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4. UVOD 
Naša zunanjost je nekaj, kar nam je vsem zelo pomembno, sploh nam mladostnikom. Kot najstnici 
naju  zanima kako družbena kritika vpliva na nas in na naš videz, ter kakšno mišljenje ima današnja 
družba o idealnem telesu.  
 
 

5. CILJI 
Cilji raziskovalne naloge so potrditi ali zavreči hipoteze, ki sva jih postavili, raziskati idealne podobe 
teles skozi zgodovino, ter kakšen vpliv imajo na nas in na našo okolico. Ugotoviti želiva kakšen pomen 
ima na nas videz, posebej na našo samopodobo, ter med seboj primerjati ženski in moški spol. 
 

6. HIPOTEZE 
1. Predvidevava, da mladi vedo, kako izgleda idealno telo ženske oz. moškega. 
2. Predvidevava, da je ocena lastne vrednosti (samopodoba) višja pri posameznikih, ki 
zadovoljni s svojim videzom. 
3. Predvidevava, da je zunanji videz najpomembnejši pri mladostnikih. 
4. Predvidevava, da je s svojim videzom zadovoljnih več fantov kot deklet. 
5. Predvidevava, da so množični mediji glavni dejavniki, ki oblikujejo idealno telo v družbi. 
6. Predvidevava, da se mladi za doseganje idealne podobe telesa najpogosteje poslužujejo 
diet. 
 
 

7. METODE RAZISKOVANJA 
Pri najini raziskovalni nalogi sva uporabili metodo ankete. Za to metodo, sva se odločili, da sva prišli 
do različnih podatkov in stališč. Anonimne podatke sva obdelali in jih med sabo primerjali. Uporabile 
sva vprašanja zaprtega, odprtega in polodprtega tipa vprašanj. 
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8. POVZETEK 
Raziskovalna naloga opisuje družbeno konstrukcijo idealnega telesa ter vpliv samopodobe na 
posameznika, kako na našo predstavo telesnih idealov vplivajo družbeni vplivi (množični mediji).   
 
V teoretičnem delu raziskovalne naloge sva predstavili zgodovinski pregled idealnih teles skozi čas, od 
prazgodovine, do sodobnosti. Posebej sva se posvetili predstavitvi razumevanja idealnega telesa v 
modernih potrošniških družbah. V drugem delu teoretičnega dela, sva predstavili razlike v 
razumevanju idealnih teles po različnih kontinentih. 
 
V empiričnem delu sva analizirali izvedeno anketo, s pomočjo katere sva potrdili oz. zavrnili 
postavljene hipoteze.  
 
Ugotovili sva, da se ljudje skozi zgodovino ukvarjajo s svojim izgledom, se želijo približati idealnemu 
telesu. Ta se je skozi čas spreminjala. Skupne lastnosti so se obdržale, te so vitkost, mišičasto telo, 
ženske obline… V zadnjih desetletjih na našo predstavo o idealnem telesu najbolj vplivajo množični 
mediji. 
 
Telo po eni strani imamo, je biološka danost, na katero vpliva genetski zapis, na katerega ne moremo 
vplivati in določa razvoj in omejitve telesa. Po drugi strani pa telo smo, je družbena kategorija, o 
kateri ima vsaka kultura določene predstave, kakšno naj bi bilo. Prav zato lahko govorimo o družbeni 
konstrukciji telesa, ki velikokrat poskuša prestopiti biološke meje. 
 
Ključne besede: samopodoba, idealno telo, množični mediji, kulturno nasilje nad telesom.  
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9. TEORETIČNI DEL 
 

9. ZGODOVINSKI PREGLED LEPOTNIH IDEALOV SKOZI ČAS 
Na razvoj človekove telesne samopodobe imajo pomemben vpliv kulturne predstave o privlačnem in 
zaželenem telesu. Te so se skozi stoletja precej spreminjale. V zgodovini so se največkrat z 
lepotičenjem lahko ukvarjali samo najvišji sloji, ki so na ta način izkazovali svojo civiliziranost in 
prestižnost. Če pogledamo po sedanjih družbenih idealih, bi odvečni kilogrami veljali za nekaj, s čimer 
se ljudje ne radi hvalimo, a v obdobju srednjega veka je to veljalo za nekaj zelo privlačnega in prikaz 
bogastva. Prav tako se zdi nenavadno, da bi (za današnje standarde zahodne družbe) velik nos, lahko 
pri grškem umetniku vzbudil val navdušenja in pristnega občudovanja. Ne samo, da se okus, kaj je 
lepo, spreminja glede na starost, kulturo in čas enega človeka, ampak se spreminja tudi nek splošen 
okus človeštva na premici zgodovine. 
 

9.1 PRAZGODOVINA 
Razlika med ženskami in moškimi se je začela že v prazgodovini, ko so se začeli razlikovati po delu. 
Moški so bili zadolženi za lov, gradnjo, bojevanje, zato so se tudi razvili kot močnejši, večji, imajo 
večja pljuča in okostje, poudarek je na mišicah (v puberteti pridobivajo mišice, ženske pa večinoma 
maščobo). Medtem so se ženske ukvarjale z nabiralništvom, pripravljanjem hrane, čuvanju, rojevanju 
otrok ipd. in so si tudi tako pridobile svoje »ženstvene« značilnosti postave, kot so močnejši boki (tudi 
za rojevanje), manjša postava, maščobe, manj mišic. Tisočletja nazaj je bilo za ljudi najzgodnejših 
kultur lepo tisto, kar je bilo zdravo in je omogočalo preživetje. Bolj kot v obrazu, pričeski in vitkosti so 
takšne kulture iskale lepoto ženske v polnih oblinah, ki so obljubljale plodnost, rodovitnost in 
nadaljevanje rodu. «Ideal ženske podobe se največkrat označi z imenom Venera. Prvi tak primer sega 
že v starejšo kameno dobo, natančneje 30.000 let pred našim štetjem. Že takrat je obstajalo idealno 
telo, vendar iz drugačnih razlogov kot danes, zato je tudi občutno drugačno. Tako imenovana 
Willendorfska Venera predstavlja absolutno nasprotje današnjemu idealu lepote. Njene obilne prsi, 
trebuh, stegna in zadnjica so izraz izobilja, plodnosti in preskrbljenosti s hrano. Podobno tudi 
upodobitve moških iz tega obdobja v glavnem prikazujejo mišičaste in še vedno rahlo obilne moške, 
kar tako kot pri ženskah pomeni preskrbljenost.« (Metka Kuhar, 2004). 

 

Slika 1 Willendorfska Venera 
(https://www.rtvslo.si/kultura/razstave/ob-obletnici-willendorfske-venere/156152) 
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9.2 STARI VEK 
»Stari Egipčani so cenili prefinjenost in eleganco, od prakultur pa so se začeli razlikovati tudi po tem, 
da zdravje ni bilo več glavni kriterij za lepoto: za poudarjanje slednjega so kdaj uporabljali ličila, ki so 
lahko zdravje močno načela, saj so bila lahko narejena tudi na osnovi težkih kovin, močno dražečih 
snovi. Prav od njihovega časa dalje se človeštva drži izrek, da je za lepoto treba potrpeti.« (Gaja 
Klarendič, 2015). 

» V starem Egiptu je nastal doprsni kip Tutankamonove matere Nefretete, ki se ji pripisuje status 
najlepše ženske v starem veku (že njeno ime samo pomeni »Lepota, ki prihaja«). Kot pravo nasprotje 
Willendorfske Venere je najbolj znana po vitkem obrazu in vratu, predstavlja vitkost in elegantnost. 
Prav tako se od Willendorfske Venere razlikuje v podrobnostih na obrazu. Venera sploh nima 
izklesanega obraza, pri Nefretete pa  je poudarek prav na obraznih potezah in je celo naličena. Tukaj 
se dobro vidi sprememba telesnega ideala z razvojem družbe. V času starega Egipta so bili (vsaj višji 
sloji) s hrano dobro preskrbljeni, zato obilnost ni bila več ideal, ampak sta jo zamenjali eleganca in 
vitkost.« (Metka Kuhar, 2014).  

Podobno spremembo lahko opazimo tudi od srednjega veka do moderne dobe, ko je ideal spet 
vitkost. Egipčanke so bile znane po tem, da so že poznale lepotne rituale, trike, skrivnosti, ki so še dan 
danes temelj rutin in vsakodnevnega nadgrajevanja. V tem obdobju je pomembno to, da se je 
poglavje o kultu lepote začelo takoj, ko so se ženske uspele vsaj nekoliko osvobajati temeljnih skrbi za 
dom in družino.  

