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Anotace 

Diplomová práce „Genderové stereotypy v komunikaci obchodních řetězců na síti 

Facebook“ se věnuje tématu genderové stereotypizace v prostředí sítě Facebook. 

V teoretické části práce jsou postupně rozebrány teoretické základy, z nichž následně 

vychází analytická část práce. Úvodní část práce nejprve představuje nová média, jejich 

teoretická východiska a historii, následně je definována sociální síť Facebook, na kterou se 

tato práce soustředí. Dále se práce soustředí na termíny gender a genderové stereotypy, kdy 

se práce následně věnuje genderové stereotypizaci žen. Cílem této práce je převést 

nastíněný teoretický základ, který se věnuje především novým médiím a problematice 

genderových stereotypů, do praxe a analyzovat přítomnost ženských genderových 

stereotypů v prostředí českých stránek na síti Facebook na stránkách, jež primárně cílí na 

ženské publikum. Konkrétně je pak zkoumáno, zda a jakým způsobem stránky obchodních 

řetězců využívají ke komunikaci ženské genderové stereotypy, v jakém množství a jaké 

druhy stereotypizace žen se objevují nejčastěji a zda se využívání genderové stereotypizace 

žen mění v čase. Zároveň se práce soustředí také na to, jakým způsobem ženy reagují na 

přítomnost ženských genderových stereotypů v komunikaci stránek a zda je viditelný 

rozdíl oproti komunikaci bez využití genderové stereotypizace žen.  

 

Annotation 

The thesis “Gender stereotypes in the communication of retail chains on Facebook” deals 

with the topic of gender stereotyping in the Facebook network. In the theoretical part of the 

thesis, the theoretical foundations are analyzed. The introductory part of the thesis 

introduces new media, their theoretical basis and history, and then defines the social 

network Facebook, on which this work focuses. The thesis focuses on gender and gender 

stereotypes, specifically the gender stereotyping of women. The aim of this thesis is to 

transfer the outlined theoretical basis, which focuses primarily on new media and gender 

stereotypes, into practice and to analyze the presence of female gender stereotypes on 

Facebook pages on the Czech market that primarily target the female audience. 

Specifically, it is examined whether and how retail chains use female gender stereotypes to 

communicate, frequency and what types of female stereotypes are most common, and 

whether the use of gender stereotyping of women changes over time. At the same time, the 

work also focuses on women's autostereotypes, specifically how women respond to the 



 
 

 

presence of female gender stereotypes in Facebook communication and whether there is a 

visible difference from communication without using gender stereotyping of women. 
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Úvod 

Nová média a prvopočátky jejich vlivu na společnost sledujeme již od 70. let 20. 

století při přechodu z modernity do postmodernity, kdy nová média tvoří klíčový styčný 

bod těchto změn (Lister, 2003: 10).  Díky jejich rychlému vývoji a narůstající velikosti 

znamenají nová média pro uživatele mnoho zjednodušení a výhod pro běžný život, zároveň 

ale s sebou také přináší negativní dopady na utváření a udržování společenských vztahů v 

offline prostředí (Miller, 2016: 100), a tím také zesilují neustále se prohlubující sociální 

izolaci (Turkle, 2011: 166).  

Sociální sítě pak ještě více rozevírají tyto pomyslné nůžky mezi vztahy v online a 

offline prostředí, kdy, přestože většina sociálních sítí, včetně sítě Facebook, mají za cíl 

vytvářet a udržovat kontakty se sítí přátel v online prostředí, nás od vztahů offline 

odstřihávají. Současně jsou sociální sítě prostorem, ve kterém sledujeme zobrazování 

genderových stereotypů a jejich vliv na samotné publikum žen (Fardouly, Vartanian, 2015: 

82), kdy na sebe ženy častěji než muži vztahují nejen pozitivní, ale také negativní 

autostereotypy spojené s ženským genderem a přítomnost stereotypů tak může významně 

ovlivňovat jak uvažování žen o sobě samých, tak také stav naší společnosti (Oswald, 

Chapleau, 2010: 918). 

Tato práce se soustředí primárně na využívání genderové stereotypizace konkrétně 

žen, a to kvůli většímu výskytu autostereotypního chování právě u ženského publika. 

Jednak na sebe ženy častěji přejímají pozitivní i negativní genderové stereotypy (Oswald, 

Chapleau, 2010: 918), ale také následné autostereotypní chování je u žen výraznější 

(Cadinu a Galdi, 2012: 546).  Zároveň ženy v porovnání s muži navazují se stránkami na 

sociálních sítích, konkrétně pak na zkoumané síti Facebook, hlubší vztah, a vliv 

komunikace těchto stránek a zobrazování případných stereotypů tak ještě více znásobuje 

jejich účinek (Lim et al., 2017: 169). 

