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POVZETEK 

 

V magistrski nalogi raziskujemo sodobne predstave o idealni ženski lepoti skozi moške ideale 

lepote in pričakovanja in jih primerjamo z ženskimi prepričanji o tem, kaj je za moške idealna 

ženska lepota. Tema je zelo aktualna zaradi vse večje obremenjenosti žensk z lastnim 

videzom, kar posledično vpliva na pojav različnih bolezenskih stanj (npr. anoreksija, bulimija 

itd.), ki pa imajo tako psihične kot fizične posledice. V magistrski nalogi smo raziskovali, ali 

so ženske zadovoljne s svojim telesom in ali menijo, da so svojim partnerjem všeč. Na drugi 

strani pa nas je zanimalo, kaj moški menijo o videzu svoje partnerice, kakšna je za njih 

idealna ženska lepota ter kaj je moškim najpomembnejše pri izbiri partnerice (spolne in 

življenjske sopotnice). Z analizo ključnih pojmov, ki se navezujejo na družbeni in biološki 

spol, žensko lepoto skozi zgodovino in sodobne lepotne ideale, pomen lepote za ženske in 

njihovo prepričanje, ideal vitkosti ter moške želje glede idealne ženske lepote smo v 

empiričnem delu naloge s pomočjo anketnega vprašalnika analizirali zadovoljstvo žensk z 

njihovim videzom in njihove predstave o moških željah. Hkrati pa smo pri moških preverjali, 

kako so zadovoljni z videzom svoje partnerice in kakšno je za njih idealno (lepo) žensko telo 

oz. zunanji videz. S pomočjo raziskave smo ugotovili določena ujemanja, pa tudi razhajanja v 

mnenjih in pričakovanjih glede lepotnih idealov pri obeh spolih.  

 

KLJUČNE BESEDE: spol, lepotni ideali, vitkost, žensko telo, videz, ženska prepričanja, 

moške želje 

 

 

SUMMARY 

 

In the thesis we explore contemporary notions of ideal female beauty through the male beauty 

ideals and expectations and compare them with women's beliefs about what is the ideal 

female beauty for male. The theme is very topical because of the increasing workload of 

women with their own appearance, which in turn affects the emergence of various disease 

states (eg. anorexia, bulimia, etc.), which have both mental and physical consequences. In the 

thesis, we investigated whether women are satisfied with their bodies and whether they 

consider that their partner likes them. On the other hand, we wanted to know, what men think, 



 
 

 is for them an ideal female beauty and what is most important men in the choice of partners 

(sexual and life companion). By analyzing the key concepts relating to the social and 

biological gender, female beauty through history and modern beauty ideals, the importance of 

beauty for women and their conviction ideal of thinness and men wishes regarding the ideal of 

female beauty, we are in the empirical part of the thesis using a survey analyze satisfaction 

questionnaire for women with their appearance and their perceptions about men liking. At the 

same time we examined how men are satisfied with the appearance of their partner and what 

looks like an ideal female body or outward appearance for them. Through research we found 

certain matches, as well as differences in the opinions and expectations of beauty ideals in 

both sexes. 

 

KEY WORDS: gender, ideals of beauty, thinness, a woman's body, appearance, woman 

belief, men desire.  
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1 UVOD 
 
 
V zgodovini so se preference o lepotnih idealih in popolnem ženskem telesu spreminjale 

glede na čas in okolje. Od srednjega veka do prehoda v 20. stoletje so bile zaželene zajetnejše 

ženske postave, v 60. letih pa so v modo stopila ekstremno vitka telesa kot rezultat trenda, 

katerega predstavnica je bila slavna Leslie Hornby Armstrong, imenovana Twiggy. Ta trend 

se je nadaljeval tudi v 80. in 90. letih ter v novem tisočletju z manekenko Kate Moss, s čimer 

je do tedaj prevladujoči trend »idealne ženske postave« v obliki peščene ure zamenjalo 

ekstremno vitko, nerazvito telo s ploskim oprsjem, ravnimi boki in dolgimi koščenimi udi.  

 

Sodobna zahodna kultura na vsakem koraku poudarja žensko vitkost kot nekaj popolnega in 

nujnega, kot znamenje uspeha, ki ga mora ženska doseči za vsako ceno, da bo lahko sprejeta v 

družbi in pri nasprotnem spolu. Lepotni ideali, ki jih danes predstavljajo in promovirajo 

različni mediji, so za večino žensk težko ali sploh nedosegljivi, posledica pa je naraščajoče 

nezadovoljstvo z lastnim videzom, ki se nikakor ne sklada s postavljenimi in promoviranimi 

lepotnimi standardi in ideali, ki jih propagirajo mediji. Veliko žensk je prepričanih, da bodo 

popolnoma sprejete pri nasprotnem spolu, če bodo dosegle popolni videz fotomodelov in 

manekenk, ki nas dnevno spominjajo na to, kako pomembno je, da ženska izgleda lepo, 

urejeno in popolno. A ne glede na videz so ženske prepričane, da njihovo telo ni popolno, kar 

pri ženskah povzroča konflikte in napetosti, saj jim je ob pogledu na nepopolno telo in videz 

neugodno. Ženske so veliko bolj stroge do svojega videza in manj tolerantne do 

pomanjkljivosti na svojih telesih kot pa moški. Obenem pa so tudi njihova prepričanja o tem, 

kaj je za moške lepo in idealno, precej nerealna in neskladna z dejanskimi moškimi željami. 

Številne ženske so prepričane, da so moškim všeč samo lepotice s popolnimi merami, brez 

grama maščobe in z velikim oprsjem.  

 

Ob tem se postavlja vprašanje, kakšna je privlačna ženska po mnenju moških. Če bi ženske 

vedele, kaj si moški resnično želijo in kakšna je po njihovem mnenju idealna ženska lepota, bi 

se morda manj obremenjevale s svojim videzom in telesom. Zaradi tega smo se v magistrski 

nalogi ukvarjali z raziskovanjem, kakšno je za moške idealno žensko telo oz. ženska lepota v 

primerjavi z ženskimi predstavami o tem, kaj si moški želijo.  
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V magistrski nalogi smo analizirali relevantne in dostopne znanstvene in strokovne vire na 

tematiko lepotnih idealov ter preučili do sedaj opravljene raziskave na omenjeno temo. To 

nam je služilo kot podlaga, na kateri smo izvedli lastno raziskavo s pomočjo anketiranja 

moške in ženske populacije z namenom detekcije in interpretacije moškega pogleda na 

idealno žensko lepoto in telo. Namen raziskave je bil ugotoviti skladnost ali odstopanje moške 

predstave o idealni ženski lepoti z ženskimi predstavami o tem.  

 

Cilj magistrske naloge ter lastne raziskave je bil analizirati sodobne predstave o idealni ženski 

lepoti skozi oči moških in te primerjati s prepričanjem žensk o tem, kaj je za moške idealna 

ženska lepota. V magistrski nalogi smo analizirali, ali si moški resnično želijo žensk z 

ekstremno vitkim telesom, o čemer so prepričane ženske. Raziskavo smo izvedli s 

kvantitativno metodo, tj. spletno anketiranje, pri čemer so bile ankete oblikovane s pomočjo 

spletne aplikacije 1KA na strežniku Centra za družbeno informatiko Fakultete za družbene 

vede Univerze v Ljubljani. Oblikovana sta bila dva tipa vprašalnika (za moško in žensko 

populacijo), vabilo k sodelovanju je bilo objavljeno na osebnem profilu Facebook in 

posredovano prijateljem ter znancem po elektronski pošti. V raziskavi je sodelovalo 185 oseb, 

od teh je bilo 100 žensk in 85 moških. 

 

2 DEFINIRANJE SPOLA 
 

 

Definiranje razlik med biološkim in družbenim spolom je bistveno za razumevanje tematike 

študija spolov. V tem poglavju se ukvarjamo tudi z analizo razlik med »moškostjo« in 

»ženskostjo« v povezavi z Ojdipovim kompleksom, ki ga Freud definira kot ključnega za 

razvoj tako dečkov (v moške) kot deklic (v ženske), preučuje pa tudi njegov vpliv na njihovo 

osebnost in vedenje. To predstavlja podlago za nadaljnje raziskovanje in razumevanje 

ženskega in moškega spola ter razlik med njima, ki pripeljejo do različnih interpretacij 

ženskega videza in njenega pomena tako za ženske kot moške. 
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2.1 Biološki in družbeni spol 

 

V človeški skupnosti ni nič naravnega, saj sta moški in ženska proizvod kulture, ki se kot 

»moški« in »ženska« ne rodita, ampak to postaneta. Položaja, ki ga zasedata v družbi, ne 

določajo njuni spolni znaki, kakor tudi ne misteriozni nagoni, temveč način, kako prek tujih 

zavesti dojemata sebe, svoje telo in okolico, kar je še posebej bistveno oz. pomembno za 

ženski spol oz. žensko (Beauvoir, 2013). 

 

Ob tem je ključno izpostaviti, da poznamo biološki in družbeni spol. Biološki spol 

predstavljajo anatomske razlike med spoloma, družbeni spol pa označujejo psihološke in 

emocionalne značilnosti posameznika, ki obsegajo prepričanja, vrednote, spolno identiteto in 

seksualno usmerjenost. Ob tem kultura vpliva na percepcijo družbenega spola zaradi vseh 

pričakovanj, pravil in navad, s katerimi je pogojeno vedenje posameznika (Švab, 2002). 

 

Družbeni spol ni vzročna posledica biološkega spola in niti ni navidezno nespremenljiv kot 

biološki spol1. Družbeni spol ima kulturne pomene, ki jih predstavlja spolno obeleženo telo, 

zaradi česar ne moremo reči, da družbeni spol izhaja iz biološkega spola na en sam način. 

Prepričanje, da družbeni spol posnema biološkega, je vzdrževano prek predpostavke o obstoju 

zgolj binarnega sistema družbenega spola, ki temelji na prepričanju, da obstajata le dva 

ekstrema tega, tj. moški in ženska. Če je družbeni spol teoretiziran kot radikalno neodvisen od 

biološkega, lahko rečemo, da bi »moški« in »moškost« označevala tudi žensko telo kot 

moško, »ženska« in »ženskost« pa moško telo kot žensko. Vendar družbenega spola ne 

moremo razumeti kot zgolj kulturno definicijo pomena že prej določenega biološkega spola, 

saj razmerje družbenega spola in kulture ni enako razmerju biološkega spola in narave. 

Družbeni spol je tudi diskurzivno/kulturno sredstvo, s katerim se proizvaja »naravni biološki 

spol« (Butler, 2001).  

 

Butler (2001) izhaja iz prepričanja, da biološkega spola ne moremo označiti kot 

prediskurzivno anatomsko dejanskost, saj meni, da je biološki spol že po definiciji družbeno 

določen oz. definiran. Za Beauvoirjevo (2013) pa je družbeni spol konstruiran, kljub temu ga 

v svoji formulaciji implicira kot instanco, cogito, ki si prisvoji enega od družbenih spolov. 

Ženska to postane, vendar s kulturno prisilo, ki ne izhaja iz biološkega spola, zato izhaja iz 

                                                 
1 Kar je mogoče s sodobno medicino s spremembo spola. 
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prepričanja, da je zaznamovan le ženski družbeni spol, medtem ko sta univerzalni človek in 

moški družbeni spol zlita. To implicira, da so ženske definirane v okviru svojega biološkega 

spola, moški pa imajo privilegij nosilcev univerzalnega sebstva, ki presega telo. Irigaray v 

Butler (2001) še nekoliko zaplete razpravo in meni, da so ženske biološki spol, ki to ni. 

Ženske reprezentirajo biološki spol, ki ga ne moremo misliti, je nejasnost in lingvistična 

odsotnost. 

 

Beauvoir (2013) ženske označuje kot Drugi spol, v nasprotju z njo pa Irigarayeva dokazuje, 

»da sta subjekt in Drugi glavni moški opori zaprte falogocentrične označevalne ekonomije, ki 

cilj doseže s svojim izključevanjem vsega, kar je žensko«, in dodaja, da ženski spol ni Drugi, 

ki bi subjekt definiral imanentno in negativno z njegovo moškostjo. Falocentrična oblika 

označevanja ženskega spola »neskončno reproducira fanzeme svoje lastne želje«. Biološki 

spol si lahko razlagamo na podlagi dimorfizma oziroma razlikovanja med moškim in ženskim 

spolom glede na primarne spolne organe in sekundarne oblike telesa ter spolne znake. 

Biološki spol je naravna, biološka danost, družbeni spol pa je družbena in kulturna dimenzija 

spolne razlike med moškim in žensko (Irigaray, 1995). Beauvoir (2013) pa trdi, da je ženska 

biološki spol, in poudarja, da ženska ni tistega biološkega spola, ki jo označuje, ampak je še 

enkrat moškega spola, ki se sicer ponaša v obliki drugosti.  

 

Predstavljena teoretična izhodišča nam bodo služila kot temelj, na katerem bomo gradili in 

izpeljali raziskavo, kjer se bomo osredotočili na družbeni spol, ki ga oblikujejo kulturni in 

zgodovinski odnosi, zaradi česar je ta priučen in družbeno konstruiran. »Družbeni spol je 

konstitutivna sestavina vseh družbenih, ekonomskih, političnih in kulturnih odnosov ter 

procesov, ki definirajo lastnosti, predpostavke o sposobnostih in pogoje življenja, dela 

razmerij moških in žensk« (Kanjuo, 2000, str. 66). 

 

2.2 Ženskost in moškost 

 

Ker se v magistrski nalogi osredotočamo na analizo raziskovanja, kakšen videz je po mnenju 

žensk privlačen oz. kakšnih žensk si po njihovem mnenju želijo moški, se v nadaljevanju bolj 

osredotočamo na analizo razvoja žensk in ženskosti ter njihovo spolno naravo.  
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Moškost in ženskost sta le konstrukta, saj se posameznik ne rodi kot moški ali ženska, ampak 

to postane prek kulturnih definicij. Konstrukt ženskosti in moškosti pa se kaže v telesni 

ritualizaciji, ki obsega oblačenje, izbiranje barv in način vedenja. To je v manjši meri vezano 

na fiziološke razlike med spoloma, večji del pa je določen prek družbe in kulture (Južnič, 

1998). Ženskost in moškost nista univerzalni kategoriji, ampak sta diskurzivni konstrukciji, ki 

se spreminjata glede na prostor in čas (Švab, 2002). 

 

Razmerje med spoloma ni razmerje med električnima nabojema, kjer bi moški predstavljal 

pozitivnost in nevtralnost obenem, ženska pa negativnost, kar pomeni, da se ji vsaka določitev 

pripisuje kot omejitev brez recipročnosti. Moški svoje telo dojema kot neposredno in 

normalno razmerje s svetom ter ga po lastnem mnenju zaznava v njegovi objektivnosti. Pri 

tem pa moški žensko telo pojmuje kot telo, ki ga otežuje vse, kar je zanj značilno. Že Aristotel 

je menil, da je ženska to, kar je, zaradi pomanjkanja določenih lastnosti ter da moramo njihov 

značaj pojmovati kot takšen, ki trpi za naravno hibo. Akvinski se navezuje na Aristotelovo 

razmišljanje in dodaja, da je ženska pomanjkljivi moški in naključno bitje. Človeštvo je 

moškega spola in moški žensko definira glede nase in ne kot avtonomno bitje (Beauvoir, 

2013). Morda so prav te ideje pripeljale do stanja, ki ga vse bolj zaznamo v današnji družbi in 

ki se kaže v nenehni želji žensk po spreminjanju lastnega videza in telesa. To se odraža v 

stalni obremenjenosti žensk glede videza in njihovi želji po spreminjanju telesa ter nenehnem 

stremljenju k popolnosti. 

 

Zgodnje otroštvo vsakega posameznika, tako moškega kot ženske, pomembno vpliva na 

nadaljnje dojemanje lastnega telesa. Že v avtoerotičnem stadiju se otrok naveže na neki 

objekt, ki se pri deklicah kaže v fiksaciji na mater, kasneje pa v identifikaciji z očetom, ki 

traja do okoli petega leta starosti, ko deklica odkrije anatomsko različnost obeh spolov. 

Posledica zavedanja odsotnosti penisa pri deklicah je t. i. kastracijski kompleks, povod 

katerega je po mnenju Freuda (2006) predstava, da so jo pohabili, zaradi česar zelo trpi. Freud 

je namreč prepričan, da se mora deklica, ko se zaveda, da nima penisa, zaradi tega odpovedati 

svojim moškim hotenjem, kar privede do poistovetenja z materjo in poskušanja zapeljati 

očeta. Deklica do matere občuti tekmovalnost in sovražnost, kar Freud poimenuje kot elektrin 

kompleks, ki se dopolnjuje s kastracijskim kompleksom. Zato je celoten dekličin spolni razvoj 

bolj zapleten kot dečkov, kar se izraža kot manjvrednostni kompleks, ki pri ženski privede do 

zavračanja in sramovanja lastne ženskosti, česar ne izzove odsotnost penisa, ampak celoten 

kontekst zavedanja ženskosti in razvoja v žensko (Freud, 2006). 
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Kot vidimo, Freud razvoj človeškega življenja utemeljuje na podlagi spolnosti, čemur pa 

Adler nasprotuje. Adler (1999) se pri svojih interpretacijah navezuje oz. izhaja iz celotne 

osebnosti, spolnosti pa namenja zgolj simbolno vrednost in meni, da lahko človekovo 

dojemanje samega sebe razstavimo na tri dejavnike (po Adler, 1999, str. 86):  

 

1. V vsakem individuumu je volja do moči, ki jo spremlja manjvrednostni kompleks. 

2. Zaradi tega konflikta se poskuša izogniti preizkušnji realnosti, za katero se boji, da je 

ne bo mogel obvladati. 

3. Subjekt med seboj in družbo, ki se je boji, vzpostavi distanco, kar je izvor družbenih 

nervoz, ki so motnje družbenega čuta. 

 

Ti dejavniki se pri ženskem manjvrednostnem kompleksu kažejo v obliki sramovanja in 

zavračanja lastne ženskosti. Ko deklica dojame to spolno razliko (odsotnost penisa), se začne 

moškemu potrjevati s poniževanjem in podrejanjem ženskega spola. Manjvrednostnega 

kompleksa ne izzove le odsotnost penisa, ampak celotna situacija, ki je sestavljena iz 

dekličinega hrepenenja po falusu kot simbolu za privilegije, ki pripadajo dečkom, kar vidi že 

v svoji družini pri »vodilnem položaju« svojega očeta in vsesplošni prevladi moških ter 

vzgoji. Vse to potrjuje njeno predstavo o moški večvrednosti. Deklica si zaradi odsotnosti 

penisa2 sebe ne more predstavljati kot spol in od tod izhajajo številne posledice (Adler, 1999), 

kot so občutek nezadovoljstva z lastnim telesom, nenehna želja po spreminjanju in stremljenje 

k popolnosti. 

 

Beavourjeva (2013) dodaja, da je ženska drama omejena na konflikt med viriloidnimi3 in 

ženskimi nagnjenji, pri čemer se prvi uresničujejo v klitorisnem sistemu, drugi pa v 

vaginalnem erotizmu4. V infantilnem stadiju se ženska identificira z očetom, kar pripelje do 

občutka manjvrednosti, pri tem lahko ohrani svojo avtonomijo, da se maskulinizira, kar pa v 

povezavi z manjvrednostnim kompleksom povzroči napetosti, ki pripeljejo do nervoz. S 

podreditvijo v ljubezenskem razmerju ženska najde izpolnitev same sebe, to je zanjo lažja 

                                                 
2 To je sicer nezavedno. 
3 Viriloidnimi – moškimi 
4 Po Freudu je moška erotika lokalizirana v penisu, pri ženski pa obstajata dva različna erotična sistema: 
klitorisni, ki se razvije v infantilnem stadiju, in vaginalni, ki se razvije v puberteti. Tako pri ženski obstajata dve 
genitalni fazi. Ženska svoj libido investira v moškega, tako da prek klitorisnega ugodja preide k vaginalnemu. 
Zato pri ženski obstaja nevarnost, da se njen spolni razvoj ne izpelje do konca, da ostane v infantilnem stadiju in 
zato razvije nervoze (Beauvoir, 2013). 
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rešitev zaradi nekdanje ljubezni do očeta, saj pri partnerju (moškem) išče očeta, njeno spolno 

ljubezen pa spremlja želja po tem, da bi ji nekdo vladal. Freud zaključuje, da bo ženska 

poplačana šele v materinstvu, ki ji bo prineslo novo in drugačno avtonomijo, saj lahko ženska 

le v materinstvu in v otroku najde ekvivalent penisa (Irigaray, 1995). 

 

Deklica po eni strani predstavlja telo v celoti in je po drugi strani pasivna »stvar«, kar jo 

spodbuja, da se odtuji v svoji celotni osebi in da to pojmuje kot nedejavno danost. Če deček v 

penisu išče sebe kot avtonomni subjekt, deklica ljubkuje svojo punčko, jo kiti in pri tem 

sanjari, da bi moški tako ljubkoval(i) in kitil(i) njo samo. Deklica skozi poklone in graje, 

besede in podobe odkriva pomen besed »grda« in »lepa«, pri čemer nezavedno ponotranji 

sporočilo, da mora biti, če hoče ugajati, »lepa kot slika« oz. kot tista lepa oz. popolna punčka, 

s katero se igra. Najprej si želi biti podobna lepim risanim junakinjam, kasneje pa seksi 

fotomodelom ali filmskim igralkam, zato je nenehno preobremenjena s svojim videzom in 

telesom ter stremi k popolnosti. Pri deklici se tako okrepi vsem otrokom skupno nagnjenje iz 

sebe naredit objekt in pri tem ji pomaga prav punčka, zato se pasivnost, ki bo označevala 

žensko, razvija že v zgodnjih otroških letih, za kar pa ni mogoče trditi, da je biološka danost, 

ampak naučeno »vedenje«. Tako že od začetka njenega razvoja obstaja konflikt med njeno 

avtonomno eksistenco in tem, da jo drugi učijo, da se mora truditi ugajati (predvsem 

moškim), kar jo pasivizira in objektivizira (Beauviur, 2013). 

 

Poleg tega pa se deklico (nezavedno) uči, da je pogoj sreče – ljubezen oz. da mora biti 

ljubljena, če želi biti srečna. Zato se deklice (ženske) naučijo oz. ponotranjijo, da morajo 

vedno in povsod očarati moško srce, ki ne išče drugega kot lepa dekleta5. Že v zgodnji starosti 

deklica sanja o moški ljubezni, zato se igra z ličili, se preoblači v damo itd. Deklica med 

odraščanjem in puberteto čuti, da ji telo uhaja, da ni več jasen izraz njene individualnosti, 

postaja ji tuje in drugi jo začnejo dojemati kot stvar. Na ulici ji začnejo slediti s pogledi in 

komentirajo njene telesne oblike, pri tem sama želi biti nevidna, boji se kazati svoje meso. Pri 

številnih deklicah se ta gnus navzven odraža kot težnja po hujšanju in spreminjanju telesa, kar 

pripelje do nenehnega nadziranja telesne teže in stremljenja po vitkem telesu. Nekatere 

postanejo pretirano ali bolestno sramežljive, iz česar se lahko razvijejo psihoze (Beauviur, 

2013), ki se nadaljujejo, lahko pa celo šele razvijejo v odrasli dobi. 

 

                                                 
5 To sporočilo dobijo deklice najprej iz risank, kjer so vse junakinje popolne, kasneje pa na jumbo plakatih 
opazujejo popolne fotomodele ali popolne pevke in igralke. 
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Deklica ni nikoli popolnoma prepričana in gotova o svojem »lepem« videzu in zato ne more 

občutiti nadutega ponosa nad svojim telesom, vse dokler njene mladostne nečimrnosti ne 

potrdijo moški s svojim odobravanjem, ki se kaže v komplimentih, pogledih, namigovanjih o 

lepoti ali zgolj privlačnosti. Vsako dekle, pa naj je še tako zadovoljno s svojo podobo, v 

trenutku moške razsodbe podvomi o sebi, saj je vedno sanjarila skozi moške oči in o tem, 

kako jo vidijo moški. V realnem preizkusu erotične izkušnje se otroške in mladostniške 

obsesije za vedno končajo ali pa potrdijo, zaradi tega mnoga dekleta trpijo zaradi predebelih 

meč, premajhnih prsi ipd. ali pa se bojijo kakšne prikrite telesne hibe (Beauviur, 2013). 

 

V poglavju smo se osredotočili na moškost in ženskost, na razlike med njima ter opis izvora 

teh razlik, ki segajo že v zgodnje otroštvo, ter njihov vpliv na nadaljnje življenje in dojemanje 

samega sebe, kar je še posebej problematično pri deklicah/ženskah. Vzgoja zgodnjega 

otroštva vpliva na dekličino osebnost in dojemanje sebe kot ženske v odrasli dobi. Ženske si 

vseskozi prizadevajo za odobravanje in sprejetost, ki si jo želijo pridobiti predvsem pri 

moških, ki jih dojemajo kot absolutno avtoriteto in pravičnega razsodnika glede svojega 

videza in telesa. In če sodobna družba (kultura) izhaja oz. temelji na patriarhalnih vzorcih, so 

ti še toliko bolj zasidrani prav v kontekstu ženskega videza, ki je definiran in ocenjevan prek 

androcentričnih oz. moškosrediščnih referenc, kjer moški ocenjujejo, kaj je lepo in dobro, kaj 

je sprejemljivo, zaželeno, grdo itd. Več o tej temi predstavljamo v naslednjem poglavju. 

 

2.3 Androcentrična družba in vloga ženske 

 

Moškosrediščnost je ključna značilnost androcentrične družbe, v kateri je ženskemu spolu 

določen manjvreden, drugorazredni položaj. Patriarhalna družba je relativno trajni družbeni 

sistem, za katerega je značilna asimetrična delitev družbene moči in vlog na vseh ravneh 

družbenega delovanja. Bistvena lastnost takšne družbe je privilegij moškega spola pred 

ženskim, kar pomeni, da ima moški spol glavno vlogo, ženski pa je dodeljena stranska 

družbena vloga (Jogan, 2000).  