Tako kot v Egiptu so vzporedno izoblikovane civilizacije v Grčiji in kasneje v Rimu začele svoje obdobje 
lepotnih idealov. »Ideal telesa v antični Grčiji se vidi v številnih kipih, ki so v glavnem nastali v 
klasičnem obdobju. Po večini so to moški akti, vendar je tudi veliko upodobitev ženskega telesa, ki pa 
je po navadi prekrito z draperijo. Iz tega sklepamo, da je bil poudarek idealnega telesa na moških. Pri 
kipih, kot je Metalec diska, vidimo, da je poudarek na atletskem, mišičastem telesu, na gibčnosti, lepi 
drži, samoobvladanosti. Ker so se stari Grki ravnali po pravilu zlate sredine, pa idealne podobe ni 
predstavljalo le lepo telo, temveč tudi dobre značajske vrline. Zanje je bila lepota »idealna lastnost, 
znak harmonije. Pomembna je bila simetrija, zlati rez, ravnotežje (grški umetniki so imeli celo 
oblikovan načrt natančne anatomije popolnega ženskega telesa). Hkrati pa so verjeli, da lepota telesa 
izraža božansko lepoto – lepoto duše. Pri moških naj bi tako lepo in mišičasto telo izražalo 
neodvisnost, samonadzor, moralno moč, neustrašnost – možatost (to so značilnosti herojev). 
Podobno kot v antični Grčiji tudi umetnost Rimskega cesarstva poveličuje vitko in mišičasto telo 
vojaka in zaničuje debelost. Ker pa so Rimljani ljubili gostije in pojedine, so hrano bljuvali, da se ne bi 
zredili (tako bulimično vedenje je bilo družbeno sprejemljivo). V nasprotju z Grki pa so se Rimljani bolj 
zanimali tudi za obrazne poteze, saj naj bi bil obraz zrcalo značaja (duše). To se vidi pri rimljanskih 
kipih, ki imajo dodelane tudi obraze.« (Metka Kuhar, 2004). 
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Slika 2 Egipčanska kraljica, ki predstavlja ideal lepote  
(https://www.rtvslo.si/kultura/novice/bo-razkrita-velika-skrivnost-kje-je-pokopana-nefreteta/371646) 

9.3  SREDNJI VEK 
Obdobje srednjega veka, zlasti v Evropi (italijanska renesansa, Francija) so se družbeni ideali kar 
precej spremenili. Mišičasta, suha postava družbeno ni bila več sprejemljiva, kakor tudi ne zagorela 
polt. »V srednjem veku je lepotni ideal poudarjal razlike med družbenimi razredi. Zaradi slabe higiene 
v tem obdobju je bila najlepša čista koža. Nepravilnosti so kazale na nečistočo in s tem na nizek 
družbeni status. Prav tako je bila pomembna polt. Višji sloji so se od kmetov, ki so po cele dneve 
delali na soncu, ločevali po bledi koži. Zato so jo pogosto, vsaj v poznem srednjem veku, poudarjali s 
pudranjem (tako ženske kot moški).«(Cabre, 2014).   

V srednjem veku so si ženske v Evropi kožo svetlile s pudrom iz krede in svinca. Bleda koža je bil 
zaželena, saj je bila znak bogastva. Njegova uporaba je bila  priljubljena v času vladanja britanske 
kraljice Elizabete I. (1533–1603). Za videz bele polti so uporabljali različne mešanice, belemu svincu 
so primešali kis. Za dodatni sijaj in belino kože so to premazali še z beljakom. Problematičen pri tej 
mešanici je bil svinec, ki je strupen. Na koži je puščal razjede, kar so prikrivali z novimi nanosi svinca. 
Ta je lahko povzročil tudi izpadanje las, neplodnost, v skrajnih primerih zastrupitve pa tudi odpoved 
organov, komo in smrt. 

»Zaradi asociacije na nečistočo, ki je spremljala kožne nepravilnosti, se je v srednjem veku razširilo 
prepričanje, da je vse, kar je lepo dobro, in vse, kar je grdo slabo. Tako so stare ženske, ker so imele 
gube, veljale za grde, slabe in nevarne. Nasprotno pa je za stare moške veljalo, da so bolj častitljivi in 
izkušeni. Podobno se kaže pri vitezih, ki so pogosto imeli brazgotine na obrazih, vendar zaradi tega 
niso veljali za grde, temveč še toliko lepše, ker je bil to dokaz njihovega poguma. Tako se dobro kaže 
takratna vloga žensk in moških v družbi – vrednost ženske je bila neposredno povezana z njeno 
lepoto, vrednost moškega pa z moralnostjo značaja. Ker je bil srednjeveški lepotni ideal povezan z 
razkazovanjem visokega družbenega statusa posameznikov, je bil ta ideal za ženske in moške dokaj 
podoben. Lepa je bila bela polt, svetli lasje, mehka koža brez nepravilnosti, visoko ukrivljene obrvi, 
ponekod celo visoko čelo, velike in okrogle oči, raven, majhen nos, polne, rdeče ustnice, lep vrat. 
Sicer je za lepo veljalo bolj sloko telo (vsaj pri mladih), ampak je bilo – zaradi nakazovanja na visok 
status – lepo tudi obilnejše telo. Ženske naj bi imele majhne, okrogle prsi in čim manj poraščeno telo 
(to so dosegle z depilacijo), kar je nakazovalo njihovo ženstvenost, moški pa so si kot nasprotje 
puščali brade, ki so bile znak njihove možatosti.« (Cabré, 2014). 
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Slika 3 Ženske v srednjem veku (https://www.frizerska.si/frizerstvo-skozi-cas/) 

9.4  NOVI VEK 
V obdobju med 15. in 18. stoletjem, je močen vpliv imela renesansa. Umetniki so se zgledovali po 
grških in rimskih idealih. V ospredje je prišla simetrija, harmonija, proporci, hkrati se je tudi ohranil 
ideal čistosti, elegance in gracioznosti iz poznega srednjega veka.  »Zaobljeni trebuhi so bili zopet iz 
mode, v srednjem veku skrite prsi pa so ponovno postale popularen del ženskega telesa. Rdečelične 
baročne lepotice so imele poleg obilnih prsih tudi obline zadnjice, stegna in trebuhe. Cenjene frizure 
so bili bogati kodri, trenda likanja las takrat niso poznali; če polnosti las niso dosegli samo s 
kodranjem, so se za večjo učinkovitost posluževali lasulj. S korzeti je počasi prišel v modo ozek pas in 
široki boki. Ženske manekenke iz začetka 20. stoletja prav v ničemer ne spominjajo na manekenke, ki 
jih na modnih brveh srečujemo danes; bile so mnogo bolj zaobljene, njihovi obrazi so bili, če se je le 
dalo polni, lica pa zalita.« (Gaja Klarendič, 2015). 

»V 17. stoletju se značilnosti baroka kažejo tudi na idealu telesa. Idealno moško telo postane 
obilnejše, obleke pa so zelo pompozne. Idealno žensko telo je zopet bolj zajetno, z okroglim 
trebuhom. Ta ideal se odlično vidi na Rubensovih Treh gracijah. Lepe so še vedno majhne in čvrste 
prsi, veliko oprsje naj bi imele le grde, stare ženske – čarovnice. Proti koncu 17. stoletja pa se to 
spremeni. Idealne postanejo večje, bolj okrogle prsi, ozek pas in zajetni boki ter zadnjica. Prsi  in 
zadnjica so postali in ostali bolj erotični kot trebuh. Ta ideal se je prenesel na začetek 18. stoletja, ko 
je postal idealen »osji« pas, ali t. i. oblika peščene ure. S tem je damski videz postal eleganten in mil. 
Do konca 18. stoletja so bili v uporabi že stezniki, krinoline in podložki pod pasom, ki so skrbeli za 
privzdignjeno oprsje, ozek pas in obilne boke ter zadnjico (Metka Kuhar, 2004).  

Prav tako je modni hit postal steznik ali korzet, ki je bil obvezen del ženske garderobe že od 14.stol in 
se je prvič pojavil v Franciji. Dve stoletji kasneje je postal priljubljen po celi Evropi .Zanj je bilo 
značilno zategovanje do onemoglosti in nato vidno vitek ženski pas in ravna drža.  Leta 1908 je 
francoski zdravnik Ludovic O'Follow v svoji knjigi Le Corset opozoril na nevarnosti nošenja steznika. 
Ta lahko ukrivi hrbtenico, spremeni postavitev notranjih organov, vpliva na položaj reber in otežuje 
dihanje. Francoski zdravnik je v začetku prejšnjega stoletja svoje ugotovitve podkrepil tudi z 
rentgenskimi posnetki, ki so pokazali posledice nošenja steznika na kosteh in organih. 

