení může být 

vysvobozením nebo začátkem konce.     

 

 

Ňadra 
Giambattista Pucci (17. století) 

Na jasnou hruď, na svoje ňadra bílá 
Na jasnou hruď, na svoje ňadra bílá 

vložila paní dlaňové pravice, 
a živý žár, jímž planou zornice, 

na ruku, ňadra náhle soustředila. 
A třpytivá a sněžná jiskření 

očí a ňader pojednou se střetla 
a stvořila směs úbělu a světla – 
jak mlhovinu hvězdná kroužení. 

Spanilá bělost ňader, vítězící 
nad mlékem, pospíchala spojit se 
s jasnými světly jejích zřetelnicí. 

Náhle tu jas a pak zas bělost plála, 
takže ta jasná, bílá směsice 

se chvíli zrakem, chvíli ňadry zdála. 
(Přel. Jiří Pelán)8 

 
 

Co dělá ženu ženou? Jsou to její přednosti či způsob chování ve společnosti dle zažitých 

pravidel. Pomineme-li všechny výjimky a zaměříme se na ženu, která chce být ženou a 

                                                

 

8 ECO, Umberto. Dějiny krásy. Argo, 2005, Praha, 439 s., ISBN 80-7203-677-7,kapitola IX,  strana 232 
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podle toho se také chová, hrají důležitou roli na ženském těle prsa.  Prsa jsou důležitým 

párovým orgánem ženy. Pro většinu žen jsou prsa symbolem ženství, ženské krásy a 

známkou kvality ženy. Sama si uvědomuji, že jsem měla v jistém věku velké obavy o ta 

svá. Kladla jsem si otázky, zda-li je vůbec budu mít a jak budou vypadat. Otázky tohoto 

typu jsou ve věku 12-13 let dívky naprosto přirozené. Z vlastní zkušenosti vím, že každé 

zmínce okolí a dotazu mířeného na prsa se mladé dívky spíše vyhýbají, je to pro ně velice 

intimní záležitost. Pochybnosti a ztráta sebevědomí díky nevhodným podmínkám okolí 

mohou vést k obrovské nespokojenosti a vnitřnímu neklidu osobnosti. 

V případě, že tvar a velikost prsou není ideální, objevila se větší či menší asymetrie, žena 

se trápí. Svou přirozenou podobu chápe jako handicap. S výběrem oblečení a módou 

všeobecně to v tomto případě není vůbec jednoduché. Snaha se maskovat své pravé já.  

Touha po dokonalém těle je stále větší a stává se problémem. Problém, jehož řešení se 

stává cílem a jeho dosažení slibuje konec trápení, nízkého sebevědomí. 

Trápení, posměšky okolí, ve škole, nepochopení opačného pohlaví, to vše může vést k 

radikálnímu řešení. Podstoupení plastické operace z rozumných důvodů je pro ženu 

velkým vysvobozením. 

Tvorba oděvů a jeho design se prvotně zaměřuje na zdokonalení ženských křivek. Od 

vzniku římských tunik, korzet plochý, popírající ženská prsa, přes korzet, který ženské 

křivky zdůrazňuje a dává je na odiv. Korzet je předchůdcem podprsenky, takové jakou ji 

známe dnes. Tělová část se postupně zužuje, ale stále se šněruje vázačkou.  

Vznik první novodobé podprsenky můžeme datovat rokem 1893 – prsní podpěra (dvě 

samostatné kapsy na prsa, s pásy a řemínky přes ramena, na háček a očko). 

Oficiálně se za prvního novodobého vynálezce považuje Paul Poiret, který slíbil ženám 

volný pas, žádné těsné korzety, které byly nepopulární pro svou nepohodlnost, a na trh 

přišel s první podprsenkou roku 1907. 

V roce 1938 se objevily první kostice v podobě ocelových drátků, tentokrát ve spodním 

okraji košíčků. Christian Dior přišel s módou "viditelného" spodního prádla v roce 1947.  

Konec 2. světové války, doba, kdy se podprsenky se těší velké oblíbenosti u žen, o kterou 

už nikdy nepřijdou. [17]  

Od svého vzniku design dámského prádla prošla technologickým vývojem a dnes je jedním 

z nejdůležitějších doplňků dámského šatníku, nezbytnou součástí, bez které si mnoho žen 
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nedokáže představit plnohodnotný den. Žena se potřebuje cítit dobře, přitažlivě. Tento 

způsob zdokonalování považuji ještě za přirozený, nejedná se totiž o přímý zásah do těla 

ženy, o narušení přirozené podoby.   

Módní návrháři se inspirují ženským tělem, cítí v něm kouzlo, harmonii a energii. Život, 

který dokáže žena vdechnout i velmi jednoduchému konceptu kolekce je pro návrháře 

úžasná. Oděv inspirován ženou a žena inspirována oděvem.  

 

 

Obr.8  / portrét Gabrielle Bonheur "Coco" Chanel 

 

Coco Chanel -  vlastním jménem Gabrielle Bonheur "Coco" Chanel, (19. srpna 1883 

Saumur, Francie - 10. ledna 1971 Paříž) 

Tvorba této charismatické dámy je charakteristická svou identitou ženy, její tvorba je od 

počátku inspirována ženou a jejím postavením se proti zažitým ideálům a konvencím. Její 

nadhled a smysl pro přirozenou krásu byl nevídaný, bohužel ne vždy pochopený. Snažila 

se, aby se žena ve svém šatě cítila svobodně, sama sebou, přirozeně a hlavně dokonale. Do 

dámské módy zavedla úplet. Úplet je jako druhá kůže a žena se v něm může svobodně 

pohybovat a cítit aniž by se musela nějakým způsobem omezovat.  

„Není ošklivých žen, jsou jen ženy, které se neumějí udělat krásnými.“   (Coco Chanel) 

Druhá stránka problému nastiňuje řešení, kdy se žena rozhodne své tělo změnit a pomocí 

plastické chirurgie dosáhnout dokonalého vzhledu. Jedná se o případ, kdy jde o čistě 
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kosmetickou úpravu z hlediska estetického. Stále častěji se lékaři setkávají s případy dívek 

a žen, které vcházejí do poraden o ordinací s požadavkem na úpravu zcela nepotřebnou. 

Takovou, která není životně nutná. Ženy už tak často velmi krásné a charismatické se 

domnívají, že nadstandardní úprava těla jim pomůže, aby byly v životě šťastnější. Ke 

svému rozhodnutí mají zcela jistě své důvody, ale z lékařského hlediska, je mnohdy zákrok 

zcela zbytečný.  

Jako příklad bych uvedla případ modelky Julie Zugarové (24). Již ve 21 letech si poprvé 

nechala udělat augmentaci prsů. Z původní velikosti jejich přirozených prsou 1,5, si prsa 

nechala zvětšit implantátem o velikosti 375 ml. Jak sama tvrdí, již krátce po první operaci 

byla rozhodnuta mít ještě daleko větší prsa z důvodů čistě estetický. Po 2 letech si byla 

operována podruhé. Při druhé operaci, kterou podstoupila kvůli sobě samotné, svému 

pocitu, byly voperovány implantáty o velikosti 835 ml.  Pacientka vypadá po operaci 

šťastně a určitě nehýří přirozenou krásou. 

Podle mého úsudku jsou takovéto operace naprosto zbytečné. Modelka je sice dost vysoká, 

ale obří prsa na úzkém hrudníku opravdu nevypadají moc hezky a už vůbec ne přirozeně. 

V tom se naše názory zcela rozcházejí. 

 

Do své teoretické práce bych ráda uvedla i příběhy z mého okolí. Měla jsem možnost se 

osobně setkat s lidmi, kterých se tato problematika týká.  