 

V androcentrični družbi se kaže hierarhija vlog, pri čemer imajo vloge, ki jih opravljajo 

ženske, manjši »ugled« v primerjavi z moškimi družbenimi vlogami. Vloge, ki jih opravljajo 

ženske, so povezane z družbeno nižje ovrednotenimi nalogami, ki se vežejo na zasebno sfero, 
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kot na primer kuhanje, likanje, pranje itd., ki so kot neplačana opravila tudi nižje vrednotena 

(Jogan, 2000). 

 

Izhodišče razumevanja androcentrične družbe je superiorna vloga moškega spola, ki je 

ključna za vrednotenje delovanja žensk. Ob definiranju androcentrične družbe in seksistične 

ideologije je treba upoštevati razliko med biološkim in družbenim spolom, saj androcentrična 

družba ločuje in neenako vrednoti družbene dejavnosti spolov. Vodilo androcentrične družbe 

je biološki spol, ki določa družbene vloge. Takšna družba temelji na večji družbeni moči 

moškega spola in na sekundarnem položaju žensk, ki ga lahko zasledimo tudi v zasebni sferi 

(Jogan, 2001). Nesimetrična oblastna razmerja, ki se skrivajo pod konstrukcijo ženske kot 

Drugega, Irigaray (1995) poimenuje kot falogocentrizem6. Falogocentrizem pojmuje mrk 

ženskosti in zavzema njegovo mesto, namesto da bi omejil lingvistično potezo, ki dopušča 

spreminjanje in žensko drugačnost (Butler, 2001), kar generira asimetričnost razmerij med 

moškim in žensko, ki so neodpravljiva (Beauvour, 1999). 

 

Bourdieu (2001) govori o moški dominaciji, ki ženske, katerih namen je, da so opazovane, 

gledane, nadzorovane in oboževane, objektivizira. To pa v ženskah sproža občutke nenehne 

telesne negotovosti in odvisnosti. Današnji način prikazovanja ženskega telesa je podrejen 

moškemu (Bourdieu, 2001), kar ustvarja družbeno opravičljivo »moško dominacijo«, ki 

predstavlja žensko kot simbol, ki ga moški opazujejo in nadzorujejo. Tako so ženske videne 

kot ljubeznivi, privlačni in razpoložljivi objekti, ki so na voljo moškim oz. so bili ustvarjeni 

za moške. Taka »ženstvenost« ni nič drugega kot oblika prizanesljivosti do resničnih ali 

domnevnih moških pričakovanj, še posebej tistih, ki zadevajo poveličevanje ega. Posledično 

ženska odvisnost od drugih postaja temelj ženske biti (Bourdieu, 2001), kar se kaže pri 

družbenih vlogah, ki so značilne za ženski spol. 

 

Posameznik se začne učiti družbenih in spolnih vlog, ki so glede na njegov biološki spol 

določene že v primarni socializaciji. V patriarhalni družbi so spolne vloge in spolno 

razlikovanje pogojeni oz. upravičeno določeni z biološkimi razlikami med spoloma, s čimer 

se ohranja patriarhalno razmerje moči. Znotraj androcentrične družbe se tako oblikuje 

bipolarna spolno označena dihotomija, v kateri se ženskemu spolu določa ekspresivne 

                                                 
6 Termin izhaja iz besede logocentrizem – na Zahodu se mišljenje in bivanje ujemata na tak način, da je zavest 
istega pomena kot subjektivnost; ta težnja je logocentrična. Falogocentrizem govori o subjektivnosti v okvirih 
moškosti.  



10 
 

lastnosti, moškemu pa instrumentalne in racionalne. Parsons (1956) ekspresivne lastnosti 

ženskega spola opredeli kot tiste, s katerimi ženska ustvarja toplino, varnost in čustveno 

podporo ter so pomembne predvsem pri vlogi matere, moške instrumentalne lastnosti pa 

izražajo moško tekmovalnost in usmerjenost k dosežkom in se kažejo predvsem pri moški 

vlogi oskrbovalca družine. Vse to privede do stereotipov o spolnih vlogah, ki so rezultat 

družbenih norm in socializacije (Kanjuo Mrčela, 2000). 

 

2.3.1 Družbene vloge ženske 

 

Družbene vloge se razlikujejo glede na spol, starost, poklic, družbeno in politično funkcijo, 

vsak posameznik pa opravlja določeno število družbenih vlog in si s tem zagotovi svoje mesto 

v družbi. Družbene vloge urejajo in organizirajo vedenje, pri čemer se od posameznika 

pričakuje, da bo prevzel določene vloge in vzorce vedenja (Kanjuo Mrčela, 1996). Družbeni 

spol vpliva na izbiro in opravljanje družbenih vlog posameznikov, kar implicira, da se od 

žensk (zaradi njihovega biološkega spola) pričakuje določeno vedenje. V moderni družbi so 

vloge, ki naj bi jih opravljala ženska, povezane z družbeno nižje ovrednotenim zasebnim 

življenjem, poleg tega pa ženske opravljajo vloge tudi zunaj zasebne sfere in te so le 

nadaljevanje zasebnih vlog (Jogan, 2001). 

 

Delitev na biološki in družbeni spol vodi do delitve družbenih in bioloških vlog, ki so 

določene za vsak spol posebej (Hertz, 1994). Skozi zgodovino je imel moški pravico do 

upravljanja javne in zasebne sfere življenja, ženska pa je bila postavljena v vlogo legalno 

nepriznanega in tudi ekonomsko odvisnega subjekta (Bučar, 2007). Moški so veljali za 

primarni spol, kar je delno izhajalo iz njegovih fizičnih lastnosti, delno pa iz 

kulturnozgodovinskega procesa razvoja družbe. Patriarhalna ideologija je postavila ženske v 

podrejeni položaj, moški pa so predstavljali vodilni lik na vseh področjih življenja (Oakley, 

2000). Ženska je bila tako legalno nepriznan in ekonomsko odvisen subjekt, ki so mu bile 

pripisane vloge skrb za dom, reprodukcija, telesnost in seksualnost (Bučar, 2007). To pa je 

rezultat razlik v vzgoji deklic in dečkov, ki se ohranja že tisočletja, torej od obstoja človeka 

(Giddens, 1993). Deklici so dodeljene vloge žene, matere in gospodinje, ki bo skrbela za dom, 

otroke in moža, tako kot so bile naučene vse njene ženske predhodnice. Njena zgodba je 

začrtana že v zgodnjem otroštvu, ki jo bo iz dneva v dan zgolj odkrivala in živela, nikoli pa 

sama aktivno in kreativno ustvarjala, saj so vse etape v njenem življenju že določene 
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(Beauvoir, 2013). A kljub vsemu smo priča napredku družbe, saj so ženske začele prevzemati 

tudi bolj ali manj aktivno vlogo v druži in vse bolj postajajo kreativne stvarnice svojega 

lastnega življenja, kar se kaže pri njihovem udejstvovanjem v poklicu in hobijih. In če so 

ženske nekoč ostajale doma, je danes pomembno, da hodijo v službo, da se realizirajo kot 

ženske, matere, žene in predvsem kot poslovne ženske (Prijon, 2012). 

 

Na podlagi predstavljenih konceptov in teorij smo razložili razlike med moškimi in ženskami, 

ki se kažejo v njihovih različnih vlogah, načinu dojemanja samega sebe in nasprotnega spola 

ter njihovem odnosu do nasprotnega spola. Razumevanje razlik med družbenim in biološkim 

spolom in razumevanje razlik med družbeno določenimi spolnimi vlogami je ključno za 

razumevanje moškosti in ženskosti. Poleg družbenih oz. spolnih vlog, ki jih moški in ženske 

prevzemajo, pa »imata« oba spola še eno ključno nalogo, ki se kaže v »oblikovanju svojega 

videza« pri ženskah in »ocenjevanju ženskega videza« pri moških, kar generira ženske kot 

pasivni objekt, moške pa kot aktivni subjekt, kar natančneje predstavljamo in analiziramo v 

naslednjem poglavju.  

 

3 DRUŽBENA KONSTRUKCIJA LEPIH ŽENSKIH TELES 
 

 
Ženski spol se je vedno povezovalo z lepim, urejenim in privlačnim zunanjim videzom, kar 

implicira, da se še danes vse prevečkrat »vrednost« ženske določa z njenim videzom, zaradi 

česar lahko trdimo, da so obremenjene s svojim telesom in zunanjim videzom. Poglavje nam 

bo podalo ključna izhodišča za nadaljnje raziskovanje v empiričnem delu, k čemur bodo 

pripomogli podatki do sedaj opravljenih raziskav na omenjenem področju. 

 

Ženske in njihovo lepoto se je obravnavalo kot nekaj nežnega, kar je namenjeno moškim 

pogledom, ocenam in željam, včasih celo kot objekt, namenjen moški instrumentaciji. Prav 

zato se je ženske učilo oz. od njih pričakovalo, da bodo skrbele za svoj lepi videz in izgledale 

lepo, urejeno, negovano in privlačno, da bodo s svojim videzom ugajale okolici in moškemu 

spolu. Ženski videz se je vseskozi bolj poudarjal kot moški in lepota je bila že skozi 

zgodovino oblikovni del identitet žensk (McDonalds, 1995). Prav zato je ženska lepota 

pričakovana, iskana in nagrajevana v številnih situacijah in še posebej v romantičnih odnosih 

(Kuhar, 2004). Žensko že kot deklico učijo, naj bo vedno pozorna na svoj videz in na to, kako 
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je videti njeno telo. »Paziti mora na vse, kar je, in na vse, kar počne, ker je ključnega pomena 

… kakšna je videti drugim in, končno, kakšna je videti moškim« (Berger, 1972, str. 46). 

Ženski videz in vitko telo sta poglavitna kriterija in standarda današnje družbe, na podlagi 

katerih ženske oblikujejo svojo identiteto (Bahovec, 1995). To se konstruira predvsem prek 

medijev, kjer so ženske pogosteje predstavljene kot seksualni objekt, zaradi česar nase gledajo 

oz. se dojemajo od zunaj, torej tako, kot družba pričakuje od njih, da bodo izgledale. To je 

povod stalnega nezadovoljstva, želje po spreminjanju, izboljševanju in ustrezanju moškim 

(Magezis, 1996). McDonald (1995) pravi, da je ženskost skozi zgodovino definirana skozi 

moške oči in da se ženske borijo za priznavanje svoje ženskosti, vendar tega še niso dosegle 

zaradi medijsko ustvarjenih podob. 

 

»Ženska je vredna toliko, kolikor ustreza prevladujočim idealom, saj nam jezik povsod ponuja 

izraze, s katerimi lahko razmišljamo v podobah, in mediji povsod poudarjajo pomembnost 

izpopolnjevanja videza«(Coward, 1989, str. 66). Za Cowardovo je ženska odločilno vpletena 

v razmerje moči gledanja. Ženske so torej opredeljeni spol in nenehno nastopajo kot objekt 

estetskega ocenjevanja (Legan, 2004). Ker se že male deklice uči, da morajo izgledati lepo, da 

bodo ugajale drugim, da bi bile deležne pohval ter da bi uspele, ženske živijo v prepričanju, 

da morajo biti lepe in privlačne ter ustrezati lepotnim idealom, ki jih je oblikovala družba in 

jih propagirajo mediji. Verjamejo, da bodo v življenju uspešne in privlačne nasprotnemu 

spolu le, če bodo ustrezale lepotnim idealom, ter da bodo le na tak način dobile ter obdržale 

(dobrega) moškega. Kaj pa je tisto, kar je lepo, ali je lepota res tako univerzalna in je lepo 

samo tisto, kar nam predstavijo mediji, bomo raziskali v nadaljevanju, pri čemer se 

osredotočamo na raziskavo, ali obstajajo univerzalne značilnosti lepega in popolnega 

ženskega telesa, ki bi veljale vedno in povsod. 

 

3.1 Univerzalne značilnosti lepega in popolnega ženskega telesa 

 

Besede lep, mil, ljubek, čudovit ali veličasten so pridevniki, ki jih pogosto uporabljamo za 

označevanje nečesa, kar nam je všeč. V tem oziru se zdi, da je tisto, kar je lepo, enako 

tistemu, kar je dobro, oba termina oz. kvaliteti »dobro« in »lepo« sta bili namreč močno 

povezani v različnih zgodovinskih obdobjih. Predstavo o idealu lepote so si ljudje ustvarili, ko 

so umetniki začeli upodabljati podobe ljudi, ki so bile v vsakem zgodovinskem obdobju 
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drugačne, in s tem so bili drugačni tudi ideali, saj so se skozi tisočletja kot lepe dojemale 

različne oblike postav (Umberto, 2006).  

 

Različna obdobja so reprezentirala različne ideale ženskega telesa in kot lepo se je vedno 

dojemalo nekaj drugačnega od prevladujočega stanja v družbi. Tako je pred 30.000 leti pr. n. 

št. kot ideal lepote veljala t. i. Willendorfska Venera, ki je upodobljena v obliki apnenastega 

kipca. Njene korpulentne prsi, trebuh, stegna in zadnjica so nasprotje sodobnih idealov ženske 

lepote. Od srednjega veka dalje je bilo zaželeno in idealno obilnejše žensko telo, ki je 

predstavljajo plodnost. V obdobju renesanse in baroka so upodabljali ženska telesa, katerih 

prsi so bile polne, vendar še vedno manjše v primerjavi z ostalimi deli telesa, predvsem 

poudarjen in obilen je bil ženski trebuh. V 17. stoletju pa so poudarjali večje in bolj okrogle 

prsi kot v prejšnjih stoletjih, v nasprotju s preteklimi obdobji se pas zoža, poudarjajo pa se 

zajetni boki in zadnjica, kar je še bolj poudarjeno v 18. stoletju, ko pridejo v veljavo korzeti. 

Obilje ženskega telesa se je idealiziralo in poudarjalo vse do konca 19. stoletja, ko je začela 

zajetna ženska postava izgubljati veljavo in v ospredje idealiziranja pride vitkejše žensko telo. 

Vsako kasnejše obdobje je poudarjalo različne ženske atribute, pri tem pa je bila vedno 

zaželena in kot idealna predstavljena vitkejša postava z določenimi atributi, ki so bili v 40. 

letih noge, v 50. velik dekolte, ozek pas in široki boki, v 60. letih deška postava brez oblin, v 

80. vitko in čvrsto telo, v 90. pa ekstremna vitkost ženskih teles (Kuhar, 2004). 

 

Sodobna, potrošniška miselnost nam vsiljuje ideale lepote, proti katerim se je avantgardna 

umetnost borila več kot 50 let. Splošno prepričanje je, da je stvar lepa, če ima pravilna 

razmerja, s čimer je mogoče razumeti, zakaj se je od antike dalje lepoto enačilo z 

sorazmernostjo. Tako lahko trdimo, da »lepota ni nikoli bila nekaj absolutnega in 

nespremenljivega, temveč si je v skladu z deželo in zgodovinskim obdobjem nadevala razne 

obraze« (Umberto, 2006, str. 23). 

 

Na vprašanje, kaj je lepo, ni univerzalnega odgovora, saj je pri tem treba upoštevati več 

različnih faktorjev, ki med kulturami variirajo. Velikokrat se pojavi vprašanje, ali je lepota v 

nadzoru tistega, ki gleda, ali tistega, ki je gledan oz. opazovan. Evolucionistična teorija lepoto 

povezuje z biološkimi argumenti. Telo in duša sta med seboj povezana in tvorita celoto, ki je 

pogoj in osnova vseh človekovih dejavnosti. Človek je individualno bitje, ki izhaja iz telesnih 

in duševnih značilnosti ter povezanosti med njima. Bistva pa se ne da zajeti v opis človeka, ki 

bi vseboval le telesne ali duševne značilnosti, ampak je to skupek obeh. Človek gradi svojo 
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predstavo o sebi prek doživljanja svojega telesa in videza ter prek izkušenj z njima ustvarja 

samopodobo (Tomori, 1990). Predstava o samem sebi pa je precej kompleksnejša, saj je 

pogojena z različnimi izkušnjami in interakcijami, kjer si posamezniki oblikujemo 

samopodobo. To je predvsem kompleksno pri ženskah, ki svoje telo in videz zaznavajo oz. 

vidijo kot pomanjkljiva, pri tem pa verjamejo, da moški od njih pričakujejo drugačno podobo 

in obliko telesa, kot jo imajo same. Prepričane so, da obstaja univerzalen model lepote, ki bi 

mu morale ustrezati, da bi nasprotnemu spolu ugajale in bile privlačne. 

 

Že Hezionid pripoveduje o verzih, ki so jih muze prepevale na svatbi v Tebah: »To, kar je 

lepo, ugaja, kar ni lepo, ne ugaja« (Umberto, 2006, str. 48), kar kaže na dejstvo, da se je 

lepota vedno povezovala z drugimi odlikami, kot pa sta ustreznost in zmernost. Platon (v 

Umberto, 2006) poimenuje lepoto kot harmonijo in razmerje delov ter kot sijaj. Kipci ženskih 

podob, ki so jih klesali kiparji v 6. stol. pr. n. št., so bili lepi, ker so bili udi upodobljeni v 

harmoničnem sorazmerju, saj je bil velik poudarek prav na simetriji in somernosti. V času 

renesanse so bile ženske upodobljene kot rdečelaske, naličene z modro barvo, krasil pa jih je 

nakit (Umberto, 2006). Lepote ni mogoče količinsko opredeliti ali objektivno izmeriti, saj je 

rezultat sodb drugih in je definirana z različnimi, včasih nasprotujočimi si idejami, zato lahko 

trdimo, da je lepota absolutni ideal, kot na primer resnica in dobrota (Sprecher, 1986). 

 

Ideal lepote po definiciji lahko doseže le manjšina tistih, ki si prizadevajo zanjo. Če je v 

določenem času in prostoru preveč žensk, ki ustrezajo lepotnim standardom, potem se morajo 

ti spremeniti, da bi ohranili svojo posebno naravo. Vrednost lepotnih standardov je odvisna od 

njihovih posebnosti in nenavadnosti, kar je eden od razlogov, zakaj se ideali s časom 

spreminjajo. Različni vidiki ženskega telesa in različne podobe se spreminjajo tako, da 

dosežejo nenehno spreminjajoče se ideale. Ideal (lepote) je vedno tisto, kar je v določenem 

obdobju najbolj nenaravno in najtežje dosegljivo za večino (Freedman, 1988). 

 

Vsako obdobje ima svoj lepotni ideal, zato je težko govoriti o univerzalni lepoti in popolnosti, 

ki bi veljala vedno in povsod, lahko pa rečemo, da za lepo velja tisto, kar ustreza idealu 

določenega časa. Tako je tudi z žensko lepoto, saj kar je v preteklosti veljalo kot lepo in 

zaželeno (obilnejše postave), danes velja za nezaželeno ali celo grdo, saj za sodobno družbo 

veljajo drugačni lepotni ideali, s katerimi so obremenjene predvsem ženske, ki živijo v 

prepričanju, da moški od njih hočejo idealno lepoto. Prav zaradi tega se v naslednjem 
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poglavju osredotočamo na idealno žensko telo, kjer preučujemo, kako se je spreminjalo in kaj 

so posamezna zgodovinska obdobja smatrala kot zaželeno in lepo. 

 

3.2 Idealno žensko telo skozi čas 

 

Podoba idealnega ženskega telesa ni bila vseskozi enaka, saj se je spreminjala glede na čas in 

okolje. V različnih obdobjih so ženske te ideale ponotranjile in si jih želele doseči, da bi s tem 

izpolnile pričakovanja družbe in predvsem pričakovanja moških ter postale ljubljene. 

Spreminjala se je oblika telesa, velikost prsi, zadnjice in bokov. Različna obdobja so 

poudarjala različne ženske atribute in zakrivala manj zaželene. Za doseganje idealov so imele 

ženske različne lepotne pripomočke in oblačila, kot so korzeti, podvezice, nederčki in celo 

premajhni čeveljci, ki so jim preoblikovali stopala. Nekatere izmed metod so bile precej krute, 

saj so žensko pohabile, kar kaže na to, kako sta ženskam pomembni lepota in popolnost. 

V staroegipčanski kulturi so za lepotni ideal veljali mladostno in vitko telo, ozek pas, široka 

ramena, dolgi udi ter dolgi prsti, gladek obraz in raven nos. Egipčanke so si odstranjevale 

dlake, saj je poraščenost veljala za barbarsko. Ženske obleke so segale od prsi do kolen ali 

gležnjev. Starost in debelost takrat nista bili zaželeni (Kuhar, 2004). 

 

Kitajci so bili prvi, ki so razvili koncept, da je žensko telo mogoče in ga je treba spremeniti 

oziroma preoblikovati iz njegovega naravnega stanja. Kitajska praksa povezovanja stopal 

jasno ponazarja objektivizacijo delov ženskega telesa kot tudi napor ženske ustrezati lepotnim 

idealom (Freedman, 1986). Žensko povezovanje stopal v lotosov cvet je trajalo celo tisočletje, 

od 10. do 12. stoletja našega štetja, dokler ni leta 1911 nova Kitajska republika to navado 

prepovedala (Kuhar, 2004). 

 

Hollander (1993) navaja, da so bile od srednjega veka pa vse do prehoda v 20. stoletje bolj 

cenjene obilnejše postave, zato so umetniki upodabljali obilnejša ženska telesa z zaobljenimi 

boki, okroglim trebuhom in polnim oprsjem, kar je predstavljalo popolno nasprotje današnje 

idealne ženske postave. Vsako obdobje pa je prineslo in cenilo nekaj drugačnega, tako slike iz 

15. stoletja uprizarjajo ženske z okroglimi trebuhi in majhnimi prsmi, v 17. stoletju pa so bolj 

cenjeni večje in okroglejše prsi, ozek in vitek pas, ki se v poznem baroku poimenuje kot »osji 

pas«, ter zaobljena in obilna zadnjica in boki (Kuhar, 2004).  
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18. stoletje prinese modne korzete, krinoline, podložke za pas in privzdignjene prsi, ki so 

poudarjali žensko postavo. 19. stoletje predstavlja obilno žensko postavo, ta pa začne 

izgubljati priljubljenost proti koncu stoletja, ko je silhueta postajala vse ožja in pas vse bolj 

stisnjen. Pred 1. svetovno vojno se je kot idealno smatralo vitko žensko postavo z zajetnimi 

boki. Z oblačili so si ženske poudarjale dolge in vitke noge, zaobljena meča in ozke gležnje. 

Tipična predstavnica takšne postave je Gibsonovo dekle, katere telo je bilo vitko, vendar ne 

krhko, imela je namreč obilno oprsje in široke boke. Po prvi svetovni vojni pa se je ženski 

videz močno spremenil. Gibsonovo dekle s postavo v obliki peščene ure ni več veljalo za 

idealno, ampak jo je zamenjalo žensko telo z deško postavo brez oblin, do katere so si ženske 

pomagale tudi s povezovanjem prsi s trakovi, strogimi dietami in vadbo. Obleke niso več 

poudarjale ozkega pasu, ampak so začele slediti oblinam telesa. Po 2. svetovni vojni pa so 

ženska idealna telesa predstavljala »deškost«, kar pomeni, da je idealno žensko postavo 

predstavljalo žensko telo s ploskim oprsjem in vitkimi nogami, razkazovanje katerih je 

postalo sprejemljivo za vse sloje. V 50. letih se začnejo z dekolteji poudarjati prsi, v 60. letih 

pa začnejo ženske lepoto poudarjati še s podvezicami in visokimi petami. Tipična 

predstavnica tega novega trenda je Marilyn Monroe, ki je bila vzornica tedanjih žensk in med 

moškimi najbolj zaželena. Postava Marilyn Monroe je bila zaobljena ženska postava z 

oblinami, sredi šestdesetih pa jo zamenja vitka postava, ki pride v modo s pop kulturo 

Beatlesov in modernimi džins hlačami ter mini krili (Kuhar, 2004).  

 

Sredi 60. let ideal ženske postave predstavlja Leslie Hornby Armstrong, imenovana Twiggy, 

ki je pri svojih 168 cm tehtala le 43 kilogramov (Wolf, 1991). Ženske postave v obliki 

peščene ure, ki so nekoč veljale za ideal, je zamenjalo vitko, celo nerazvito telo s ploskim 

oprsjem, skoraj brez bokov, z dolgimi in koščenimi udi ter otroškim obrazom z veliko ličil. 

Ena izmed bolj znanih sodobnih predstavnic takšne ženske podobe je Kate Moss. S tem se je 

začelo promovirati in ceniti vitka, čvrsta in ženstvena telesa kot simbol želene in iskane 

ženske lepote. Lepotne ideale sta začeli promovirati lepotna in medijska industrija prek 

multinacionalk, ki so prodajale kozmetiko in obleke, ter prek filmske industrije v 

Hollywoodu. V zgodnjih 70. pa so ženske označevale svojo privlačnost glede na velikost 

bokov in zadnjice in se niso pritoževale nad majhnimi prsmi. V poznih sedemdesetih in 

osemdesetih je telesni ideal postalo vitko in čvrsto telo, katerega predstavnica je bila Jane 

Fonda. Kot pravi Mazur (v Kuhar, 2004, str. 35), idealiziranje vitkosti postane vzor lepote.  
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Po vzoru kampanje Calvina Kleina je v poznih devetdesetih prevladala tako imenovana 

»heroinska eleganca«, kar je pomenilo, da so modne agencije želele in najemale ekstremno 

suhe modele ter jih predstavljale v videzu stereotipnih uporabnikov heroina (črna ličila na 

očeh, modre ustnice). Zanimivo pa je dejstvo, da sta bila najbolje plačana modela iz sredine 

devetdesetih prav Claudia Schiffer in Cindy Crawford, katerih telo ni ekstremno suho, ampak 

lepo oblikovano, z nekaj mišične mase in oblinami (Kuhar, 2004). 