Lasulje so še posebej v 18. stoletju postale eden od pomembnih znakov bogastva, ugleda in lepote, 
zato je veljalo, da morajo biti čim večje in razkošnejše. A težava pri tem je bila, da so isto nosili po več 
tednov in da jih niso prali, petične dame pa so si jih pritrjevale s prašičjo maščobo. Ta in druga v 
lasuljo ujeta umazanija je privlačila uši in druge žuželke, zato je postala vsakdanji modni pripomoček 
palčka za praskanje med goščo teh umetnih las. Ker je bila čez noč lasulja vabljiva za podgane, tudi ni 
bilo redko, da so jih spravljali v kletke. 
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Slika 4 Moški in ženske v srednjem veku (http://projekti.gimvic.org/2017/2d/moda/gotikainrenesansa.html) 

 

10. RAZUMEVANJE IDEALNEGA TELESA V MODERNIH DRUŽBAH 
»Lepotni ideali danes pa so še vedno vse prej kot enotni: iste multinacionalke na enem delu sveta 
prodajajo kreme za samoporjavitev, na drugem koncu sveta pa kremo za beljenje kože; estetski 
kirurgi po eni strani z namenom žensko olepšati in narediti bolj privlačno, povečujejo dojke, spet 
druge ženske pa bi svoj lepotni ideal rade dosegle s pomanjšanjem prsi. So ženske, ki se jim njihova 
zadnjica zdi prevelika in se odločijo za liposukcijo, in so ženske, ki se v želji po večji zadnjici odločijo za 
vstavitev vsadkov. Pojem lepote je tako nadvse relativen, v stalnem preoblikovanju in vedno znova 
odpira vprašanje: le kakšne slike bodo v časovno mrežo lepotnih idealov dodali naši zanamci.« (Gaja 
Klarendič, 2015).  

»Skozi 1. polovico 19. stoletja so lepotni ideali ostali več ali manj enaki idealu, 18. stoletja. Idealno 
žensko telo je bilo še vedno v obliki peščene ure, za kar so skrbeli stezniki. Tudi obilnejša postava je 
bila še vedno lepa, saj je izražala bogastvo in visok družbeni status, tiste s suho postavo pa so 
dojemali kot »dihajoče okostnjake«. S pojavom (erotične) fotografije in popularnosti gledališča v 2. 
polovici 19. stoletja, se je razširila priljubljenost obilnejših postav, z igralkami kot je Lillian Russell na 
čelu. »Na višku modnosti zajetne postave v 80. letih 19. stoletja so se mlade ženske obremenjevale s 
problemom, da so presuhe« (Metka Kuhar, 2004) 

»S koncem 19. stoletja in širjenjem znanja in izobraženosti (v višjih slojih) so se ljudje zopet bliže 
spoznali z antično umetnostjo. To je prineslo pojav nove oblike idealnega telesa in spremembe v negi 
telesa. Na univerzah (ki so jih večinoma obiskovali le moški) so po antičnem zgledu uvedli športne 
dejavnosti. Samo študiranje naj ne bi zagotovilo zadostne kultiviranosti in naj samo po sebi ne bi bilo 
zelo relevantno za življenje, zato naj bi študenti to kultiviranost dosegli s športom in športno kulturo 
kot v antični Grčiji. To je privedlo do idealiziranja bolj atletske moške postave, hkrati pa tudi do bolj 
zdrave in normalne (včasih celo bolj atletske) idealne ženske podobe. 

Če se je v antiki verjelo, da se lepota osebnosti posledično izraža v fizični lepoti človeka, se je na 
prelomu od 19. v 20, stoletje izoblikovalo prepričanje, da fizična lepota in lepo telo izboljšata 
osebnost (lepim ljudem pripišemo dobre karakteristike na podlagi videza). Za uspešnost v poslovnem 
in osebnem življenju je postal videz izjemnega pomena, zato se je tudi povečala uporaba ličil, število 
lepotnih operacij ipd. Tako se je na prelomu iz 19. v 20. stoletje začel boj proti debelosti.« (Hau, 
2014). 

V prizadevanju za vitko telo je 20. stoletje prineslo tudi idejo o dieti z zajedavcem – s trakuljo, ki se 
zaredi v človeškem črevesju. Veljalo je prepričanje, da bo gost v telesu zaužil nepotrebno zaužito 
hrano, na ta način pa prispeval k hujšanju. Tako so načrtno zaužili male trakulje ali pa si privoščili 
tableto z njenimi jajčeci. Ideja o hujšanju s parazitom v telesu, ki lahko doseže več kot 20 metrov v 
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dolžino, pa glede na poročanja o posameznih primerih tudi v današnjem času očitno še ni čisto 
potihnila. In to kljub zavedanju, da trakulja lahko povzroči meningitis, božjast in demenco. 

V našem obdobju smo torej prešli iz odebeljenih ženskih teles, v ekstremno suhe podvige, ki niso 
zdravi ne za telo ne za psiho. Dan danes pa vedno bolj postaja priljubljeno športno, »fit telo«, ki je 
odraz redne vadbe, potu, zdrave prehrane. 

Moramo pa se zavedati, da človeško telo ni le biološka danost, saj v biološkem smislu ni nič 
posebnega. Posebnost je le človekova zmožnost samozavedanja, samoobčutenja, obvladanja telesa 
in razpolaganja z njim. Lahko rečemo, da je človek telo, hkrati pa ima telo, to pomeni, da človek ni 
popolnoma istoveten s telesom, kot da bi mu bilo dano na razpolago, da z njim manipulira, preizkuša 
svojo zmogljivost, vzdržljivost, poskuša preseči biološke danosti. 

Francoski sociolog in antropolog Marcel Mauss je bil prvi, ki se je ukvarjal s človeškim telesom v 
družbenem smislu. V svojem delu Tehnike telesa (Les tehniques du corps, 1935) je opozoril na 
kulturo uporabljanja lastnih teles in naučene tehnike, s katerimi ljudje nadzorujemo svoje telo. Mauss 
poudarja hojo, tek, plavanjem, nadzor nad spolnostjo, izločanjem itd. (Hau, 2014) 

Telesne značilnosti so se pogosto prevajale v značajske oziroma osebnostne. Zelo pogosto se lepota 
telesa enači z zaželenimi osebnostnimi lastnostmi in moralnostjo. Prevelikemu odstopanju od 
standardov primernosti in lepote se pripisujejo nezaželene lastnosti in nemoralnost. 

11. TIPIČNI DRUŽBENI IDEALI 
Mnenje o samemu sebi se spreminja zaradi mnogih dejavnikov. Ti dejavniki so lahko kulturni ali 
družbeni, veliko se oziramo, kaj drugi mislijo o nas, odvisno je od okolja. Če dekle ali fant odrašča v 
okolju, kjer družina da ogromno na zunanji videz, prehrano, oblačila itd. se odraz tega pozna na 
otrocih. Seveda pa zaznamujejo osebo in pogled nase in osebnostne ideale tudi določeni dogodki, ki 
se jim pripetijo v življenju. Oseba je še posebej ranljiva v najstništvu (te teme se posebej podrobneje 
dotaknemo kasneje), saj takrat običajno razvijemo osebnostne ideale, zglede, kaj je tista skrita želja 
oziroma ideal, kar želimo postati ali pa nas preganja, da nismo dovolj srečni v svoji koži. Svet kulture 
ogromno pomeni vsakemu, slavne igralke, igralci, modeli in manekenke, ki imajo »popolno kožo, 
postavo, način življenja – telovadbo itd.«. Kakšni so ti tipični standardi, ki naj bi jih posamezna oseba  
želela upoštevati? 
Redkokdaj pomislimo, da bi nekoliko debelušno sosedo, ki je tako nezadovoljna s svojim videzom, 
pred dvesto leti verjetno častili kot lepotni ideal in bi ji njeno polnost nadvse zavidali. Prav tako se zdi 
nenavadno, da bi (za današnje standarde zahodne družbe) velik nos, lahko pri grškem umetniku 
vzbudil val navdušenja in pristnega občudovanja. Čeprav ljudje že od prazgodovine dalje stalno 
uporabljamo besedo lepota, pa se za enim izrazom skriva milijon različnih slik. Lepota namreč ni 
enoten znanstveni pojem, ki bi ga lahko izmerili, točno določili in poenotili. Pri poskusu o tem, kaj je 
lepo, bi dobili nešteto različnih rezultatov in čeprav dandanes obstajajo lepotna tekmovanja, kjer 
sodniki ocenjujejo lepoto tekmovalk, poznamo tovrstno obliko tekmovanj manj kot 100 let; pa še 
takrat so ljudje glasno protestirali proti uvedbi načina ocenjevanja lepote. Ne samo, da se mnenje, kaj 
je lepo, spreminja glede na starost, kulturo in čas enega človeka (mnenje, kaj je lepota/lepo 10-
letnega človeka je namreč drugačna od mnenja  20-letnika, 50-letnika ali 80-letnika), ampak se 

spreminja tudi  splošen okus človeštva glede na njegovo starost na premici zgodovine.  
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12. KONTINENTALNA RAZLIKA LEPOTNIH IDEALOV 
 