 

Pavlína  (35 let)  -  manažerka obchodní společnosti 

Při prvním setkání s touto mladou paní by jen málo kdo označil její prsa za umělá. Musím 

říci, že pokud bych o této skutečnosti nevěděla, nepoznala bych to. I vhodně zvolené 

oblečení vzhledem k jejímu věku mě celkem potěšilo.  

Po uvítání a prvních pár dotazů jsem usoudila, že je to milá osoba a momentálně naprosto 

smířená žena sama ze sebou. Nervozita panovala na obou stranách.  

Ačkoliv byla ochotna mi zodpovědět na jakoukoliv otázku, příliš intimní záležitosti jsem 

neměla v úmyslu dávat světu na odiv.  A také jsem chtěla zachovat jisté soukromí.  

Její příběh začíná v již v době, kdy si dívka uvědomuje své vlastní tělo. S nadějí očekává 

dobu, kdy se i její prsa rozhodnou růst. „Člověk čeká a čeká a stále nic.“ vypráví se 

smutným výrazem ve tváři. Čím déle vypráví, tím mi více dochází, že to pro ni byl docela 
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velký problém, zvláště po psychické stránce. Jak jsem se dozvěděla, tak nejtěžším obdobím 

byla doba, kdyby se chtěla líbit opačnému pohlaví. Musela snášet nemístné narážky na 

vzhled svého hrudníku. Trápení se s přibývajícím věkem spíše stupňovalo. Problémem bylo 

i oblečení. Přiléhavější šaty na závěrečnou do taneční nepřicházeli v úvahu a výběr 

podprsenky provázely pocity beznaděje. Bazénům a koupalištím se vyhýbala záměrně, 

jelikož nedokázala snášet neustálé posměšky. Jak sama říká, byla z toho na dně. „Možná to 

někomu bude připadat jako naprostá malichernost, ale mezi lidmi, zvláště ve společnosti 

žen, jsem se cítila méněcenná a nezajímává, necítila jsem se být ani ženou, jakoby mi něco 

chybělo. S mým sebevědomím to docela zamávalo.“svěřuje se.  

Na otázku, zda-li váhala operaci prsou podstoupit, se mi dostala jednoznačná odpověď. 

„Jakmile jsem si mohla vzít půjčku, neváhala jsem.“,odpovídá. Její odpověď mě 

nepřekvapila. Je to jen ukázkou toho, co je žena ochotna udělat proto, aby se cítila dobře. 

Ohledně sexuálního života nepadla přímá otázka, z kontextu ale usuzuji, že tato stránka 

byla do jisté míry tabu a spíše její vztahy, které byly spíše krátkodobého rázu, kvůli 

uzavřenosti krachovaly. 

Augmentaci prsou, tedy jejich zvětšení, podstoupila před 10 lety, své tzv. jedničky změnila 

na prsa velikosti C a mohu potvrdit, že takto kvalitně odvedenou práci bych přála každé 

ženě, která se rozhodne něco podobného podstoupit. Paní Pavlína je v současnosti 

šťastnou a naprosto spokojenou ženou, která měla štěstí na vynikající lékaře a odborníky, 

kteří jí poskytli veškeré potřebné informace, byli ochotni zodpovědět množství otázek, které 

jim byly ze strany pacientky kladeny.  

Na závěr neopomene říci, že si myslí, že žena spokojená vnitřně, je krásná i na pohled.    

 

 

 

 

 

Naprosto jiná situace nastává, ve chvíli kdy do života vstoupí nemoc.  

 

Dana  (53 let)   -   prodavačka 
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Když mi byla nabídnuta možnost setkat se s člověkem, který prožil něco tak těžkého, 

zdráhala jsem se souhlasit, ačkoliv jsem chtěla. Věděla jsem, že otázky vyvolají vzpomínky. 

Nakonec jsem přijala telefonát, který mě přesvědčil, že tato žena se s vlastním osudem 

dokázala smířit a je ochotna předat mi své zkušenosti. 

Na setkání jsem šla s velkou pokorou a uznáním. Vešla starší žena s úsměvem na tváři. 

Energie z ní sršela, něco neuvěřitelného, pomyslela jsem si. Nebylo na ní vůbec znát, že 

prošla tak špatnou zkušeností. 

Hned v úvodu mě ujistila, že nemusím mít obavu se na cokoliv zeptat.  Respektovala jsem 

její rozhodnutí. Na rozdíl od paní Pavlíny neměla paní Dana nikdy žádný problém se svými 

prsy. Spíše naopak, už jako hodně mladá dívka se mohla svými přednostmi jen chlubit. Na 

fotografiích ze svého mládí vypadá mnohem starší, než ve skutečnosti byla.  

 Vzhledem ke svému poměrně dobrému zdravotnímu stavu, se podrobovala jen pravidelným 

kontrolám u praktického lékaře. 

 Žila klidným rodinným životem se svým druhým manželem, vychovala dvě nyní dospělé 

děti. Žena, která nikdy nepředpokládala, že se její život obrátí vzhůru nohama. Vypráví, že 

ji nikdy ani nenapadlo, že by se to jednoho dne mohlo týkat i ji samotné. Od této chvíle se 

její pozitivně naladěný výraz ve tváři poněkud změnil.  

Přicházela na každoroční prohlídku u svého lékaře s tím, že to rychle přetrpí a bude to mít 

za sebou. Opak by však pravdou. Krutá rána osudu. Poté co se dozvěděla výsledky z 

mamografie, podlomila se jí kolena. Diagnóza stanovila nález v pravém prsu, rakovina. 

„Následovalo zatmění, hlavou mi probíhaly myšlenky rychlostí světla, co bude dál, budu 

žít, co děti, manžel.„ S dalším vyprávěním cítím, jak se ji chvěje hlas, ale pokračuje dál. 

Nikdo si nedokáže představit, co to pro ženu znamená.  

Lékař doporučil po mnoha  dalších vyšetřeních, aby u paní Dany byla provedena ablace 

nebo-li chirurgické odstranění prsu. Další pocity snad nejdou ani popsat. Nejprve se 

dostavuje obrovský šok, velká beznaděj, strach a obavy z budoucnosti, strach ze zohavení, 

poškození těla operací a mnoho dalším dojmů, kterých by byla raději ušetřena.  Přemýšlí o 

své rodině, svých dětech, ve kterých nachází velkou oporu.  

Před čtyřmi lety tedy paní Dana podstoupila tuto náročnou operaci víceméně smířená se 

svým osudem, hlavní pro ni bylo žít. „Nemohla jsem se vzdát už kvůli dětem, rozhodla jsem 
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se tedy bojovat až do konce, ale co jsem se naplakala.“ vypráví. S odhodlání se vydala na 

cestu plnou boje a vytrvalosti. Musela v sobě nalézt spoustu vnitřní síly.  

V dnešní době lékaři nabízejí současně také rekonstrukci prsu. Každá žena na svých prsech 

lpí jako na symbolu své ženskosti a jejich ztráta je více než zraňující.   

Zotavování po operaci bylo pro paní Danu velmi psychicky náročné. Několik týdnů se 

nedokázala podívat do zrcadla. Prázdné místo na hrudníku bylo pro ni děsivé.  Nejvíce 

paní Daně na celé situaci vadily zvídavé pohledy ostatních lidí, jelikož na rekonstrukci 

prsu se doporučuje jít až po dvou letech po primární operaci. Doba, kterou prožívala bez 

prsu byla pro ni velmi těžká, cítila se společností tzv. deklasifikována.  