 

Tretje tisočletje prinese novosti, kot so tetovaže in pirsingi ter veliko gole kože. Ranljiv videz 

je še vedno prisoten in mnogi modeli danes so ekstremno vitki, kot sta Jodie Kidd in Amber 

Valeta, ki s 50 kg pri višini nad 180 cm predstavljata nov trend vitkosti (Mužič, 2006). Sicer 

pa se v 21. stoletju kot privlačne in najbolj zaželene začnejo prikazovati zvezdnice, kot sta 

Jennifer Lopez in Beyonce, ki niso več ekstremno vitke, ampak imajo poudarjene obline in 

čvrsto telo in predstavljajo nov težko dosegljiv standard lepote (Kuhar, 2004). 

 

Vsako od zgodovinskih obdobij je imelo svoj ideal lepega ženskega telesa in v vsakem 

obdobju so se ženske želele poistovetiti s tem idealom. Modna in medijska industrija imata 

pomembno vlogo pri postavljanju lepotnih idealov. Mediji in družbeno okolje nam stalno 

vsiljujejo ideje in podobe o tem, kar naj bi bilo lepo in idealno. Posamezniki, predvsem 

ženske, se primerjajo s podobami v medijih in jim poskušajo slediti (Rutar, 1995). Kot 

poudarja Fallon (1990), je lepota najbolj nedosegljiva dobrina in ideje o tem, kaj je lepo, se 

razlikujejo med kulturami in spreminjajo skozi čas. 

 

Idealno žensko telo se je skozi čas spreminjalo in v določenem obdobju je ideal predstavljala 

prav tista oblika telesa, ki je bila za večino žensk najtežje dosegljiva. Idealne ženske postave 

so v preteklosti zajemale različne oblike, vse od obilnih postav v srednjem veku in do 

pretirano vitkih teles, ki so ostala priljubljena do danes. Ne glede na ideal in njegovo možnost 

(ne)dosegljivosti so si ga ženske želele doseči, saj so bile prepričane, da bodo z dosego tega 

ideala privlačne za nasprotni spol. V naslednjem poglavju predstavljamo sodobne lepotne 

ideale, ki so zaznamovali življenja sodobnih deklet in žensk ter seveda tudi moških, saj 

lepotni ideal ženske razumejo kot nekaj, kar je med moškimi najbolj zaželeno. 
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3.3 Sodobni lepotni ideali 

 

Sodobna zahodna kultura kot lepotni ideal promovira vitko telo, zato sta od 80. let dvajsetega 

stoletja debelost in mlahavo telo postala nočna mora sodobnih žensk. Čeprav so se lepotni 

ideali skozi zgodovino močno spreminjali, je eno merilo ostalo enako, tj. razmerje med širino 

bokov in pasu (Buss, 1994). V sodobni družbi tako velja prepričanje, da naj bi idealno žensko 

telo zaznamovala sorazmerje 90-60-90 (prsi-trebuh-boki), ki pa nikoli prej ni bilo tako, saj se 

je ženski obseg prsi zmanjšal, obseg zadnjice pa povečal (Plavec-Brodnjak v Mužič, 2006, str. 

18). Plavec-Brodnjakova (v Mužič, 2006) pravi, da je v desetih letih svoje kariere imela le tri 

modele z merami 60-90-60, in dodaja, da te mere presegajo tudi najboljši modeli, verjetno 

zaradi drugačne konstitucije kosti, še dodaja. 

 

Danes je prizadevanje za vitko telo brez grama maščobe postalo neke vrste religija, s katero si 

posameznik zapoveduje, kaj je pravilno, zato redno telovadi in pazi na svojo telesno težo. Ta 

»religija« nas spodbuja, da prevzamemo vedenje, ki ga imajo anoreksični, meni Kuharjeva 

(2004). »Neuspeh, da bi tej religiji sledili, in telesna znamenja tega neuspeha – debelost in 

mlahavost – ustvarjajo pekel na Zemlji« (Polack Seid v Kuhar, 2004, str. 25).  

 

Pri idealnem ženskem telesu je treba omeniti tudi prsi, ki so bile v 60. letih majhne in so 

označevale žensko emancipacijo, danes pa predstavljajo seksapilno neodvisnost in modni 

dodatek, ki je postal najbolj poudarjen del ženske anatomije ter viden simbol ženskosti in 

seksualne privlačnosti. Velikost in oblika prsi je fetiš, ki je družbeno-kulturno ustvarjen 

(Kuhar, 2004) in znamenje duševnega, emocionalnega in moralnega stanja ženske (Bordo, 

2000).  

 

Kuharjeva (2004) ugotavlja, da ima naraven potencial za popolne prsi, raven trebuh in vitka 

stegna le en odstotek žensk. Pod podobo idealnosti so pogosto predstavljene eksotične podobe 

žensk, kot so Halle Berry, Jennifer Lopez in Naomi Campbell (Roggers, 1999). Prevladujoči 

vizualni ideal je vedno estetski in izraža prevladujoče vrednote seksualnega vedenja. Družba 

postavlja ideale in pričakovanja, kako naj ženska izgleda, in če ženska v družbi velja za lepo, 

s svojim telesom izraža vrednote, ki vplivajo na seksualno vedenje žensk. S poudarjanjem 

videza žensk se v družbi nadzira njihova seksualnost, ženska telesa so predstavljena kot ideali 

in kot privlačnost pogleda, ki je pomirjevalno prijeten (Coward, 1989). Kuharjeva (2004) 

opozarja na izkoriščanje ženskega telesa, ki je seksualni objekt, s katerim se hranijo moške 
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fantazije in stimulirajo njihove spolne želje. Turner (1993) še poudarja, da je v moderni 

družbi razkazovanje telesa prek oblike, drže in kozmetike ključnega pomena pri nakazovanju 

ter razkazovanju življenjskega stila in bogastva. Telo je nenehno izpostavljeno okolici in na 

ogled, pri čemer ga lahko drugi ocenjujejo (Južnič, 1998). Zato je pomembno biti vitek, saj 

debelo in mlahavo telo velja za odraz osebnega neuspeha, saj je telesni videz postal 

označevalec vrednosti. Celotna identiteta posameznika, predvsem posameznice, je definirana 

zgolj prek telesa. »Telo je torej medij samopredstavljanja, samopromocije, samooglaševanja; 

pa tudi mesto družbene stigmatizacije, če odstopa od standardov sprejemljivosti« (Kuhar, 

2004, str. 13). 

 

Sodobna kultura nas oskrbuje z diskurzi o sodobnih telesnih idealih, kot so lepota, zdravje, 

mladost, samonadzor, volja, samodisciplina ipd. Mediji posameznikom ponujajo nasvete za 

izgubo odvečnih kilogramov in kako postati mišičasti ter privlačni za nasprotni spol. To pri 

posameznikih generira (napačno) sporočilo, da so lepo in vitko telo ter urejen videz ključni 

pogoji za ljubezen, zdravje in uspeh. Čeprav posamezniki veliko dajo nase in svoj videz, pa se 

pogosto srečujejo z mislijo: »Ne glede na to, koliko plasti kreme si nanesemo ali koliko 

hujšamo in vadimo, pa bomo skoraj vselej 'zguba' v primerjavi s podobami, ki jih mediji 

predstavljajo kot idealne« (Kuhar, 2004, str. 12). Lepotni ideali so tisti, ki ženskam vsiljujejo 

lepotne zahteve in od njih zahtevajo preoblikovanje naravnih ženskih teles. Sodobni standardi 

telesnih idealov so ženske pripravili do nenehnega razmišljanja o telesu, spreminjanja dnevnih 

navad in videza, še dodaja Kuharjeva (2004). 

 

Sodobni lepotni ideali ženskega telesa so težko dosegljivi, saj morajo ženske poleg vitke 

postave imeti še oblikovano telo z mišicami ter čvrstimi prsmi. Te ideale pa je mogoče doseči 

le z discipliniranjem, ki zahteva čas in denar. Doseči lepotni ideal je cilj žensk, saj verjamejo, 

da bodo tako postale uspešne, priljubljene in občudovane od moških. Sodobni ideali so tisti, 

ki vplivajo na nezadovoljstvo žensk s svojimi telesi, saj le redke lahko izgledajo kot zvezdnice 

iz naslovnic, še zvezdnice same v realnem življenju niso videti tako, saj so slike, ki jih 

predstavljajo mediji, olepšane. Sodobni standardi telesnih idealov so tako postali del ženskega 

vsakdana. Posebno vitkost je tisto, kar ženske jemljejo kot pogoj za uspešnost in privlačnost 

pri nasprotnem spolu. 
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3.3.1 Ideal vitkosti 

  

Ideal vitkosti je na Zahodu promoviran kot ideal, ki se povezuje s srečo, uspehom in 

mladostjo. Ugotovitve antropologov pričajo o tem, da je popolna postava cenjena kot nekaj 

privlačnega in zaželenega v 81 %danes obstoječih kultur. Zahodni svet tako stigmatizira 

skupino, ki se zaradi kakršnihkoli razlogov ni prilagodila in podredila lepotnim standardom, 

ki so značilni za Zahod. Debelost je v primerjavi z drugimi tradicionalnimi tabuji bolj 

kompleksna, kar je vidno še posebej v obdobju, ko moda poudarja in poveličuje vitkost 

(Tomori, 1990). 

 

Ideal lepega telesa je temeljna točka soglasja med modo, oglasi in modno fotografijo, ženske 

pa si prizadevajo, da bi dosegle »moderno vitkost«, kar je postalo že rutinski del njihovega 

življenja (Coward, 1989). »Ta oblika telesa je vitka, brez odvečne maščobe, opredeljene kot 

meso, ki ni videti mišičasto in trdo, meso, kjer se lahko uščipneš, kot pravi eden od sodobnih 

izrekov o hujšanju. Edino področje, kjer je meso dovoljeno, je okoli prsi« (Coward, 1989, str. 

12). Žensko telo, kot ga danes predstavljajo mediji, nam jasno kaže, zakaj ženske nenehno 

segajo po dietah in (pre)oblikovanju telesa v fitnes centrih. Sodobni lepotni ideali ženskega 

telesa so med minimalističnim videzom, ki ga predstavlja ženska podoba vitkega telesa 

manekenk, in mišičastim, oblikovanim telesom (Perc, 2002). 

 

Že od 60. let, s prihodom manekenke Twiggy, je bilo v prispodobah o modi in lepoti videti 

nagnjenje k idealiziranju ženskega telesa brez vsakršne maščobe. Prizadevanje, da bi dosegle 

to »moderno vitkost« s pomočjo diet, telovadbe in občutkom krivde za vsak grižljaj, je 

postalo del življenja večine žensk. Idealno postavo je tako začela odlikovati silhueta, ki ostane 

po odpravi kritičnih področij, kot jim pravi sodobna družba (Coward, 1989). Od takrat pa vse 

do danes je vizualizacija vitkega telesa postala močna strategija normaliziranja v današnji 

družbi in vitko telo je glavni telesni kriterij ter standard kulture (Bahovec, 1996). 

 

Ideal vitkosti je ključni ideal sodobnega sveta, ki je obremenil ženske, saj je zelo težko 

dosegljiv in zahteva veliko truda ter odrekanja. Ženske so prepričane, da je vitko telo tisto, ki 

privlači moške, in zato je njihova želja po dosegu tega še močnejša. Ni pa nujno, da so ženske 

predstave o popolni ženski lepoti, v kateri zahtevajo vitkost, enake moškim. To bomo še 

natančneje raziskovali v naslednjih poglavjih in preverjali v empiričnem delu naloge. 
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3.4 Ženska predstava o idealni ženski lepoti in samopodoba 

 

Zakaj bi ženske skrbelo glede videza, glede obsega pasu, bokov, zadnjice in prsi? Zato ker 

kultura ženskam narekuje, da uspeh, ljubezen in sreča pridejo, ko postanejo »vroče in 

zapeljive«, in način, kako to postanejo, je s pomočjo diet, telovadbe in z uporabo novih 

kozmetičnih preparatov in pripomočkov, ki jim bodo pomagali shujšati in oblikovati telo. 

Kajti biti lepa in zapeljiva je vse, kar je pomembno, da bo pritegnila in privlačila moškega, saj 

velja, da je ženska naloga ugajati drugim in jih zadovoljiti. 

 

Čemu vse so se pripravljene podvreči ženske, da bi dosegle lepo telo?! Cowardowa (1989) 

pravi, da se ženske podrejajo strogim dietam, izčrpavajo telo s telovadbo in ga trpinčijo na 

različne načine, le da bi dobile obljubljeno nagrado – popolno telo, v katerem bodo drugi, 

predvsem pa moški, uživali. In dodaja, da se ženski v zameno, da doseže neki ideal, bodisi da 

shujša, si pridobi novo telo, kupi novo obleko, ima novo pričesko ipd., ponuja užitek. »Ženski 

želji se dvori z obljubo, da bo prihodnost prinesla popolnost, z vabo doseganja idealov – 

popolnih nog, popolnih las ... Ti ideali v resnici ne obstajajo, razen kot končni izdelek 

fotografske tehnike ali kot izpopolnjene fantazije« (Coward, 1989, str. 2). 

 

Ženskam so nenehno vsiljevane podobe popolnih žensk in nasveti, kako doseči popolnost. 

Danes se ne poudarja samo lepega telesa in kaj je treba narediti zanj, ampak tudi vsesplošno 

zdravje, mladost in osebno zadovoljstvo. V zahodni kulturi je žensko telo predmet posebnega 

zanimanja in zaradi te obsedenosti so ženske postale »nosilke cele vrste dejavnosti v zvezi s 

spolnostjo in zdravjem. Kajti opozorila ženskam, naj pazijo na zdravje, so hkrati opozorila, 

naj nadzirajo svoje življenje, in nikakor niso ločena od ideologij dela za spolno privlačnost. 

In dokaz, da so ženske to delo dobro opravljale, je obenem tudi njihova nagrada – moderno 

vitko telo« (Coward, 1989, str. 10). 

 

Vsi nasveti, ki ženskam ponujajo načine, kako doseči idealno kožo, postavo, pričesko, težo, 

ipd., so podrejeni končnemu cilju, ki je lep oz. popoln videz. Skrb za zunanji videz pa je 

prevladal nad razumevanjem zdravja, saj se poudarja, da bo ženski duševno in telesno zdravje 

prinesla prav lepša zunanjost. Cowardova (1989) govori o idealnem telesu, ki spominja na 

obdobje adolescence, tj. različica nezrelega telesa, gre za starejšo žensko, ki ohranja postavo 

mladostnice. To je vitko telo, brez maščobe in brez dlak, »debelost je predstavljena kot 

bolezen, in če trpite za njo, je treba telo 'trpinčiti' in videt je, kot da bi se ženske morale 
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kaznovati, ker so odrasle, in da njihova odraslost mehedra okoli njihovih teles« (Coward, 

1989, str. 32). Večina žensk ohrani dvoumen odnos do te idealne podobe, saj fantazije o tem, 

kako se bodo prerodile, nikoli v celoti ne zavrnejo. Želja in prizadevanje, da bi dosegle 

»moderno vitkost«, je postala rutina življenja mnogih žensk (Coward, 1989). 

 

Ženske vidijo v manekenkah in modelih ideal ženske lepote7 (Calefato, 2004). Ideal, ki ga 

podpira današnja družba, je precej redek in zrele ženske, ki želijo doseči ta ideal, morajo v to 

vložiti veliko truda in odrekanja. Množice razkazovanih podob in profesionalne ter 

popravljene fotografije modelov so nas prepričale, da imajo skoraj vse ženske takšno postavo. 

Ta vzor pa je umetno konstruiran, saj takšne fotografije krasijo modeli, ki pa v resnici niso 

popolni, kakor jih želijo mediji prikazati »navadnim smrtnicam« (Coward, 1989). Ženske so 

torej podvržene seksualni objektivizaciji, s katero je prepojena današnja družba in ki jim 

narekuje, da nase gledajo kot na estetski objekt. Pri tem ženske pretirano ponotranjijo odzive 

drugih, predvsem moških, kar povzroči, da pretirano skrbijo za svojo zunanjo podobo 

(Franzoi in Klaiber, 2007). Želeni standardi telesa in zunanjega videza so vsakodnevno 

prisotni v življenju žensk in te si jih želijo doseči in postati popolne. Prijonova (2012) se 

sprašuje, zakaj se ženske podrejajo lepotnim zahtevam in pretirano skrbijo za telo, če pa je 

večina drugih žensk simpatičnih in povprečnih ter 20 % debelih, pa kljub temu delujejo 

zadovoljne in imajo partnerje. Poleg tega še dodaja, da želijo ženske same slediti tem 

standardom, ki so jih mogoče tudi postavile same, in dodaja, da so ženske same 

objektivizirale lastna telesa, ko so jih s čustvi in razmišljanjem ločile od razuma in začele 

preoblikovati in maltretirati. Žensko telo je postalo objekt, ki mora priti do popolnosti, da ima 

ženska občutek, da je dosegla cilj, ki ga potem lahko razkazuje drugim, predvsem pa moškim, 

in s tem kaže sposobnost samonadzora nad svojim telesom (Južnič, 1998). 

 

Kobal Grum je leta 1997 izvedla raziskavo o samopodobi med slovenskimi mladostniki in 

ugotovila, da so dekleta veliko manj zadovoljna s svojim videzom kot fantje in veliko bolj 

kritična do lastnega videza, enaki so bili tudi rezultati Rosenbergove raziskave izleta 1986. 

Offer in drugi (1981) prav tako menijo, da več kot 40 % deklet sebe pogosto doživlja kot grde 

in neprivlačne (Kobal Grum, 2000). Raziskava Connor-Greene (1988) je pokazala, da je 88 % 

                                                 
7 Povprečna ženska v Ameriki tehta 63 kg in je visoka 163 cm, povprečen model pa je visok 180 cm in tehta le 
54 kg (Wolf, 1991). V zahodni družbi pa biti vitek pomeni biti lep, zaradi tega so ženske pod velikim pritiskom, 
kako znižati svojo težo in doseči ideal vitkosti (Cash in Henry, 1995). 
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Dekleta sodobne družbe se uči, da naj si želijo biti zaželene in naj se priučijo vloge 

opazovalke lastnega telesa, »pri čemer kot primarni pogled na svoje telo ponotranjijo 

perspektivo moškega opazovalca. V estetskih predstavah žensk živijo hipotetični in dejanski 

moški« (Morgan v Kuhar, 2004, str. 50). Kuharjeva dodaja, da si ženske moški pogled 

predstavljajo in se z njim igrajo ter poskušajo postati takšne, da bi temu pogledu ugajale. 

Moški zorni kot gledanja pa je pogost tudi v medijih, predvsem moških revijah in 

pornografiji. Ženske ob gledanju teh podob, ki prikazujejo žensko telo kot vizualni in estetski 

spektakel za moške, se ne poistovetijo z žensko na sliki, ampak z moškim zornim kotom 

gledanja. Ženske svoje telo primerjajo s tem idealom telesa, ki ga je oblikovala potrošniška 

družba, pri tam pa zaznane telesne pomanjkljivosti na svojem telesu vidijo kot osebne manjke 

(Kuhar, 2004). 

 

Raziskava med mladimi ženskami v Sloveniji, ki jo je izvedla Kuharjeva (2004), kaže, da so 

sodelujoče v raziskavi idealno žensko telo opisovale kot vitko z opaznimi mišicami in 

poudarjenim oprsjem, zagorelo, z lepimi lasmi, lepo kožo, lepimi zobmi in brez celulita. Pri 

ocenjevanju slavnih žensk so bile kritične do »velike« zadnjice igralke Jennifer Lopez. 

Nekatere pa so kot idealno opisale telo pevke Kyle Minouge. Večina sodelujočih v raziskavi 

je bila s svojim telesom nezadovoljna, pritoževale so se nad odvečno težo, nad preveč ali 

premalo oblinami, preveliko zadnjico, preširokimi boki, premočnimi stegni in celulitom. 

Dekleta, ki imajo stalnega partnerja, so povedala, da se bojijo, kako bi partner reagiral, če bi 

se zredile. Dejstvo je, da so ženske vseh starosti preobremenjene s svojim videzom, večina jih 

tudi verjame, da obstaja neki ideal telesnega videza, s katerim ljudje primerjajo druge in sebe 

(Kuhar, 2004). 

 

Ko raziskujemo področje ženske lepote, večinoma naletimo na ideale vitkosti, v katere ženske 

same verjamejo. Samo vitkost ni dovolj, da se lahko ženska označi kot lepa, je pa predpogoj, 

saj za idealne veljajo suhljate postave in ne takšne s povprečno ali nadpovprečno težo. Kakšen 

pomen pa ima lepota osebno za žensko, je to le želja po lastni zadovoljitvi ali je to želja po 

ugajanju drugim? Kakorkoli pogledamo, je želja po popolnosti povezana z nasprotnim 

spolom, saj so ženske ugotovile, da moški radi gledajo privlačnejše ženske. Kakšen pomen 

ima torej lepota za ženske, raziskujemo v nadaljevanju. 
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3.5 Pomen lepote za ženske 

 

Lepota ima osrednji pomen za žensko identiteto in ženska lepota je tisto, kar je pričakovano, 

iskano in nagrajevano v različnih situacijah in še posebej v odnosih z moškimi. Zahodna 

kultura dekleta od malega uči, da gledajo na svoje telo kot na objekt, pri tem pa jih spodbuja, 

da ga dajejo drugim na ogled in v ocenjevanje (Kuhar, 2004). Večina žensk se zaveda, da je ta 

popolna podoba nemogoča in da se bolj sklada z željami naše kulture, kot pa je v realnosti 

dosegljiva. Vendar pa kultura ustvarja tako močan odpor do debelosti, da večina žensk ohrani 

dvoumen odnos do idealne podobe. Ženske ohranijo idealno podobo kot del svoje fantazije in 

takšno fantazijo redko popolnoma zavrnejo. Telo se deli na posamezna področja, kar pa 

ženskam omogoča, da cenijo posamezne aspekte svojega telesa, kot so lasje, oči, nasmeh ipd. 

Naša družba ni naklonjena temu, da bi si bila ženska všeč, zato je treba ohraniti pozitivno 

mnenje o sebi, saj le to pomeni nekakšno odrešitev iz omejujočih in uničujočih idealov, ki so 

umeščeni v ženska telesa (Coward, 1989). 

 

»Ženska ima do svoje telesne podobe in svojega telesa poseben, misteriozen in 

pustolovski odnos, kjer se prepletajo fizična realnost in dognanja o telesu, okoljski 

vplivi in procesi identifikacije, tako z znanstvenimi odkritji kot s primerjavo z moškimi 

kot nekaj drugačnega. Soočanje žensk z izkušnjami njihovega votlega telesa in 

povezava ter reprezentacija le-tega v mislih se krepi v vseh fazah njenega (spolnega) 

razvoja. Percepcija samega sebe in dojemanje lastnega spola pa se spreminja tudi 

tekom medsebojnih interakcij med moškimi in ženskami« (Nunziante-Cesaro, 1996, str. 

7). 

 

V sodobni družbi govorimo o objektivizaciji, dominaciji in seksuaciji ženskega telesa, kar se 

navezuje na podobe popolnih ženskih teles, ki so prisotne povsod v medijih. Ženske se ob teh 

popolnih modelih počutijo zapostavljene in manjvredne, saj jim družba vsiljuje neke 

nedosegljive standarde lepote. Deklice že od otroštva učijo, da je zunanji videz v družbi 

pomemben, zato tudi ženske posvečajo večjo pozornost svojemu videzu in jim veliko pomeni 

mnenje drugih (Prijon, 2012). Ženske so odvisne od potrditve in podpore drugih in njihovo 

mišljenje se navezuje na neko drugo žensko podobo, v kateri vidijo popolno sliko same sebe, 

kakršne si želijo biti (Cooly v Šadl, 1993, str. 640). 
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V današnji kulturi se namreč analizira in poskuša izboljšati vsak delček ženskega telesa, kar 

pripelje do tega, da ženske celo življenje poskušajo obvladovati svoje telo, za kar porabijo 

veliko energije in denarja. Ženska pri tem ni več samo mati, žena in gospodinja, ampak ima 

pomembno vlogo, ki je skrb zase, svoj videz in svoje telo (Hrženjak, 2002). Z lepotičenjem 

ženske postanejo privlačne, lepe in popolne, takšne se namreč želijo kazati moškim. Želijo 

biti oboževane, ogledovane in zaželene, kar dosežejo z nenehnim izboljševanjem svojega 

videza. Ženske svoje telo nenehno primerjajo z idealnimi podobami, ki so prikazane v 

medijih, pri tem pa se počutijo nepopolne in nezadovoljne s svojo podobo, saj realna podoba 

ni enaka tisti, ki je propagirana kot idealna (Kuhar, 2004). Štular (1998) pa ugotavlja, da 

ženska želja po popolnem telesu presega lastno željo po lepoti, saj je ideal, ki ga ženske 

morajo doseči za vsako ceno, vsiljen od zunaj. Ženske se za skrb za svoj videz odločijo same 

in nihče jih v to ne sili. Res pa je, da motivacija in stimulacija prihajata od zunaj, same pa se 

odločijo, ali bodo ponujene standarde sprejele in se jim podrejale. Gre za poseben odnos, ki 

ga imajo ženske do sebe in lastnega telesa. Lepotne zahteve in standardi pa žensk ne 

omejujejo, niti jim ne odvzemajo lastne volje, mišljenja, ampak jim je na voljo svobodna 

izbira in samoizražanje (Prijon, 2012). 

 

»Ženskam zunanjost pomeni bistveni element za vzdrževanje moške morale« (Goodmann v 

Langhamer, 2000, str. 43). Ženske želijo ugajati moškim, lepotičijo pa se tudi za druge 

ženske, zato je lahko tekmovalnost med ženskami neke vrste notranji seksizem, ki kaže na 

prikrito žensko obsedenost z lepotnimi pričakovanji in standardi, ki pa velikokrat niso realna 

in dosegljiva (Prijon, 2012). Ženske svoja telesa nenehno primerjajo s telesi drugih žensk, če 

so pri tem nezadovoljne s svojo podobo, se s tem želja po nadzoru lastnega telesa še okrepi 

(Južnič, 1998). Ženske ponotranjijo pogled drugega in tako ženska postane gledalec in 

ogledovani, ocenjevalec in predmet ocenjevanja hkrati. Ženska torej živi svoje telo tako, kot 

ga vidijo drugi, in svoja dejanja usmerja glede na pričakovanja drugih (Bartky, 1990). 