12.1  AZIJA 
K idealu ženske lepote in spolne privlačnosti so sodile tudi noge, ki so jih imenovali lotus. Na 
Kitajskem so bila povezano stopalo utelešenje zapeljivosti, erotičnosti, pa tudi kreposti, discipline in 
žrtvovanja. Ta lepotni ideal je bil povezan s skrajnim nasiljem. Povezovanje je namreč hudo 
deformiralo stopalo, ki je po končanem postopku merilo le približno osem centimetrov. Postopek je 
trajal nekaj let, v tem času pa je meso na podplatu zgnilo, prsti so se zdrobili, nart je bila upognjena 
proti peti, mišice so bile povsem deformirane. Proces transformacije stopal so spremljale neznosne 
bolečine, pomembno vlogo pa so pri tem imele matere, ki so svoje hčerke naučile, da je njihovo 
življenjsko poslanstvo, da spremenijo svoje telo tako, da bodo ugajale moškim. S tem ritualom je bila 
zaželenost ženske neposredno povezana z njeno nesposobnostjo za hojo. V imenu lepote je 
povezovanje stopal kruto poudarilo družbeno razliko med moškim in ženskim telesom in poudarjalo 
večvrednost moških. Pohabljena stopala, imenovana lotosov cvet, so podžigala poželenje kitajskih 
mož, ljubljenje z ženskami z lotosovimi cvetovi pa je bilo 800 let prevladujoča tema v kitajski erotični 
literaturi.  Tradicija, ki se je začela v 10. stoletju, narekovala, da morajo biti ženska stopala čim 
manjša – ideal je bil osem centimetrov. Tradicijo so oblasti prepovedale šele leta 1949 . Ženske s 
povezanimi nogami so težko hodile, lovile so ravnotežje, poleg tega jim je hoja povzročala bolečine, a 
verjeli so, da s tem, ko je njihova teža na zadnjem delu stopala, torej na peti, se krepijo vaginalne 
mišice, kar je obetalo večje spolne užitke. Veliko moških so povezane noge vzburjale, vendar le 
povite. Vse privlačnosti bi bilo konec, če bi odstranili obveze in bi videli deformirana stopala. Zaradi 
pohabljenosti so bile manj samostojne, njihove možnosti za aktivno uveljavljanje v družbi so bile 
nikakršne. A kljub vsemu - povezane noge so veljale za znak prestiža. Ženske s povitimi nogami so v 
primeru, da je bila oblika pohabljenih nog navzven ustrezna (lotus) lažje oddali v zakonsko zvezo, 
sicer so ostale pohabljene in brez vsakih možnosti za družinsko življenje: družini, iz katere so izhajale, 
so bile odveč in zasramovane, poročiti pa jih niso mogli, zato so običajno živele zaničevano, revno, 
brezdomno življenje. Če pa je poseg uspel, so jih lahko oddali (prodali!) v zelo bogate in vplivne 
družine, tudi če so bile nižjega stanu. Dekleta so bila stara med 5 in 9 let, ko se je začelo povezovanje: 
porezali so jim nohte, palce spodvili, noge namočili v posebno tekočino, sestavljeno iz različnih zelišč 
in živalske krvi, ki je stopala dodatno zmehčala in omogočila lažje manipulacije z njimi, nato pa trdo 
povezali. V prvih štirinajstih dneh so se običajno zlomile kosti, povezovanje pa je postajalo vedno bolj 
tesno. Stopala se sicer niso večala, a z rastjo deklet so postajala vedno bolj deformirana. Trajalo je kar 
nekaj let, da so se kosti in poškodbe zacelile, deformacije pa so ostale za celo življenje. 

 

Slika 5 Deformacija stopala (http://projekti.gimvic.org/2012/2e/lepota/kultura.html) 
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V odročni begunski vasi blizu meje med Tajsko in Mjanmarom živijo t.i. dolgovratke oz. ženske, ki 
imajo zaradi ogrlic okoli vratu zelo dolg vrat. »V plemenu Padaung ženske že stoletja nosijo okrog 
vratu in gležnjev debele obroče, ki so bili včasih iz zlata, danes pa so iz bakra. Obroči so nakit. Ženske 
z njimi poudarjajo svojo lepoto, bogastvo in položaj. V preteklosti pa naj bi jih ščitili pred ugrizi živali, 
predvsem tigrov, ki so ženske med delom na polju popadli za vrat. Obroči spominjajo na zmaja, ki je 
pomemben simbol ljudskega verovanja tega plemena. Ženske so nekdaj zaznamovali in jim 
preprečevali, da bi odhajale iz vasi in se mešale s pripadniki drugih plemen.« (Staša Lepelj Baljšej, 
2013).   

Deklicam nadenejo prve obroče, ko so stare pet let, in jih nosijo do smrti. Ob tej priložnosti pripravijo 
v vasi veliko slovesnost, obroče pa jim nadene vaški vrač. Ko otrok raste, jih vsaki dve leti 
podaljšujejo. Pa vendar ženska zaradi njih vratu ne more obračati niti ne more pogledati navzdol. 
Zadnji obroč si nadene pred poroko. Odrasla ženska jih nosi od 22 do 27 in tehtajo pet, sedem, včasih 
tudi petnajst kilogramov. Čeprav se zdi drugače, ti obroči ženskam ne daljšajo vratu, temveč jim 
njihova teža pomakne navzdol ključnico in tako optično podaljša vrat. 
(http://projekti.gimvic.org/2012/2e/lepota/zenske.html) 

 

Slika 6 Dolgovratke (http://projekti.gimvic.org/2012/2e/lepota/kultura.html) 

 
  Gejša ali geiko, kot se imenujejo v Kyotu, središču gejš, je oseba, sha, ki je samo sebe povzdignila v 
umetnost, gei. Svet gejš je bil včasih strogo ločen od zunanjega. Vse je bilo podrejeno tradicionalnim 
japonskim pesmim, plesu in glasbi. Gejše so na Japonskem sprejete kot tradicionalne japonske 
umetnice, zaznamuje jih lepota, prefinjenost, umetniška nadarjenost, šarm, čistost in popolnost. 
Njihov način življenja je zelo neznan in skrivnosten, zaradi česar si ljudje ustvarjajo napačna mnenja 
glede teh deklet. Iz zgodovine poznamo številne primere, da so te izobražene in omikane ženske 
zaradi denarnih stisk začele s prostitucijo. Zabavale so predvsem aristokracijo in tako pridobila sloves 
dragih priležnic. A kljub temu je gejša spoštovan poklic, ki se ukvarja z zabavanjem – le s plesom, 
petjem, igro in drugimi umetnostmi. 

 Čeprav se zdi večini najbolj grozljivo to, da so gejše svilnato bledo polt dosegle z nanašanjem 
pripravka iz izločkov ptic in rib, pa je dolgotrajna preobrazba v ta japonski ideal lepote obsegala tudi 
boleče česanje in spenjanje las, ki ga je nadgradila še težka lasulja. Gejše so bile obenem skrbno 
povite v kimono in obute v visoke sandale, v katerih so lahko zgolj stopicljale. 

http://projekti.gimvic.org/2012/2e/lepota/kultura.html
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Slika 7 Gejša (http://projekti.gimvic.org/2012/2e/lepota/kultura.html) 

12.2 AFRIKA 
Nekatera plemena v Etiopiji prehod iz pubertete v ženskost zaznamujejo tako, da deklicam pri 
petnajstih ali šestnajstih letih, kar naj bi bilo približno leto dni pred poroko, zarežejo pod ustnico in v 
nastalo odprtino vstavijo leseno deščico, zato da se rana ne bi zarasla. Deščico pozneje zamenjajo z 
lesenim valjem, postopek pa je končan, ko je brazda pod ustnico dovolj velika, da lahko ženska nosi 
okroglo glineno ploščico. 

Preoblikovanje strukture lobanje v različnih oblikah opazimo pri starih Egipčanih, avstralskih 
Aboriginih, severnoameriških Indijancih, Hunih, Majih in nekaterih germanskih plemenih. Ameriški 
staroselci so glavo zravnali, Egipčani in Maji pa so imeli raje lobanje, podaljšane nazaj. To so dosegli s 
povezovanjem glave dojenčkov, ki se je začelo pri enem mesecu in končalo pri šestih. Namen 
preoblikovanja lobanje naj bi bil predvsem estetski, hkrati pa naj bi dajal vtis večje inteligence. 

(http://projekti.gimvic.org/2012/2e/lepota/zenske.html)  

12.3  EVROPA 
V obdobju zgodnjega kapitalizma je v Ameriki in Evropi veljalo prepričanje, da potrebuje trup od prsi 
do bokov umetno podporo in polepšanje. Ta pripomoček za polepšanje ženskega telesa je bil tako 
imenovani korzet. Glavna sestavina tega nezdravega spodnjega perila pa so bile kitove kosti ali jeklo. 
S steznikom je bilo dovolj zdravstvenih težav (poškodbe notranjih organov, omedlevanje …) 

 Vpliv steznikov še opažamo v današnjem času, ko želijo ženske imeti čim bolj ozek pas. 