Rozhodnutí podstoupit následně i rekonstrukci prsu udělala již v době první operace. Při té 

se musí počítat s volností kůže, do které se později implantát vloží a vytvoří se z ní kožní 

lalok pro vymodelování prsu z vlastní tkáně.  

Rekonstrukce pro Paní Danu znamenala navrácení ztracené jistoty ženy v osobním i 

společenském životě. Znamenala pro ni návrat do starých kolejí, do běžného života, který 

milovala. Znovu se začala usmívat a u žívat si života s radostí sobě vlastní. Z jejich slov 

cítím, že se dokázala přes všechny takovéto nástrahy života přenést. Také si myslím, že 

měla velké štěstí, že lékaři na problém narazily ještě ve chvíli, kdy byla možnost, že její 

život zachrání.  

V současné době je již dva roky po rekonstrukci prsu a je opět šťastná a rozdává kolem 

sebe jen samé úsměvy. Přesto jizva na duši zůstane daleko větší než jizva po odejmutí prsu.  

 Její odhodlání, odvaha a chuť v životě bojovat jsou pro mne velice inspirativní a setkání 

s touto dámou bylo nakonec velmi příjemné.    

 

 

 

 

 

 

 Je vzhled opravdu tak důležitý?  
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V dnešním světě ano. Náš vzhled je to první podle čeho nás lidé posuzují. I když by to 

nemělo být to hlavní podle čeho člověka soudit, na vzhledu se odráží také jisté vlastnosti, 

které bychom jinak neměli šanci na první dojem rozpoznat, například pečlivost.  

Vzhled je vizitka každého z nás. Tímto způsobem říkáme, jak moc se máme rádi, do jaké 

společnosti se řadíme, mnohdy prozradíme víc než bychom sami chtěli. Vzhledem 

můžeme však také naopak velmi dobře klamat své okolí, ale i samy sebe.  

A jaké má krása dopady na běžný život? Obrovské. Více či méně vědomě krása ovlivňuje 

nejen hledání partnera, ale také hledání práce, úspěchy ve škole či u soudu. Vzhled je 

důležitý především v oblasti pracovní. Dnes už si většina zaměstnanců vybírá hlavně podle 

vzhledu, jelikož chce, aby zaměstnanec reprezentoval firmu či společnost.  

Vzhled je důležitý, ale vše má své hranice. Ohledně této problematiky byl proveden 

průzkum formou dotazníku. Zeptejme se tedy mužů, jaký mají názor na ženskou krásu a 

jak ji vnímají.  95 % dotázaných mužů upřednostňuje a shledává ženu krásnou, tehdy, když 

je její vzhled upravený, přirozeně krásný, zajímavý. Většina mužů klade důraz na upravené 

a jemné ruce. Netouží však, aby ruce jejich přítelkyně „zdobily“ umělé náhražky nehtů, ale 

přirozeně upravené ruce a čistě nalakované nehty uvítají. Oproti tomu silikonová prsa 

nepřiměřené velikosti vadí jen 20%. Pokud je však augmentace prsou úměrná k celé 

postavě a celkový dojem působí přirozeně, nevidí problém proč nepozvednout sebevědomí 

ženy.  

Docela jednoznačný je názor žen, které se k této problematice staví poněkud razantně. 

Jedná se o ženy pracující a žijící běžným životem s každodenními starostmi. U žen 

převládá názor, ve kterém se spíše obrací na zdraví. Většina odpovědí zněla. „Ano, 

podstoupila bych plastickou operaci, ale pouze z hlediska zdravotního. Avšak překvapující 

byl fakt, že 35% žen by podstoupila plastickou operaci prsou, pokud by to pomohlo jejich 

soukromému životu, tedy kvůli mužům.  Podle mého názoru celkem vysoké procento.  

Výsledky průzkumu dokázaly, že kultem krásy byly a vždy budou ženy ovlivňovány. Držet 

krok s prezentovaným ideálem prostřednictvím médií a tisku. Domnívám se tedy, pokud je 

v osobnosti ženy zakořeněn jakýkoliv problém již od raného mládí ohledně vzhledu a jeho 

nepochopení ze strany okolí, je poměrně velká šance, že se žena uchýlí k rázným krokům. 

Z ochoty udělat pro svůj vzhled cokoli, podstoupí i ukrutnou bolest. Tzv. problém se tím 

fyzicky vyřeší, a mohl by se vyřešit i další, už ale zcela zbytečný… Došla jsem tedy 
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k závěru, že se jedná pouze o psychiku. Pokud žena není smířená sama se sebou, nikdy 

nebude spokojená. 

2.5 Krása, která zabíjí 

Kde jsou tedy hranice. Dokáže člověk rozpoznat a opravdu si být vědom, kdy se ještě 

jedná o pouhé vylepšení stávajícího vzhledu a kdy se osobnost člověka v záplavě 

plastických zákroků naprosto ztrácí? Jsem si jista, že těmto zkrašlovacím metodám lze 

snadno podlehnout.  

Kult krásy je tedy velmi silný, podléhají hlavně bytosti citlivějšího pohlaví. 

Naomi Wolf  ve své knize Mýtus krásy dokonale popsala tento problém. Kniha poprvé 

vyšla v USA v roce 1991. Jádrem knihy je radikální kritika kultu ženské krásy, který se stal 

něčím jako ideálním bezchybným vzorem, kterému se ženy snaží vyrovnat. 

Z kultu krásy se stavá velmi výhodný obchod. Žijí z něj různé druhy odvětví průmyslu i 

služeb. Stejně tak na ženy působí jako měřítko v hodnocení. Tahle skutečnost je opravdu 

hrozivá. A ještě více zarážející je, že ženy tomuto diktátu dobrovolně podléhají. 

Ženy touží být obdivovány, dobývány druhým pohlavím. Zdá se, že ačkoliv ženy dostaly 

možnost velké emancipace, dostatečně toho nevyužívají a zůstávají ve své původní roli.  

Ke kultu krásy momentálně patří také mladost. Bojíme se stárnout? Každá vráska je i další 

vráskou na duši. Mnohé ženy se utápí v myšlenkách. Objevují se pocity bezmoci, ztráty, 

nedůležitosti. Proč některé ženy dokážou stárnout s grácií a jiné podléhají společenskému 

nátlaku a uchylují se k drastickému řešení? 

 

 

Obr.9 / ilustrační foto, plastic surgery 
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Příroda je v tomto směru velmi spravedlivá, není na světě člověka, který by měl právo 

věčně žít, nenechá nikoho být věčně mladým. Nikdo se tomu neubrání. Stále s tím ale 

člověk bojuje v naději, že přírodu porazí.  Neporazí.  

Žena o sebe musí pečovat, ale přirozenými způsoby a plastické kosmetické úpravy mezi ně 

rozhodně nepatří.  Výrazně vyšší procento žen využívající služeb plastických chirurgů se 

vyskytuje v oblasti showbusinessu – komerční zábavy. Například jedná-li se o film, 

reklamu, hudbu, divadlo, módu je fyzická přitažlivost výhodou. Odvětví, které dokážou 

ženu udělat krásnou, ale také žena chce být krásná pro okruh, ve kterém se pohybuje, co ji 

živí. V současné době je na ženy vyvíjen podstatně větší tlak ze strany udávání módních 

trendů. Znamená to tedy, že není ženám doporučováno jen to co si obléknout na sebe, ale i 

to do čeho obléknout svoji duši, jak se cítit, chovat a dokonce i to co si myslet. Ženy se tak 

podobají figurínám ve výkladních skříních. Dokonalé tělem, ale naprosto prázdné na duši. 