 

Lepota je bila že skozi zgodovino videna kot najvišja vrednota, kar je pripeljalo do 

prepričanja, da ima lepa ženska boljšo pozicijo in s tem boljše možnosti. Do danes so se med 

ženskami ohranile predstave, da lepa ženska najde boljšega moškega, in morda so prav zaradi 

tega ženske tako obremenjene z videzom (Prijon, 2012). Ženske mislijo, da bodo ljubljene in 

sprejete le, če bo sprejet njihov videz (Coward, 1989), zato si ga nenehno poskušajo izboljšati, 

»saj je glavna nuja žensk, da očara moško srce …, to je nagrada, h kateri težijo vse junakinje; 
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najpogosteje se od njih ne zahteva drugih kvalitet kakor lepota …« (De Beauvoir v Kuhar, 

2004, str. 49). 

 

Lepota ima velik pomen za žensko identiteto in lepotičenje je del njenega vsakdana, saj je 

naučena, da je njen videz zelo pomemben. Od ženske se pričakuje, da je videti lepo in da bo 

za svojo lepoto nenehno skrbela in na ta način ohranila pozornost moškega (Kuhar, 2004), 

večina žensk se namreč definira prek zunanje podobe in sposobnosti, da privlači moškega oz. 

svojega partnerja (Banner v Sprague-Zones, 2005, str. 67). Ženska skrb za videz je neke vrste 

ritual, ki se mu ne more odreči. Ženske svoj telo dojemajo kot objekt, kot sredstvo, kot fetiš, 

da zadovoljijo lastne ambicije in želje po zapeljevanju. Tako ima ženska erotiziran pogled in 

dojemanje lastnega telesa zaradi želje po biti ljubljena (Škamprele, 2007). 

 

Pri pomenu lepote je pomembno omeniti samospoštovanje, ki je povezano z lepoto in 

zadovoljstvom z lastnim videzom. Ženske z večjim samospoštovanjem projicirajo boljšo 

telesno samopodobo. Samozavest je pomembna pri uresničevanju ciljev in želja, še posebno 

pri ženskah, saj je pogoj za samozavest zadovoljstvo z lastnim videzom (Kuhar, 2003). 

 

Ženska s svojo lepoto zapeljuje moškega, lepoto poudarja z ličili in obleko. Rouse (v Bernard 

2005, str. 74) pravi, da mora ženska s svojim zapeljivim videzom zasledovati in ujeti samca. 

Ženska se kaže in godi ji pozornost moškega. Obdane so s standardi in modnimi trendi, ki jim 

še krepijo prepričanje, da bo tista, ki bo lepša in privlačnejša, dobila boljšega moškega 

(Milek, 2004). 

 

Ženske si predstavo o idealni ženski podobi, ki naj bi si jo želeli moški, oblikujejo na podlagi 

poročanja medijev, saj »to, kar so uredniki obvezani reči, da moški želijo od žensk, je 

dejansko to, kar oglaševalci želijo od žensk« (Wolf v Kuhar, 2001, str. 77). Oglaševalci so 

namreč odvisni od tega, kako slabo se ženske počutijo glede svojih teles in obraza, in zaradi 

tega porabijo več denarja za izdelke, kot bi ga, če bi se počutile lepe in vedele, kaj dejansko 

privlači moške. 

 

Pritisk in stalno spopadanje z nasprotujočimi zahtevami lepotnih idealov in držati korak s 

stalnimi spremembami idealov ženskega telesa je zanje zelo stresno in vpliva na negativno 

samopodobo med večjim delom ženske populacije sodobnega sveta (Freedman, 1988). 

Telesno središče ženske identitete je razdeljeno na različne delčke zunanjega videza, kot so 
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idealne telesne obline, ustrezno ličenje, skrb za kožo in lase ter oblačila. Gre za pričakovanja 

o tem, kakšno naj bo žensko telo, da bo privlačno moškim. Iz tega lahko sklepamo, da ženske 

nadzorujejo svoja telesa z razlogom, da bodo moškim privlačne in da bodo pri njih vzbujale 

seksualno željo (Magezis, 1996). 

 

Cash in drugi (v Kuhar, 2004) ugotavljajo, da je privlačen videz pomemben vsem ženskam in 

da tradicionalna stališča žensk o odnosih med moškimi in ženskami zahtevajo, da ženska kaže 

fizične in vedenjske značilnosti, za katere verjame, da se moškim zdijo privlačne. 

 

Ženska lepota je del ženske identitete in ima velik pomen v njenem življenju, saj vpliva na 

njeno samopodobo in njeno življenje nasploh. Ženske nenehno iščejo potrditve svoje lepote v 

zunanjem okolju, pri drugih ljudeh in predvsem pri nasprotnem spolu, ki mu želijo ugajati. 

Ugajati želijo z videzom, za katerega verjamejo, da je všeč okolici in moškim. Pri tem pa si s 

pomočjo medijskih podob ustvarijo prepričanje o idealni podobi (lepoti), ki naj bi jo želeli 

moški in ki naj bi bila pogoj za lastno zadovoljstvo in zadovoljstvo partnerja. 

 

3.6 Ženska predstava o moških željah glede idealne ženske lepote 

 

Moški so po naravi vizualna bitja, njihovo vizualno možgansko omrežje se je razvijalo 

milijone let, saj so morali s pogledom na žensko oceniti njene sposobnosti za rojevanje 

zdravih potomcev in s tem nadaljevanje človeške vrste. Vidni znaki pošljejo signal moškim 

možganom in povzročijo hormonski val. Moški oceni žensko privlačnost predvsem z očmi. 

Moški so vedno in še danes izbirajo ženske glede na njihovo lepoto in mladost, s tem pa 

omogočajo uspešno nadaljevanje vrste (Buss, 1994). 

 

Žensko telo je v moških revijah in na spletnih portalih predstavljeno kot seksualni objekt, kot 

telo za zadovoljevanje moških želja. Vidik, na podlagi katerega je v moških revijah definirana 

ženska identiteta, je za moškega privlačno žensko telo, zato je žensko telo v moških revijah 

secirano na dele (Wolf, 1991). Revija Men's Health je leta 2002 opravila anketo med bralci z 

namenom ugotoviti, česa si želijo več v reviji. Zelo pogost odgovor moških bralcev je bil, da 

si želijo več ženske golote (Serdar, 2015). V moških revijah so ženske predstavljene kot 

objekt poželenja in moški v revijah pričakujejo lepotice. Današnji način prikazovanja 

ženskega telesa je podrejen moškemu gledanju. Bourdieu opisuje moško dominacijo, ki 
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predstavlja žensko kot simbol, ki ga zaznajo in opazujejo moški. Žensko podrejanje moškemu 

pogledu pri ženskah povzroča občutek negotovosti in simbolično odvisnost. Za ženske velja 

in se od njih pričakuje, da so feminilne, nasmejane, prijazne, plahe in samopodcenjujoče. 

Pojem feminilnosti deluje kot opravičilo za moška pričakovanja glede ženskega videza 

(Bourdieu, 2001). 

 

Standarde ženske lepote postavljajo moški, ki naj bi tudi natančno opisovali, kakšen odnos 

mora imeti posameznica do svojega telesa, trdi Dworkinova (v Bordo, 1993, str. 183). Žensko 

telo naj bi bilo tudi objekt fascinacije moškega pogleda (Rutar,1995). Podobe ženskega telesa, 

ki jih proizvaja diskurz, so narejene tako, da poudarjajo njene obline, njeno skrivnostnost, 

mističnost in damskost. Žensko telo je zaradi svoje oddaljenosti od svoje podobe skrivnostno, 

in ko moški pogleda to podobo, vedno obstaja občutek, da je na njej še »nekaj«. Žensko telo 

je torej prizorišče, kjer se dogaja usoda moških želja in »je teater, pokrajina, v kateri se 

odigrava drama moških želja« (Rutar, 1995, str. 131). Telo, ki je predmet moškega poželenja, 

je tudi lepo telo, ki ima vsaj dve povezavi, s spolno razliko in spolno željo. Telesno lepo je 

torej tisto, kar je spolno vznemirljivo (Južnič, 1998).  

 

Ženske si ustvarjajo predstavo o tem, kaj privlači nasprotni spol, pri čemer se poslužujejo 

medijev, ki jih nenehno oblegajo s popravljenimi fotografijami lepotic, nerealnimi ideali in 

vitkimi podobami fotomodelov. Ridley (v Messaris, 1997, str. 47) meni, da suhljate ženke 

niso všeč niti moškim niti ženskam samim, vendar je ženskam ponujena suhljatost ljubša, saj 

same občutijo družbeni pritisk po idealnem telesu (Myers v Branston in Stafford, 1996, str. 

265). Bordojeva (2000) ugotavlja, da so ženske glede obremenjenosti z videzom same sebi 

največji sovražniki, ker so prepričane, da si moški želijo samo vitkih in lepih žensk. To 

prepričanje se oblikuje že v otroštvu in od takrat naprej se trudijo, da bi postale objekt moških 

poželenj, še dodaja Bordojeva. Meltzer, raziskovalka in psihologinja na Southern Methodist 

University v Dallasu, je ugotovila, da je ženska samopodoba močno povezana z njihovim 

prepričanjem o tem, kar mislijo, da moške najbolj privlači na njih (SMU, 2014). 

 

Moški so bili biološko »naučeni«, da se osredotočajo na plodne ženske. Raziskovalci so 

ugotovili, da moške vseh kultur privlačijo ženske postave v obliki peščene ure, kar je del 

moške narave, o čemer pričajo ugotovitve raziskav, ki so jo izvedli na primer Cash in 

Pruzinsky (2002) z naslovom Body Image, Self-Esteem and Body Satisfaction in Male and 

Female (v The Journal of Psychology, 2004), Eastwick in Finkel z naslovom Sex Differences 
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in Mate Preferences Revisited (2008) ali Singh in Young (1995) v raziskavi z naslovom Body 

Weight, Waist-to-Hip Ratio, Breasts, and Hips: Role in Judgments of Female Attractivness 

and Desirability for Realationships. Rezultati navedenih raziskav pričajo o tem, da moških ne 

privlači vitka ženska postava, ampak ženska s povprečno težo, oblinami ter razmerjem med 

boki in pasom 67–80 %. 

 

Ženska predstava o moških željah glede ženske lepote je takšna, kot so si jo ustvarile same s 

pomočjo medijskih predstav. Ali je ženska predstava skladna z moško, bomo poskušali 

razbrati s pomočjo naslednjih poglavij, ki govorijo o tem, kako moški vidijo idealno žensko 

lepoto. Moško predstavo in želje glede idealnega ženskega telesa bomo preverili še v 

empiričnem delu naloge. 

 

3.7 Moška predstava o idealni ženski lepoti 

 

Znanstveno je potrjeno dejstvo, da moške pogosteje privlačijo ženske s simetričnimi telesi. 

Simetrično telo naj bi bilo znak, da ženska lahko rodi zdrave otroke, čeprav moški, ki jih 

simetrična telesa privlačijo, zavestno nimajo potrebe ali namena po razmnoževanju oz. si ne 

želijo imeti otrok. Ženske so prepričane, da so moški pozorni na vsako pomanjkljivost na 

njihovem telesu, in čeprav vemo, da so moški bolj nagnjeni k vzburjanju ob vizualni 

stimulaciji, to ne drži, ko gre za spolnost (Edelstein, 2010). Moški ne opazi celulita, nekaj 

maščobnih blazinic, nepopolnih prsi ipd., kot si predstavljajo ženske. 

 

Današnji ideal ženske poudarja mladost in zdravje. Znanstveniki iz splošne bolnišnice v 

Massachusettu so raziskovali moške možgane in heteroseksualnim moškim pokazali 

fotografije »lepotice«, pri tem pa ugotovili, da so slike pri moških spodbudile delovanje istih 

delov možganov, kot jih aktivirata denar in kokain. Psiholog Rozin je izvedel raziskavo med 

moškimi in ženskami o idealni ženski postavi, s tem ko jim je pokazal slike različnih ženskih 

postav (od zelo vitkih do zelo debelih). Ženske so za idealno postavo izbrale vitkejše postave, 

moškim pa so se najbolj privlačne zdele običajne ženske postave. Rezultati te raziskave 

kažejo, da imajo sodobne ženske napačno prepričanje, da si moški želijo vitkejših teles. Kar 

pomeni, da so moškim všeč ženske s povprečnimi in malo nadpovprečnimi postavami v obliki 

peščene ure. Profesor Symos s kalifornijske univerze je glede vprašanja, kakšnih ženskih 

postav si želijo moški, ugotovil, da si v družbah, kjer je hrane v izobilju, moški bolj želijo in 
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jih bolj privlačijo vitke ženske postave. V raziskavi evolucijskega biologa Thornhilla z 

univerze v Novi Mehiki so moški in ženske ocenjevali privlačnost fotografij z ženskimi 

obrazi. Moškim so se fotografije z obrazi starejših žensk zdele manj privlačne kot ženskam, 

kar zopet poudari dejstvo, da moške privlačijo mlajše ženske (Pease, 2009). 

 

Raziskava, izvedena med tri tisoč moškimi v Veliki Britaniji o njihovih predstavah idealne 

ženske, je pokazala, da si večina sodelujočih v raziskavi želi žensko z majhnimi prsmi, 

valovitimi lasmi in lepo oblikovano zadnjico. Navedli so še, da mora njihova idealna 

partnerica vedno skrbeti za svoj videz in biti vedno urejena. Tri četrtine sodelujočih moških 

meni, da mora njihova idealna ženska vselej paziti na svojo postavo in hkrati uživati v obilnih 

obrokih brez izbiranja (Fashion.si, 2014). 

 

Ridley (v Messaris, 1997, str. 47) pravi, da moškim niso všeč suhljati modeli, ki jih 

predstavljajo mediji in modna industrija kot popolne, prav tako naj ne bi bile takšne podobe 

všeč niti ženskam. Vendar so po Myersovem mnenju ženske tiste, ki jim je predstavljena 

suhljata podoba ljubša, in tako one same sodelujejo pri generiranju konflikta, čeprav čutijo 

družbeni pritisk po idealnem telesu (Myers v Branston in Stafford, 1996, str. 265). 

 

Za revijo Cosmopolitan je bila izvedena raziskava med 500 moškimi, ki so jih spraševali o 

ženski privlačnosti. Pri vprašanju, ženske katere konfekcijske številke se jim zdijo najbolj 

privlačne, je 81 % vprašanih odgovorilo, da se jim najprivlačnejše zdijo ženske konfekcijskih 

številk 10–12, 10 % se zdijo najbolj privlačne ženske s konfekcijsko številko 6–8 in 11 % se 

zdijo najbolj privlačne ženske konfekcijske številke 14.8 Kot kaže raziskava, so le majhnemu 

odstotku moških všeč zelo vitka dekleta (Ross, 2014). 

 

Moška predstava in pričakovanja o idealni ženski lepoti naj ne bi bila tako velika in stroga, 

kot si to predstavljajo ženske, kar menijo različni avtorji, ki raziskujejo to problematiko in 

smo jih omenili zgoraj (Thornhill, 1999; Cash in Pruzinsky, 2002; Finkel in Eastwick, 2008 

ter Singh in Young, 1995). V nadaljevanju pa si bomo ogledali, kaj je tisto, kar dejansko 

privlači moške pri ženskem telesu (videzu). So to podobe vitkih modelov, kot si predstavljajo 

ženske, ali je ta podoba drugačna? 

 

                                                 
8 Konfekcijska številka 10–12/EU: 40–42; konf. št. 6–8/EU: 36–38; konf. št. 14 /EU: 44. 
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3.8 Ženska privlačnost v moških očeh 

 

Vsak posameznik oddaja sporočila (opazna in neopazna), ki pritegnejo ali odvrnejo nasprotno 

osebo in potencialnega partnerja. Sporočila, ki jih oddajamo, druga oseba samodejno in 

nezavedno zaznava kot privlačnost ali odtujitev. Na biološki ravni moške privlačijo ženske 

lastnosti, ki nakazujejo na to, da je ženska plodna in mu bo dala potomca. Odzivi na ta 

prvinska znamenja pa so programirani v možganih, ki so izoblikovani tako, da asociirajo lep 

videz z zdravjem, ki je ključni element preživetja vrste. Moški možgani so namreč 

programirani za iskanje zanesljivih bioloških kazalcev reproduktivnega potenciala ženske, 

zaradi česar naj bi moške privlačile ženske postave v obliki peščene ure (Buss, 1994). Dr. 

Singh iz univerze v Teksasu je med anketiranjem moških različnih narodnosti ugotovila, da 

bodo moške privlačile tudi ženske, ki imajo od pet do deset kilogramov preveč, le da je 

razmerje med njihovimi boki med 67–80 %. Moški so prepričani, da so takšne ženske tudi 

seksi, duhovite, zdrave in pametne. Za ženske, ki so močnejše v pasu, velja, da so bolj 

materinske in zveste. Moški že gensko prirojeno izbirajo in jih privlačijo ženske, katerih 

telesni znaki nakazujejo na spolno dozorelost in rodnost. Singhova je ugotovila tudi, da je 

moškim v različnih kulturah všeč ženska postava v obliki peščene ure (Singh in Young, 

1995). 

 

Ameriški psiholog David Buss je raziskoval značilnosti, ki so za moške najbolj privlačne pri 

ženskah, in kaj je tisto, kar najprej opazijo oziroma kateri deli ženskega telesa se jim zdijo 

najbolj vzburljivi in privlačni, pri čemer ti atributi sledijo kot navedeno spodaj (po Buss, 

1994, str. 100–120): 

 

 Športna postava, saj je po mnenju moških čvrsto in gibko telo znamenje zdravja. 

Takšno telo pomeni, da je ženska sposobna roditi potomce, se izogibati 

nevarnostim ipd. Buss (1994) ugotavlja, da imajo moški raje nekoliko močnejše 

ženske kot vitke, saj je dodatna maščoba simbol, da lahko ženska uspešno doji. 

 

 Polne prsi, ki so na seksualnem in reproduktivnem vrhuncu, tj. v poznih 

najstniških in zgodnjih dvajsetih letih. Takšne prsi se prikazujejo v moških revijah 

in reklamah. Namen prsi je, da oddajajo seksualne signale in moškim je ta del 

telesa pri ženskah izjemno privlačen. Buss (1994) ugotavlja, da moškim ni 
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pomembno, ali so prsi majhne ali velike, zanimajo jih čisto vsake. Kuharjeva 

(2004) govori o mitu, ki že dolgo obstaja v zahodni moški erotični fantaziji, ki 

pravi, da ženska s sploščenim oprsjem ni tako spolno privlačna kot ženska z 

bujnim oprsjem. In tudi sama ugotavlja, da je priljubljena oblika prsi »okrogla«, ki 

se povezuje z mladostjo, idealna velikost pa se po njenem spreminja. Dodaja pa, da 

celo lažno oprsje velja za bolj privlačno od resničnega, ki je nerazkošno. 

 

 Dolge noge, ki na videz segajo do pazduh. Daljše noge, kot ima ženska, bolj se zdi 

moškemu privlačna, ker s tem usmerja njegovo pozornost tja, kjer se nogi stikata. 

Dolge noge so znamenje spolne zrelosti in sposobnosti rojevanja, zato so jih vedno 

povezovali s spolno privlačnostjo9. Ugotavlja še, da imajo moški raje ženske z 

zaobljenimi in močnejšimi nogami kakor tanjšimi in mišičastimi. Dodatna 

maščoba na ženskih nogah namreč povečuje razliko med moškim in žensko in 

nakazuje na boljšo laktacijo. 

 

 Zaobljeni boki/vitek pas, pri čemer naj bi bilo po mnenju moških idealno razmerje 

tisto, kjer ženski pas meri oz. predstavlja 70 % obsega njenih bokov. To razmerje 

naj bi pri ženski pomenilo, da je sposobna roditi brez zapletov. Razmerje 80 % in 

več ter 70 % in manj se moškim ne zdi več privlačno. Ženska z razmerjem med 

boki in pasom več kot 100 % ne pritegne pozornosti moškega, saj takšno razmerje 

pomeni veliko maščobnih blazinic okoli pasu, ki pa je znamenje manjše plodnosti. 

Singh, psihologinja na teksaški univerzi, je med preučevanjem ugotovila, da se je 

teža idealnega seksualnega simbola v 50. letih znižala za približno šest 

kilogramov, razmerje med boki in pasom pa je ostalo enako, tj. 70 %, oziroma da 

je moškim najbolj privlačno razmerje med 67 in 80 %. Singhova je opravila tudi 

test med moškimi, ki jim je pokazala fotografije pretirano vitkih, povprečno težkih 

in pretežkih žensk, ki so jih ti ocenili po privlačnosti. Ugotovila je, da so bile 

moškim najbolj všeč fotografije povprečno težkih žensk z razmerjem bokov 

približno 70 %, čeprav je bila marsikatera izmed teh že zelo debela. 

 

 Zaobljena zadnjica, ki ima obliko hruške, saj takšna zadnjica nakazuje, da je tam 

nakopičeno veliko maščobe, ki koristi ženski v primeru dojenja. Kot zanimivost 

                                                 
9 Moški imajo radi, če ženska nosi čevlje z visoko peto, saj ji ti dajejo zapeljiv videz dolgih nog, kot jih imajo 
dozorevajoče najstnice (Buss, 1994).  
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lahko navedemo, da je bila velika zadnjica že v stari Grčiji čaščena kot znamenje 

ženske seksualnosti.  

 

 Dolgi svetli lasje, ki pri ženski poudarijo čutno privlačnost. Raziskava, ki je bila 

opravljena med 5214 moškimi v Veliki Britaniji, je pokazala, da se moškim zdijo 

privlačnejše ženske z dolgimi lasmi. Že v pradavnini so dolgi in svetleči lasje 

veljali za znamenje zdravega telesa in s tem izdajali zdravstveno stanje ženske ter 

njeno pripravljenost za rojstvo potomcev. 

 

 Majhen nos, ki spominja na otroštvo in vzbuja pri moškem zaščitniška in 

očetovska čustva. Raven trebuh, ki je znamenje, da ženska ni noseča in da je godna 

za snubitev. In zaobljeni boki, ki namigujejo na ženskost in plodnost. 

 

 Dolg vrat, ki je pomembno znamenje ženskosti, saj so moški vratovi krajši, 

debelejši in močnejši od ženskih. Moški imajo radi ženski vrat, radi ga poljubljajo 

in vidijo okrašenega z nakitom. 

 

Thornhill (1999), evolucijski biolog na univerzi v Novi Mehiki, je opravil preizkus, v katerem 

so moški ocenjevali privlačnost ženskih obrazov, ki so jih videli na fotografiji, pri čemer je 

ugotovil, da imajo najprivlačnejše ženske otroške obraze, tj. majhen s kratko brado, nežno 

čeljustjo, visokimi ličnicami, polnimi ustnicami in velikimi očmi. Glede čutnih ustnic zoologi 

menijo, da so ženske ustnice zrcalo njenih genitalij, oboje se med spolno vzburjenostjo 

napolni s krvjo in se poveča, ta pojav se imenuje genitalni odmev, ki moškim prenaša 

pomembno sporočilo. Moškim zato ugaja, če si ženske ličijo ustnice in oči, saj s tem 

ustvarjajo navidezno vzburjenost, kar naredi na moškega vtis, da se ženska zanj zanima oz. da 

jo je vzburil10. S pudrom se pričara gladek obraz, ki spominja na mladost. Dolžina ušesnih 

mečic velja že tisočletja za znamenje ženske čutnosti, kar sodobne ženske dosežejo z nošenje 

uhanov11. Ne glede na raso, kulturo, veroizpoved itd. je cenjen videz, ki nakazuje na zdravje 

osebe, kar omogoča reprodukcijo. Velja namreč, da ljudje dajejo prednost seksualnim 

partnerjem, ki so zdravi in sposobni reprodukcije, kar naj bi veljalo v kulturah povsod po 

svetu. Univerzalne značilnosti privlačne ženske temeljijo na njenih seksualnih funkcijah ter 

                                                 
10 Živo rdeče ličilo za ustnice je eno najbolj seksualnih znamenj, saj ustvarja navidezno vzburjenost (Thornhill, 
1999). 
11 Thornhill je v svoji raziskavi potrdil, da moški višje ocenjujejo žensko čutnost z dolžino njenih uhanov 
(Thornhill,1999). 
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reprodukcijskih sposobnostih in se izražajo na obliki ženskega telesa. To so značilnosti, ki 

oznanjajo mladost, zdravje in visoko stopnjo estrogena. Med te značilnosti prištevajo čvrste 

prsi in boke, čisto kožo, velike oči, majhno čeljust, majhen nos, goste lase, raven trebuh in 

simetrično telo (Tomori, 1990). 

 

Naštete značilnosti vplivajo na moške možgane tako, da vzbudijo očetovske reakcije in željo 

po dotiku, objemu in varovanju. Zato moške najbolj privlači obraz 12–14 letnic, saj takšen 

odraža ranljivost najstnice z mladostniškim videzom in obenem videz spolne zrelosti 

(Thornhill, 1999)12. 

 

Cowardova (1989) meni, da se moški zavedajo, da so ženske s tem, ko so jih razglasili za 

estetski spol, tudi podredili sebi, zato naj bi jih vedno gledali kot objekt želje. Mediji pa so 

tisti, ki ves čas propagirajo standarde ženske lepote, ki si jih ženske prizadevajo doseči, moški 

pa promovirana in objektivizirana ženska telesa gledajo in pri tem zadovoljujejo svoje želje 

ter pri tem gledajo žensko kot erotični in estetski objekt (Weeks, 2004). Raziskava Casha in 

Pruzinskyja (2002), Body Image, je pokazala, da je večina sodelujočih moških kot najbolj 

privlačno izbrala žensko telo s povprečno postavo in oblinami, le majhen delež moških pa je 

kot najbolj privlačno izbralo zelo vitko žensko postavo. 