 
Slika 8 Ozek steznik - korzet (https://www.legendsofamerica.com/ah-battleagainstcorsets/) 
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13. VPLIV ZUNANJOSTI NA SAMOPODOBO 
Postmoderna doba ima z razvojem sodobne potrošniške kulture in množičnih medijev največ opravka 
s človeškim telesom. Na razvoj telesne samopodobe imajo pomemben vpliv tudi kulturne predstave o 
privlačnem in zaželenem telesu. Telesne ideale prikazujejo danes filmi, revije, oglasi, televizija in 
sprožajo val novih življenjskih stilov, norm in standardov; sami si niti ne predstavljamo, kako močno ti 
dejavniki vplivajo na našo samopodobo in dojemanje lepotnih idealov.  

Z naslovnic revij nas tako vsakodnevno nagovarjajo idealno oblikovana, kirurško popravljena, 
profesionalno fotografirana in računalniško obdelana telesa mladih mršavih manekenk in mišičastih 
manekenov. Mediji ti poskušajo prikazati ideal lepote, ki se razlikuje od lepote, ki obstaja v 
vsakdanjem življenju. Gre za podobo, ki je umetno ustvarjena z retuširanjem, senčenjem in 
preoblikovanjem prikazanih podob.  

Namen medijskega ideala lepote je predvsem, da te prepričajo za nakup kakšnega od izdelkov, ki jih 
označujejo “ponarejene” lepotice. Enoglasno zatrjujejo, da je narediti nekaj zase nujno. Tudi če ne 
spremljamo medijev se ne moremo izogniti slikam lepotic na oglasnih panojih in v izložbah, z njimi 
smo bombardirani na vsakem koraku.  

 

Slika 9 Lepotni ideali (https://www.lifeadvancer.com/ridiculous-beauty-standards-photos) 

 
Nekateri raziskovalci trdijo, da lahko medijske podobe telesnih idealov dejansko vplivajo na občutke 
do lastnega telesa in povečuje nezadovoljstvo s telesnim videzom. Pri ženskah se to kaže v obliki 
močnih emocionalnih odzivih, ki segajo do depresivnosti in sramu do svojega telesa. Tako potrošna 
kultura pri ženskem zunanjem videzu povzdiguje lepoto, mladost, uživanje in zabavo.  

Ideali ki jih družba vedno bolj oglašuje pa so bili in še naprej bodo nedosegljivi in precej nerealni, kajti 
v nasprotnem primeru bi kozmetična in lepotna industrija propadla v trenutku ko bi ženske dosegle 
svoj ideal. Medijem pa se ne očita le tega, da podpihujejo vitki ideal, temveč tudi, da širijo sporne 
informacije, kako tak videz doseči, npr. z dietami.  

Prostori za fitnes, aerobiko, lepotni saloni ter ordinacije lepotnih kirurgov so mesta, kjer posameznice 
ustvarjajo popolno telo. Telo v postmoderni postane projekt oziroma objet potrošnje, katerega 
glavna značilnost sta lepota in eroticizem.  

O vplivu medijev na telesno samopodobo priča tudi raziskava na otoku Fiji, v južnoafriški provinci 
Nadroga. Prebivalci Fijija so dobili leta 1995 dostop do televizijskega kanala, ki predvaja izbor 
programov iz ZDA, Velike Britanije in Avstralije. Raziskovalci so zaznali, da je prišlo kmalu po uvedbi 
televizije v njihovo kulturo do visokega porasta motenj hranjenja med mladimi ženskami. Pred 
pojavom televizije je bilo le malo govora o hujšanju, pogovori o kalorijah so jim bili tuji, po izvedbi pa 

https://www.lifeadvancer.com/ridiculous-beauty-standards-photos
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se je pojavila individualna želja po vitkosti. 
(file:///C:/Users/Uporabnik/Downloads/Negativni_URN_NBN_SI_DOC-TCOLGXLS.pdf) 

Vplivi na dojemanje kaj je lepo in kaj ne se pojavijo že v zgodnjem otroštvu. Dober primer so deklice, 
ki že v rani mladosti dobijo Barbiko, po kateri se zgledujejo in ji hočejo biti podobne. Čeprav še ne 
razumejo dobro zakaj, vedo da je Barbika lepa in da same želijo biti prav takšne, čeprav je dosega 
tako popolnega telesa nemogoča. 

 
Na razvoj telesne samopodobe pomembno vplivajo medosebne izkušnje, npr. druženje, vrednotenje, 
tudi navidezno milo komentiranje videza. Osebe, ki so v otroštvu in mladosti deležne pogostih kritik 
in draženja zaradi videza, razvijejo bolj negativno telesno samopodobo, kajti telesna samopodoba ne 
pozablja. Toda če sodobna družba ne bi tako poudarjala zunanje podobe, pripombe ne bi bile tako 
pogoste in ne bi imele tako negativnega, celo travmatičnega učinka na telesno samopodobo. 

13.1 VPLIV MEDIJEV 
Množični mediji so se v okviru številnih raziskav pokazali kot zelo pomemben zunanji dejavnik vpliva 
na percepcijo lastnega telesa, telesno samopodobo in na oblikovanje lepotnih idealov . Družbene 
analize, ki se ukvarjajo z vplivom medijev, tako televizije kot modnih revij, na posameznika, so si v 
večini enotne, da mediji prispevajo k negativni samopodobi, internalizaciji nezdravih in nerealnih 
lepotnih idealov ter vedno prisotni želji, postati vitek . Tako empirična raziskava, ki so jo leta  na 
vzorcu  študentk izpeljali Hawkins, Richards, Granly in Stein, ugotavljala negativen vpliv 
izpostavljenosti lepotnim idealom v modnih revijah. 

 
Slika 10 Revije, ki imajo vpliv na mladostnice (http://ericraydavidson.com/covers#/id/i12493424) 

Udeleženke raziskave, razdeljene na dve skupini, so bile izpostavljene fotografijam, katere so 
prikazovale ali suhe postave v smislu lepotnega ideala ali normalne/povprečne postave. Raziskovalci 
so ugotovili, da se je pri udeleženkah skupine, izpostavljene suhim lepotnim idealom, povečalo 
nezadovoljstvo z lastnim telesom, negativno splošno psihično razpoloženje ter simptomi povezani z 
motnjami hranjenja. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi v raziskavi, izvedeni v ZDA na skupini  
evropskih priseljenkah. Testirani skupini so pokazali reklame iz modnih revij, ki so ali pa niso 
vključevale ženskega lepotnega ideala. Po prikazu reklamnih podob z liki žensk, ki so prikazovale vitek 
lepotni ideal, se je nezadovoljstvo z lastnim telesom med udeleženkami raziskave povečalo. Vpliv 
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prikazanih telesnih lepotnih idealov je imel enak vpliv na vse ženske ne glede, na različen indeks 
telesne mase telesna samopodoba v medkulturni perspektivi - vpliv medijev in morebitno pozitivno 
samopodobo.  
 
Tudi Irving je ugotovil, da so dekleta, ki so, na posnetkih gledale podobe modelov iz modnih revij, 
kazale nižje samospoštovanje in manjšo zadovoljstvo s telesno težo, kot dekleta v kontrolni skupini, ki 
so v pogled dobile običajne ženske postave. Po načelih teorije socialne primerjave, o ljudje nagnjeni k 
temu, da sebe ocenjujejo na podlagi primerjave z drugimi. Primerjava lahko poteka z nekom, ki ga 
posameznik zaznava kot inferiornega – sebi slabšega ali superiornega - nadrejenega. V primeru, ko se 
posameznik primerja z nekom, ki ga zaznava kot sebi slabšega, se pri zaznavajočem sproži psihična 
sprememba, ki se kaže kot dvig samospoštovanja ter samovrednotenja, zmanjša se stopnja jeze. 
Nasprotno pa, ko se posameznik primerja z nekom, ki ga zaznava kot superiorne, to vpliva na 
zmanjšanje lastne vrednosti, pojavi se depresija in krivda. Festingerjeva teorija socialne primerjave 
nam pomaga razložiti povezavo med primerjanjem lastnega telesa z medijsko sugeriranimi lepotnimi 
ideali ter motnjami hranjenja, negativno telesno samopodobo in pretirano željo bo biti vitek.  
Dva glavna akterja množičnih medijev sta vsekakor televizija in modne revije. Medtem, ko se tako v 
tiskani kot digitalizirani obliki pojavljajo isti lepotni ideali, ki bralcu in gledalcu  predlagajo družbene 
smernice “lepega”, raziskovalci pa ugotavljajo, da med eno in drugo medijsko obliko prihaja do razlik.  
Večina raziskav potrjuje tezo, da imajo modne revije na posameznikovo doživljanje lastnega telesa 
bolj negativen vpliv kot televizijski programi in tv reklamna sporočil v revijah.  Povzeti je mogoče, da 
so pogosti bralci modnih revij bolj nagnjeni k razvoju simptomov motenj hranjenja, kot gledalci, ki 
vitke telesne postave modelov in ostalih igralcev, spremljajo preko tv oddaj in reklamnih sporočil. 
Pri ugotavljamo medijskega vpliva na določeno rasno skupino, lahko pogosto telesno nezadovoljstvo 
pri belkah, pojasnimo s tem, da se v medijih pogosteje pojavljajo vitka bela ženska telesa, kot vitka 
telesa drugih rasnih skupin (Počkar Mirjam, 2012). 