Snaha dosáhnout maximální dokonalosti všemi dostupnými prostředky. Jejich touha je 

stále více rozdmýchávána závislosti na kosmetických procedurách o oblasti plastické 

chirurgie. Je naprosto šokující, že dovolí svá těla týrat pod vlivem škodlivých chemických 

látek, které jsou jim prostřednictví např. botulotoxinu, vpravovány do těla. Není stále zcela 

dokázáno, jakými vedlejšími účinky mohou působit. Avšak závislost na těchto látkách a 

jejich předávkování končí obvykle otravou nebo smrtí.   

 

Příklad korejské ženy, modelky Hang Mioku, která podstoupila první kosmetickou úpravu 

svého obličeje ve 28 letech. Její závislost na dalších plastických operacích nebrala konce. 

Lékař dokonce odmítl další operaci, jelikož měl podezření na psychickou poruchu 

pacientky. Žena se ale svého zkrášlování nechtěla vzdát a napumpovala svůj obličej 

stolním olejem na vaření. Výsledek je katastrofální. Důsledkem bylo zvětšení obličeje a 

jeho naprosté zohavení. Tato žena zcela jistě trpí psychickou poruchou, protože k tak 

násilnému činu na sobě samém by se odvážil jen málokdo. Ona sama i přesto dál tvrdila, že 

je krásná. I přes provedenou záchranou plastickou operaci, kdy ji bylo z obličeje a krku 

odebráno nad 250 gramů cizích látek, vypadá stále hrozivě.  
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  Obr.10 / Hang Mioku v době největší slávy          Obr.11 / Hang Mioku po zákroku 

 

Závislost na dokonalém vzhledu opravdu dokáže obrátit život vzhůru nohama. Této ženě 

určitě. A věřím, že ji to šťastný život nepřineslo. 

Pod největším tlakem společnosti jsou mediálně známé osobnosti. Jejich vzhled je pro mě 

maximálně důležitý, je to něco co je živí a proto se také více či méně snaží vypadat co 

nejlépe.  Všem jsou jistě dobře známé osobnosti jako Michael Jackson, u něhož se 

domníváme, že jeho problém pramenil již z raného dětství. Touha stát se někým jiným byla 

obrovská. 

Uvedla bych také případ módní návrhářky Donatelly Versace, sestra módního návrháře 

Gianni Versaciho, který svěřil do jejích rukou módní značku a impérium Versace. Její 

obličej se od roku 1997 začal výrazně změnit a to k horšímu. Téměř po dvaceti letech 

úprav kouzlo z její tváře pod zákroky plastické chirurgie téměř zmizelo. Zatím stále sama 

žádnou úpravu veřejně nepotvrdila.  „I starší žena si může zachovat své kouzlo, které 

z obličeje vyzařuje, za předpokladu, že metody, které k tomu využívá, jsou použity jemně a 

citlivě k danému obličeji tak,  aby se nám z něj to kouzlo nevytrácelo. Pokud se snaha 

vrátit se o x let zpátky přežene, může dojít k tomu, že obličej působí poněkud nepřirozeně 

a v tomto případě až  poněkud komicky. Neúměrné zvětšení rtů, které do obličeje vůbec 

nezapadají. 

Někdy i nějaká ta vráska dodá obličeji jiskru a ten výsledek by nemusel být tak zásadní , 

pokud by se všechny metody používaly poněkud obezřetněji.“ , názor odborného 

plastického chirurga  Mudr. Tomáše Doležala z pražské kliniky Plastika Praha. [18] 
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 Obr.12 / Santo, Donatella, Gianni Versace                    Obr.13 / Donatella Versace 

 

Po shlédnutí desítek fotografií celebrit, které podlehly kultu krásy, mi hlavou probíhalo 

spoustu otázek, ale odpověď žádná. Proč je jejich touha a snaha udržet se věčně mladým a 

krásným tak velká? Nebo moc a peníze přemohou i zdravý rozum. Zřejmě ano. Stále 

nemohu pochopit proč cíleně ničí přirozené já, svou už tak hezkou tvář a nasazují umělou 

masku bez emocí. 
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3 PLASTICKÁ CHIRURGIE 

Kapitola týkající se plastické chirurgie je tedy chápana jako vyústění celého tématu a 

řešení psychických problémů žen. Ať je výsledek uspokojivý či nikoliv.  

Plastická chirurgie je obecný termín pro obor lékařské vědy, zahrnující rekonstrukční 

chirurgii a estetickou (kosmetickou) chirurgii.  

Termín plastická chirurgie, plastická adjektivum označuje sochařství, a pochází z řeckého 

plastikē (tekhnē), "umění modelovat" z  těla. [19]   

 

3.1 Dějiny a vývoj  

Plastická chirurgie je v dnešní době chápána jako problém, jako velký fenomén 

společnosti, ale také slouží při pomoci potřebným. Obor plastické chirurgie je z odvětví 

léčebné činnosti nejčastěji nesprávně chápán. Každý si pod tímto pojmem představí hlavně 

kosmetické zákroky a výkony z hlediska zdravotního jsou v podvědomí lidí až druhořadé.  

Dějiny oboru plastické chirurgie všeobecně sahají hluboko do minulosti. S naprostou 

přesností nemůžeme určit, kdy byly u člověka provedeny první plastické operace. 

František Burian ve své knize Nové obzory vědy, Plastická chirurgie uvádí skutečnost. „Je 

možno předpokládat, že roubování rostlinstva, které pochází z pravěkých dob, vzbudilo 

myšlenku přesazovat tkáně také u člověka a u zvířat. Další zkoumání, pokroky, zkušenosti 

výzkumem nabyté přispěly k tomu, že byla provedena operace tohoto typu také u člověka. 

Už od pravěku je v lidské tváři nejohroženější částí nos ve styku s nepřítelem. Jako znak 

spravedlnosti byl odsouzeným v minulosti odřezáván. Nos má tedy důležité postavení 

v kompozici celého obličeje a mnohdy je důležitým poznávacím znamením. Od tohoto 

zjištění pochází zjištění, že lidé trvali na náhradě obličejové části.“ [11]  

Poškození nebo ztráta části těla obličeje, končetiny je také záležitostí období válek. Lidé, 

vojáci, kteří utrpěli jakékoliv zranění ve válce a přežili, záhy hledají pomoc právě u lékařů, 

kteří je dokáží zbavit viditelných vzpomínek na nepříjemné období. Tato teorie všeobecně 

platí i dnes. Většinou ze zdravotních problémů jsou lidé nuceni podstoupit zákroky, které 

jim třeba změní život po fyzické stránce, ale i po té psychické.   

Staří Egypťané se vylepšováním živých příliš nezatěžovali, o to víc se věnovali mrtvým, na 

nichž prováděli výkony v mnohém připomínající práci plastického chirurga. 
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První zákroky plastické chirurgie byly samozřejmě bolestivé a nebezpečné. Přesto je lidé 

podstupovali v dobré víře, že se jim zlepší život. Touha po kráse je přece stejně stará jako 

lidstvo samo. Všechny zákroky byly prováděny bez jakéhokoliv umrtvení. 

Z dob starého Říma existují záznamy o plastikách nejenom nosu, ale také rtů a uší. Ti 

velmi obdivovali krásu nahého těla a snažili se jeho nedokonalosti opravit. Římský lékař 

Celsa také popsal a zaznamenal tak postupy vrozených vad, například rozštěp rtu.  Tyto 

postupy se však do dnešní doby zcela změnili díky technickému pokroku.  

Dále nastává úpadek, po rozpadu říše Římské. Další zmínky můžeme nalézt ve 14. – 16. 

století a to zejména ve vyspělé Florencii. Zde se nejednalo o plastickou operaci v pravém 

slova smyslu, jelikož je zákrok proveden právě zemřelému. 