 

Cowardova (1989) pravi, da v naši družbi pogled nadzorujejo večinoma moški, tudi 

televizijska in oglaševalska industrija je še vedno večinoma v rokah moških. »Kamera in 

sodobni mediji se uporabljajo kot podaljšek moškega strmljenja žensk na cesti. Tudi moški 

lahko strmijo v ženske in to tudi počnejo; moški ocenijo, presodijo in se približajo na podlagi 

vizualnih vtisov. Dovoljenje natančnega opazovanja izvira iz moči. Pogled izraža moč, 

nezmožnost žensk, da bi vrnile tako kritičen in napadalen pogled, je znamenje podrejenosti, 

sprejemanja ocen drugih. Ženske so pogosto v zadregi, razdražene in naravnost jezne zaradi 

trdovratnega strmenja moških« 13(Kuhar, 2001, str. 21). 

 

Ženska je objekt fascinacije moških pogledov, a vendar objekt postanejo šele, ko ga kot 

takega definira določen diskurz, ki poudarja njene obline, skrivnostnost in mističnost. Moški 

                                                 
12 Zato so v japonskih Hentaijevih stripih upodobljeni obrazi žensk s tipičnimi otroškimi potezami in telesom 
zrele ženske (Thornhill, 19999). 
13 Moško strmenje mnogi opravičujejo, saj naj bi to spadalo k naravnemu redu, kajti moški so po naravi lovci. 
Ženske pa naj bi se trudile oziroma so se prisiljene narediti privlačne in ugajati moškim (Coward, 1989). 
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si želi pogled na telo, ki je lepo, in s tem postane še večji predmet moškega poželenja, saj naj 

bi bilo tisto, kar je telesno lepo, tudi spolno poželjivo (Rutar, 1995). Wolfova (2001) meni, da 

moški niso tisti, ki ženskam vsiljujejo mite o lepoti, ampak so to institucije, ki jih vodijo 

moški. Kot krivca za nezadovoljstvo žensk s svojim telesom vidi multinacionalne korporacije, 

ki jih upravljajo moški, in pri tem ugotavlja, da so moški tisti, ki posredujejo definicije 

ženstvenosti (Wolf, 2001). 

 

V poglavju smo razdelali, kaj je tisto, kar privlači moške, in kot omenja že Cowardova 

(1989), so moški vizualna bitja in lovci, ki lovijo, kar jim je všeč, kar pomeni, da se moški 

odzivajo na vizualna znamenja, ki jih privlačijo in pritegnejo. V naslednjem poglavju pa 

bomo podrobneje opisali, kako se moški odzivajo na vizualna znamenja in kaj je tisto na 

ženski, kar moške najprej pritegne. 

 

3.9 Moški odziv na vizualna znamenja 

 

Skozi zgodovino je ženska obleka poudarjala ženske značilnosti, s katerimi je pritegnila 

pogled potencialnega snubca. Ženske so se vedno oblačile z razlogom, da bi ugajale moškim 

in prekosile druge ženske. To prepričanje je želel zatreti feminizem, ki je začel v 60. letih 

prejšnjega stoletja poudarjati, da je pomembnejša notranja lepota, ter nasprotovati oblekam, ki 

privlačijo moške. Tako so modne smernice 90. let 20. stol. propagirale shirana ženska telesa 

in pretirano črno ličenje, ki se moškim ni zdelo privlačno.14 

 

Raziskava, ki jo je izvedel Thornhill (1999), je pokazala, da moške pri ženskah na prvi pogled 

najbolj pritegnejo: čedna zunanjost, lepo oblikovano telo, prsi in zadnjica. Ti podatki 

potrjujejo, da so moški vizualna bitja in da so pri prvem srečanju z žensko dovzetni predvsem 

za zunanji videz in detajle. Dejstvo, ki ga razkrivajo raziskave zadnjih 60 let, govori o tem, da 

moške privlačijo enake ženske lastnosti, kot so privlačile njihove prednike, tj. sposobnost, da 

uspešno prenesejo gene na potomce ter da skrbijo zanj in otroke. V britanski raziskavi, ki je 

zajemala 500 moških, jih je 87 % navedlo, da se jim najbolj privlačne zdijo ženske, ki niso 

previtke oz. so povprečne teže in imajo obline. Poleg tega pa je raziskava pokazala tudi, da je 

                                                 
14 Veliko o moških željah pove dejstvo, da heteroseksualni moški le redko gledajo modne revije, med gledalci 
tekmovanja za mis sveta pa je več kot 70 % moških. Moški namreč radi gledajo ženske pri razkazovanju 
znamenj, ki pri njih spodbujajo starodavne reakcije v možganih (Buss, 1994). 
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moškim mnogo bolj kakor teža pomembna oblika ženskega telesa, kar so pokazali tudi 

izsledki navedene raziskave (Kuhar, 2004). 

 

Ženske dobro vedo, da so moški vizualna bitja in da radi gledajo privlačne ženske, vprašanje 

pa je, ali ženske vedo, kakšne so te privlačne ženske v moških očeh in kaj moški dejansko 

pričakujejo od svoje partnerice – je to res lepo telo in lepota ali ima kakšna druga lastnost 

večji pomen. 

 

3.10 Kaj si moški želijo pri partnerici 

 

Glede želja, ki jih imajo moški za svojo spolno partnerico, Buss (1994) v svojem delu 

predstavlja in razvršča skupek lastnosti, ki jih moški iščejo oz. cenijo. Kot najpomembnejšo 

lastnost potencialne partnerice moški vidijo osebnost, ki ji sledijo prijeten videz, inteligenca, 

humor in šele nato lepo telo. Na drugi strani pa ženske menijo, da je moškim najpomembnejši 

prijeten videz, ki mu sledijo dobra postava, velike prsi, zadnjica in lepo telo.  

 

Ženske težko verjamejo moškemu, ko ta pohvali njeno lepoto, saj so ves čas podvržene 

idealom lepote, ki jih propagirajo mediji in v večini niso skladni z njenimi sorazmerji (saj so 

ti v večjem deležu precej večji kot tisti, ki jih imajo zvezdnice in modeli). Zato se počutijo 

nesamozavestne, manjvredne in mislijo, da si moški želijo takšnih žensk, kot jih predstavljajo 

idealne medijske podobe. 

 

Buss (1994) glede na vse raziskave ugotavlja, da nas pri nasprotnem spolu privlačijo telesne 

drugačnosti spolov. Moške privlačijo nežne ženske obline in široki boki, dolge noge in 

okrogla ramena, majhna brada, majhen nos in ploski trebuh, torej vse tisto, kar je drugačno od 

moške postave.  

 

Raziskava revije Cosmopolitan iz leta 2011 je med več kot 500 moškimi ugotavljala, kakšne 

ženske se jim zdijo privlačne in ali opazijo pomanjkljivosti svoje partnerice. Raziskava je 

pokazala, da večina moških ne vidi napak, ki jih ženske opazijo. 85 % sodelujočih je potrdilo, 

da niso opazili, da ima njihova partnerica celulit, niti jih to ne zanima, 15 % pa jih trdi, da jih 

to odbija. Glede ženske postave je 81 % moških kot najbolj privlačno izbralo postavo s 

konfekcijsko številko 40–42. Samo majhnemu odstotku moških so všeč zelo vitka dekleta 
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konfekcijske številke manj kot 36. Raziskava je pokazala, da so večjemu deležu moških všeč 

močnejša dekleta s konfekcijsko številko 44 kot pa vitka s konfekcijsko številko 36–38 (Ross, 

2015). 

 

Buss (1994) ocenjuje, da so ženske napačno informirane o želeni vitkosti, ki naj bi jo moški 

želeli pri ženskah, in da si v svojih predstavah o idealni ženski postavi postavljajo ideale, ki so 

drugačni od postave, kakršno moški ocenjujejo kot privlačno. Prav tako ugotavljajo, da je 

ženska predstava glede velikosti prsi, ki naj bi bila pri moških najbolj zaželena, napačna, saj 

menijo, da so moškim všeč večje prsi, kot je dejansko res. 

 

Res je, da moški ne ocenjujejo ženskih postav tako strogo, kot si ženske predstavljajo, kar so 

pokazale že zgoraj navedene raziskave. Enake so ugotovitve raziskave Fallona in Rozina 

(1985), v kateri sta študentkam pokazala slike žensk vitkih in obilnejših postav. Postave, ki so 

jih ženske označile kot moškim najprivlačnejše, so bile vitkejše kot dejansko izbrane s strani 

moških. Polovica študentk je izbrala lastno idealno in privlačno podobo, ki je bila vsaj eno 

številko vitkejša, kot je njihova dejanska številka. Po drugi strani pa nekateri avtorji, kot na 

primer Mazur (1986), pravijo, da je pritisk po vitkem telesu, ki ga doživljajo ženske, mogoče 

pripisati moškim željam po vitkem ženskem telesu. Moški namreč sodijo žensko privlačnost 

po zunanjem fizičnem videzu (Adler, 1992). 

 

Pravijo, da je lepota v očeh gledalca, in kot kažejo raziskave, so moški in ženske zelo različni 

gledalci. Britansko podjetje spodnjega perila Bluebella je anketiralo tisoč moških in žensk, da 

bi ugotovili, katero znano osebo moški in ženske vidijo kot osebo z idealno postavo. 

Raziskava je pokazala, da imajo moški popolnoma drugačen pogled na idealno žensko telo 

kot ženske same. Ženske so kot najbolj zaželeno postavo navedle postavi igralk Gwyneth 

Paltrow in Jennifer Aniston, medtem ko so moški kot najbolj privlačno in zaželeno postavo 

navedli postavo z oblinami, kot jo imata Kim Kardashian in Kelly Brook (Shim, 2014). 

 

S pomočjo dostopne znanstvene, strokovne literature in virov na področju obravnavane 

tematike smo oblikovali teoretični del naloge, ki nam bo služil za nadaljnje raziskovanje. V 

nadaljevanju naloge izpostavljamo ključna teoretična izhodišča in jih dopolnjujemo s podatki 

in ugotovitvami lastne raziskave, ki bo podala odgovore na raziskovalno vprašanje, ki se 

glasi: Ali si moški resnično želijo žensk z ekstremno vitkim telesom, o čemer so prepričane 
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ženske? Ali pa so njihove domneve o tem zgolj posledica lepotnih idealov, ki jih promovirajo 

mediji in ki so jim podvržene že od otroštva? 

 

4 ŽENSKO PREPRIČANJE IN MOŠKE ŽELJE GLEDE IDEALNE 
ŽENSKE LEPOTE 

 

 

V tem delu naloge, ki predstavlja empirični del, bomo podali rezultate raziskave, ki smo jih 

pridobili z anketiranjem ženske in moške populacije. Namen izvedbe lastne raziskave je hkrati 

preveriti in podkrepiti ugotovljena teoretična dejstva na podlagi analize znanstvene in 

strokovne literature. Rezultati raziskave nam bodo osvetliti raziskovalni problem in pomagali 

odgovoriti na raziskovalno vprašanje, ki se glasi: Ali si moški resnično želijo žensk z 

ekstremno vitkim telesom, o čemer so prepričane ženske? Ali pa so njihove domneve o tem 

zgolj posledica lepotnih idealov, ki jih promovirajo mediji in ki so jim podvržene že od 

otroštva? 

 

Lepotni ideali, ki jih predstavljajo in promovirajo različni mediji, so za večino žensk težko ali 

sploh nedosegljivi, kar je povzročilo, da številne ženske vedno več svojega časa in energije 

posvečajo negovanju in spreminjanju svojega videza. Posledica tega pa je naraščajoče 

nezadovoljstvo z lastnim videzom, ki ga ženske vidijo kot realnost, ter lepotnimi standardi in 

ideali, ki jih propagirajo mediji, kar ženske zaznavajo kot »zahtevo, ki ji morajo nujno slediti, 

in kot ideal, ki ga morajo nujno doseči«. Veliko žensk je namreč prepričanih, da bodo 

popolnoma sprejete v družbi in pri nasprotnem spolu, če bodo dosegle videz, kot ga 

propagirajo medijska, kozmetična in filmska industrija, saj so si ustvarile prepričanje, kaj je 

tisto, kar moški želijo pri nasprotnem spolu. Ne glede na trud, ki ga vlagajo za dosego 

»popolnega videza«, so pogosto prepričane, da njihovo telo ni popolno. To generira konflikte 

in napetosti pri počutju žensk, ki jim je neugodno ob gledanju vitkih modelov v reklamnih 

oglasih in se same ob tem počutijo nesamozavestno, kar na dolgi rok povzroča frustracije ali 

celo resnejše motnje (npr. motnje hranjenja, depresijo itd.). 

 

Kljub vsem študijam in podatkom pa še vedno ni jasno, kakšno je po mnenju moških idealno 

žensko telo in ali je res takšno, kot si to predstavljajo ženske. V magistrski nalogi nas je 
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zanimalo, kakšna je privlačna ženska po mnenju moških in ali je moškim res všeč takšna 

ženska lepota, kot si predstavljajo ženske; prav to bomo preverili v naši raziskavi. 

 

Z namenom analiziranja moških predstav o idealni ženski lepoti in primerjave teh s 

prepričanjem žensk, kaj je za moške idealna ženska lepota, smo podatke za raziskavo zbirali 

med moško in žensko populacijo s pomočjo spletnega anketiranja. Za tak način smo se 

odločili, ker omogoča anonimnost in izključuje neposredni vpliv spraševalca na anketirance. 

Zaradi področja raziskovanja in tematike smo predvidevali, da bo moškim lagodneje, da 

odgovarjajo na anonimni vprašalnik, kar nam bo omogočilo relevantne ugotovitve. In prav to 

se je izkazalo kot pravilno predvidevanje, saj so pri povabilu za sodelovanje v anketi 

predvsem moški spraševali, ali je anketa anonimna. Na podlagi tega lahko sklepamo, da jim je 

težko govoriti o tej tematiki v prisotnosti žensk ter da jim je nelagodno javno razpravljati o tej 

tematiki. Zaradi tematike raziskave, ki je med moškimi »tabu tema«, sklepamo tudi, da je bil 

odziv moških na sodelovanje nekoliko manjši. 

 

4.1 Opis raziskovalnega instrumenta 

 

Raziskavo smo izvedli s kvantitativno raziskovalno metodo – anketiranje. Anketa je 

standardizirano statistično opazovanje in postopek zbiranja podatkov v metodologiji 

raziskovalnega dela. S pomočjo anket lahko opazujemo vzorce ciljne populacije, ki je 

preučevana. Oseba, ki prostovoljno sodeluje v anketi, nam predstavlja vir informacij. Pri 

anketi gre za zbiranje podatkov po načrtno pripravljenih vprašanjih. Poznamo ustno in pisno 

anketo. Instrument anketne tehnike je vprašalnik. Vprašanja v anketi so lahko zaprta ali 

odprta, odvisno od značaja, namena in okoliščin raziskovanja. Značilnost dobro pripravljene 

ankete se kaže v njeni znanstveni vrednosti, veljavnosti, zanesljivosti, objektivnosti in 

občutljivosti (Jereb, 2014). 

 

Anketa je bila oblikovana s pomočjo spletne aplikacije 1KA, ki je dostopna na domeni 

www.1ka.si na strežniku Centra za družbeno informatiko Fakultete za družbene vede 

Univerze v Ljubljani. Računalniško podprto spletno anketiranje poteka tako, da respondenti 

izpolnjujejo anketo prek spletnega mesta, ki je posebej zasnovano in postavljeno za ta namen 

(Mediana, 2015). Dostop do ankete in povabilo k sodelovanju smo javno objavili na osebnem 

profilu Facebook, bližnjim prijateljem in znancem pa posredovali po elektronski pošti in jih 
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prosili za nadaljnje posredovanje ankete njihovim prijateljem. S tem smo se poslužili dveh 

način zbiranja respondentov: 

 

a) naključni vzorec in  

b) metoda snežne kepe 

 

Anketa je bila za izpolnjevanje na voljo od 16. 4. 2015 do 30. 4. 2015, v njej pa je sodelovalo 

100 žensk in 85 moških. Tako smo dobili slučajno verjetnostni vzorec 185 oseb. Anketa je 

vsebovala dva ločena vprašalnika, enega za moško in enega za žensko populacijo, pri tem 

moški niso imeli vpogleda v vprašalnik ženske populacije, ženske pa ne v vprašalnik moške 

populacije. Anketi sta bili sestavljeni iz vprašanj zaprtega tipa, pri katerih je anketiranec 

izbiral ponujeni odgovor, ter iz vprašanj polodprtega tipa, kjer so anketiranci izbrali ponujeni 

odgovor ali vpisali svojega. Uporabljena so bila tudi vprašanja s stopenjskimi lestvicami, pri 

katerih je anketiranec označil stopnjo pomembnosti za navedeno kategorijo.  

 

Vprašanja so bila razdeljena v več sklopov: ženski vprašalnik je bil sestavljen iz vprašanj, ki 

govorijo o zadovoljstvu z lastnim telesom, iz vprašanj, ki podajajo ženske domneve o željah 

in zadovoljstvu njihovih partnerjev glede njihove postave in videza, ter sklopa, kjer ženske 

ocenjujejo, kakšna ženska lepota (telo) moške najbolj privlači. 

 

Moški vprašalnik pa so sestavljali sklopi vprašanj, kjer nas je zanimalo zadovoljstvo moških z 

videzom in telesom svoje partnerice ter kakšne so moške želje glede ženske lepote in kaj je za 

njih najbolj zaželeno ter kako pomemben jim je zunanji videz pri spolni in pri življenjski 

partnerici. 

 

V nadaljevanju podajamo kratek opis raziskovalnega vzorca glede na spolno, starostno in 

statusno strukturo respondentov. Tabele, ki jih podajamo v nadaljevanju (tabele 4.1, 4.2 in 

4.3), nam prikazujejo sociodemografske podatke anketirancev, ki smo jih razdelili glede na 

spol, starost in zakonski stan. 

 

 

 

 



 

Tabel

Q1

   

   

   

Velja

Vir: L
 

Razi

mošk

 

Tabel
XSTAR

  

  

  

  

  

  

  

Velja

Vir: L

 

Iz tab

30 le

 

Graf 

Vir: L

 

la 4.1: Frekve

1   Spol 

 

   1 (Ženski) 

   2 (Moški) 

avni   Skupaj 

Lastna raziska

skovalni vz

kih (46 %). 

la 4.2: Frekve
R2a4   V katero 

 

   1 (do 20 le

   2 (21–30 l

   3 (31–40 l

   4 (41–50 l

   5 (51–60 l

   6 (61 let in

avni   Skupaj 

Lastna raziska

bele 4.2 je 

et (43 %), za

4.1: Vprašanj

Lastna raziska

enčna porazde

  Odgo

va 

zorec je zaje

 

enčna porazde
starostno skupin

  Od

et) 

let) 

let) 

let ) 

let) 

n več) 

va 

razvidno, d

a njimi sled

je: Zakonski s

va 

elitev kategorič

ovori 

emal 185 re

elitev kategorič
no spadate? 

dgovori 

da je večina

dijo respond

tan anketiranc

43

čne spremenlj

Fr

espondentov

čne spremenlj

a respondent

denti v staro

cev 

jivke spol 

rekvenca O

100 

85 

185 

v, od kateri

jivke starost 

Frekvenca 

9 

79 

65 

21 

9 

2 

185 

tov iz razis

stni skupini

Odstotek V

54 % 

46 % 

100 % 

ih je bilo 10

Odstotek 

5 % 

43 % 

35 % 

11 % 

5 % 

1 % 

100 % 

kovalnega v

i 31 do 40 le

Veljavni K

54 % 

46 % 

100 % 

00 žensk (5

Veljavni 

5 % 

43 % 

35 % 

11 % 

5 % 

1 % 

100 % 

vzorca stari

et (35 %).  

Kumulativa 

54 % 

100 % 

   

54 %) in 85

Kumulativa

5 % 

48 % 

83 % 

94 % 

99 % 

100 % 

   

ih od 21 do

5 

a 

o 

 



 

Graf 4.1. p

sodelovalo

poročenih,

 

4.2 Anal

 

Za empirič

pomočjo s

podatkov, 

Pridobljene

 

4.2.1 Skl

 

V prvem s

oziroma al

prsi, ki bi s

svojo teles

postava na

da bi bile, 

 

Graf 4.2: Vp

Vir: Lastna r

 

Iz grafa 4.2

56 in 65 k

odgovorilo

prikazuje s

o 53 % mošk

 18 % je sam

liza rezulta

čni del nalog

spletne apli

pomembni

e podatke sm

lop: Žensko

sklopu vpra

li so zadov

si jo želele 

sno težo, a

a sliki se jim

če bi shujša

prašanje: Koli

raziskava 

2 je razvidn

kilogrami, 3

o, da si želij

tatus oz. st

kih in žensk

mskih in 3 %

atov in sinte

ge smo z an

ikacije 1KA

ih za našo

mo razvrsti

o zadovoljst

šanj za žen

oljne s svoj

imeti. Zani

ali si želijo 

m zdi idealna

ale, privlačn

ko kilogramov

no, da ima n

8 % pa jih 

o shujšati. 

tan respond

k, ki so tren

% je razvez

eza s teoret

nketiranjem

A in progra

o raziskavo

li v različne

tvo z lastnim

nsko popula

jo postavo 

imalo nas je

shujšati, a

a, katera ve

nejše za nasp

v tehtate? 

nekaj več k

ima težo ni

44 

dentov, iz k

nutno v izve

zanih. 

tičnim delo

m pridobljen

ama Excel.

o, ki smo

e sklope po 

m telesom (p

acijo smo pr

ter kakšna 

e, koliko kil

ali s kateri 

elikost prsi n

protni spol.

kot polovica

ižjo od 60 k

katerega lah

nzakonski z

om 

ne statistične

. Na ta nač

jih predst

tematiki vp

(postavo) 

reverjali, ka

je za njih 

logramov te

delom tele

na sliki se ji

.  

a responden

kilogramov

hko vidimo

zvezi, 26 %

e spremenlj

čin smo pr

avili v gra

prašanj. 

ako ženske 

idealna pos

ehtajo in ali

esa niso za

im zdi ideal

ntk (51 %) t

v, kljub temu

o, da je v a

% respondent

ivke analizi

rišli do klj

afih in tab

vidijo svoj

stava in ve

i so zadovo

adovoljne, k

lna in ali m

telesno težo

mu pa jih je 

anketi 

tov je 

irali s 

učnih 

belah. 

e telo 

likost 

ljne s 

katera 

enijo, 

 

o med 

61 % 



 

Graf 

Vir: L

 

Graf 

65 ki

 

Graf 

Vir: L

 

Graf 

bodo

 

Graf 

Vir: L

4.3: Vprašanj

Lastna raziska

f 4.3 prikazu

ilogramov. 

4.4: Vprašanj

Lastna raziska

f 4.4 prikaz

o shujšale. 

4.5: Vprašanj

Lastna raziska

je: Želite shujš

va 

uje, da si 6

je: Menite, da

va 

zuje, da 68 

je: Ste zadovo

va 

šati? 

1 % žensk

boste, če shuj

% respond

ljni z velikostj

45

želi shujšat

ujšate, privlačn

dentk meni,

jo svojih prsi?

ti, čeprav 63

nejši za naspr

 da bodo p

? 

3 % respon

rotni spol? 

privlačnejše 

ndentk tehta

e za nasprot

 

a med 50 in

tni spol, če

n 

 

e 

  



 

Večina ank

ki s svojim

premajhne 

 

Graf 4.6: Vp

 Vir: Lastna r

 

Podatki, ki

obliko pos

Magezis (

gledajo o

izboljševan

svoje telo, 

Pridobljeni

telesno tež

pravi, da n

pubertete, 

nezadovolj

 

Graf 4.7: Vp

Vir: Lastna r

 

ketirank (67

m oprsjem 

(glej graf 4

prašanje: Če je

raziskava 

i jih predsta

stave vedno

1996), so ž

d zunaj, k

nju. Kot ug

kar se kaž

i podatki po

žo, najsi bo 

nenehno na

ko se dekl

jstva in želj

prašanje: Ali s

raziskava 

7%) je zado

niso zadov

4.6). 

e prejšnji odg

avljamo v g

o nezadovol

ženske pog

kar je po

gotavlja Bea

e pri odgov

otrjujejo teo

nizka, povp

adziranje te

lica začne s

e po hujšan

s katerim delom

ovoljnih s sv

voljne, jih j

govor NE, utem

grafih 4.4 do

ljne s svoji

gosto preds

vod stalne

auvouir (20

vorih, da bo

oretične ugo

prečna ali pr

lesne teže i

sramovati s

nju oz. nadzo

m svojega tele

46 

vojim oprsje

je 68 % k

meljite, zakaj n

o 4.8, potrju

im videzom

tavljene ko

ega nezado

004), žensk

odo, če shuj

otovitve, saj

revisoka, že

in želja po

svojega tele

orovanju te

esa niste zado

em (glej gra

kot vzrok n

niste zadovolj

ujejo, da so

m in si ga ž

ot seksualni

ovoljstva, ž

ke prek tujih

ujšajo, bolj p

aj so pokaza

elijo shujšat

hujšanju v

esa in si ga

lesne teže.

ovoljni? 

af 4.5). Od 

navedlo, da 

jni s svojimi p

o ženske ne 

želijo sprem

i objekt, za

želje po s

h zavesti d

privlačne za

ali, da si žen

ti, o čemer 

verjetno izv

a želi skriti,

preostalih 3

so njihove

prsmi? 

glede na te

meniti. Kot 

aradi česar 

spreminjanj

dojemajo se

a nasprotni 

nske ne gle

Beavouir (2

virata iz ob

, kar pripel

33 %, 

e prsi 

 

ežo in 

meni 

nase 

ju in 

ebe in 

spol. 

de na 

2013) 

dobja 

lje do 

 



 

Veči

so to

meča

žensk

kritič

tudi n

 

Beau

še tak

erotič

tega 

druge

 

Na s

respo

pa pr

 

Slika 

Vir: IM

 

 

 

 

 

 

 

na anketira

o: trebuh, no

a. Ugotovitv

ke v zahod

čne do svoj

naša raziska

uviur (2013)

ko zadovolj

čne izkušnj

mnoga dek

e telesne hib

spodnji slik

ondentke iz

rikazujemo 

4.1: Vprašanj

MGBUDDY 

nk (75 %) j

oge, zadnjic

ve lahko po

dni kulturi 

e teže in sp

ava. 