Cílem této práce je převést nastíněný teoretický základ do praxe a analyzovat 

přítomnost ženských genderových stereotypů v prostředí českých stránek na síti Facebook. 

A to na vybraných stránkách, které primárně cílí na ženské publikum a také na reakcích 

žen v diskuzi pod těmito příspěvky. Práce se soustředí na výzkum zobrazení ženských 

genderových stereotypů, jejich frekvenci a také konkrétní způsob zobrazení daných 

stereotypů. V návaznosti na to budou hledány rozdíly v reakcích publika, konkrétně pak 
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žen, na zobrazování této genderové stereotypizace žen s cílem zjistit, zda ženy na využití 

stereotypů reagují rozdílně, případně pak jakým způsobem.  

V teoretické části se práce věnuje úvodu do problematiky nových médií a genderu. 

Nejprve je v první kapitole pro pochopení důležitosti role sociálních sítí a celkově nových 

médií představena jejich historie a postupný vývoj zapojení uživatelů. V samostatné 

podkapitole je představena sociální síť Facebook, včetně jejího vývoje a důležitosti pro 

uživatele i značky. V druhé kapitole se práce věnuje uvedení do problematiky genderu a 

genderových stereotypů. Tento teoretický základ je pak propojen do souvislosti s první 

kapitolou a sociálními sítěmi. Třetí kapitola se věnuje již konkrétně sociální síti Facebook 

a jejímu využití při prezentaci značek a komunikaci se zákazníky.  

Analytická část práce nejprve představuje metodologická východiska práce s 

představením využité kvantitativní obsahové analýzy, výzkumných otázek a hypotéz. Jsou 

představeny jednotlivé stránky na síti Facebook, které budou později analyzovány, a také 

další detaily výzkumu. Výzkum bude probíhat na vybraných stránkách společností Albert, 

H&M, Teta a Sephora v letech 2016 až 2018, vždy za období od 1. do 31. prosince. 

Analyzovány budou jak příspěvky samotných stránek, tak i komentáře uživatelů pod 

těmito příspěvky. V poslední páté části práce jsou pak detailně rozebrány zjištěné výsledky 

analytické části a jsou zodpovězeny položené výzkumné otázky a  verifikované hypotézy 

výzkumu. 
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Teoretická část 

1 Nová média a sociální sítě 

Termínem média, tedy plurálním označením souhrnu všech médií, označujeme 

většinou právě komunikační média. Tedy instituce a organizace, v nichž pracují lidé, kteří 

vytváří materiální a kulturní produkty těchto institucí, například noviny, filmy, knihy či 

televizní seriály, s cílem představit tyto produkty publiku (Lister, 2003: 9). 

 Díky vzniku nových médií se otevřel nový pohled na komunikaci, komunikaci 

„many-to-many“, tedy komunikaci mnoha k mnohým. Díky tomuto novému způsobu 

interakce má množství lidí možnost oslovit velké množství ostatních, a doplňuje tak 

komunikační modely „one-to-one“ a „one-to-many“. Publikum, tedy uživatelé obsahu, tak 

mohou interagovat se samotným médiem, mohou do média sami sdílet obsah a dále 

komunikovat s množstvím ostatních uživatelů tohoto obsahu (Kitchen, 1999: 389). 

1.1 Nová média 

Pojmenování „nová média“ bylo poprvé využito Marshallem McLuhanem v roce 

1962 v jeho díle Gutenbergova galaxie (1962: 55). Z termínu nová média se stal 

každodenně využívaný a poměrně vágní pojem, používaný v akademickém i mediálním 

prostředí. Můžeme jím označovat velké množství faktorů a změn, ale jedním 

z nejvýraznějších je pojmenování komplexních změn v mediálním prostředí. Vidíme 

„stará“ média a oproti nim stojí nová média. Jedná se tedy o jakýsi zvrat v mediální historii 

a vznik nových forem médií (Lister, 2003: 9). Oproti termínu „média“ v klasickém pojetí 

mají nová média podtext něčeho výrazně méně ustáleného, neznámého a 

neidentifikovaného. Nová média nás jako společnost podle Listera (2003: 10) staví na 

pomezí nových technologických experimentů na straně jedné a na straně druhé 

komplexních interakcích mezi novými technickými možnostmi a ustálenými mediálními 

formami. 