Teprve v polovině 15. století je zaznamenám nárůst provedených operací. Odehrávalo se to 

většinou v Itálii, jelikož zde bylo tehdy lékařství na poměrně vysoké úrovni.   

Chirurg Branca v Catanii na Sicilii provedl v roce 1442 náhradu nosu pomocí kůže 

obličeje.  V druhé polovině 16. století se proslavil jako plastický chirurg Gaspar 

Tagliacozii, profesor na univerzitě v Bologni. Popsal a také doložil četnými výkresy 

způsob plastiky nosu z kůže paže i náhradu částí boltců a rtů. 

 

 
Obr.14 / Titulní list Taglicozziho knihy 
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 Jeho kniha „De curtorum chirurgia per insitione“ ( O chirurgii defektů vsazením ), první 

vědecká kniha o plastické chirurgii byla vytištěna v roce 1597. Dva roky na to Tagliacozzi 

zemřel. U církve to vzdudilo nepokoje, pobuřovala je jeho opovážlivost vměšovat se do 

činnosti boží.  Je napsáno, že se ty to zákroky v 16. století prováděli běžně na tržištích 

italských měst, po nichž italští chirurgové cestovali.     

Za to v 17. a 18. století se od plastických operací upouštělo úplně. V některých knihách se 

o nich mluví zkresleně. Nebyla kladena velká váha na defekty nosu či jiných částí.  Ten, 

který z panstva neměl to štěstí, pořizoval si zlaté, stříbrné či ze slonoviny vyrobené 

náhražky, které si nechával vyhotovit.  

Je velmi pravděpodobné, že italská plastika měla svůj původ v Indii. Zmínky o indické 

plastice se do Itálie dostaly prostřednictvím smělých italských plavců, obchodníků, kteří již 

začátkem středověku podnikali dlouhé cesty na daleký východ. 

 Do Evropy přišel podnět k oživení plastické chirurgie začátkem 19. století. V roce 1794 

byl vytištěn článek o plastice nosu, provedené indickým operátorem. Tento Ind byl ve 

službách anglické armády a upadl do zajetí svého pána. Byl mu uříznut nos a uťata pravá 

ruka za trest, že sloužil nepříteli. Byl poté vrácen anglickému velvyslanectví, když se ho 

velitel zeptal, odkud má jizvu na nose, dozvěděl se, že si nos nechal v Indii nahradit od 

lidí, kteří to v Indii prováděli. Popis operace byl pečlivě zaznamenám a za přítomnosti 

dvou anglických lékařů operace sledována.  

Počátek 19. století je doba, kdy se častěji provádí operace nejenom nosu, ale operace i 

jiného druhu. Plastická chirurgie prošla větším pokrokem, o který se zasloužili zejména 

Francouzi. Larrey, slavný Napoleonův chirurg, vypracoval návod pro přesun kožních 

pruhů v obličeji a jejich použití pro náhrady nosu i jiných. Tak zvaná francouzská plastika. 

Přes všechny výsledky nebyla ještě plastika ve všech ohledech dokonalá. Nedokázali 

například předejít infekcím a choroboplodné zárodky se často dostaly do rány. Tím se 

plastika znehodnotila a výsledek nebyl, díky nedostatečnému hojení a hnisání, takový jaký 

chtěli.  

Německý chirurg Dieffenbach v první čtvrtině 19, století vykonal spoustu pokusů na 

zvířatech. Přenášel části čenichů, jednotlivé vlasy i rohovku. Jednalo se o experimenty, při 

kterých nacházeli nové postupy a možnosti, které by pomohli lidem. Často však výsledky 

stále kazila následná infekce.  

Přes všechny velké pokroky, které byly dosaženy v minulém století, zůstaly plastické 

operace omezeny na jednotlivé výkony některých vynikajících plastických chirurgů.  
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Teprve první světová válka přinesla v této oblasti značné změny. Používání výbušných 

střel, plamenometů a mnohem náročnějších zbraní než v minulých válkách se také zranění 

způsobené těmito zbraněmi staly závažnějšími. Popáleniny těla, hlavně obličeje, 

znetvoření, ztráta některých částí těl i obličeje se vyskytovaly mnohem častěji než 

v dřívějších válkách. Tato vzniklá skutečnost zapříčinila neustálou péči a také rychlé 

zřízení stanic pro zraněné. 

 

Vývoj plastické chirurgie v Československu 

 

V první světové válce má svůj původ také Československá plastická chirurgie. 

František Burian, akademik a zakladatel plastické chirurgie u nás. 

František Burian zřídil stanici plastické chirurgie u VII. armádního sboru bývalého 

rakousko-uherské armády v Temešváru. Tato stanice se po převratu přesídlila do Prahy. 

Stanice plastické chirurgie se stala oddělením záložní vojenské nemocnice na Hradčanech.  

Osudy pražského ústavu jsou ukázkou toho, s jakými obtížemi se musela plastická 

chirurgie potýkat a jak bylo těžké získat uznání tohoto oboru. Během války přikládali 

plastické chirurgii velkou důležitost, ale po válce se na ni začínali dívat nevlídně.  

Podle mého názoru odsud pramení začátek, kterým plastická chirurgie dostala jiný ráz. 

Začátek, kterého lidé mohli využívat ve svůj prospěch a potěšení. Nárůst poptávky 

znamenal také zvýšení pracovních pozic a příval práce.  

Do roku 1929 nebyla plastická chirurgie připuštěna jako obor výuky, jelikož se ostatní 

obory cítily ohroženě a také proto, že plastická chirurgie byla pokládána spíše za umění 

než vědu.   

Také si myslíte, že tyhle dva pojmy mají spolu mnohé společného? Nepotřebuje člověk 

talent k tomu, aby bezchybně a s naprostým přesvědčením vykonával svou práci a podával 

tak nejlepší možný výkon, co nejlépe pomáhal ostatním lidem? Myslím, že ano. 

Nicméně příval práce a kvalitním lékařů se na umění plastické chirurgie jezdilo dívat i 

návštěvníci ze zahraničí. Mimo to k nám jezdili i jednotlivý cizinci na delší i kratší studijní 

pobyty.  

Svou práci předváděli naši odborníci například v Paříži na výročních sjezdech francouzské 

i mezinárodní společnosti plastické chirurgie.  
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Obr.15 / portrét Františka Buriana 

 

 

Vývoj od druhé světové války 

 

Pomalu se usazuje termín plastická chirurgie, i když má za zády nedůvěřivost společnosti, 

jako obavu ze všeho nového. Mnoho plastiků, kteří za války působili ve stanicích, se po 

válce věnovali kosmetickým úpravám. Ty se pro ně staly mnohem pohodlnější a také 

mnohem výnosnější než doléčovat vojenské poškozence. Příhodnější název pro takto 

zaměřené byl „estetická chirurgie“. Nebáli se pracovat v salonech a své služby nabízet 

v Americe, kde viděli největší odbyt. Tím byli pobouřeni mnozí z odborníků a snažili se 

oddělit tzv. estetickou chirurgii od plastické chirurgie v tom pravém, starém, slova smyslu.  

Teprve po druhé světové válce nastalo v celé věci vyjasnění. Plastičtí odborníci pochopili, 

že není nic špatného na tom, pomáhat i lidem s kosmetickým postižením, genetickým 

kosmetickým problémem. V opodstatněných případech, tj. u vad, které činí nositele 

směšně nápadným a působí mu duševní utrpení, které je schopno ho vyřadit z pracovní 

schopnosti. Pochopili, že i tato skutečnost může být vysoce ceněna.  

Působení tohoto oboru chirurgie ve druhé světové válce bylo ve všech armádách upraveno. 