13.2  POSLEDICE NEGATIVNIH VPLIVOV 
 

13.2.1  LEPOTNI POSEGI 
Telesni videz, ki velja za idealnega, je včasih daleč od naravnega. Neskladje med telesom, ki ga 
imamo, in telesom, ki bi ga želeli imeti, je veliko. Zmanjšati ga poskušamo z različnimi telesnimi 
praksami, med katerimi je zagotovo ena najbolj invazivnih lepotna kirurgija. Najpogostejši posegi so 
vbrizgavanje botoksa, lifting obraza, povečanje prsi in odstranjevanje maščobe. Še do nedavna je bila 
dostopna le bogatim, danes pa je dostopna širokemu krogu ljudi. Večina plastičnih operacij, nad 
devetdeset odstotkov, se izvaja na ženskah.  
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Slika 11 Novost zadnjih let - lip fillers (http://www.marieclaire.co.uk/beauty/skincare/lip-fillers-31500) 

 
K naraščanju števila operacij prispeva več dejavnikov, poleg ekonomskih pogojev tudi medijsko 
predstavljanje kozmetične kirurgije kot sprejemljive in neproblematične lepotne dejavnosti. 
Marsikatera ženska se zavestno odloči za lepotno operacijo, da bi dvignila svojo »tržno ceno«, saj 
lahko lep videz nudi večji prestiž in višji status. Nekatere svoje telo dojemajo kot nekaj česar ne 
morejo oz. pred operacijo niso mogle sprejeti.  
 
Videz negativno vpliva na njihovo življenje, odnose in sploh na vse stike s svetom. Motiv za operacijo 
mnogokrat ni doseči nedosegljivi lepotni ideal, temveč odstraniti stigmo, zaradi katere se oseba 
počuti nenormalno in družbeno nesprejemljivo. Plastična kirurgija ne odpravlja več samo telesnih 
napak in poškodb, temveč gre za posege na normalnih telesih. 
 
Kirurgi spreminjajo telesa ki se starajo, telesa, ki pridobijo težo, ali telesa, ki enostavno ne ustrezajo 
prehodnim lepotnim normam. Danes kozmetična industrija omogoča celo, da prekoračimo starost, 
etnično pripadnost, celo sam spol. Poznamo tudi redke odvisnike od estetske kirurgije, katerim želja 
po vedno novih lepotnih operacijah ne usahne, ne glede na bolečino in stroške prestanih operacij.  

 
Slika 12 Novejši lepotni posegi (https://www.aktivni.si/zdravje/vodnik-po-najboljsih-lepotnih-operacijah-za-
moske/) 

K širjenju popularnosti in sprejemljivosti kozmetične kirurgije med širšo populacijo pomembno 
prispevajo množični mediji. Številne estradnike bi lahko označili kot reklame za kozmetično industrijo, 
saj so sprejeli lepotne operacije kot del svojega poklica. Sporočilo medijev je jasno: nihče ni tako lep, 
da ne bi mogle s pomočjo kozmetične industrije postati še lepši.  
Plastične operacije prikazujejo kot relativno neškodljiv način do lepšega videza oz. kot sprejemljiva 
pot k sreči in dobremu počutju, vendar temu ni tako. Večina operacij ima stranske učinke, mnogi med 
njimi so resni in trajni, veliko operacij zahteva hospitalizacijo in včasih celo intenzivno nego. Kadar je 
posameznik izčrpal vse možnosti, da bi rešil problem nezadovoljstva, je smiselno razmišljati o 
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operativnem posegu kot skrajni možnosti, vendar se moramo zavedati da lepotni poseg prinaša 
izboljšanje ne pa popolnosti.  
Vsaka Japonka, ki si da operirati oči, vsaka črnka, ki si da polikati lase ali popraviti nos in vse ostale 
žrtve lepotnih operacij bi se morale zavedati, da v resnici zaradi tega ne bodo imele nič več 
občudovalcev, saj na koncu največ privlačnosti izžareva ženska, ki se v svojem telesu dobro počuti. 

 
Slika 13 Lepotni poseg (http://projekti.gimvic.org/2012/2e/lepota/posegi.html) 

13.2.2 MOTNJE HRANJENJA 
Motnje hranjenja obravnavamo kot bolezensko entiteto šele zadnjih 50 let, čeprav so bili že pred tem 
znani številni opisi bolezni, ki bi jih danes uvrstili med motnje hranjenja. Antropologi in sociologi 
danes motnje hranjenja uvrščajo med etične bolezni. To so bolezni, kjer ni moč zanikati povezave 
med osebnostnimi značilnostmi posameznika in širšim družbeno-socialnim in ekonomskim sistemom, 
v katerem živi. (Dragica Sternad, 2001) 
Motnje hranjenja uvrščamo med duševne motnje in jih delimo na anoreksijo nervozo, bulimijo 
nervozo in kompulzivno prenajedanje. Vsaka izmed njih ima značilno klinično in epidemiološko sliko. 
Čeprav je povprečna starost ob pojavu motnje 16 do 17 let, za motnjami hranjenja vse pogosteje 
obolevajo tudi otroci. Pogosto se motnje predstavljajo kot bolezen žensk, vendar vemo, da vsaj 
desetino obolelih predstavljajo moški. 

 
Slika 14 Motnje hranjenja so čedalje večja težava (http://www.voices4hope.net/eating-disorders.html) 
Manj izražene oblike motenj hranjenja povzročajo stisko ter telesno, duševno in socialno prizadetost 
ter pojavljanje sekundarnih duševnih motenj, med njimi najbolj znano depresijo. Hujše oblike vodijo v 
kronično obolevnost, zmanjšano sposobnost in tudi v najhujšem primeru v smrt. Anoreksija nervoza 
spada med duševne motnje z najvišjo smrtnostjo. 
 



21 
 

»V meni se bije večni boj. Hrano hočem sedaj, takoj. Hrano imam rada. Všeč mi je njen okus. Dejstvo 
pa je: počutila se bom debelo. Želela bom umreti.«(17-letna bolnica iz Enote za zdravljenje motenj 
hranjenja, 2006, Dragica Sternad, 2001) 
 
Motnje hranjenja predstavljajo zunanji izraz globoke duševne in čustvene vznemirjenosti ter ne 
sprejemanja sebe. Oseba, ki trpi zaradi motenj hranjenja, izraža svoje čustvene težave s 
spremenjenim odnosom do hrane in hranjenja. 
 
Navidezni problem s hrano v globini skriva trpljenje, ki je nastalo zaradi cele vrste različnih razlogov. 
Hranjenje ali odklanjanje hrane pa postane izraz osvoboditve notranjih, bolečih in neznanih čustev. 
 
Vendar pa se lahko motnje hranjenja kažejo kot mehanizem izogibanja, ko človek vso svojo energijo 
osredotoči na hrano in hranjenje ter se tako izogne bolečini – bolečim čustvom in problemom. Lahko 
predstavljajo način obvladovanja življenjskih problemov, ki se zdijo nerešljivi ali pa gre za 
prizadevanje kontrolirati lastno telo in življenje v razmerah, ko prizadeti čuti, da ga kontrolirajo drugi. 
Motnje hranjenja pa so lahko tudi reakcija na dolgotrajno, leta trajajočo, nerazrešeno stresno 
situacijo. (Dragica Sternad, 2001) 
 
Anoreksija velja že zadnjih 100 let za duševno bolezen. Ugotovitev številnih raziskav je, da poznajo 
vse družbe, v katerih poročajo o anoreksiji, ideal vitkosti. Družbe, v katerih vitkost ne velja za idealno, 
le redko oz. nikoli ne poročajo o njej. To dejstvo govori v prid domnevi, da gre pri anoreksiji za 
prekomerno prilagajanje družbenemu idealu. Oseba s to motnjo čuti intenziven strah pred 
debelostjo, ki se ne zmanjšuje niti ob znižanju telesne teže. Tudi ko so telesne posledice 
podhranjenosti že izražene se oseba počuti debelo. (Gunter Reich, 2009) 
 
Hrana in teža postaneta njena glavna miselna obremenitev. Motnja se večinoma pojavi na prehodu iz 
otroštva v adolescenco. V večini primerov so žrtve anoreksije predstavnice ženskega spola. V ozadju 
je pogosto slaba samopodoba in nizko spoštovanje. Začne se z željo po izgubi nekaj kilogramov, saj 
vitkost že dalj časa velja za ideal. 
 