To, co Lister nazývá zvratem v mediální historii, hodnotí Lev Manovich (2002) jako 

revoluci nových médií. Oproti předešlým zvratům v mediální historii, například vynález 

knihtisku či fotografie, zařazuje Manovich nová média pouze do jediného mediálního 

prostoru, respektive pouze do jednoho druhu mediální komunikace. Oproti tomu Lister 

nová média a jejich příchod vnímá jako zásah do všech úrovní mediální komunikace a 

všech druhů médií. Tato revoluce pak přichází díky propojení historických časových 
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křivek dvou technologií, a to mediální technologie a počítačů. Toto propojení pak přineslo 

převedení informací do numerického kódu, snadno přenositelného a popsatelného díky 

počítačům. A zatímco Lister, jak je popsáno níže, charakterizuje nová média pomocí pěti 

konceptů digitality, interaktivity, hypertextuality, disperze a virtuality, Manovich 

představuje také pět základních principů fungování nových médií, jimiž jsou numerická 

reprezentace, modularita, automatizace, variabilita a kulturní transkódování. Podle 

Manoviche je pak právě možnost transkódování kultury, respektive možnost převedení 

informace do jiných formátů, tím nejzásadnějším principem nových médií. Manovich se 

tak  ve své teorii vzniku a charakteristiky nových médií soustředí především na jejich 

schopnost převést informace v rámci formátů médií a na automatizaci procesů, tedy proces 

vzniku nových médií pojí s procesem komputerizace médií starých a jeho pronikání do 

naší kultury. 

Jak bylo řečeno, nová média s sebou podle Listera přináší mediální změnu a nové 

mediální formáty, ve zkratce označovány jako nová média. Přestože pak tyto změny 

označujeme za nové, prvotní náznaky můžeme sledovat již od 70. let 20. století v přechodu 

z modernity do postmodernity spolu se sociálními, kulturními a ekonomickými změnami. 

V těchto změnách jsou pak nová média označována za klíčový styčný bod. Dalším 

následkem (a současně i faktorem vzniku a vývoje nových médií) je decentralizace 

mediální moci ze západního světa a rozptýlené, hranice překračující sítě nových 

komunikačních médií (Lister, 2003: 10).  

1.1.1 Okolnosti vzniku a vývoj nových médií 

Drátové telefony, mobilní telefon či fax, transformace za pomoci nových 

elektrotechnologií předznamenala příchod větších změn (Lister, 2003: 44). Jak tvrdí Lister 

(2003: 45), vznik a vývoj nových médií nelze popsat jednoduchým historickým schématem 

vývoje. Na jejich vzniku se podílelo mnoho faktorů po celém světě a nemůžeme tak hledat 

jednoduchý model či schéma jejich vývoje.  

Lister (2003: 46) tak za podpory teoretiků představuje chápání nových médií jako 

kulminaci změn a vývoje všech médií napříč časem. Vysvětluje chronologickou osu 

vývoje médií, která začíná ústní komunikací, písmem a tiskem, posouvá se k fotografii, 

filmu a televizi a končí novými médii, která však z těch původních vychází. Tento proces 

vzájemného ovlivňování starých a nových médií, respektive technologií, a prolínání 

starých médií do nových, nazývají Bolter a Grusin (1999: 11) remediací. Tento proces 
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autoři sledují již stovky let, a to především ve vizuální reprezentaci západních civilizacích, 

které se neustále vyvíjely. Není to tedy výdobytek vstupu nových médií. Vedle Listera stojí 

Peter Weibel (1996: 338), který vidí vývoj médií v osmi etapách, kdy každou zapříčinil 

nějaký významný vědecký či technologický objev. Tento vývoj počíná vznikem fotografií 

v roce 1839. Nyní se tak podle Weibela (1996: 339) nacházíme ve fázi sedm — 

v interaktivní telematické kultuře. Jeho finální etapa číslo osm nás pak uvádí do „doposud 

nepředstavitelné domény science-fiction, která se však stává realitou“. Autor hovoří o 

neurologickém inženýrství, jež uvede nový trend přímého propojení mozku se světem, 

světem, kde již neexistují materiální média, světem, který nazývá svět rozhraní.  

1.1.2 Vývoj internetu a nových médií 

Jako jedno z nedůležitějších médií, které v současné době propojuje velkou část 

nových technologií, a jež také umožnilo vznik sociálních sítí, uvádí James Curran (2012: 

34) internet. Jeho vznik je podle něj obehnán mnohými mýty, jež internet až romantizují. 

Ty měly v devadesátých letech za úkol především představit internet světu jako pozitivní 

změnu, a to jak ekonomicky, tak i kulturně a sociálně. Takto je pak vývoj internetu dle 

Currana také interpretován mnohými autory. V Misunderstanding the internet se však 

Curran snaží tyto mýty odstranit a představit vznik internetu na základě historického 

vývoje. Tedy ne pouze jako výdobytek západního světa, ale z hlediska globálního vývoje 

internetu (2012: 35). Internet vznikl v roce 1969 jako malá síť počítačů ve veřejné 

laboratoři ve Spojených státech amerických. V roce 1974 se pak začíná využívat samotný 

termín internet, zkratkou z anglického slova internetworking. Osmdesátá a devadesátá léta 

pak patřila rozšíření internetu i mimo Spojené státy, v roce 1985 přichází otevření první IP 

adresy v Evropské organizaci pro jaderný výzkum. Zjednodušení využití internetu pro 

veřejnost přišlo v roce 1991, kdy vzniká World wide web, simplifikovaný systém řazení 

dokumentů v prostoru internetu. Do roku 1998 se internet rozšířil do všech obydlených 

zemí světa. Mezi devadesátými a dvacátými lety pak internet zaznamenal rychlý vývoj. 