V průběhu války byli vojáci za krátkou dobu po zranění převezeni letadly do příslušné 

stanice. To zaručovalo rychlost ošetření a kvalitu péče. Teprve tato činnost zajistila 

plastické chirurgie plné uznání.  
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Po druhé světové válce vznikly odborné ústavy plastické chirurgie ve všech zemích. 

V Anglii a v Americe skoro u každé větší nemocnice.  

Od roku 1932 je plastická chirurgie u nás uznána samostatným oborem. V Československu 

se také plastická chirurgie rozvinula způsobem, který dosahuje nejvyššímu světovému 

měřítku. V roce 1948 vznikl ústav v Brně, který je nyní také univerzitní klinikou. O rok 

později byla zřízena klinika plastické chirurgie v Bratislavě.   

Pokroky, kterých odvětví  chirurgie dosáhlo, jsou značné. Jedná se o zlepšení znecitlivění 

lokální i celkové a zlepšení možnosti zabránit infekci ran, ale také o zmírnění již vzniklé 

infekce. 

 

3.2 Moderní plastická chirurgie 

Dějiny moderní plastické chirurgie se začaly psát v šedesátých a sedmdesátých letech 19. 

století. 

Walter Ernest O'Neil Yeo (20. října 1890 - 1960) byl námořník v průběhu první světové 

války  a je první osobou, která využila moderní plastickou chirurgii.  Přesněji rekonstrukce 

obličejové části zahrnovala i celkovou rekonstrukci horních a spodních víček a části lícové 

tváře. 

 

 
Obr.16 / Podoba Waltera Ernesta O'Neila Yeo před a po zákroku 
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Plastická chirurgie se dostala do centra lékařské pozornosti a zákroky začaly být mnohem 

častější. S rozvojem rostl i zájem. Stále častěji se objevovali případy, kdy se jednalo o 

vylepšení těla, aniž by k tomu byl vážný zdravotní důvod. Pomoc lékařů začali vyhledávat 

i lidé, kteří byli zdraví a „nic jim nechybělo“, jen chtěli vypadat lépe.   

Jednou z nejčastěji prováděných operací je úprava velikosti a tvaru prsů, ženských a stále 

častěji i mužských. V dnešní době se rozdíly mezi pohlavím víceméně stírají, jelikož doba 

si žádá dokonalý vzhled bez ohledu na pohlaví.  

První zákrok, při kterém byla upravena ženská prsa, provedl lékař českého původů 

Vincenzem Czernym v roce 1895. Operoval jednačtyřicetiletou zpěvačku, která psychicky 

trpěla nesouměrností svých ňader vzniklé v důsledku nemoci. Použil přitom implantát 

vytvořený z tukové tkáně z nezhoubného nádoru rostoucího na jejích zádech. [20] 

 

Ke zvětšení prsů používali také parafínové injekce. V tomto případě byly následky 

katastrofální. Začali tedy pracovat i s dalšími materiály, přesněji na začátku 20. století 

zkoušeli materiály jako guma, slonovina, hovězí chrupavka a dokonce skleněné kuličky 

nebo injekce s lidským tukem. Při použití injekcí s lidským tukem vycházeli lékaři 

z myšlenky, že pokud bude použit materiál lidskému tělu vlastní, prsa budou vypadat a na 

dotyk působit přirozeně. Také by v tomto případě mohlo být menší riziko infekce a větší 

snášenlivosti při hojení.  Výsledky ale také nebyly až tak příhodné, jak doufali, proto se ve 

40.letech od této techniky upustilo. Tělo totiž tu přirozeně vstřebalo a prsa působila ještě 

více nevzhledně a nesouměrně. Následně se zkoumali nové technologie, nové přístupy 

v používání umělých materiálů.  

3.2.1 Fenomén jménem silikon                     

Ovšem zásadní změnu přinesl objev silikonu a později silikonových implantátů. V 

padesátých letech se používaly silikonové injekce, které dostalo přibližně asi 50 tisíc žen, 

zejména v Americe. Přímé použití silikonu sebou neslo vysoké riziko a mnoho žen muselo 

po zhruba deseti letech vyhledat odbornou lékařskou pomoc. V nejhorším případě totiž 

docházelo i k tomu, že ženě musela být prsa odejmuta úplně. To pro každou ženu znamená 

velké zásah do psychiky.  

V šedesátých letech nastoupil na scénu silikon a v roce 1962 vyvinul Thomas Cronin první 

implantáty vyrobené ze silikonu. V průběhu následujících deseti let se silikon používal k 

vylepšení snad každé části těla. 
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V roce 1963 byly poprvé použity silikonové implantáty i u nás a od té doby prodělaly 

mnoho změn.  

Implantáty první generace se vyráběly pouze ve třech velikostech a navíc často docházelo 

ke komplikacím v podobě jizev a tzv. kapsulárních kontaktur.9 Prsa jsou tvrdá a současně 

necitlivá. Kontaktury se mohou objevit jen v jednom ňadru nebo v obou. 

V 70. letech přišla druhá generace implantátů. I s těmito implantáty tohoto druhu byly 

spojeny nepříjemné následky. Často docházelo k tomu, že implantát praskl, v letadle 

„pískal“, stále se vyskytoval problém s kontaktury  a také jeho životnost nebyla příliš 

vysoká.  

V 80. letech se objevila třetí a čtvrtá generace implantátů. Byly již odolnější, trvanlivější a 

výrazně méně se u nich objevovaly pooperační komplikace. Což výrazně zlepšilo kvalitu 

poskytovaných služeb. 

Od let 90.tých se používají zatím nejdokonalejší implantáty páté generace.  

V současnosti se implantáty rozlišují také podle značek výrobců a každá klinika používá 

osvědčení druh implantátů nebo takový, který je pro pacientku nejvhodnější i co se 

velikosti týče. Velikosti implantátů se pohybují od 200 ml do 400 ml a doporučují se podle 

daných kritérií každé pacientce na míru. [21] 

Plastická chirurgie prodělává v dnešní době bouřlivý rozvoj stejně jako další odvětví 

medicíny. Vše je dáno současným trendem, to znamená udržet si mladistvý a přitažlivý 

vzhled. Plastická chirurgie je laickou veřejností často zaměňována za chirurgii 

kosmetickou či estetickou. Ta je však pouze součástí celé plastické chirurgie.  

Novinkou je také použití vlastního tuku při zvětšení prsou, který se získá při liposukci 

jiných partií těla. Tuk ale před aplikací do prsou projde čištěním a jsou do něj přidány 

kmenové buňky. Zákrok se provádí jen v částečné anestezii. Zhruba po měsíci se prsa zcela 

zhojí a není poznat, že prošla zvětšením. Vypadají a i na pohmat působí zcela přirozeně. 

Vracíme se tímto způsobem k přirozenosti těla?  

 

                                                

 

9  ztvrdnutí tkáně okolo prsního implantátu 
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3.3 Krása očima plastického chirurga 

Zda-li mohu zvážit, je-li plastický chirurg pouhým nástrojem lidí, kteří neodbytně touží po 

dokonalejším zevnějšku, nebo zachráncem zbloudilých duší na zemi, nejsem si zcela jista. 

Zřejmě na obou těchto popisech bude kousek pravdy. 

Zastávám názor, že plastický chirurg by měl být na prvním místě nejen vynikajícím 

lékařem s uměním proměnit skutečnost v sen, ale také vnímavým člověkem a 

psychologem. Být takovým člověkem, který má v rukou otěže a drží mantinely na svém 

místě. Měl by umět dobře posoudit danou situaci, problém a s nejlepším vědomím jej řešit 

opodstatněným způsobem. 

