
Vážení členové Rady Českého rozhlasu, 

 

 

Obracím se na vás se stížností na glosu Kristiny Žantovské z 11. srpna s názvem Jsem tlustý, tedy 

jsem. 

I s plným vědomím jisté licence dané formátem glosy daný vstup stěží naplňuje etický kodex Českého 

rozhlasu. Je skutečně glosa, jejíž jádrem je estetický odpor autorky vůči určitému druhu těl v souladu 

s respektem k lidské důstojnosti? Úryvky jako „tlustým je také horko k padnutí, čili oblečení tvary 

nezakrývá, ale odhaluje i partie, které by zasloužily spíš sutanu“ či „šortky jsou zaříznuté do obří 

zadnice, trička obtékají michelinovské pneumatiky, výstřihy neudrží obsah, který se dere ven a pivní 

pupky by mohly prorážet tunely,“ budou jen sotva v souladu se zásadami stojícími na nepřípustnosti 

ponižování důstojnosti člověka. 

Je velmi těžké si představit, že by se v rámci veřejnoprávního média objevila glosa s podobným 

sdělením – tito lidé se dostatečně nestydí za to, jací jsou, vidět je na veřejnosti ve mně vyvolává 

fyzický odpor, jejich existenci považuji za jistým způsobem amorální – o jakékoliv jiné skupině 

obyvatel. 

Nutno dodat, že se v případě dané glosy nelze hájit veřejným zájmem či veřejným zdravím 

(argumenty, které jsou běžnou reakcí na kritiku stigmatizace „tlustých“ lidí). Autorka opakovaně 

vystupuje s názorem, že problémem je, že se za sebe „tlustí“ lidé dostatečně nestydí („s příchodem 

léta se tuková úložiště ukazují bez obalu a beze studu“, „jsem tlustý, no a co?“ „Sebeúcta a sebekázeň, 

dejte s tím pokoj. Když se pořádně nadlábnu, vypadá hned svět kolem líp.“).  

 

Představa, že větší stud pomáhá k efektivnějšímu hubnutí, přitom rozhodně zdaleka neodpovídá 

modernímu nutričnímu výzkumu (naopak stres, který ze stigmatizace lidí s nadváhou vychází, je 

prokazatelně zdraví škodlivý a šikanu a výsměch tak nelze nikdy rámovat jako „pro něčí dobro“ či 

„pro něčí zdraví“). 

Chápu, že dramaturgie zvlášť názorových bloků je nejednoznačná disciplína. Osobně jsem 

přesvědčená, že provokace sloužící k rozšíření obzorů, kritice, umění či humoru má v rámci programu 

Českého rozhlasu své místo. Považuji ale za nepřijatelné, že se v názorové rubrice objevil vstup, jehož 

sdělení lze takřka bez nadsázky shrnout jako „autorku rozčiluje, že určitý druh lidí existuje ve 

veřejném prostoru“.  

 

S přátelským pozdravem, 

Veronika Dvorská 

posluchačka 

 