Díky vytvoření prvního webového prohlížeče v roce 1993 vznikají také webové 

vyhledávače a adresáře. To vše pomohlo rozšíření internetu mezi širší publikum uživatelů 

(Curran, 2012: 35).  

Avšak vývoj internetu nebyl pouze technologickým vývojem založeným na 

vědeckých inovacích. Internet byl vystavěn díky zdroji příjmů, které ho pomáhaly utvářet a 

navrhovat. Přestože dnes můžeme vidět internet jako nástroj demokracie a rychlého šíření 
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myšlenek, byl v originále produktem studené války. Internet, původně vytvořený jako 

celosvětově první pokročilý systém počítačových sítí ARPANET, vznikl v odpovědi na 

sovětský satelit vypuštěný do vesmíru v roce 1957. Kvůli vojenskému pozadí ve vývoji 

internetu byla jeho původní funkcionalita ovlivněna vojenskými cíli. Tento fakt pak podle 

Curranna bývá mnohými často potlačován. Pro zamezení možným útokům ze strany 

Sovětského svazu na tuto počítačovou síť nebyl internet řízen jedním velícím centrem, jež 

by mohlo být jednoduše zničeno. To mělo za následek vytvoření sítě, kterou nebylo snadné 

zničit, ale ani řídit a kontrolovat (Curran, 2012: 36). 

Spojené státy americké tak stály u vzniku internetové sítě, nejen jako hlavní 

sponzor, ale také jako jeho šiřitel, a to za pomoci satelitů amerického vesmírného 

programu, které pomohly nést navyšující se objem internetové komunikace. Internet tak 

byl konstruován za pomoci americké armády, nicméně již u jeho počátků stáli jednotlivci, 

kteří ho rozvíjeli a posouvali jeho využití i do soukromého sektoru. To vyústilo ve zrušení 

zákazu komerčního využití internetu a následné privatizaci v roce 1995. Tento vývoj 

internetu pak pokračuje neustále dál, v dnešní době pak mimo jiné do podoby sociálních 

sítí a dalších rozšířených prostředků sociální komunikace (Curran, 2012: 37). 

Dalším výrazným prvkem, který stál u zrodu internetu jak ho známe dnes, byl 

v devadesátých letech volný trh. Po zrušení zákazu komerčního využití internetu v roce 

1991 začaly rychle vznikat webové prohlížeče a vyhledávače, které z internetu vytvořily 

uživatelsky přívětivé prostředí i pro běžné uživatele. Způsoby, jak mohl být internet využit, 

se neustále rozrůstaly. Komercializace internetu podle Currana (2012: 42) byla 

v devadesátých letech nekriticky přijímána a  zdála se být krokem, který rychle rozšiřoval 

benefity internetu a pomohl jeho rozšíření mezi více uživatelů. 

Po příznivém přijetí internetu a jeho komercializaci však  přišla realita rozdílná od 

prvotních očekávání veřejnosti. S možností platby kreditní kartou se z internetu od roku 

1997 stal obchodní dům, avšak v prodejích nepřevládaly očekávané kreativní práce 

minoritních umělců, které před možnostmi internetu neměly sílu oslovit veřejnost, na 

internetu se ve velkém začala šířit pornografie, hry a hazard (Curran, 2012: 42). Internet se 

stal reklamní plochou pro soukromé korporace, která začala narušovat do té doby ničím 

nerušený zážitek z internetového prostoru. Technologické korporace začaly uplatňovat 

práva duševního vlastnictví, autorská práva se stala součástí zákona a byla přijata právní 

ustanovení proti pirátství. To vše přineslo hrozbu porušení otevřené a kolaborativní tradice, 
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na které byly postaveny základy internetu. Ještě více restrikcí přinesl vývoj a 

komercializace technologie dohledu nad aktivitami uživatelů na internetu a jejich daty 

(Curran, 2012: 43). Tato technologie, původně určená pro marketingové účely, se však 

později transformovala do nástroje ke kontrole aktivit zaměstnanců či monitorování a 

cenzurování samotného internetu (Curran, 2012: 44). 