Plastické operace jakéhokoliv druhu jsou zásahem do těla člověka, po kterém zůstane jizva 

i na duši v podobě pocitů a zkušenosti z dané situace. Kvalifikovaný plastický chirurg se 

snaží, aby rána na duši i na těle byla pokud možno co nejmenší.  

Jak tedy vybrat toho nejlepšího člověka, plastického chirurga, kterému svěříte své tělo? Na 

různých internetových portálech se vedou diskuze a ženy si sdělují své osobní zkušenosti 

v této oblasti. Vždy je také uvedeno jméno lékaře a klinika, na které vykonává praxi. Je 

samozřejmostí si ohledně výběru chirurga zjistit co nejvíce možných informací. V dnešní 

době se objevují i takový, kteří obor nevystudovali a nemají žádnou odbornou praxi.  

 Příklad : V Miami je znám případ transsexuálního muže, který svým taktéž 

transsexuálním pacientům aplikoval směs cementu a přírodního oleje do těla. Tento 

otřesný čin spáchal i na sobě samém. Toužil po větších hýždích a tak se mu jich i dostalo. 

Výsledek je naprosto zarážející a o zdraví a morálnímu přístupu se nedá ani hovořit.  

Jak se k tomuto problému staví lékař? 

Z průzkumu mohu tvrdit, že lékaři dávají přednost přirozenosti a přirozený vzhled 

výsledné plastické operace je pro mě velmi důležitý.  Například tvar prsních implantátů 

není vždy stejný, existuje více profilů, tak aby výsledný tvar prsu byl co nejpřirozenější 

k dané postavě.  

Mudr. Lišaník Štefan se k problému neestetických operací staví jednoznačně. „Pokud si 

žena žádá nerealizovatelný nebo nevhodný zákrok, jsem ochoten ji odmítnout. Zvláště u 

operace nosu je to celkem významný počin. Nerealizovatelná přání jsou dokonce 

kontraindikací vlastní operace.“, říká lékař. 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 50 

 

                        

              Obr.17 / prsní implantáty                               Obr.18 / profily prsních implantátů 

 

             

 

Obr.19 / způsoby jeho uložení v těle, kožní řezy 

 

 

Obr.20 / ilustrační foto 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 KRÁSA  MÓDY   

V této kapitole bych ráda představila projekty či návrháře, kteří mě inspirovali k vytvoření 

módní kolekce „Perfect lie“.  

V základu jsem se inspirovala již zmíněným vědním oborem – plastická chirurgie. Již 

samotná tato problematika mi poskytla mnoho cest a zdrojů, jakou formou sdělit své 

myšlenky. Především princip zákroků, příprava pacienta k operaci – zakreslování linií, 

které značí úpravu těla a rozmezí, ve kterém je úprava prováděna – a předoperační či 

pooperační péče.  

Jelikož záměrem je mírně šokovat, dala jsem přednost výtvarnému zpracování kolekce.  

Sruli Recht mě jako designér doplňků a pánské módy inspiruje především svou surovostí, 

kterou vkládá do svého designu. Jeho experimentální přístup, s kterým nachází nové a 

jedinečné formy. Pracuje hlavně s kůží, dřevem, papírem a sklem. Přírodním materiálem, 

kterému dává estetickou a funkční hodnotu.  

 

 

Obr.21 / When gravity fails FW/11     

Obr.22 / R¿ng Rough Diamond Rings by Sruli Recht 

 

Alexander McQueen  -    Jeho tvorba mě stále inspiruje ve smyslu konceptuálním. 

Ohromuje svým vyprávěním daného tématu, dokáže prostřednictvím módy a konceptem 

svých projektů vyjádřit myšlenku, kterou chce ostatní upozornit, na něco poukázat, své 

názory sděluje prostřednictvím oděvu.  Jen s úžasem sleduji fashion show, která vyvolává 

dojmy, pocity, umí šokovat. Nádherně zároveň dokáže vyjádřit postavení ženy, její krásu, 

ale také tu hříšnou stránku osobnosti, světa.   
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Fashion show WOMEN'S SPRING/SUMMER 2001 je dokonalou ukázkou jeho umění. 

   

Obr.23, 24 / blood dress, WOMEN'S SPRING/SUMMER 2001 

 

  

Obr.25 / WOMEN'S SPRING/SUMMER 2012 by Sarah Burton 

 

Iris van Herpen mě fascinuje svými dokonalými strukturami. Tvarosloví je do posledního 

detailu propracované. Hledání a experimentování s tvary a liniemi vede k dalším 

možnostem, které oděv a jeho zpracování nabízí.  Tvaruje tělo i do větších deformací. 

Využívá i nových technologií – 3D tisk a nebojí se odlišností. V módě vidí umění ne jen 

komerci. 
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Obr.26 / Iris van Herpen S/S 2011 

 

Orlan  -  „umělkyně vlastního těla“ –  mé osobní označení ženy, která umění vytváří přímo 

prostřednictvím svého těla. V tomto směru jako jediná umělkyně radikálně pracuje se 

svým tělem a přetváří vlastní podobu vzhledem ke stavu mysli – „Carnal Art“ („Živočišné 

umění“). Jejím cílem není však dosáhnout absolutní dokonalosti či krásy.  Je inspirací 

v postoji lidského těla vzhledem ke společnosti. Plastické operace, které podstupuje, 

probíhají způsobem performance, divadelním představením.  

 

 

Obr.27 / Proměny Orlan 
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5   „PERFECT LIE“ 

Oděvní kolekce je inspirována tajemnem ženské krásy, touhou po dokonalosti, potlačení 

přirozené osobnosti pod tlakem společnosti.  

Chceme být někým jiný, zajímavějším, krásnějším podle módního vzoru krásy? Ideálu,  

kterému se ze všech sil snažíme vyrovnat a přitom si mnohdy neuvědomujeme, že se nám 

odcizuje naše vlastní já. Toužíme po krásném, perfektním světě plného krásných 

dokonalých lidí? Dokonalých zvenku, ale umělých uvnitř. Ženy chtějí být až tak dokonalé 

stejně jako figuríny ve výlohách. Symetrická tvář, postava, krásně tvarovaná plná ňadra, 

dokonalé křivky těla. 

Žena a její skutečná krása, ta přirozená, jemná a lidská, se stává spotřebním zbožím v 

rukou plastických chirurgů. Potlačení přirozeného vzhledu se stává jakýmsi odosobnění. 

Tímto opravdu dokážeme dokonale lhát sami sobě i druhým. Je to jen maska, kterou 

nasazujeme každý den, jen proto, abychom se uchránily vnějšímu světu? Nebo je to maska, 

kterou svět nasadil nám, protože jedině tak uspějeme? 

Snaha poukázat na problém dnešního komerčního světa, který nic jiného než dokonalou 

dokonalost nepřijímá a snaha žen tiše následovat trend plastických estetických zákroků. 

Ženy se tímto stávají obětí vlastní krásy. 
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5.1 Barevnost a materiály 

Barevnost 

Barevnost celé kolekce je volena vzhledem ke koncepci tématu.  

Charakteristická barevnost vzhledem k člověku a plastické chirurgii. Přirozenost - 

nepřirozenost. Jednoznačný kontrast barev podtrhuje silný pocit, který se dostaví už jen při 

pouhém zamyšlení se nad plastickou operací, přetváření lidského těla pomocí skalpelu. 

Vložit svůj osud do rukou plastického chirurga. Kontrast ženské touhy, vášně, splnění si 

svého snu s racionálními úvahami lékařství. 