) glede žen

jno s svojo 

je se otrošk

kleta trpijo z

be. 

ki (4.1) pod

birale posta

v grafu 4.8

je: Katero izm

(2015) 

je nezadovo

ca, boki, prs

ovežemo z 

večinoma 

podnjega de

nskega zado

podobo, v t

ke in mlado

zaradi prede

dajamo tri r

avo, ki bi jo

. 

med spodnjih p

47

oljnih z vsaj

si, stegna, n

mnenjem G

nezadovolj

ela telesa, k

ovoljstva z l

trenutku raz

ostniške ob

ebelih meč,

različne žen

o želele ime

postav bi želel

j enim delo

nos, postava

Groganove 

jne s svojim

kot so boki, 

lastnim tele

zsodbe podv

sesije za ve

, premajhnih

nske konfek

eti same ozi

li imeti sami o

 

m svojega t

a, ušesa, ust

(v Kuhar, 

m telesom,

trebuh in s

som meni, 

vomi o sebi

edno konča

h prsi ipd. a

kcijske štev

roma se jim

oziroma je (se 

telesa, najp

tnice, prsti n

2004), ki m

, posebno 

stegna, kar j

da vsako d

i. V realnem

ajo ali potrd

ali pa se bo

vilke, med k

m zdi idealn

vam zdi) za v

ogosteje pa

na nogah in

meni, da so

naj bi bile

je pokazala

dekle, naj je

m preizkusu

dijo, zaradi

ojijo kakšne

katerimi so

na, rezultate

vas idealna? 

a 

n 

o 

e 

a 

e 

u 

i 

e 

o 

e 



 

Graf 4.8: Vp

Vir: imgbodd

 

Večina res

respondent

oznako C, 

smo pri pr

navežemo 

moškim ni

družbeni p

tudi sami, 

želijo shujš

 

Na sliki 4

ženske izb

rezultate pa

 

Slika 4.2: Vp
imeti. 

Vir: IMGBU

 

 

prašanje: Kate

dy.com (2015

spondentk 

tk je kot ide

iz česar skl

rejšnjih odg

na Ridley 

iti ženskam

pritisk po id

saj je pri vp

šati, čeprav 

.2 so preds

irale zanje 

a prikazujem

prašanje: Pros

UDDY (2015) 

ero izmed spod

) 

(59 %) je

ealno postav

lepamo, da 

govorih pot

(v Messar

m, ob čeme

dealnem tele

prašanjih gle

so kot idea

stavljena že

najbolj zaže

mo v grafu 

sim, označite 

 

dnjih postav b

 kot idealn

vo izbralo t

se ženskam

trdili neneh

ris, 1997, s

er pa je vs

esu (Myers 

ede želje po

alno izbrale 

nska telesa

eleno veliko

4.9. 

(spodnja slika

48 

bi želeli imeti s

no postavo

tisto pod oz

m ne zdi ide

hno željo po

str. 47), ki 

seeno žensk

 v Branston

o hujšanju v

žensko pos

a z različnim

ost oprsja o

a), katera velik

sami oziroma 

o izbrala ti

nako A in 2

ealna zelo v

o hujšanju.

meni, da v

kam vitkost

n in Staffor

večji delež r

stavo povpre

mi velikostm

oziroma kak

kost prsi je za

je (se vam zd

sto pod oz

20 % je izbr

vitka postav

Iz teh ugo

vitke žensk

t ljubša, saj

rd, 1996). T

respondentk

ečne telesne

mi oprsja, m

kšno oprsje j

a vas idealna o

 

di) za vas idea

znako B, 2

ralo postavo

va, kljub tem

otovitev se 

ke niso vše

aj same obč

To smo ugo

k odgovoril,

e teže. 

med katerim

je zanje ide

oz. bi si jo žele

lna? 

 

22 % 

o pod 

mu pa 

lahko 

č niti 

čutijo 

otovili 

, da si 

mi so 

ealno, 

eli 



 

Graf 
imeti.

Vir: L

Rezu

sledi

 

Rezu

na pr

velik

razis

in si 

pomo

ugoto

manj

 

4.2.2

 

Sklop

zado

Graf 

Vir: L

4.9: Vprašanj
 

Lastna raziska

 

ultati ankete

i velikost po

ultate prveg

rimer Kobal

ko bolj kriti

kava Conno

želi shujšat

očjo računa

ovili, da si 

jše zadnjice

2 Sklop: Ž

p vprašanj z

voljstva par

4.10: Vprašan

Lastna raziska

je: Prosim, oz

va 

e kažejo, da

od oznako D

a sklopa vp

l-Paličič me

čna in velik

or-Greene (

ti. Prav tako

alniškega p

ženske kot

e v primerjav

Žensko prep

zajema prev

rtnerjev z nj

nje: Za koliko 

va 

načite (spodnj

a si večina 

D, ki jo je iz

prašanj lahk

ed slovensk

ko manj zad

(1988), v ka

o so britansk

rograma ob

t idealno pr

vi s povpreč

pričanje o že

verjanje pre

jihovo posta

kg najmanj b

49

nja slika), kate

respondentk

zbralo 24 %

ko primerjam

kimi mlados

dovoljna s s

ateri je bilo 

ki raziskova

blikovati 3D

redstavljajo

čno žensko 

željah partn

epričanja in 

avo in videz

bi se morali zr

era velikost pr

k (53 %) že

 anketirank

mo z ugotov

stniki leta 19

svojim teles

88 % žensk

alci v svoji 

D-podobo z

 žensko tel

postavo.  

erja glede v

mnenj resp

zom. 

rediti, da bi va

rsi je za vas id

eli velikost 

. 

vitvami raz

997, ki je ug

som kot fan

k nezadovo

raziskavi, k

zanje popol

o vitkejše p

videza njiho

ondentk (že

ašega partnerj

dealna oz. bi s

oprsja pod

ziskav, ki so

ugotovila, da

ntje. Enako j

oljnih s svoj

kjer so mora

lnega žensk

postave, ve

ovega telesa

ensk) glede 

ja motilo? 

i jo želeli 

d oznako C,

o jih izvedli

a so dekleta

je pokazala

jim telesom

ale ženske s

kega telesa,

ečjih prsi in

a 

, 

i 

a 

a 

m 

s 

, 

n 



 

 

Večina res

medtem ko

22 % je pr

da bi partn

že, če bi se

 

Graf 4.11: V
hujšanju in sp

Vir: Lastna r

 

Večina res

15 % jih je

partner me

 

Graf 4.12: V
kot jih imate 

Vir: Lastna r

 

Graf 4.12 

prsi, kot ji

shujšala, k

shujšati in 

spondentk 

o jih 26 % m

repričanih, d

nerja motilo

e zredile za 

Vprašanje: Kak
spreminjanju t

raziskava 

spondentk (7

e menilo, da

eni, da bi bil

Vprašanje: Mis
vi? 

raziskava 

kaže, da ve

ih imajo sa

kar so meni

da bodo na

(31 %) me

meni, da bi

da bi partne

, če bi se zr

2 kilograma

kšno je mnenj
telesa? 

73 %) je od

a njihovega

lo dobro, da

slite, da so va

ečina respo

ame. Podatk

le responde

ato bolj priv

eni, da njih

i partnerja m

erja motilo,

redile za 5 k

a. 

je vašega part

dgovorila, da

a partnerja t

a shujšajo. 

šemu partnerj

ondentk (56

ki so pokaz

entke same,

vlačne za na

50 

hovega part

motilo, če b

če bi se zre

kilogramov,

tnerja na vaše

a njihovi pa

to ne zanim

ju (sedanjemu

6 %) meni, 

zali, da moš

, kljub temu

asprotni spo

tnerja ne b

bi se zredile

edile do 10 

 in 2 % jih 

e razmišljanje,

artnerji men

ma, in 10 % j

u ali bivšemu, 

da so njiho

ški ne želij

u pa jih je 

ol. Prav o tem

bi motilo, č

e za več kot

kilogramov

misli, da bi 

 nezadovoljst

nijo, da jim 

jih je odgov

če ste samski)

ovemu partn

o, da bi nj

večina izja

m govori R

če bi se zr

t 10 kilogra

v, 19 % jih m

i partnerja m

tvo, želje po 

ni treba shu

vorilo, da n

i) všeč večje p

tnerju všeč 

ihova partn

avila, da si 

Richins (199

redile, 

amov, 

misli, 

motilo 

 

ujšati, 

njihov 

rsi, 

 

večje 

nerica 

želijo 

91), ki 



 

je v 

telesn

 

Tuka

obrem

samo

preds

čutijo

Dalla

prepr

 

4.2.3

 

V na

oz. k

najbo

kaj je

sopo

mošk

 

Najp

mošk

 

Graf 

Vir: L

 

svoji študij

no težo ozn

aj se lahko n

menjenosti 

o vitkih že

stavljana su

o pritisk po

asu, je pra

ričanjem o t

3 Sklop: Ž

aslednjem sk

kaj ženske m

olj všeč. Vp

e za moške 

tnice. Ta v

kih želja gle

prej smo pr

ke, rezultate

4.13: Vprašan

Lastna raziska

ji dokazal, 

načile za pre

navežemo š

z videzom 

ensk. Prav 

uhost ljubša

o idealnem 

av tako ugo

tem, kar mi

Žensko prep

klopu smo 

mislijo, da m

prašanja so s

 najpomem

vprašanja s

ede idealne 

ri ženskah p

e podajamo 

nje: Kateri de

va 

da so žens

eobilno. 

še na Bordo

same sebi n

tako Mye

a, in tako že

telesu. Mel

otovila, da 

slijo, da mo

pričanje o m

preverjali ž

moške pri ž

se nanašala 

mbnejše pri i

so pomemb

ženske lepo

preverjali, k

v grafu 4.1

l telesa po vaš

51

ske ne gled

ojevo (2000

največji sov

ersova (199

enske same

ltzer, razisk

 je ženska

oške najbolj

moških želja

žensko prep

ženski najbo

a na žensko 

izbiri zgolj 

bna za nad

ote. 

kateri del t

3. 

šem mnenju n

de na to, ka

0), ki prav ta

vražniki, ker

96) pravi, 

e sodelujejo

kovalka na 

a samopodo

j privlači na

ah glede žen

pričanje o m

olj pritegne

postavo, ve

spolne part

daljnjo prim

telesa po n

najbolj vzbudi 

akšna je bi

ako ugotavl

r so preprič

da so žen

pri generir

Southern M

oba močno 

a njih. 

nske lepote 

moških želja

e, oz. kakšn

elikost prsi, 

tnerice in ka

merjavo žen

njihovem m

zanimanje in p

ila njihova 

lja, da so že

čane, da si m

nske tiste, 

ranju konfli

Methodist U

 povezna 

(postave) 

ah glede žen

na ženska te

barvo oči, b

aj pri izbiri 

nskega pre

mnenju najb

privlači mošk

teža, svojo

enske glede

moški želijo

ki jim je

ikta, čeprav

University v

z njihovim

nske lepote

elesa so jim

barvo las in

življenjske

epričanja in

olj privlači

ke? 

o 

e 

o 

e 

v 

v 

m 

e 

m 

n 

e 

n 

i 



 

Rezultati k

pozornost 

prepričanih

 

Nadalje sm

postava je 

podajamo v

 

Slika 4.3: Vp

Vir: IMGBU
 

Graf 4.14: V
moške. 

Vir: Lastna r

Graf 4.14 k

ki je prikaz

 

Ženske sm

za moške, 

 

 

kažejo, da j

zadnjica, 2

h, da so to p

mo respond

po njihove

v grafu 4.14

prašanje: Kate

UDDY (2015) 

Vprašanje: Pro

raziskava 

kaže, da več

zana pod oz

mo povpraša

odgovore p

je 32 % so

26 % jih je 

prsi. 

entkam pok

em mnenju 

4.   

era izmed spo

osim, označite

čina respon

znako B. 

li, katera ve

podajamo v 

odelujočih ž

prepričanih

kazali sliko

idealna oz. 

dnjih postav m

e podano žensk

dentk (66 %

elikost prsi j

grafu 17. 

52 

žensk prepr

h, da je to 

o (4.3), na k

najbolj priv

mislite, da je n

ko postavo, za

%) meni, da

je po njihov

ričanih, da 

ženski obra

kateri so m

vlačna za m

najbolj privlač

a katero mislit

a je za mošk

vem mnenju

pri moških

az, 25 % re

morale izbrat

moške, njiho

čna za moške?

te, da je najbo

ke najbolj pr

u idealna oz

h najbolj v

espondentk 

ti, katera že

ove odgovo

? 

olj privlačna z

rivlačna pos

z. najprivlač

zbudi 

pa je 

enska 

ore pa 

za 

 

stava, 

čnejša 



 

Slika 
oz. naj

Vir: IM

 

Graf 
oz. naj

Vir: L

 

Veči

poda

Najm

Žens

čeme

zažel

 

Graf 

Vir: L

4.4: Vpraša
ajbolj privlačn

MGBUDDY 

4.15: Vprašan
ajbolj privlačn

Lastna raziska

na responde

ano pod ozn

manjšega op

ske smo pov

er smo ugot

lena barva l

4.16: Vprašan

Lastna raziska

anje: Prosim, 
na za moške.   

(2015) 

nje: Prosim, iz
na za moške.   

va 

entk (46 %)

nako D, sle

prsja ni izbra

vprašali, kat

tovili, da ve

las svetla, sl

nje: Katera že

va 

izberite (spo

zberite (spodn

) meni, da j

edi oprsje p

ala nobena r

tera barva l

čina respon

ledi rjava z 

enska barva la

53

odnja slika), 

nja slika), kate

e najprivlač

pod oznako 

respondentk

las je po nji

ndentk (62 %

20 %, nato 

as menite, da j

katera velik

era velikost pr

čnejše oz. id

E (26 %) t

ka.  

hovem mne

%) meni, da

pa črna (16

je najbolj priv

ost prsi je p

 

rsi je po vašem

dealno oprsj

ter oprsje p

enju najpriv

a je za mošk

6 %). 

vlačna za mošk

po vašem mn

m mnenju idea

je za moške

pod oznako 

vlačnejša za

ke najbolj pr

ške? 

nenju idealna

alna 

e tisto, ki je

C s 25 %.

a moške, pri

rivlačna oz.

a 

 

e 

. 

i 

. 



 

 

Ženske so 

moškim, nj

 

Graf 4.17: V

Vir: Lastna r

 

Večina res

zelena z 22

 

Ženskam s

njihovem m

 

Slika 4.5: Vp

Vir: IMGBU

 

 

 

 

 

 

odgovarjale

jihove odgo

Vprašanje: Kat

raziskava 

spondentk m

2 % ter rjav

smo pokaza

mnenju najp

prašanje: Post

UDDY (2015) 

e tudi na vp

ovore pa po

tera barva oči

meni, da je

a z 11 %. 

ali sliko zve

privlačnejša

tava katere zv

prašanje, kat

dajamo v gr

i pri ženski me

e za moške

ezdnic, pri 

a za moške, 

vezdnice na sli

54 

tera barva o

rafu 4.17. 

enite, da je na

e najprivlač

čemer so m

odgovore p

iki je po vašem

oči je po nji

ajbolj privlačn

čnejša barv

morale dolo

pa podajamo

m mnenju najb

ihovem mne

na za moške? 

a oči modr

čiti, katera 

o v grafu 4.

bolj privlačna

enju najbolj

ra (67 %), 

izmed teh 

18. 

a za moške? 

 

j všeč 

sledi 

je po 



 

Graf 

Vir: L

 

Iz gr

(prik

Kard

 

Pri ž

za m

 

Graf 
partne

Vir: L

 

Žens

sledij

respo

 

Poleg

žensk

 

 

4.18: Vprašan

Lastna raziska

rafa 4.18 je 

kazane na s

dashian (12 

ženskah smo

moške, ko išč

4.19: Vprašan
erici? 

Lastna raziska

ske menijo,

ijo lepo tel

ondentka. 

g tega smo

ko sopotnic

nje: Postava k

va 

razvidno, d

sliki 4.5) po

%). Kate M

o želeli prev

čejo zgolj sp

nje: Katera že

va 

 da je moš

lo, smisel z

o preverili š

co, rezultate

katere zvezdni

da je po mne

ostava Bey

Moss je izbra

veriti tudi, k

polno partn

enska lastnost j

škim pri sp

za humor

še, katera j

 podajamo v

55

ice na sliki je p

enju žensk z

yonce (38 %

alo zgolj 7 %

katera lastn

nerico, odgo

je po vašem m

polni partne

in inteligen

e lastnost, 

v grafu 4.20

po vašem mne

za moške na

%), sledita

%, Gisele B

nost je po nj

vore podaja

mnenju moškim

erici najpom

nca. Ponuje

ki je za m

0. 

enju najbolj pr

ajprivlačnej

Jennifer L

Bündchen pa

jihovem mn

amo v grafu

m najpomemb

membnejši 

ene osebno

moške najpo

rivlačna za m

jša zvezdniš

Lopez (37 %

a 6 % respo

nenju najpo

u 4.19. 

bnejša pri spo

prijeten vi

osti ni izbr

omembnejša

oške? 

ška postava

%) ter Kim

ndentk. 

membnejša

lni 

dez, ki mu

rala nobena

a, ko iščejo

 

a 

m 

a 

u 

a 

o 



 

Graf 4.20: V
sopotnici? 

Vir: Lastna r

 

Kot najpo

respondent

 

Podatke te

želja gled

raziskave 

moškimi že

 

4.2.4 Skl

 

V naslednj

zadovoljstv

zadovoljstv

velikostjo p

 

Moške smo

jim njihova

 

 

 

 

 

 

Vprašanje: Ka

raziskava 

omembnejšo

tk izbrala os

ega sklopa b

de idealne 

oz. njihovo

eljami. 

lop: Moško 

nji sklop vp

va z videz

vo s partne

prsi. 

o najprej po

a postava po

tera ženska la

o lastnost 

sebnost, sle

bomo upora

ženske lep

o prepričanj

zadovoljstv

prašanj smo

zom telesa 

eričino težo

ovprašali, za

otem zdela 

astnost je po v

za moške 

dijo smisel 

abili v pogl

pote/postave

je o moški

vo s partner

o uvrstili ti

(postave) n

o in moškim

a koliko bi s

idealna (rez

56 

vašem mnenju 

pri potenc

za humor, i

lavju: Prime

e, kjer bom

ih željah z 

ričinim tele

ista, ki so 

njihove pa

m zadovolj

si želeli, da 

zultati so pr

moškim najpo

cialni življe

inteligenca,

erjava žens

mo primerj

odgovori m

esom 

nam omog

artnerice. V

jstvom s po

bi njihova p

rikazani v gr

omembnejša p

enjski partn

, prijeten vid

kega prepri

jali odgovo

moških resp

gočila analiz

Vprašanja se

ostavo part

partnerica s

rafu 4.21).  

pri življenjski 

nerici je v

dez ter lepo

ičanja in m

ore respon

pondentov 

ziranje moš

e navezujej

tnerice ter 

shujšala, da 

 

večina 

o telo. 

moških 

dentk 

oz. z 

škega 

jo na 

njeno 

bi se 



 

Graf 
idealn

Vir: L

 

Najv

2 kg 

več k

 

Nada

 

Graf 

Vir: L

 

Iz gr

partn

poma

 

 

 

 

 

 

4.21: Vprašan
na? 

Lastna raziska

večji delež r

s 34 % ter 

kot 10 kg pa

alje smo mo

4.22: Vprašan

Lastna raziska

rafa 4.22 je

nerice, kar l

anjkljivosti,

nje: Za koliko 

va 

respondento

5 kg s 13 %

a le 3 %. 

oške povpra

nje: Ste zadov

va 

e razvidno, 

lahko povež

, o čemer so

bi si želeli, da

ov (45 %) je

%. Odgovo

ašali, ali so z

voljni s postavo

da je večin

žemo s trdi

o zmotno pr

57

a bi vaša part

e izbralo odg

or več kot 5 

zadovoljni s

vo svoje partne

na respond

itvami Edel

repričane že

tnerica shujša

govor nočem

kg je izbra

s postavo sv

erice (oz. bivš

dentov (92 %

steina (201

enske. 

la, da bi se va

m, da shujš

alo le 5 % r

voje partner

še partnerice, 

%) zadovol

0), ki pravi

am njena post

ša, temu sled

respondento

rice.  

če ste trenutn

ljenih s po

i, da moški

tava zdela 

dil odgovor

ov, odgovor

no samski)? 

stavo svoje

 ne opazijo

r 

r 

e 

o 



 

Moške smo

 

Graf 4.23: V

Vir: Lastna r

 

Ugotovili s

sledi košar

smo prever

je odgovor

 

Graf 4.24: V

Vir: Lastna r

 

Moški so 

partnerica 

 

 

 

 

 

 

o povprašal

Vprašanje: Vel

raziskava 

smo, da ima

rica C (32 %

rjali, ali si m

rila, da si ne

Vprašanje: Si ž

raziskava 

morali odg

zrediti, da b

li, katera ve

likost prsi (koš

a največji d

%). To vpra

moški želijo

e želi večjih

želite, da bi im

govoriti tud

bi jih to zač

likost prsi s

šarica) vaše p

delež (54 %

ašanje je klj

o večjih prs

h prsi pri svo

mela vaša part

di na vpraša

elo motiti.

58 

se jim zdi na

partnerice (ali

%) partneric

jučno za vp

si pri svoji p

oji partneric

tnerica večje p

anje, za kol

ajprivlačnej

i bivše, če ste 

respondento

prašanje, ki 

partnerici. V

ci. 

prsi ? 

liko kilogra

jša.  

samski)? 

ov velikost 

ga prikazuj

Večina respo

amov bi se

košarice B

je graf 4.24

ondentov (6

e morala nj

 

, ki ji 

4, kjer 

62 %) 

 

ihova 



 

Graf 

Vir: L

 

Dobr

partn

kilog

respo

bi se

med 

žensk

%. 

 

4.2.5

 

V na

posta

oprsj

jih pr

je naj

 

Mošk

najpr

 

 

 

 

 

 

4.25: Vprašan

Lastna raziska

ra četrtina m

nerica zredil

gramov, 19

ondentov bi

e partnerica

anketiranje

ke, ki imajo

5 Sklop: M

aslednji sklo

ave oziroma

je, barva las

ri ženski na

ajpomembne

ki so mor

rivlačnejša, 

nje: Za koliko 

va 

moških resp

la, enak del

 % respon

i motilo, če

a zredila za 

em moških

o od 5 do 10

Moške želje 

op vprašanj

a lepote. Z 

s in oči so z

ajbolj priteg

ejše pri spol

rali najprej

odgovore p

kilogramov b

ondentov (2

lež jih je od

ndentov bi 

 bi se zredi

2 kilogram

h različnih 

0 kilogramo

glede žensk

j so razvršč

vprašanjem

za moške n

ne, po zvez

lni in kaj pr

j označiti,

pa podajamo

59

bi se morala zr

26 %) je od

dgovorilo, d

motilo, če 

ila za 5 kilo

ma. Do enak

narodnosti 

ov preveč, l

ke postave (

čena tista, k

m smo prev

najprivlačnej

zdniški post

ri življenjsk

katera že

o v grafu 4.

rediti vaša pa

dgovorilo, da

da bi jih mot

bi se zred

ogramov. L

kih ugotovi

ugotovila,

le da je razm

(lepote) 

ki se nanaš

verjali, kate

jši. Sprašev

avi, ki se jim

ki partnerici.

enska posta

26. 

rtnerica, da b

a jih ne bi m

tilo, če bi se

dila za 10 

e 1 % respo

tev je prišl

da bodo 

merje med n

ajo na moš

era postava/

vali smo jih 

m zdi najbo

. 

ava (na sl

bi vas to začel

motilo, če b

e zredila za

kilogramov

ondentov bi

la tudi dr. S

moške priv

njihovimi b

ške želje gl

/konfekcijsk

 tudi po del

olj privlačna

liki 4.6) s

o motiti? 

i se njihova

a več kot 10

v in 27 %

i motilo, če

Singh, ki je

vlačile tudi

boki 67– 80

lede ženske

ka številka,

lu telesa, ki

a, in kaj jim

se jim zdi

 

a 

0 

% 

e 

e 

i 

0 

e 

, 

i 

m 

i 



 

Slika 4.6: Vp

Vir: IMGBU

 

Graf 4.26: V

Vir: Lastna r

 

Največ res

sledi posta

oblinami, 

podpovpre

 

Rezultati r

ugotovitve

Eastwick in

oblinami v

raziskava, 

ženska pos

44) in le 1

(2002), Bo

prašanje: Kate

UDDY (2015) 

Vprašanje: Kat

raziskava 

spondentov 

ava pod ozn

ter postav

ečno težko ž

aziskave so

e raziskav, k

n Finkel (20

v obliki pešč

ki jo je opr

stava konfek

0 % najma

ody Image, 

era ženska pos

tera ženska po

(69 %) me

nako C (27

va pod ozn

žensko posta

o pokazali, d

ki so jih op

008), v kate

čene ure in 

ravil Ross (

kcijske štev

anjša konfek

je prav tak

stava (spodnja

 

ostava (spodnj

eni, da je na

7 %), ki pr

nako A, ki

avo skoraj b

da so moški

pravili Singh

erih so ugot

s povprečn

2014), kjer 

vilke 10–12

kcijska štev

o prišla do 

60 

a slika) se vam

nja slika) se va

ajprivlačnej

redstavlja že

i jo je izb

brez oblin.

im bolj všeč

h in Young

tovili, da so

no, ne preni

je ugotovil

2 (EU 40–42

vilka 6–8(34

podobnih u

m zdi najbolj p

am zdi najbolj

ša ženska p

ensko posta

bralo le 4

č ženske z o

g (1995), Ca

o moškim na

izko telesno

l, da je 81 %

2), 11 % ko

4–36). Razi

ugotovitev, 

privlačna? 

j privlačna? 

postava tista

avo z nadp

% moških

oblinami, ka

ash in Pruz

ajbolj všeč ž

o težo. Poda

% moškim n

onfekcijska 

skava Cash

da je med 

a pod oznak

povprečno t

h in preds

ar potrjujejo

zinsky (200

ženske post

atke potrjuje

najbolj priv

številka 14

ha in Pruzin

moškimi na

 

ko B, 

ežo z 

tavlja 

o tudi 

2) ter 

tave z 

e tudi 

vlačna 

4 (EU 

nskyja 

ajbolj 



 

privl

mošk

 

Nada

najpr

 

Slika 

Vir: IM

 

Graf 

Vir: L

 

Najv

%), v

izbra

 

Ugot

(2014

naka

 

 

 

 

 

 

lačno žensk

kih. 

alje so moš

rivlačnejša, 

4.7: Vprašanj

MGBUDDY 

4.27: Vprašan

Lastna raziska

več moških 

velikost pod

al oprsja pod

tovitve se s

4), tj., da s

azujejo na sp

ko telo z obl

ški morali o

njihove od

je: Katera vel

(2015) 

nje: Katera ve

va 

(41 %) je iz

d oznako E 

d oznako A

skladajo z 

so moškim

polno dozor

linami, med

označiti, ka

govore pa p

likost prsi (spo

elikost prsi (sp

zbralo oprsj

(19 %) ter v

. 

ugotovitvam

všeč žensk

relost in plo

61

dtem ko je z

atera veliko

podajamo v 

odnja slika) se

podnja slika) s

je pod ozna

velikost pod

mi, do kate

ke obline (

odnost. 

zelo vitka p

ost prsi (na 

grafu 4.27.

e vam zdi najb

se vam zdi naj

ko D, sledi 

d oznako B

erih sta pri

(velike prsi

ostava idea

sliki 4.7) s

  

bolj privlačna

jbolj privlačna

velikost op

(3 %). Nob

išla že Tho

i, zaobljeni 

alna le za m

se jim zdi 

a? 