Nová média přináší mnoho výhod a zjednodušení, nesou s sebou ale také stinné 

stránky rychlého rozvoje technologií. O zániku offline 1  vztahů a komunikace a jejich 

přesunu do online2 internetového prostředí pojednává Daniel Miller (2016: 100). Zmiňuje 

především sílící znepokojení nad nadřazeností online komunikace a zánikem schopnosti 

lidí, především pak mladší internetové generace, orientovat se v offline vztazích a offline 

komunikaci. Miller zmiňuje a zároveň vyvrací přesvědčení mnohých odborníků kteří 

tvrdili, že online komunita a online svět budou schopny svou pestrostí nahradit svět reálný. 

Podle Millera (2016: 100) na online svět nelze pohlížet jinak než jen jako na další možnost 

vytváření komunikace, například stejně jako na pevnou telefonní linku. Vlivem technologií 

na společnost a lidské vztahy se zabývá také Sherry Turkle (2011) v díle Alone together, 

kde zhodnocuje, že přestože nás technologie propojují, současně nám dávají i možnost 

zůstat skryti, čímž podporují sociální izolaci. Turkle (2011: 166) hodnotí, že lidé kvůli 

všudypřítomným technologiím a jejich komplexnímu zapojení do světa nemají čas na 

lidské vztahy reálného života, nemají čas sami na sebe. Lidé ztrácí vlivem technologií, kde 

nehraje roli tón hlasu, výraz tváře ani řeč těla, schopnost rozumět vlastním i cizím emocím 

(Turkle, 2011: 293). 

1.1.3 Web 2.0 

S příchodem celosvětové webové sítě (world wide web) v roce 1991 přišel impuls 

k zapojení samouků do tvorby obsahu a nových aplikací pro internet. Toto období, kdy 

byli samotní uživatelé (produsers) tvůrci veřejného prostoru na internetu bez zapojení 

korporátního světa, však netrvalo dlouho. Komerční vývojové společnosti jako Google, 

AOL nebo Amazon pak s inkorporací webu 1.0 přinesly vlnu komercializace internetového 

prostoru (van Dijck, 2013: 10).  Web 1.0 přinesl trend, kdy malé množství tvůrců psalo 

webové stránky pro velké množství čtenářů. Zjednodušeně řečeno, Web 1.0 byl systémem 

                                                        
1 Globálně využívaný anglický pojem pro označení reálného světa mimo internet bez všeobecně 
chápaného českého ekvivalentu. 
2 Globálně využívaný anglický pojem pro označení prostředí internetu bez všeobecně chápaného 
českého ekvivalentu. 
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navzájem propojených hypertextových dokumentů dostupných přes internet. Podle Tima 

Berners-Leeho, zaměstnance Evropské organizace pro jaderný výzkum a zároveň tvůrce 

webu, byl web 1.0 „pouze ke čtení“. Web 1.0 obsahoval malé množství možností 

k interakci mezi uživateli. Hlavním cílem majitelů stránek bylo vytvoření jejich 

internetové přítomnosti a uveřejnění jejich informací (Umesha, Shivalingaiah, 2009).  

Egalitářský duch a rozvoj komunity začíná převládat na počátku dvacátého prvního 

století s příchodem webu 2.0. S ním také přichází rozvoj sociálních médií, jejichž 

participační potenciál následuje technologické možnosti vznikající s rozvojem webu (van 

Dijck, 2013: 10). Web 2.0 by podle Berners-Leeho metody mohl být popsán jako „čti-piš“ 

verze webu. Nový potenciál obsahově přispívat a zároveň interagovat s ostatními uživateli 

přinesl změnu celého prostředí internetu. Dal vzniknout platformám jako jsou blogy, wiki 

encyklopedie, podcasty nebo online služby jako Gmail či eBay. Všechny tyto nové 

možnosti znamenaly výhody participace oproti webům „pouze ke čtení“ (Umesha, 

Shivalingaiah, 2009). Web 2.0 je tedy základním předpokladem a současně i faktickým 

umožněním vzniku sociálních sítí. 

Web 2.0 započal změny nejen v online prostředí, ale také v reálném světě. Těmto 

změnám je pak mnohými přikládána stejná důležitost jako například vynálezu tisku. 

Macnamara vysvětluje existenci čtyř revolucí v historii médií. Za první uvádí samotný 

vynález řecké abecedy, dále vynález tisku, následovaný vznikem masových médií, a za 

poslední signifikantní revoluci označuje vynález počítačů a sociálních sítí. Příchod webu 

2.0 tak od základů přetváří veřejnou sféru a veřejnou komunikaci, a to nejen v žurnalistice, 

reklamě, marketingu nebo veřejných vztazích (Macnamara, 2010: 1). 