Jedná se o následující barevnost :  bílá, tělová (béžovo-růžová), černá, červená 

Barvy představují důležité aspekty. Bílá a tělová barva je barva těla, ženské duše, 

přirozenosti.  Černá barva zde představuje tajemno, negaci, risk v souvislosti 

s podstoupením operace, nevědomost nad výsledkem. Červená barva je zde barvou vášně, 

touhy, ženskosti a především krve. 

Materiály 

Použité materiály jsou také v souladu s konceptem kolekce oděvů. Použitím převážně 

přírodních materiálů imituje dané téma, které je o člověku, tělu a jeho přirozenosti 

v souladu s umělým, nepřirozeným materiálem. 

Při tvoření modelů pracuji s výztužným materiálem - kostice typ B, 8 mm. Prošívací 

kostice této šířky esteticky nejlépe vyhovovala mým požadavkům. Pomocí kostic v metráži 

jsou modelovány tvary a linie zdůrazňující problémové partie ženského těla.  

Od použití tohoto prvku se odvíjí použití pleteniny. Pletenina dovoluje velké tvarování, 

které vystihuje linii oděvu. Je kladen důraz na linie tvarů těla, pletenina umožňuje 

zvýraznění těla přirozenou cestou. Jedná se o strojově plisovanou pleteninu. Šířka 

plisování je 1 cm.  Složení materiálu : bavlna, viskóza, polyester, elastan. 

Dále je použita kůže přírodního charakteru. Jelikož se celým tématem zaobírám vizuální 

podobou ženského těla, kůže a její charakteristický vzhled dodává oděvům výraz a jistou 

dávku surovosti.  

 Zvolila jsem přírodní kůži, teletina v bílé barvě pro svou jemnost a kůže brašnářská, šířka 

v řezu 2 mm, černé a červené barvy.  
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5.2 Zpracování 

Koncept kolekce „Perfect lie“ je založen na výtvarném zpracování sedmi modelů. Jedná se 

převážně o modely šat, jako ženského elementu. Kolekce dále obsahuje doplňky z kůže a 

lakované pleteniny. 

Hlavním prvkem, základním pro zpracování modelů, jsou kostice v metráži. Pomocí kostic 

všívaných do materiálu (pleteniny) mohu vytvářet nepřeberné množství tvarů a linií. 

Využila jsem také prostorového efektu, kterého je možno docílit. Tím získá model větší 

dynamiku, další rozměr. Kostice, výztužný materiál pomocí, kterého je možno dosáhnout 

požadovaného tvaru, např. spodního okraje, tvarování jednotlivých dílů. Střihové řešení 

modelů je možno určit jen v základu. Jednotlivé díly materiálu jsou aranžovány na 

krejčovské panně, výsledný střih tedy nelze určit. Aranžování vycházelo intuitivně z dané 

situace, podle momentálních pocitů a celkového vnímání věci. Tímto se do každého 

modelu podepsala větší či menší energie, nálada, mé vlastní já. Představuji intimní zpověď 

na téma, které bych přirovnala k rovnici –  

člověk  + plastická chirurgie = dokonalá lež („Perfect lie“) 

 

Kostice představují linie dokonalého těla, krásy tedy jizvy, které zůstávají na těle po 

operativním zákroku více či méně viditelné, jizvy těla i duše. Jizvy duše jako vzpomínku 

ať už dobrou či špatnou. 

Výběr materiálu jsem přizpůsobila ke konceptu celé kolekce. Materiál přirozený, jemný, 

přizpůsobivý, blízký tělu, lehká průsvitnost - plisovaná pletenina.   

Dalším materiálem je přírodní kůže. Zpracování kůže bylo pro mě poměrně obtížné. 

Absolutní přesnost ve střihu je velmi důležitá. Vlastnosti kůže a její povrchová úprava 

nedovolují chybného kroku v kompletaci střihových dílů. Vpichy šicí jehly zůstávají 

viditelné. (např. model č. 1 – body se šněrováním z přírodní kůže, teletiny v bílé barvě). 

Přesto byla tato zkušenost pro mne velmi inspirující a motivující k další tvořivé práci. 

Dále používám techniku lakování. Textilní materiál pod působením laku, který se 

rovnoměrně rozetře po ploše, ztvrdne a zůstává v žádaném tvaru. Textilní materiál se 

napne na jakoukoliv formu, v tomto případě jsem využila plastové krejčovské figuríny. 

Výsledek, který se dostaví zhruba po čtyřech hodinách pomalého schnutí, se liší podle 

hrubosti textilního materiálu. Materiál dostává tak zcela jiný charakter, působí plastovým 
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dojmem a větším či menším leskem. Lesk je ovlivněn počtem vrstev laku, které jsou 

postupně nanášeny. Jemnější materiál lépe podléhá laku, snadněji se tedy tvaruje do 

větších detailů formy. Nechala jsem se inspirovat tvary ženského těla. Cílem použití této 

techniky bylo dosáhnout myšlenky vkládání umělého předmětu do přírodního materiálu. 

Stejně jako princip plastické chirurgie, kde umělý materiál podrží přírodní tkáň lidského 

těla (prsní implantáty).    

Celá kolekce je držena v symetrickém tvarování a vytváření prostorové struktury. 

Zrcadlení tvarů znázorňuje ideální harmonii a dokonalost. 
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5.3 Skici, návrhy variant 

5.3.1 Model č. 1 

 

Obr. 28 / model č. 1 
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5.3.2 Model č. 2 

 

Obr. 29 / model č. 2 
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5.3.3 Model č. 3 

 

Obr. 30 / model č. 3 
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5.3.4 Model č. 4 

 

Obr. 31 / model č. 4 
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5.3.5 Model č. 5 

 

Obr. 32 / model č. 5 
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5.3.6 Model č. 6 

 

Obr. 33 / model č. 6 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 65 

 

5.3.7 Model č. 7 

 

Obr. 34 / model č. 7 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 66 

 

Návrh č. 1 

 

Obr. 35 / návrh č. 1 
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Obr. 36 / návrh č. 2 
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III.  PROJEKTOVÁ ČÁST 
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6 FOTODOKUMENTACE  
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ZÁVĚR 

Závěrem své práce bych ráda poukázala na řešení tématu a jeho zpracování.  

 Ve své bakalářské práci jsem se zabývala především tématy a otázkami, které jsou pro mě 

důležité. Zahrnují oblast vědění o člověku samotném, zejména ženy, a psychologii v 

určitém období věku a moderní doby. Jsou zde řešeny otázky týkající se chtíče, touhy po 

tom, co nám nebylo od přírody dáno. Touha, chtíč, nadšení. To vše může vést ke stálé 

nespokojenosti, závislosti na něčem o čem jsme přesvědčeni, že je nám ku prospěchu.  

 Se svou bakalářskou prací a jejím řešením jsem velmi spokojena, protože jsem dokázala 

naplnit své vidiny a přenést v realitu. Podařilo se mi vyjádřit názor, osvětlit svůj pohled na 

téma, které je v současné době velkým fenoménem, mnoho lidí v něj propadá a nevidí 

hranice, které plastická nebo chceme-li estetická chirurgie umožňuje snadno překročit.  

Praktické řešení kolekce, práce s materiálem, kůží, mi přineslo mnoho nových poznatků a 

zkušeností po technologické stránce. Utvrdila jsem se v pravdě, kterou mi řekl jeden 

moudrý člověk a s materiálem jednat tak přirozeně jak je on sám.  Možnost experimentovat 

s materiálem, pleteninou, rozšířila mé obzory a hranice kreativního myšlení, což je pro 

mne velkým přínosem, na kterém mohu stavět.  

Bakalářská práce je pro mne také důležitým mezníkem, jak v osobním tak v profesním 

životě. Mezník, který udává smysl novým myšlenkám, směr a chuť tvůrčí práci. 
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