 

a? 

prsja pod oz

ben od respo

ornhill (199

 boki in za

majhen delež

idealna oz.

znako C (38

ondentov ni

99) in Ross

adnjica), ki

ž 

. 

 

8 

i 

s 

i 



 

Moške smo

 

Graf 4.28: V

 Vir: Lastna r

 

Največ res

črno, sledit

4.28). 

 

Poleg tega

žensko. 

 

Graf 4.29: V

 Vir: Lastna r

 

Največ res

sledita zele

 

Sledilo je 

pritegne (o

 

 

 

o povprašal

Vprašanje: Kat

raziskava 

spondentov 

ta rjava in s

a pa so odgo

Vprašanje: Kat

raziskava 

spondentov 

ena (31 %) t

vprašanje, 

odgovore po

li tudi, kater

tera barva las

(45 %) je k

svetla s 26 

ovarjali tud

tera barva oči

(41 %) je

ter rjava (28

kateri del ž

odajamo v g

ra barva las 

s se vam zdi na

kot najbolj z

%. Rdečo b

i na vprašan

i se vam zdi n

e kot najpri

8 %). 

ženskega te

grafu 4.30).

62 

se jim zdi n

a ženski najbo

zaželeno in

barvo las je 

nje, katera 

a ženski najbo

ivlačnejšo b

elesa pri mo

najprivlačne

olj privlačna?

n popolno ba

izbralo le 3

barva oči s

olj privlačna?

barvo oči p

oških vzbud

ejša. 

 

arvo las pri

3 % respond

e jim zdi na

? 

pri ženskah

di pozornos

i ženskah iz

dentov (glej

ajprivlačnej

h izbralo m

st oz. jih na

 

zbralo 

ej graf 

jša za 

modro, 

ajbolj 



 

 

 

Graf 

Vir: L

 

Najv

jih je

jih n

noge

 
Ame

privl

posta

zaob

Thor

priteg

dejst

zuna

 

Mošk

najpr

 

 

 

 

 

 

 

4.30: Vprašan

Lastna raziska

več responde

e izbralo zad

najbolj prite

e ter vse. 

eriški psihol

lačne pri že

ava (športn

ljeni boki t

rnhill (1999

gnejo: čedn

tvo, da so m

anji videz. 

kim smo na

rivlačnejša, 

nje: Kateri de

va 

entov (42 %

dnjico, 14 %

egne, kjer s

log David B

enski in ki j

no oblikova

ter zadnjica

9), prav tak

na zunanjo

moški vizual

ato zastavili

njihove od

l ženskega tel

%) meni, da 

% pa prsi. R

o navajali:

Buss, ki je p

ih najprej o

ano telo), n

a, kar je po

ko priča o

st, lepo ob

lna bitja in d

i vprašanje,

govore pa p

63

lesa pri vas vz

a pri ženski 

Respondenti

celostna po

prav tako ra

opazijo, je u

na drugem 

okazala tudi

o tem, da m

blikovano te

da so pri prv

 katera izm

podajamo v 

zbudi pozornos

najbolj vzb

i so imeli m

ostava, prsi

aziskoval zn

ugotovil, da

mestu so 

i naša razisk

moške pri 

elo, prsi in

vem srečanj

med predstav

grafu 4.31.

st in vas najbo

udi pozorno

možnost sam

i in zadnjic

načilnosti, k

a moške naj

polne prsi

kava. Razis

ženskah na

n zadnjica. 

ju z žensko

vljenih posta

  

olj pritegne? 

ost ženski o

mi dopisati d

ca, karizma,

ki so za mo

ajbolj priteg

i, nato dolg

skava, ki jo

a prvi pog

Ti podatki

o dovzetni p

av na sliki 4

obraz, 29 %

del telesa, ki

, vrat, srce,

oške najbolj

gne celostna

ge noge in

o je izvedel

gled najbolj

i potrjujejo

predvsem za

4.8 je zanje

  

% 

i 

, 

j 

a 

n 

l 

j 

o 

a 

e 



 

Slika 4.8: Vp

Vir: IMGBU

 

Graf 4.31: V

Vir: Lastna r
 

Več kot če

sledijo ji B

(6 %). Iz n

višjo telesn

moškim ni

 

Rezultati r

za iskanje 

bi moške 

prirojeno 

dozorelost 

 

Nadalje sm

spolno part

 

 

prašanje: Post

UDDY (2015) 

Vprašanje: Pos

raziskava 

etrtina respo

Beyonce (28

njihovih od

no težo in o

so všeč suh

aziskave pa

zanesljivih 

bolj privla

izbirajo in

in rodnost. 

mo moške 

tnerico. 

tava katere izm

stava katere iz

ondentov (4

8 %), Gisele

dgovorov je

obline, kar j

hljati modeli

a so skladni 

bioloških k

ačile ženske

n jih privla

vprašali, k

med zvezdnic 

zmed zvezdnic

6 %) meni,

e Bündchen

e razvidno, 

e skladno s

i, ki jih pred

s trditvami

kazalcev rep

e postave v

ačijo žensk

katera je na

64 

(spodnje slike

c (spodnje slik

 da je najbo

n (13 %) ter

da je večin

s trditvami R

dstavljajo m

i Bussa (199

produktivne

v obliki pe

ke, katerih 

ajpomembn

e) se vam zdi n

ke) se vam zdi 

olj privlačna

r Kim Kard

na moških 

Ridleyja (v 

mediji. 

94), da so m

ega potenci

eščene ure.

telesni zn

ejša lastnos

najbolj privlač

najbolj privla

a zvezdnica

dashian (8 %

izbrala zvez

Messoris, 1

moški možga

ala ženske, 

Moški nam

naki nakazu

st pri žensk

čna? 

 

ačna? 

a Jennifer L

%) in Kate 

ezdnice, ki i

1997, str. 47

ani program

 zaradi česa

mreč že ge

ujejo na sp

kah, ko izb

 

Lopez, 

Moss 

imajo 

7), da 

mirani 

ar naj 

ensko 

polno 

birajo 



 

Graf 

Vir: L

 

Mošk

vrstn

4.32)

 

Medt

sopo

telo (

 

Graf 
sopotn

 Vir: L

 

Naše

kater

najpo

inteli

najpo

 

4.32: Vprašan

Lastna raziska

ki so lastno

nem redu: p

). 

tem ko so

tnico, nave

(glej graf 4.

4.33: Vprašan
nico? 

Lastna raziska

e ugotovitve

re predstav

omembnejš

igenca, hum

omembnejš

nje: Katera že

va 

osti, ki so po

prijeten vid

o kot najpo

edli: osebno

.33). 

nje: Katera že

ava 

e so potrdil

vlja in raz

o lastnost p

mor in šele 

i prijeten vi

enska lastnost j

omembne, k

ez, osebnos

omembnejše

ost, intelige

enska lastnost j

le ugotovitv

zvršča skup

potencialne 

nato lepo 

idez, potem

65

je za vas najp

ko iščejo zg

st, lepo telo

e ženske l

enca, prijete

je za vas najp

ve raziskav

pek lastnos

partnerice m

telo. Na dr

m dobra post

pomembnejša,

golj spolne 

o, smisel za

astnosti, ko

en videz, sm

pomembnejša,

e, ki jo je 

sti, ki jih 

moški vidij

rugi strani p

ava, velike 

 ko izbirate zg

partnerice, 

a humor in 

o iščejo po

misel za hu

 ko izbirate po

izvedel Bus

moški išč

o osebnost,

pa ženske m

prsi, zadnji

golj spolno pa

razvrstili p

n inteligenca

otencialno 

umor in naz

potencialno živ

ss (1994), v

čejo oz. c

, sledijo prij

menijo, da 

ica in lepo t

artnerico? 

po sledečem

a (glej graf

življenjsko

zadnje lepo

vljenjsko 

v rezultatih

cenijo. Kot

jeten videz,

je moškim

telo. 

m 

f 

o 

o 

h 

t 

, 

m 



66 
 

4.3  Ugotovitve razlik med ženskim prepričanjem in moškimi željami glede idealne 

ženske postave 

 
V pričujočem poglavju primerjamo odgovore ženskih in moških respondentov z namenom 

primerjave ženskega prepričanja in dejanskih moških želja glede idealne ženske lepote ter 

moška pričakovanja in žensko prepričanje glede zaželenih lastnosti pri spolni partnerici in 

življenjski sopotnici. 

 

Tabela 4.3: Razlike med ženskim prepričanjem in moškimi željami 

 Žensko prepričanje Moške želje 

Barva oči Modra Modra 

Barva las Svetla Črna 

Velikost prsi  C, D, E  C, D, E  

Najbolj vzbudi pozornost Zadnjica Obraz 

Spolna partnerica Prijeten videz in lepo telo Prijeten videz in osebnost 

Življenjska sopotnica Osebnost in smisel za humor Osebnost in inteligenca 

Odvečni kilogrami Motijo  Ne motijo 

Želijo večje prsi pri 

partnerici 

Da Ne 

Želijo, da partnerica shujša Da  Ne 

Najprivlačnejša zvezdnica Beyonce, Jennifer Lopez Jennifer Lopez, Beyonce 

Obline Da Da 

Vir: Lastna raziskava 
 
 

Oči: Glede barve oči se žensko prepričanje in moške želje ujemajo, saj ženske mislijo, da so 

moškim najbolj všeč modre ženske oči, kar so potrdili odgovori moških respondentov, med 

katerimi jih največ kot najbolj privlačno izbralo modro bravo ženskih oči. 

 

Lasje: Pri barvi las se pokaže napačno prepričanje žensk, saj menijo, da so moškim najbolj 

všeč svetlolaske (blond lasje), medtem ko so moški za najbolj privlačno izbrali črno barvo las. 
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Oprsje: Ženske so prepričane, da je moškim všeč veliko žensko oprsje, kar je potrdila tudi 

raziskava, oboji, tako moški kot ženske, so kot najbolj zaželeno izbrali veliko oprsje pod 

oznakami C, D, E. 

 

Videz: Ženske so prepričane, da pri moških najbolj vzbudi pozornost ženska zadnjica, kar je 

napačno, saj se je pokazalo, da moške najprej in najbolj pritegne ženski obraz. 

 

Lastnosti (pri spolni partnerici): Glede lastnosti, ki jih moški iščejo pri spolni partnerici, so 

ženske prepričane, da je za moške najpomembnejši prijeten videz (na prvem mestu), na drugo 

mesto pa so uvrstile lepo telo. Moški pa so kot najbolj zaželeni lastnosti pri izbiri spolne 

partnerice izbrali prijeten videz na prvem mestu in osebnost na drugem mestu. 

 

Lastnosti (pri življenjski sopotnici): Ženske menijo, da sta moškim pri izbiri življenjske 

sopotnice najpomembnejša osebnost in smisel za humor, medtem pa so moški izpostavili 

osebnost in inteligenco. 

 

Povečana teža: Ženske so prepričane, da bi njihovega partnerja motilo, če bi se zredile, 

medtem pa so moški povedali, da jih ne bi motilo, če bi se njihova partnerica zredila. Ženske 

so prepričane, da bodo, če shujšajo, privlačnejše za nasprotni spol, poleg tega pa vedo, da si 

njihov partner ne želi, da bi shujšale. Prav tako moški nimajo želje, da bi njihova partnerica 

shujšala. 

 

Prsi: Ženske so prepričane, da si njihovi partnerji želijo večjih prsi, kot jih imajo same 

(največji delež respondentk ima košarico velikosti B), medtem ko je največji delež moških 

odgovoril, da so zadovoljni s prsmi svoje partnerice, čeprav je največji delež moških navedel, 

da ima njihova partnerica velikost košarice B (glej graf 4.23). 

 

Idealna postava: Ženske so med petimi zvezdniškimi postavami izbrale dve, ki sta po 

njihovem mnenju najbolj privlačni za nasprotni spol, in sicer Jennifer Lopez in Beyonce. 

Njihovo prepričanje so moški potrdili, saj so prav tako za najbolj privlačno izbrali postavi 

Jennifer Lopez in Beyonce, katerih telo je oblikovano z oblinami in povprečno telesno težo. 
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1. Sklop 

 
Lepotni ideali, ki jih danes predstavljajo mediji, so za večino žensk težko dosegljivi, posledica 

tega pa je naraščanje ženskega nezadovoljstva z lastnim videzom. Veliko žensk je namreč 

prepričanih, da bodo popolnoma sprejete pri nasprotnem spolu, če bodo videti, kar mediji 

propagirajo kot ideal ženske lepote. Prav zato sodobno družbo zaznamuje »fenomen« 

nezadovoljstva z lastnim telesom in videzom, saj se ženske zavedajo, da nikoli ne bodo mogle 

dosegati teh idealov. Zaradi tega smo anketiranke povprašali o njihovem zadovoljstvu z 

lastnim videzom in ugotovili, da večina sodelujočih ni zadovoljnih z vsaj enim delom svojega 

telesa. Poleg tega smo z anketo ugotovili, da jih večina kljub nizki in podpovprečni telesni 

teži ohranja željo po hujšanju in živi v prepričanju, da bi bile zaradi nižje telesne teže bolj 

privlačne pri nasprotnem spolu. 

 

2. Sklop 

 
Zaradi ženskega nezadovoljstva in kritičnosti do lastnega telesa smo raziskali žensko 

prepričanje o tem, kakšna naj bi bila za moške idealna ženska lepota, in ali je njihov partner 

zadovoljen z njihovim videzom. Ugotovili smo, da večina anketirank meni, da je njihov 

partner zadovoljen z njihovim videzom in da si ne želi, da bi shujšale. Poleg tega je večina 

anketirank prepričanih, da so njihovemu partnerju všeč večje prsi, kot jih imajo same, da 

moške najbolj pritegne lepa ženska zadnjica in da jih najbolj privlačijo svetlolaske z modrimi 

očmi. Zanimivo pa je, da so ženske kot idealno žensko postavo, ki si jo želijo imeti same, 

izbrale vitkejšo postavo kot tisto, ki so jo izbrale kot idealno in zaželeno za moške, in da so za 

najbolj zaželeni zvezdniški postavi za moške izbrale Beyonce in Jennifer Lopez, ki prav tako 

predstavljata povprečno žensko postavo z oblinami. 

 

3. Sklop 

 
Da bi lahko preverili skladnost ženskega prepričanja in moških želja, smo moške povprašali, 

kaj jih privlači na ženski (njenem videzu) in kako so zadovoljni s telesom oz. videzom 

partnerice. Anketiranci so bili v večini enotnega mnenja in zadovoljni z videzom svoje 

partnerice ter prepričani, da ne želijo, da bi shujšala, prav tako jih ne bi motilo, če bi se 

partnerica zredila za nekaj kilogramov. Dokaj enotno je bilo tudi mnenje glede 

najprivlačnejšega dela telesa pri ženski, tj. obraz. Pri tem smo opazili neskladje med ženskim 

prepričanjem, kateri del telesa moške najbolj pritegne, saj so bile prepričane, da je to ženska 
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zadnjica. Moški so kot najbolj zaželeno bravo las izbrali črno, medtem ko so ženske 

prepričane, da imajo moški raje svetlolaske. Moški so kot najbolj privlačno žensko postavo 

izbrali povprečno postavo z oblinami in kot najbolj privlačni zvezdniški postavi Beyonce in 

Jennifer Lopez, kar se sklada s prepričanjem žensk. 

 

Tako lahko na podlagi rezultatov trdimo, da se prepričanja moških in žensk razhajajo glede 

barve las, najprivlačnejšega dela telesa pri ženski in pri najpomembnejših lastnostih, ki jih 

moški iščejo pri spolni partnerici. Na podlagi rezultatov raziskave smo tako ugotovili, da je 

žensko prepričanje glede tega, kaj je za moške idealna ženska lepota, v mnogih vidikih 

neskladno z dejanskimi moškimi željami. 

 

Ženske so prepričane, da sta moškim zunanji videz in telesna teža veliko pomembnejša, kot je 

dejansko res, saj smo ugotovili, da moški ne gledajo zgolj na (odvečne) kilograme oz. žensko 

telesno težo, saj pri ženski najprej opazijo obraz, šele nato telo, ki ne sme biti pretirano vitko, 

oz. jih privlačijo ženske s povprečno telesno težo15 ter ženske z oblinami. 

 

S tem smo ugotovili, da rezultati raziskave sovpadajo z ugotovitvami iz teoretičnega dela, kjer 

smo ugotovili, da ekstremna vitkost ni zaželena pri moških. Ključno je izpostaviti, da smo z 

raziskavo ugotovili, da to vedo tudi ženske same, a so kljub temu nezadovoljne, če imajo 

kakšen kilogram več oz. bi želele biti vitkejše. Na podlagi tega lahko trdimo, da ženske vedo, 

da moškim niso všeč pretirano vitke ženske postave, in vedo, da si njihovi partnerji ne želijo, 

da bi shujšale, a kljub temu niso zadovoljne s svojim telesom in želijo shujšati. To dokazuje, 

da mediji podajajo (pre)napihnjene informacije o pomembnosti in zaželenosti ženske vitkosti 

med moškimi, saj nas prepričujejo, da sta ekstremna vitkost in popolni videz tisto, kar si 

moški želijo. Vitkost je ljubša ženskam in očitno so ženske tiste, ki same sodelujejo pri 

generiranju tega mita in konflikta obenem. Medijsko reprezentirana vitkost je ljubša ženskam 

in ne moškim, saj, kot je menil Mayrs (1996), same občutijo družbeni pritisk po idealnem 

telesu. 

 

Ženske se obremenjujejo s svojo težo, zunanjim videzom in idealom vitkosti, vendar ne zaradi 

moških želja, saj se same zavedajo, da moškim niso pomembni telesna teža in kilogrami in da 

ti od žensk ne pričakujejo, niti si ne želijo ekstremne vitkosti, ampak jih privlači ženska 

                                                 
15 S konfekcijsko številko med 40 in 42 (EU) 
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postava z oblinami in povprečno težo, poleg tega pa visoko cenijo osebnost, ki jim je 

pomembna tako pri izboru življenjske sopotnice kot pri izboru spolne partnerice. 

 

Z analiziranjem dostopne znanstvene in strokovne, domače in tuje literature smo preverjali, 

ali si moški resnično želijo žensk z ekstremno vitkim telesom, o čemer so prepričane ženske, 

ali pa so njihove domneve zgolj posledica idealov, ki jih promovirajo mediji. Na podlagi 

teoretičnih ugotovitev in lastne raziskave lahko trdimo, da si moški ne želijo žensk z 

ekstremno vitkim telesom, ampak s povprečno telesno težo z oblinami. Obenem pa smo 

ugotovili, da ženske sicer vedo, da si moški ne želijo ekstremne vitkosti, pa vendar vztrajajo 

pri dietah in se obremenjujejo z lastnim videzom oz. telesno težo, kar kaže na moč medijev, ki 

propagirajo ekstremno vitka telesa kot ideal lepote, ki ga vsiljujejo posameznicam in s tem 

generirajo občutke manjvrednosti pri ženskah. 

 

5 ZAKLJUČEK 
 

Žensko telo je objekt, ki temelji k popolnosti, ob kateri ima ženska občutek, da je dosegla cilj, 

ki ga lahko pokaže moškim (Južnič, 1998). Ciljna popolnost pa je težko ali sploh 

nedosegljiva, saj so ideali ženskega telesa tako ekstremni, da jih večina žensk kljub trudu ne 

more doseči oz. so same prepričane, da jih niso dosegle, kar pripelje do nenehnega 

nadzorovanja telesne teže in hujšanja. Ženske ponotranjijo odzive moških in nase gledajo 

skozi moške oči, kar povzroči, da pretirano skrbijo za svoji videz in so vedno nezadovoljne 

(Franzoi in Klaiber, 2007).  

 

Cilj raziskave je bil spoznati sodobne predstave in želje o idealni ženski lepoti skozi oči 

moških in te primerjati s prepričanjem žensk, kaj je za moške idealna ženska lepota. Za 

namene raziskave smo izvedli 185 anket, pri čemer je vzorec zajemal 100 žensk in 85 moških. 

Raziskava je pokazala, da so ženske preveč kritične do svojega telesa, saj si kljub nizki telesni 

teži še vedno želijo shujšati in so prepričane, da bodo tako bolj privlačne za nasprotni spol. 

Poleg tega so ženske nezadovoljne z vsaj enim delom svojega telesa, kot so nos, prsi, trebuh, 

boki, stegna, meča, zadnjica ipd. 

 

Ženske so napačno prepričane, da moške privlačijo zgolj svetlolase ženske z modrimi očmi in 

ekstremno vitko postavo, a raziskava je pokazala ravno obratno, da so najbolj zaželene 
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črnolaske (glej graf 3.28) in ženske s povprečno postavo. Ženske si prav tako napačno 

predstavljajo, da moške najbolj pritegne ženska zadnjica, saj so odgovori anketirancev 

pokazali, da jih najbolj pritegne ženski obraz. Pri izbiri spolne partnerice so ženske 

prepričane, da je moškim najbolj pomembno lepo telo in prijeten videz, moški pa so 

izpostavili kot najpomembnejše, poleg prijetnega videza, na drugem mestu tudi osebnost, ki je 

ženske sploh niso uvrstile v seznam pomembnih lastnosti pri spolni partnerici. Torej je 

moškim že pri izbiri spolne partnerice bolj pomembna osebnost kot zgolj lepo telo, kar je 

popolnoma nasprotno od ženskega prepričanja. 

 

Raziskava je pokazala tudi, da se moške predstave in žensko prepričanje o tem, kakšna je za 

moške idealna ženska lepota, v nekaterih segmentih razlikujejo in da so ženske v svojih 

prepričanjih o tem, kakšna je za moške idealna lepota, veliko bolj kritične kot moški. Kot je 

pokazala že raziskava Cash in Pruzinsky (2002) z naslovom Body Image, Self-Esteem and 

Body Satisfaction in Male and Female, je večina žensk nezadovoljna s svojim videzom, kar 

smo potrdili tudi v naši raziskavi.  

 

Glede najbolj privlačne ženske postave so moški izbrali zvezdnici Beyonce in Jennifer Lopez, 

katerih postavi odlikujejo obline, sočasno je kot idealno žensko zvezdnico manekenko Kate 

Moss izbralo le 6 % moških. Te ugotovitve pričajo glede moških želja in njihov pogled na 

idealno žensko telo in nakazujejo, da so moški veliko manj zahtevni glede ženske lepote kot 

ženske same in so zadovoljni s partneričinim videzom. Prav tako jim osebnost in inteligenca 

pomenita več kot zunanji videz. Glede na odgovore anketirank pa smo ugotovili, da se ženske 

zavedajo, da so moškim všeč ženske obline, a kljub temu še vedno ostajajo pretirano kritične 

do svojega telesa. 

 

To študijo lahko zaključimo z odgovorom na raziskovalno vprašanje: Ali si moški resnično 

želijo žensk z ekstremno vitkim telesom, o čemer so prepričane ženske?, in sicer smo 

ugotovili, da ekstremno vitka ženska telesa niso všeč moškim, o čemer so prepričane ženske, 

pri tem pa ugotavljamo, da ženske dejansko vedo, kaj je všeč moškim, a so še vedno kritične 

do sebe in še vedno posegajo po shujševalnih dietah in se pretirano obremenjujejo s svojim 

videzom. Zaradi tega lahko trdimo, da so predstave o zaželenosti ekstremne vitkosti med 

moškimi vsiljene informacije s strani medijske in kozmetične industrije kot posledica 

marketinških strategij. Kljub poznavanju želja moških pa ženske ostajajo kritične do svojih 

teles in jim vitkost ostaja cilj in ideal, ki ga hočejo doseči. 