1.1.4 Přesun do rukou uživatelů 

Proti komercializaci internetu stálo mnoho vědců, akademiků i zainteresovaných 

jedinců. Ti začali pracovat na technologii otevřeného zdrojového kódu, který každému 

umožnil přispět a využívat tuto technologii. Hlavním představitelem byl programátor na 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) Richard Stallman. Ten se vzdal své tehdejší 

pracovní pozice, začal vytvářet vlastní operační systém jménem GNU a zároveň založil 

nadaci Free Software Foundation (Curran, 2012: 45). Přichází čas postupného přesunu síly 

do rukou široké vrstvy aktivních uživatelů a procesu aktivní kolaborace na internetu. 

Základem tohoto procesu je sdílený obsah namísto obsahu vlastněného. Probíhá sdílením 

obsahů, kontribucí a úkolů napříč komunitou na internetové síti. Naopak stojí proti 
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industriálnímu modelu produkce založeném na soukromém vlastnictví, utajení a distribuci 

informací skrz korporátní hierarchii (Bruns, 2008: 20).  

 Uživatelé jsou tak díky síťovému propojení schopni plynule se zapojit do sdílených 

úkolů a stát se součástí úlové komunity sítě. Zapojují se do stále se vyvíjejícího, neustále 

nedokončeného evolučního procesu postupně se rozvíjejících informačních zdrojů 

sdílených touto komunitou (Bruns, 2008: 20). Výrobní řetězec těchto informací tak 

pozbývá možnost rozeznání jednotlivých tvůrců, distributorů či spotřebitelů, ale stojí na 

nekonečném řetězci uživatelů, kteří postupně působí jako výrobci a zároveň spotřebitelé 

obsahu, postupně rozšiřující a zdokonalující informační obsah, kdy hodnotový řetězec 

začíná a končí základním kamenem — obsahem. Podle Axela Brunse (2008: 21) nezáleží 

na tom, zda participanti v tomto řetězci plní roli uživatele či výrobce, tyto role se 

s postupem času a v závislosti na úkolu neustále mění. Uživatelé tak celkově plní hybridní 

roli uživatele i výrobce zároveň (anglicky user/producer), která neoddělitelně prolíná obě 

formy participace. Tuto roli Bruns nazývá produser.  

 Na tuto myšlenku hybridní role produsera pak můžeme snadno navázat s realitou 

otevřených softwarů a kódů s prvním představitelem Richardem Stallmanem a jeho 

otevřeným operačním systémem GNU (Curran, 2012: 45). Ten stejný programátor pak 

později přišel s nápadem otevřené informační knihy, jakési internetové encyklopedie, která 

by byla neustále generována a doplňována pomocí jejich uživatelů, podobně jako otevřený 

softwarový kód. Jeho představa byla naplněna v roce 2001, kdy Jimmy Wales a Larry 

Sanger založili projekt Wikipedie (Curran, 2012: 46). Hlavním předpokladem kontroly 

kvality sdíleného obsahu v této encyklopedii byla kolektivní korekce (Curran, 2012: 47). 

Dnes existuje Wikipedie ve více než 298 jazykových mutacích a v anglické verzi, která je 

nejrozšířenější jazykovou variantou, obsahuje přes pět milionů článků. Česká jazyková 

varianta pak k říjnu 2018 obsahovala přes 414 500 článků (Wikipedie, 2018).  Vzestup 

Wikipedie pak s sebou přinesl rychlý nástup sociálních médií, tedy médií zaměřených na 

spojování uživatelů a jejich kolaboraci (Curran, 2012: 47). 

1.2 Sociální sítě 

Od vzniku sociálních sítí si tyto služby získaly miliony uživatelů a mnoho z nich je 

zařadilo do jejich každodenních praktik. Změnily způsob, jakým lidé získávají a tvoří 

informace, komunikují mezi sebou, vládními institucemi i organizacemi a zároveň mají 

vliv na celkovou změnu životního stylu a zapojení do politických i volebních procesů 
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(Dwivedi, Lai a Shiau, 2018: 52).  Přestože různé sociální sítě plní mnoho různých cílů a 

přitahují různé vrstvy uživatelů, jejich společný cíl zůstává stejný: udržování a tvorba 

nových sociálních sítí mezi uživateli (Boyd, Ellison, 2007: 210). Danah Boyd a Nicole 

Ellison definují v jednom z nejvlivnějších děl z oblasti sociálních sítí (Miller, 2016: 10) 

sociální sítě jako na webu závislé služby, které uživatelům umožňují (i) v daném 

uzavřeném systému vytvořit veřejný nebo částečně veřejný uživatelský profil, (ii) vytvořit 

list ostatních uživatelů, se kterými sdílí sociální propojení a (iii) procházet tyto listy i listy 

ostatních uživatelů v rámci tohoto uzavřeného systému. Ve stejnou chvíli ale autorky 

kritizují samotný název „sociální“, kdy dle jejich tvrzení může slovo sociální v názvu sítí 

vytvářet dojem, že je třeba na těchto sítích vytvářet sociální vazby, často mezi neznámými 