Ko dekle shujša se počuti lepo in tudi okolica takoj opazi spremembo, ji posveča pozornost in jo 
upošteva. Odloči se da bo s hujšanjem nadaljevala, teža ji pada ona pa se počuti vedno boljše. Začuti 
da ima moč in da je ona tista, ki nadzoruje svoje življenje. Vendar pa se hujšanje ne ustavi in 
nenadoma se zave, da nima več nadzora v svojih rokah.  
 
V tej fazi motnje pride do zgube kontrole, ki vodi v vedno večji občutek neustreznosti, neuspešnosti 
in posledično do slabše samopodobe ter nižjega samospoštovanja kot na začetku. Anoreksične osebe 
vidijo sebe težje, kot v resnici so. Celo v stanju izjemne mršavosti pogosto zanikajo, da so vitke.  
 
Anoreksično vedenje se pogosto razlaga tudi kot način soočanja s nekaterimi življenjskimi problemi. 
Lahko gre za pridobivanje pozornosti, poskus uveljavitve individualnosti, zavračanje seksualnosti, 
odzivanje na prezahtevne starše, strah pred odraščanjem… lahko trdimo, da je omejevanje hrane 
način nadzora nad svojim telesom.  
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14. EMPIRIČNI DEL  
 

V raziskovalni nalogi sva z anketnim vprašalnikom želeli ugotoviti, kakšno je dojemanje družbene 
konstrukcije idealnega  telesa, moškega in ženskega, med anketiranimi osebami.  

Prejeli sva  211 rešenih anketnih vprašalnikov, od tega  62 moških in 149 žensk. Razdelili sva jih v 4 
starostne skupine, in sicer: do 20 let, 21–40let, 41–60 let, 61 let ali več. Odgovarjali so na 13 različnih 
vprašanj, ki so se nanašala na najino temo raziskovalne naloge. Pri 7. ali 8. vprašanju so morali svoj 
izbrani odgovor utemeljiti.  

Vprašanja so se navezovala na najine hipoteze in so nama pomagala pri potrjevanju ali zavračanju  
teh. Rezultate sva analizirali in jih grafično predstavili. 

 

1. Vprašanje: Spol 

 

 

Graf 1 Spol anketirancev 

 

 Na anketo je odgovorilo 62, torej 29 % moške populacije, ter 149 ali 71 % žensk.  
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2. Vprašanje: V katero starostno skupino spadate? 

 

Graf 2 Starost anketirancev 

 

 Največ rešenih anket sva prejeli od mlajše generacije, torej do 20 let. Dobili sva kar 184 anket oz. 87 
% , kar nama dokazuje, da je tema bolj aktualna med mladimi. 5 % oseb je bilo starih med 21 in 40 
let, 6 % med 41 in 60, ter 2 % starejše populacije, torej več kot 61 let. 

 

3. Vprašanje: Opišite idealno žensko telo. 

 

Vprašanje se je navezovalo na subjektivno mnenje vsakega posameznika. Prejele sva veliko različnih 
opisov. Nekatera mnenja so se ponavljala, in sicer:  31 oseb je kot primer idealnega ženskega telesa 
napisalo vitko, suho telo, manekenska postava oz. navedli primer – Gigi Hadid (2 osebi),  35 ljudi se je 
strinjalo, da je idealno žensko telo normalna postava, ne presuha, s poudarjenimi oblinami, 15 ljudi je 
navedlo športno, fit, zdravo oz. kondicijsko dobro pripravljeno telo, 32 oseb je navedlo da ima idealna 
ženska izrazite boke, ozek pas, čvrsto zadnjico, večje prsi, oz. ima obliko peščene ure, brez celulita, 
ter 17 ljudi je mnenja da idealno žensko telo ne obstaja, kako se ženska sama najbolje počuti, je 
odvisno od starosti. Anketiranci so še omenili: čisto kožo brez aken, brez lepotnih posegov, daljši lasje 
itd. 

Ugotovili sva, da mladi razumejo idealno telo ženske kot vitko telo. Opažava, da v zadnjih letih kot 
primer idealnega telesa postaja športno telo. 
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4. Vprašanje: Opišite idealno moško telo. 

 

Vprašanje se je navezovalo prav tako na subjektivno mnenje, kakor 3. vprašanje. Prav tako sva prejeli 
veliko različnih mnenj. 79 oseb je navedlo kot primer idealnega moškega telesa mišičasto telo, 
poudarjeni »six-packi«, 18 ljudi je navedlo da more biti moški visok, 9 anketirancev je prav tako kot 
pri ženskem idealnem telesu navedlo, da je to pogled vsakega posameznika, da idealno telo ne 
obstaja oz. je idealno telo takšno kakršno si ga vsak sam ustvari. Kot primere so navedli: Jeff Seid in 
Jamie Dornan. 

Ugotovili sva, da imajo mladi dosledno predstavo, da so idealno moško telo – mišice. Ta odgovor je 
podalo večina anketirancev.  

Na podlagi četrtega in petega vprašanja sva tudi potrdili hipotezo, da mladi vedo, kako izgleda 
idealno telo ženske oz. moškega. Odgovori so bili zelo striktni, kako izgleda idealno telo obeh spolov. 

 

5. Vprašanje:  Ali vam je pomemben zunanji videz? 

 

Graf 3 Pomembnost zunanjega videza 

 

S pridobljenimi podatki, sva ugotovili, da je videz ljudem zelo pomemben, saj je za da odgovor 
odločilo kar 82 % ljudi, ter za ne le 18 %. 

Ugotavljava, da je mladim videz prioriteta, saj je večina odgovorila z da. Tudi tukaj, potrjujeva že prej 
postavljeno hipotezo, da je zunanji videz najpomembnejši pri mladostnikih. 
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6. Vprašanje: Ste zadovoljni s svojim izgledom? 

 

Graf 4 Zadovoljnost ob svojem zunanjem izgledu 

 

Pri tem vprašanju, sva dobili zelo neodločen odgovor, saj je analiza pokazala, da je 59 % anketirancev 
zadovoljnih s svojim videzom ter 41 % nezadovoljnih. 

Ugotavljava, da so mladi pri tem vprašanju zelo strogi.  Mladi smo v tem obdobju zelo osredotočeni 
na svoj videz, a nam na žalost mediji, družba itd. narekujejo nemogoča merila, njihovo ne doseganje 
mlade spravlja v občutek nezadovoljstva s svojim videzom. Glede na spol, zajeli sva samo mlajšo 
starostno skupino, sva ugotovili, da je zadovoljnih s svojim telesom 31(81 %) fantov , 7 (19 %) pa jih je 
s svojim izgledom nezadovoljnih. Zadovoljnih deklet s svojim izgledom je 46 (51 %), nezadovoljnih  s 
svojim izgledom pa 45 (49 %). Na osnovi teh podatkov, potrjujeva četrto hipotezo, da je z videzom 
zadovoljnih več fantov kot deklet. 

 

7. Vprašanje: Če ste odgovorili z DA, zakaj? 

Analiza se nanaša na celotno populacijo anketirancev. 

Vprašanje se je dotikalo mnenja vsake osebe o svojem telesu; odgovori so subjektivni. 43 oseb je 
mnenja, da so zadovoljni s svojim izgledom, ker so se začeli sprejemati kakršni so, se počutijo dobro v 
svoji koži ter so za svoja leta v dobri formi. 7 jih je zadovoljnih s svojo postavo. Anketiranci so še 
napisali, da so zadovoljni s svojim izgledom, saj nimajo težav z aknami, jim je všeč njihov stil 
oblačenja, imajo trenirano športno telo, lep obraz ipd. 

Po prejetih anketah sva prišli do spoznanja, da je sicer več oseb zadovoljnih s svojim izgledom, vendar 
je bil izid skoraj neodločen. To nama prikazuje, da so mladostniki o svojem videzu zelo strogi. 

 

8. Vprašanje: Če ste odgovorili z NE, zakaj? 

 

To vprašanje je bilo zastavljeno podobno kot 7. vprašanje. 26 oseb ni zadovoljnih s svojo postavo 
(prevelika telesna masa, višina), kar 13 oseb je mnenja, da ne ustrezajo lepotnim idealom. 



26 
 

Ugotovili sva, da mnogo ljudi ni zadovoljnih s svojim izgledom, saj so mnenja da ne dosegajo 
idealnega telesa. Mnogi se obremenjujejo s svojo postavo, nasploh s težo. Opazili sva, da vedno več 
mladostnikov podlega vplivom družbenih idealov in postajajo nezadovoljni s svojim izgledom.  

 

9. Vprašanje: Ali se počutite sprejeti v družbi? 

 

 

Graf 5 Sprejetost v družbi 

 

88 % anketirancev je mnenja, da so sprejeti v družbo ter 17 %, da niso. 

Po prejetih anketah sva ugotovili, da se večina anketirancev počuti sprejeto v okolju, v katerem živi.  
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10. Vprašanje: Ali ste zadovoljni s svojimi lastnostmi, vrednotami, stališči? 