72 
 

6 LITERATURA 
 

ADLER, NANCY (1992) Female and male perceptions of ideal body shapes. Distorted Views 

Among Caucasian College Students. Lawrence D. Cohn. University of Texsas at El Paso. 

University of California, San Francisco. Dostopno prek: 

http://www.lillianmcmaster.com/resources/ideal%20body%20image%20study%20on%20cau

casians.pdf (5. 4. 2015). 

 

ADLER, ALFRED (1999) Smisel življenja: o psihologiji razvoja osebnosti. Ljubljana: Fros. 

 

ALEXANDER, BRIAN (2014) Ideal to real: What the perfect body really looks like for man 

and women. Dostopno prek: http://www.acrwebsite.org/search/view-conference-

proceedings.aspx?Id=5973 (15. 3. 2015). 

 

BAHOVEC, EVA D. (1995) Žensko telo in oblast v mediju vizualnega. Ljubljana: Delta. 

 

BARTKY, SUSAN (1990) Femininity and domination: Studies in the phenomenology of 

oppression. London: Routledge. 

 

BEAUVOIR, DE SIMONE (1999) Drugi spol: Dejstva in miti 1. Knjiga. Ljubljana: Delta. 

 

BEAUVOIR, DE SIMONE (2013) Drugi spol. Ljubljana: Delta. 

 

BERGER, JOHN (1972) Ways of seeing. British Broadcasting Corporation in Penguin Books, 

London in Harmondswoth. 

 

BERNARD, MALCOM (2005) Moda kot sporazumevanje. Ljubljana: Sophia. 

 

BOGOVIČ, LENCA in SKUŠEK, ZOJA (1996) Spol Ž. Ljubljana ISH, KUD, France 

Prešeren. 

 

BORDO, SUSAN (1993) Feminism, Foucault and the Politics of the Body. V: 

RAMAZANOGLU, CAROLINE (ur.) Up Against Foucault: Explorations of Some Tensions 

between Foucault and Feminism. London, New York: Routledge, str. 179–202. 



73 
 

BOURDIEU, PIERRE (2001) Masculine Domination. Cambridge: Polity presss. 

 

BRASTON, GILL in ROY STAFFORD (1996) The Media Student's Book. London, New 

York: Routledge. 

 

BRIZENDINE, LOUANN (2010) Moški možgani. Ljubljana: Modrijan. 

 

BRANSTON, GILL in STAFFORD, ROY (1996) The Media Student's Book. Cambridge: 

Polity Press. 

 

BUČAR, LILJANA (2007) Novi val nedolžnosti v otroški literaturi: kaj sporočata Harry 

Potter in Lyra Srebrousta? Ljubljana: Sophia.  

 

BUSS M., DAVID (1994) The evolution of desire: Strategies of human mating. New York: 

Basic Books. 

 

BUSS M., DAVID (2007) The Evolution of Human Mating. Acta Psychologica Sinica, 39 

(3), str. 502–512. Dostopno prek: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.387.8031&rep=rep1&type=pdf 

 (12. 3. 2015). 

 

BUTLER, JUDITH (2001) Težave s spolom: feminizem in subverzija identitete. Ljubljana: 

Škuc. 

 

CALEFATO, PATRIZIA (2004) The clothed body. Oxford: Berg. 

 

CASH, T. F., & PRUZINSKY, T. (2002) Body Image: A handbook of theory, research, and 

clinical practice. New York: Guilford Press. 

 

CONNOR GREENE in ANNE PATRICIA (1988) Gender differences in body weight 

perception and weight-loss strategies of college students. Women & Health, 14 (2), str. 27– 

42. Dostopno prek: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J013v14n02_03?url_ver=Z39.88-



74 
 

2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed&#.VZgrw0aFeUk 

(15. 3. 2015). 

 

COWARD, ROSALIND (1989) Ženska želja. Ljubljana: Univerzitetna konferenca, ZSMS. 

 

EDELSTEIN, JEAN HANNAH (2010) On tako, ona tako: zakaj ženske ne štekajo, zakaj jih 

moški ne štekajo. Ljubljana: Gnostica. 

 

ESTWICK, W. PAUL in FINKEL J., ELI (2008) Sex Differences in Mate Preferences 

Revisited: Do People Know What Initially Desire in a Romantic Partner? Journal of 

Personality and Social Psychology, 94 (2), str. 245–264. Dostopno prek: 

http://faculty.wcas.northwestern.edu/eli-finkel/documents/EastwickFinkel2008_JPSP.pdf (15. 

4. 2015). 

 

FASHION (2014) Kakšna je v moških očeh idealna ženska. Dostopno prek: 

http://fashion.si/kultura/razkrivamo-kaksna-je-v-moskih-oceh-idealna-zenska (12. 3. 2015). 

 

FREUD, SIGMUND (2006) Spisi o seksualnosti. Ljubljana: Društvo za teoretsko 

psihoanalizo. 

 

FREEDMAN, RITA(1986) Beauty bound. Lexington: MA: D. C. Heath. 

 

FREEDMAN, RITA (1988) Bodylove: Learning to like our looks -- and ourselves. New 

York: Harper & Row.  

 

FALLON, APRIL (1990) Culture in the mirror: Sociocultural determinants of body image. 

V: CASH, THOMAS in PRUZINSKY, THOMAS (ur.), Body images: Development, 

deviance, and change. New York: Guilford Press, str. 80–109.  

 

FRANZOI, STEPHEN L. in KLAIBER, JEFFREY (2007) Body use and reference group 

impact: With whom do we compare our bodies. Sex roles 56, str. 205–214. 

 

GIDDENS, ANTHONY (1993) Sociology.2nd ed. Cambidge: Polity, cop. 

 



75 
 

GIDDENS, ANTHONY (2000) Preobrazba intimnosti: Spolnost, ljubezen in erotika v 

sodobnih družbah. Ljubljana: Založba *cf. 

 

HERTZ, LEAH (1994) Amazonke poslovnega sveta. Ljubljana: Založba Mihelač. 

 

HOLLANDER, ANNE (1993) Seeing through clothes. Los Angeles: Berkeley, University of 

California Press. 

 

HRŽENJAK, MAJDA, VIDMAR, KSENJA, DRGLIN, ZALKA, VENDRAMIN, 

VALERIJA, LEGAN CVIKL, JERCA in SKUMAVC, URŠA (2002) Njena(re)akcija: ženske 

revije v Sloveniji. Ljubljana: Mirovni inštitut. 

 

IMGBUDDY (2015) Imgs For Perfect Woman body Shapes. Dostopno prek: 

http://imgbuddy.com/perfect-woman-body-shape.asp (10. 4. 2015). 

 

IRIGARAY, LUCE (1995) I Love to You. New York: Routledge. 

 

JOGAN, MACA (2000) Postsocializem in androcentrizem. Družboslovne razprave 16 (34–

35), 9–30. 

 

JOGAN, MACA (2001) Družbena konstrukcija hierarhije med spoloma. Ljubljana: Fakulteta 

za sociologijo, politične ved in novinarstvo. 

 

JUŽNIČ, STANE (1998) Človekovo telo med naravo in kulturo. Ljubljana: Fakulteta za 

družbene vede. 

 

KANJUO MRČELA, ALEKSANDRA (1996) Ženske v menedžmentu. Ljubljana: Enotnost. 

 

KANJUO-MRČELA, ALEKSANDRA (2000) Spolna konstrukcija menedžerskih vlog: 

stekleni organizacijski stropovi v devetdesetih. Družboslovne razprave 16, str. 53–78. 

 

KOBAL GRUM, DARJA (2000) Pretirano zaščitništvo bolj škodi kot koristi: samopodoba 

otrok in mladostnikov. Ljubljana: Delo.  

 



76 
 

KUHAR, METKA (2004) V imenu lepote. Ljubljana: FDV. 

 

LANGHAMER, CLAIRE (2000) Woman´s leisure in England, 1920–60. Manchester: 

Manchester University Press. 

 

LEGAN, JERCA (2004) Razgaljena: Žensko branje v Sloveniji. Ljubljana: ISH. 

 

MAGEZIS, JOY (1996) Women's Studies. London: Hodder in Stoughton. 

 

MCDONALD, MYRA (1995) Representing Women: Myths of Femininity in the Popular 

Media. London: Arnold. 

 

MEDIANA (2015) Metode kvantitativnega raziskovanja. Dostopno prek: 

http://www.mediana.si/raziskovalne-metode/metode-kvantitativnega-raziskovanja/ (13. 3. 

2015). 

 

MESSARIS, PAUL (1997) Visual Persuasion: The Role of Images in Advertising. London: 

Sage Publications, Inc. 

 

MILEK, VESNA (2004) Žensko telo v ogledalu množičnih medijev: Kdo nam postavlja 

merila? Sobotna priloga, 26.6.2004. Dostopno prek: 

http://www.delo.si/index.php?sv_path=43,50&id=5f36c753f7ab4cd19351cba1bac965fb04&s

ource=Sobotna+priloga&ERR=1 (17. 3. 2015). 

 

NUNZIANTE CESARO, ADELE (1996) Del generesessuale: saggi psicoanalitici sulla 

identitetà femminile. Napoli: Alfredo Guida. 

 

OAKLEY, ANN (2000) Gospodinja. Ljubljana: Schwarz. 

 

PARSONS, TALCON (1956) Family, Socialization und Interaction Process. London: 

Routlegde und Kegan Paul Ltd. 

 

PRIJON, LEA (2012) Podrejenost žensk v zahodni družbi. Mit, realnost ali kliše? Ljubljana: 

Vega.  



77 
 

RICHINS, MARSHA (1991) Social comparison and the idealized images of advertising. 

Journal of Consumer Research. Dostopno prek: http://www.acrwebsite.org/search/view-

conference-proceedings.aspx?Id=5973 (20. 3. 2015). 

 

ROSS, SANDY (2014) What women think of women. Bodyblisscentra. Dostopno prek: 

http://bodyblisscentral.com/what-men-really-want/ (12. 2. 2015). 

 

RUTAR, DUŠAN (1995): Telo in oblast: Sociologija in filozofija telesa v XIX. in XX. 

stoletju. Ljubljana: PZI-DAN. 

 

SALTZBERG, ELAYNE A. in CHRISLER, JOAN (1995) Beauty Is the Beast: Psychological 

Effects of the Pursuit of the Perfect Female Body Women: A Feminist Perspective edited by Jo 

Freeman. Fifth Edition. Mountain View, CA: Mayfield Publishing Company, str. 306–315. 

 

SERDAR, KASEY (2015) Female body image and the mass media: Perspectives on how 

woman internalize the ideal beauty standard. Westminster, Utaha City. Dostopno prek: 

http://www.westminstercollege.edu/myriad/index.cfm?parent=..&detail=4475&content=4795

(18. 3. 2015). 

 

SHIM, EILEEN (2014) What the perfect female body looks like-When you ask men vs. 

Women. Dostopno prek: http://mic.com/articles/87609/what-the-perfect-female-body-looks-

like-when-you-ask-men-vs-women (20. 3. 2015). 

 

SINGH, DEVENDRA, ROBERT K., YOUNG (1995) Body Weight, Waist-to-Hip Ratio, 

Breasts, and Hips: Role in Judgments of Female Attractivness and Desirability for 

Realationships. Department of Psychology, University of Texas, Austin. Dostopno prek: 

http://web.missouri.edu/~rouderj/3010/readings/Singh.pdf (15. 4. 2015). 

 

SOUTHERN METHODIST UNIVERSITY (2014) Women who are told men desire women 

with larger bodies are happier with their weight. Dostopno prek: 

http://blog.smu.edu/research/2015/01/12/women-who-are-told-men-desire-women-with-

larger-bodies-are-happier-with-their-weight/ (15. 5. 2015). 

 



78 
 

SPRAGUE ZONES, JANE (2005) Beauty myths and realities and their impact on women´s 

helth. V: MAXINE BACA ZINN, PIERRETTE HONDAGNEU, SOTELO in MICHAEL A., 

MESSNER(ur.) Gendr through the prism of difference. New York, Oxford, Oxford 

University Press, Inc, str. 65–80. 

 

SPRECHER, SUSAN (1986). Mirror, mirror: The importance of looks in everyday life. 

Albany: State University of New York Press. 

 

ŠADL ZDENKA (1993) Razum in čustva v simboličnem interakcionizmu. Teorija in praksa 

30 (7–8), str 634–645. 

 

ŠKAMPERLE, IGOR (2007) Družba, zgodovina in literarni pregled. V: MATAJC, VANESA 

in GAŠPER, TROHA (ur.) Zgodovina in njeni literarni žanri. Ljubljana, slovensko društvo za 

primerjalno književnost, str. 21–26. 

 

ŠTULAR, SUZANA (1998) Družbena konstrukcija spolne identitete. Teorija in praksa 35 (3), 

str. 442–454. 

 

ŠVAB, ALENKA (2002) Divided we stand: Teme in dileme študije spolov V: DEBELJAK, 

ALEŠ, STANKOVIĆ, PETER, TOMC, GREGOR in VELKONJA, MITJA (ur.) Cooltura: 

Uvod v kulturne študije. Ljubljana: Študentska založba, str. 195–210. 

 

THORNHILL, RANDY in GANGESTAD, GRAMMER, KARL (1999) The body and face of 

woman: one ornament that signals quality? Evolution and Human Behavoir. Dostopno prek: 

http://www.researchgate.net/publication/257492085_The_Body_and_Face_of_Woman_One_

Ornament_that_Signals_Quality (12. 3. 2015). 

 

TOMORI, MARTINA (1990) Psihologija telesa. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 

 

UMBERTO, ECO (2006) Zgodovina lepote. Ljubljana: Modrijan. 

 

VISTOROPSKI, NIKA (2006): Zagotovo smo državljansko vljudne. Delo, priloga Ona, 

28. 3. 2006. Dostopno prek: 

http://www.delo.si/index.php?sv_path=43,50&id=ce7c3ece9c4c02cc394d3e2043e35bc 



79 
 

604&source=Ona (30. 4. 2015). 

 

WEEKS, PAUL L. (2004) Male Gaze. Encyclopedia of Social Theory. SAGE Publications. 

Dostopno prek: http://www.sage-ereference.com/socialtheory/Article_n179.html (12.2. 2015). 

 

WOLF, NAOMI (1991): The beauty myth: how images of beauty are used against 

women. New York: Doubleday. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

PRI
 

Prilo

 

 

ANK

prepr

Pred 

za up

Z na

ozna

 

1. S
 

 
2
 

 
3
 

 
4
 

 
5
 

ILOGE 

oga 1: Anke

KETNI VPR

ričanje? 

vami je vp

porabne dru

amenom rel

ačite polja pr

Spol 

 Ženski  
 Moški  

2. V katero sta

 do 20 let  
 21 - 30 let  
 31 - 40 let  
 41- 50 let   
 51 - 60 let  
 61 let in ve

3. Kakšen je v

 Samski (nik
 Poročeni  
 v Zvezi  
 Razvezani  

4. Vaša barva

 zelena  
 modra  
 rjava  
 Drugo:  

5. Kako visok

 do 150 cm  
 150 - 155 c
 155 - 160 c

etni vprašaln

RAŠALNIK

prašalnik štu

užbene študi

evantnosti, 

red odgovo

arostno skup

č  

vaš zakonski 

koli poročen) 

a oči? 

ki ste? 

cm  
cm  

nik ŽENSK

K : Moška ž

udentke Dam

ije v Novi G

zanesljivos

ri na vpraša

ino spadate?

stan? 

 

KE 

želja po vitk

mjane Šegin

Gorici. 

sti in upora

anja ozirom

? 

kih ženskih 

na za potreb

abnosti razis

ma dopišete, 

telesih: Rea

be magistrs

skave, vas n

kjer je to po

alnost ali zg

ske naloge n

naprošam, č

otrebno. 

golj žensko

na Fakulteti

če ustrezno

o 

i 

o 



 

 160 -
 165 -
 nad 1
 nad 1

 

 
6. Kol
 

 do 
 51 
 56 
 61 
 66 
 71 
 81 
 91-
 nad

 
7. Želi
 

 DA
 NE

 
8. Če j
naspro
 

 DA
 NE

 
9. Men
 

 DA
 NE

 
10. Za
 

 2 k
 5 k
 10 
 več
 ne b

 
11. Ve

 
 A  
 B  
 C  
 D  
 Več k

 
12. Ste za
 

 DA  
 NE  

 

- 165 cm  
- 170 cm  
170 cm  
180 cm  

iko kilogram

50 kg  
- 55 kg  
- 60 kg  
- 65 kg  
- 70 kg  
 - 80 kg   
- 90 kg  
-100 kg  
d 100 kg  

ite shujšati? 

A  
E  

je vaš prejšnj
otni spol? 

A, bolj bom pr
E, ne bom bolj

nite, da vaš se

A  
E  

a koliko kg na

kg  
kg  
kg  

č kot 10 kg  
bi ga motilo, č

elikost vaših p

kot D  

adovoljni z v

mov tehtate? 

ji odgovor DA

rivlačna  
 privlačna  

edanji partne

ajmanj bi se m

če se zredim  

prsi(košarica

velikostjo vaši

A(želite shujš

er (bivši če st

morali zredit

)? 

ih prsi? 

šati), menite, 

te samski) žel

ti, da bi vašeg

da boste, če s

li/je želel, da b

ga partnerja m

shujšate priv

bi shujšali? 

motilo? 

vlačnješi za 



 

 
 
13

 
 pre
 pre
 Dr

 
14. M
 

 DA
 NE

15. Ali s kat
 

 DA
 NE

16. Č
 
       D
 

17. Ali se z v
 

 D
 N

 
 
20. Kateri d

 
 ob
 prs
 za
 Dr

 
 
 
21. Po
 
 

 
 
 
 

 

Kate Moss 
 
 
 

3. Če je prejš

emajhne   
evelike  
rugo:  

Mislite da so v

A  
E  
erim delom s

A  
E  
e je prejšnji o

Dopišite: 

vašim partner

DA  
NE  

el telesa, po v

braz  
si  
dnjica  
rugo:  

ostava katere

Gis
 

nji odgovor N

 

vašemu partn

svojega telesa

odgovor DA. 

rjem pogovar

vašem mnenj

e zvezdnice n

sele Bündchen

NE, utemeljit

erju(sedanjem

a niste zadovo

S katerim de

rjata o tistih 

u najbolj vzb

a sliki, je po v

n Beyonc
 

te zakaj niste

mu ali bivšem

oljni? 

elom telesa n

delih telesa, 

budi zaniman

vašem mnenj

ce 

e zadovoljni z

mu, če ste sam

iste zadovoljn

s katerimi nis

nje in privlači

ju najbolj pri

Kim Kardash
 

 vašimi prsm

mski) všeč več

ni? 

ste zadovoljn

i moške? 

ivlačna za mo

hian Jenn
 

mi? 

čje prsi kot ji

ni? 

oške? 

nifer Lopez 

ih imate vi?  

    

 



 

 
 
 22. Prosim 

 
 A  
 B  
 C  

 
23. Katero iz

 
 A  
 B  
 C  

 
24. Prosim i
za moške?  

 A  
 B  
 C  
 D  
 E  

 
 
 
 
 
 
 
 

označite pod

zmed spodnj

izberite (spod

ano žensko p

 

ih postav bi ž

 

dnja slika), ka

postavo, za ka

želele imeti sa

atera velikost

atero mislite, 

ame oziroma 

t prsi, je po v

      

da je najbolj

je (se vam zd

vašem mnenju

 privlačna za

di) za vas idea

u idealna oz. 

a moške? 

alna? 

najbolj privllačna 



 

 
25. Pr

 
 A 
 B 
 C 
 D 
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26. K
 

 blo
 rja
 črn
 rde

 
27. K
 

 mo
 ze
 rja

 
28. K
 

inteligenca 
smisel za hum
prijeten vide
lepo telo 

 
29. K
 

osebnost 
inteligenca 
smisel za hum
prijeten vide
lepo telo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rosim označit

 
 
 
 

Katera ženska

ond  
ava  
na  
eča  

Katera barva o

odra  
lena  

ava  

Katera ženska

mor 
z 

Katera ženska

mor 
z 

te (spodnja sl

a barva las me

oči pri ženski

a lastnost je, p

 

a lastnost je, p

 

lika), katero 

enite, da je na

i, menite, da j

po vašem mne

po vašem mne

velikost prsi 

 

ajbolj privlač

je najbolj pri

enju moškim

zelo malo 
pomembno

enju moškim

zelo malo 
pomembno

je za vas idea

čna za moške

ivlačna za mo

m najpomemb

manj 
pomembno

m najpomemb

manj 
pomembno

alna oz. bi si j

e? 

oške? 

nejša pri spo

pomembno 
p

nejša pri živl

pomembno 
p

jo želeli imet

olni partneric
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pomembno p

 
 
 
 

ljenjski sopot
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najbolj 
pomembno

tnici? 

najbolj 
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Priloga 2: 

 

ANKETNI

prepričanje

Pred vami 

za uporabn

Z namenom

označite po

 
 
1. Spol 
 

 Ženski  
 Moški  

 
 
2. V katero s
 

 do 20 let 
 21 - 30 le
 31 - 40 le
 41- 50 let
 51 - 60 le
 61 let in v

 
 
3. Kakšen je
 

 Samski (n
 Poročeni 
 v Zvezi  
 Razvezan

 
4. Koliko kil
 

 pod 50 kg
 51 - 55 kg
 55 - 60 kg
 61 -65 kg
 65 -70 kg
 71 -80 kg
 81 - 90 kg
 91 -100 k
 nad 100 k

 
 
 
 

Anketni vp

I VPRAŠAL

e? 

je vprašaln

ne družbene

m relevantn

olja pred od

starostno sku

 
et  
et  
t   
et  
več  

e vaš zakonsk

nikoli poročen
 

ni  

logramov teh

g  
g  
g  

g  
g  
g  
g  

kg  
kg  

prašalnik MO

LNIK : Mo

ik študentke

e študije v N

nosti, zaneslj

dgovori na v

upino spadate

ki stan? 

n)  

hta vaša partn

OŠKI 

ška želja po

e Damjane 

Novi Gorici.

jivosti in up

vprašanja oz

e? 

nerica (ali biv

o vitkih žen

Šegina za p

. 

porabnosti r

ziroma dopi

vša,če ste sam

skih telesih

potrebe mag

raziskave, v

išete, kjer je

mski)? 

: Realnost a

gistrske nalo

vas naprošam

e to potrebn

ali zgolj žen

oge na Faku

m, če ustrez

no. 

nsko 

ulteti 

zno 



 

5. Za 
 

 2 k
 5 k
 ve
 ve
 no

 
6. Ste
 

 DA
 NE

 
7. Če 
 

 pre
 pre
 pre
 pre
 pre
 pre

 
 
8. Ka
 

 blo
 rja
 črn
 rde

 
9. Za 
 

 2 k
 5 k
 10
 ve
 ne

 
10. V
 

 A 
 B 
 C 
 D 
 E  

 
11. Si
 

 DA
 NE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

koliko bi si ž

kg  
kg  
eč kot 5 kg  
eč kot 10 kg  
očem, da shujš

e zadovoljni s

A  
E  

je prejšnji od

eveč kilogram
emalo kilogra
enizka  
evisoka  
emajhne prsi  
evelike prsi  

akšno barvo la

ond  
ava  
na  
eča  

koliko kilogr

kg  
kg  

0 kg  
eč kot 10 kg  
e bi me motilo

elikost prsi (k

 
 
 
 

i želite, da bi 

A  
E  

želeli, da bi va

ša  

s postavo svoj

dgovor NE, k

mov  
amov  
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ramov bi se m

 če se zredi   
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imela vaša p

aša partnerk

je partnerke 

kaj vas moti/j

e imela bivša 

morala zredit

še partnerke (

artnerka večj

ka shujšala, da

(oz.bivše par

je motilo na n

partnerka, č

ti vaša partne

(ali bivše, če 

čje prsi ? 

a bi se vam n

rtnerke, če ste

njeni postavi?

e ste samski) 

erka, da bi va

ste samski)?

njena postava

e trenutno sa

? 

?  

as to začelo m

a zdela idealn

amski)?   

motiti? 
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12. Katera ž

 A  
 B  
 C  

 
 
13. Katera v

 
 A  
 B  
 C  
 D  
 E  

 
14. Katera b
 

 blond  
 rjava  
 črna  
 rdeča  

 
15. Katera b
 

 modra  
 zelena  
 rjava  

 
16. Kateri d
 

 prsi  
 zadnjica  
 obraz  
 Drugo:  

 
 
 

ženska postav

velikost prsi (

barva las se v

barva oči se v

el ženskegate

va (spodnja sl

(spodnja slika

vam zdi na že

vam zdi na že

elesa pri vas v

lika) se vam z

 

a)se vam zdi 

nski najbolj p

nski najbolj p

vzbudi pozor

zdi najbolj p

najbolj privl

privlačna? 

privlačna? 

rnost in vas n

rivlačna? 

ačna? 

 

ajbolj pritegnne?  



 

17. Po
 

Kate Moss 
 

 
18. K
 

lepo telo 
prijeten vide
osebnost 
inteligenca 
smisel za hum

 
 
19. K
 

lepo telo 
prijeten vide
osebnost 
inteligenca 
smisel za hum

 
 
 
 

ostava katere

G
 

Katera ženska

z 

mor 

Katera ženska

z 

mor 

e izmed zvezd

Gisele Bündch

a lastnost je za

 

a lastnost je za

 

dnic (spodnje

hen Bey
 

a vas najpom

a vas najpom

e slike) se vam

yonce 

membnejša, ko

nepomembn
o 

membnejša, ko

nepomembn
o 

m zdi najbolj 

Kim 
 

o izbirate zgo

manj 
pomembno

o izbirate pot

manj 
pomembno

privlačna? 
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olj spolno par

pomembno 
p

tencialno živl

pomembno 
p

Jennifer L
 

rtnerico? 

bolj 
pomembno p

 
 
 
 
 

ljenjsko sopo

bolj 
pomembno p

 
 
 
 
 

Lopez 

zelo 
pomembno

otnico? 

zelo 
pomembno

   