lidmi. Přestože je dle nich socializace na těchto sítích možná, není to často primární praxí a 

zároveň to ani není bod diferenciace, jež by je odlišoval od jiných forem počítačem 

zprostředkované komunikace (CMC). Co naopak označují za unikátní funkci sociálních 

sítí, je forma vytváření a procházení listů propojených uživatelů, tedy publikace jejich 

sociálních sítí v pravém slova smyslu. Ve většině případů pak uživatelé sociální sítě 

nevyužívají k tvorbě nových sociálních vztahů, ale naopak k udržení jejich stávajících a 

offline vztahů s lidmi (Boyd, Ellison, 2007: 210). Christian Fuchs (2014: 6) s názorem, že 

sociální sítě nejsou jejich socialitou unikátní, souhlasí a poskytuje pohled na význam slova 

sociální. Za sociální můžeme označit cokoli, co je vytvořeno díky lidské práci. Za sociální 

tak nelze označit pouze interakci mezi lidmi, ale také například využívání počítače jedním 

člověkem, jelikož počítač byl vytvořen díky lidem. 

Současně však Fuchs (2014: 6) tvrdí, že komunikace je základní lidskou potřebou, 

stejně jako jídlo či voda, a lidé bez ní nemohou přežít. V tomto kontextu tak komunikaci 

vnímá jako obousměrný proces výměny informací mezi minimálně dvěma lidmi. Tento 

proces označuje za sociální a uvádí, že v tomto ohledu tedy nejsou všechna média sociální, 

ale můžeme tak označit pouze ty, kde dochází ke vzájemné komunikaci mezi lidmi. Z této 

vzájemné komunikace, pokud k ní dochází opakovaně, pak vychází tvorba komunit.  

Přestože pak sociální sítě poskytují velké množství funkcionalit, jejich základem je 

veřejný profil uživatele, který zobrazuje list spřátelených uživatelů, kteří spolu tvoří 

sociální síť a zároveň jsou také uživateli stejné služby. Profil je pak dále tvořen ze 

základních informací o uživateli, který vyplní, a většinou také profilovou fotografií. 
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Některé sociální sítě umožňují uživatelům přidávat na jejich profil jiný multimediální 

obsah či profil vizuálně upravovat (Boyd, Ellison, 2007: 213). 

1.2.1 Vznik sociálních sítí 

V roce 1995 vytvořili Susan a Bruce Abelsonovi prvního předchůdce sociálních 

sítí, jak je známe dnes, síť Open Diary, která měla za cíl přivést na jedno místo zájemce o 

psaní deníků na internetu (Finkbeiner, 2016: 20). V roce 1979 pak Jim Ellis a Tom 

Truscott vytvořili Usenet, celosvětový diskuzní systém, který uživatelům umožnil 

uveřejňování veřejných zpráv. Rychle rostoucí dostupnost a kvalita internetu pak přispěla 

k jeho popularizaci a následnému vzniku oblíbených sociálních sítí jako MySpace v roce 

2003 a Facebook v roce 2004 (Kaplan a Haenlein, 2010: 60). Masové zapojení uživatelů 

do sociálních sítí ale pravděpodobně započalo již v roce 1999 v Koreji se sítí Cyworld, do 

které se do roku 2005 zapojila většina mladých Korejců (Miller et al., 2016: 13). 

1.2.2 Využití sociálních sítí pro značky 

Růst sociálních sítí ovlivnil nejen uživatele a jejich chování na internetu i jejich 

sociální vztahy, ale také způsob, jakým společnosti komunikují směrem k těmto 

uživatelům, respektive spotřebitelům. Díky sociálním sítím začíná firmám zcela nové 

období, ve kterém kontrolu nad značkami významným způsobem přebírají spotřebitelé. Ti 

najednou veřejně prezentují značku ze své vlastní perspektivy, veřejně ji hodnotí a 

recenzují, a současně získávají informace od sebe navzájem — na rozdíl od značek 

samotných, jak tomu ve většině případů bývalo dříve. Kolaborativní mechanismy, jež jsou 

pro sociální média typické, umožňují spotřebitelům být více aktivní při produkci a šíření 

značkového i neznačkového obsahu. Na druhé straně pak stojí organizace, jež mohou tento 

obsah sbírat a využít ho k pochopení zákazníků a personalizaci jejich služeb či produktů. 

Díky tomu mohou značky lépe uspokojit očekávání spotřebitelů a nabídnout jim větší 

hodnotu (Dwivedi, Plume a Slade, 2016: 1).  