 

Graf 6 Zadovoljstvo s svojimi lastnostmi, vrednotami, stališči 

  

83 % anketirancev se strinja, da so zadovoljni s svojimi stališči, lastnostmi, vrednotami, 17 % 
anketirancev se s tem ne strinja. 

Prišli sva do spoznanja, da je večina ljudi zadovoljnih s svojimi lastnostmi, vrednotami, stališči, kar 
povezujeva z najino hipotezo, da je ocena lastne vrednosti (samopodoba) višja pri posameznikih, ki so 
zadovoljni s svojim videzom. 
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11. Vprašanje: Mislite, da se ljudje, ki ne dosegajo idealnih teles, počutijo manj 
atraktivni/privlačni? 

 

Graf 7 Mišljenje o doseganju idealnih teles 

  

71 % anketirancev se strinja, da se ljudje, ki ne dosegajo idealnih teles, počutijo manj 
atraktivni/privlačni,  29 % anketiranih se s tem dejstvom ne strinja. 

Iz pridobljenih podatkov sklepava, da je zunanji izgled (idealno telo) zelo pomemben kriterij 
sprejetosti v družbi. 

12. Vprašanje: Kaj v družbi najbolj vpliva na oblikovanje podobe idealnega telesa? 

 

Graf 8 Vplivi družbe na oblikovanje podobe idealnega telesa 

  

6 % anketirancev je za odgovor drugo navedlo, da na oblikovanje podobe idealnega telesa vplivajo vsi 
našteti vzroki, moda, okolje, v katerem živimo in sovrstniki.  

Kot vidimo, so ljudje mnenja, da  družba najbolj vpliva na oblikovanje podobe idealnega telesa preko 
množičnih medijev – 58 % ljudi, slavni ljudje – 31 % ljudi,  5% je izbralo možnost – modne agencije.  



29 
 

S tem absolutno potrjujeva hipotezo, da so množični mediji glavni dejavniki, ki oblikujejo idealno telo 
v družbi. Kot sva že prej opisali v teoretičnem delu, mediji pripomorejo k negativni samopodobi 
vsakega posameznika, kar tudi vpliva že na prejšnje vprašanje o zadovoljnosti vsakega posameznika o 
zunanjem videzu. 

 

13. Vprašanje: Posamezniki za doseganje idealnega telesa najpogosteje posegajo po (možnih je 
več odgovorov). 

 

 

Graf 9 Načini za doseganje idealnega telesa 

 

1 % anketirancev je za odgovor drugo navedlo, da posamezniki za doseganje idealnega telesa 
najpogosteje posegajo po  odrekanju hrani, anoreksijah, bulimijah in pa različno glede na finančne 
zmožnosti, npr. bogati segajo po plastičnih operacijah.  

Pri tem vprašanju je bilo možno izbrati več odgovorov. Največ anketirancev se je odločilo za diete, kar 
70 %, za telesno vadbo je bilo 61 % anketirancev, za zdravo prehrano 44 %. 17 % anketirancev se je 
odločilo za izbiro plastične operacije.  

Od anketirancev sva pridobili podatke, da lahko potrdiva hipotezo, da se mladi za doseganje idealne 
podobe telesa najpogosteje poslužujejo diet. Diete so tako že stalnica približevanju idealnega telesa. 
Opažava, da kot pri opisu idealnega telesa, postaja športno, mišičasto telo, se tudi tukaj mladi vedno 
bolj odločajo za telesno vadbo, ki je prav tako dobila veliko glasov. 
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15. ZAKLJUČEK 
»Beseda lepota nima svoje definicije in je verjetno tudi nikoli ne bo imela. Strokovnjaki še niso 
ugotovili, kako definirati lepoto. Ne vemo od kod prihaja, niti kdo jo posreduje, kdo nadzoruje. Ali to 
vpliva na gledalca ali na gledalko. Zagotovo pa vemo, da lepota postaja nova vera, ki si podreja vedno 
več ljudi. Naše doživljanje lepote je v možganih in ravno zaradi tega se od posameznika pogled na 
lepoto izjemno spreminja. Vsak ima v sebi občutenje privlačnosti in čustvenega blagostanja. Vsak ima 
svoje mnenje, izkušnje, »oči«, ker ni nekakšnih pravil o lepoti je tudi občutenje lepote subjektivno 
izkustvo, kar je pogosto rečeno, da »imajo vsake oči svojega malarja«. »( Metka Kuhar, 2014) 
 
Sami sva o družbeni konstrukciji idealnega teles pred izdelavo raziskovalne naloge že nekaj vedeli, 
rezultati ankete pa so nama dali še poglobljen pogled v to tematiko. 
Na začetku sva si postavili 6 hipotez: 

1. Predvidevava, da mladi vedo, kako izgleda idealno telo ženske oz. moškega. 
To hipotezo, sva potrdili, saj sva preko ankete prejeli podatke, da mladi vedo, kako 
izgleda idealno telo ženske oz. moškega. Za ženski spol so anketiranci izpostavili vitkost, 
za moške pa mišičast videz. 
 

2. Predvidevava, da je ocena lastne vrednosti (samopodoba) višja pri posameznikih, ki so 
zadovoljni s svojim videzom. 
83 % anketirancev se je odločilo, da so zadovoljni s svojimi lastnostmi, vrednotami, 
stališči, tako da to hipotezo potrjujeva. Prišli sva do spoznanja, da je večina ljudi 
zadovoljnih s svojimi lastnostmi, vrednotami, stališči, ocena lastne vrednosti 
(samopodoba) je višja pri posameznikih, ki so zadovoljni s svojim videzom. 
 

3. Predvidevava, da je zunanji videz najpomembnejši pri mladostnikih. 
Hipoteza je potrjena, saj se je 82 % anketirancev se odločilo, da jim je zunanji videz 
pomemben. 
 

4. Predvidevava, da je s svojim videzom zadovoljnih več fantov kot deklet. 
               Ugotavljava, da so mladi pri tem vprašanju zelo strogi. Glede na spol, zajeli sva samo mlajšo 
starostno skupino, sva ugotovili, da je zadovoljnih s svojim telesom 31(81 %) fantov, 7 (19 %) pa jih je 
s svojim izgledom nezadovoljnih. Zadovoljnih deklet s svojim izgledom je 46 (51 %), nezadovoljnih  s 
svojim izgledom pa 45 (49 %). Na osnovi teh podatkov, potrjujeva četrto hipotezo, da je z videzom 
zadovoljnih več fantov kot deklet. 

 
 

5. Predvidevava, da so množični mediji glavni dejavniki, ki oblikujejo idealno telo v družbi. 
Hipoteza je potrjena, saj sva preko grafov in analize dobile podatke, da se ljudje 58 %  
strinjajo, da so množični mediji glavni dejavnik, ki oblikujejo idealno telo v družbi. 
 

6. Predvidevava, da se mladi za doseganje idealne podobe telesa najpogosteje poslužujejo 
diet. 
Hipoteza je potrjena, saj se je 70 % ljudi odločilo, da se mladi za doseganje idealne podobe 
telesa najpogosteje poslužujejo diet. 
 
 

Na koncu raziskovalnega dela so se nama odprla nova raziskovalna vprašanja. V bodoče bi zelo radi 
raziskovali, po kakšnih načinih ženske, ki niso zadovoljne s svojo zunanjostjo, posežejo in koliko 
sredstev pri tem porabijo. Zelo zanimiva se nama zdi tudi medikalizacija tega področja. 
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17. PRILOGA – anketni vprašalnik 
 

1. SPOL 

a.) Moški 

b.) Ženska 

2. V KATERO STAROSTNO SKUPINO SPADATE  

a.) Do 20 let 

b.) 21 - 40 let 

c.) 41 - 60 let 

d.) 61 let ali več 

3. Opišite idealno žensko telo. 

4. Opišite idealno moško telo. 

5. Ali vam je pomemben zunanji videz? 

a.) Da 

b.) Ne 

6. Ste zadovoljni s svojim izgledom? 

a.) Da 

b.) Ne 

7. Če ste odgovorili z DA, zakaj? 

8. Če ste odgovorili z NE, zakaj? 

9. Ali se počutite sprejeti v družbi? 

a.) Da 

b.) Ne 

10. Ali ste zadovoljni s svojimi lastnostmi, vrednotami, stališči? 
a.) Da 

b.) Ne 

11. Mislite, da se ljudje, ki ne dosegajo idealnih teles, počutijo manj atraktivni/privlačni? 

a.) Da 

b.) Ne 

12. Kaj v družbi najbolj vpliva na oblikovanje podobe idealnega telesa? 

a.) Modne agencije 

b.) Slavni ljudje 

c.) Množični mediji 

d.) Drugo: 
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13. Posamezniki za doseganje idealnega telesa najpogosteje posegajo po: 

a.) Dietah 

b.) Plastičnih operacijah 

c.) Telesni vadbi 

d.) Zdravi prehrani 

e.) Drugo: 

 