Sociální sítě znamenají pro firmy komplikované komunikační prostředí, kdy se 

velmi heterogenní skupina uživatelů může kdykoli navzájem propojit, sdílet zážitky a 

informace, a tím výrazně ovlivňovat nákupní proces a rozhodování zákazníků. Pro značky 

je tak čím dál tím více náročné uchopit toto chování zákazníků a vytvořit takovou 

komunikační strategii pro sociální sítě, kterou by byly schopné přizpůsobit se tomuto 

neustále se rozvíjejícímu prostředí (Dwivedi, Plume a Slade, 2016: 2). Autoři knihy Media 

in the marketing context Dwivedi, Plume a Slade (2016: 14) pak sociální média popisují 
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jako místo charakteristické posílením síly spotřebitelů, jejich participace a propojení. 

Spotřebitelé dostávají prostor pro propojení, sdílení svých zkušeností a vzájemné 

ovlivňování. Tímto způsobem spotřebitelé mohou jak posilovat, tak i oslabovat 

komunikaci značek samotných.  

Přestože od vzniku největší sociální sítě současnosti, sítě s názvem Facebook, 

uplynulo již více než čtrnáct let, sociální sítě i celé prostředí digitálních technologií je pro 

nás stále obtížně definovatelné. José van Dijck a kolektiv  (2018) toto prostředí zkoumají 

v jedné z nejnovějších kritik vzrůstající síly digitálních platforem z roku 2018. Tvrdí, že 

sociální platformy již nabyly takové úrovně využití a velikosti, že mají sílu přebírat i 

organizaci veřejného sektoru. Většina sociálních sítí  se proto profiluje jako pouhý 

prostředník mezi uživateli bez zájmu o vliv na veřejný prostor a mínění, a tím se vyhýbá 

odpovědnosti, která přichází s jejich klíčovou sociální funkcí ve společnosti. Van Dijck se 

zabírá také pohledem na problematiku řízení digitálních platforem, jejich kompatibilitu 

mezi soukromými obchodními zájmy a udržením veřejných hodnot společnosti a 

nezávislosti. Tento pomyslný souboj mezi soukromými cíli platforem a veřejnými 

hodnotami nakonec uzavírá návrhem na možnou budoucí regulaci digitálních platforem.  

1.2.3 Vývoj komunikace vlivem vývoje sociálních sítí 

Před počátkem vývoje sociálních médií znali lidé dva hlavní způsoby komunikace. 

Jednak to byla veřejná média jako televize, rádio či tisk, kdy kdokoli s přístupem k těmto 

médiím mohl získávat informace, ale samotný původce sdělení neměl kontrolu nad tím, 

kdo jeho informace přijímá. Druhým byla média, jež umožnila dyadickou interakci „jeden 

na jednoho“, například telefonická konverzace. Nebylo však zvykem (ani v možnostech 

tehdejší techniky) jakkoliv tvořit skupinovou konverzaci. S příchodem internetu se však 

polarizace mezi veřejnými a soukromými médii začala měnit. E-mailová zpráva se 

najednou mohla rozposlat hned skupině příjemců, vznikají fóra či blogy, které cílí na širší 

publikum. Po dlouhou dobu však stále převládají dva základní způsoby předávání 

informací, tedy veřejné vysílání a soukromá dyadická interakce, protože zapojení uživatelů 

v komunikaci na sociálních sítích rostlo pomalu (Miller et al., 2016: 2). 

S nástupem sociálních médií, konkrétně sociálních sítí a chattovacích skupin, se 

tento trend změnil. Oblibu dostávají různé způsoby veřejné či polo-veřejné komunikace ve 

více, většinou maximálně dvaceti, uživatelích, které často nejsou soustředěné pouze kolem 

jednoho vedoucího uživatele, ale všichni zúčastnění mohou přispívat rovným dílem. Tyto 
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skupiny jsou zásadní změnou v komunikaci zejména mladých lidí, u nichž právě textová 

komunikace ve velkém nahrazuje tu hlasovou skrze telefon (Miller et al., 2016: 2).  

1.3 Sociální síť Facebook   

Sociální síť Facebook je v současné chvíli celosvětově největší sociální sítí 

s nejvyšší frekvencí využití a její velikost neustále roste. V posledním kvartálu roku 2018 

měl Facebook 2,32 miliardy měsíčně aktivních uživatelů a toto číslo neustále stoupá 

(Statista, 2019). V České republice tuto síť využívá 43 % celkové populace, tedy zhruba 

4,6 milionu uživatelů (European Union Internet usage and population stats, 2019). 

Uživatelům nabízí především možnost získat nebo udržovat sociální vztahy, sdílet 

informace a komunikovat mezi sebou. Největší popularitu má Facebook u mladých lidí, 

z nich pak využíváním Facebooku tráví více času ženy (Dwivedi, Lai a Shiau, 2018: 52). 

Přestože pak především u mladších uživatelů neustále vzrůstá popularita i jiných sociálních 

sítí, Facebook stále pokračuje v růstu jako největší sociální síť (Dwivedi, Lai a Shiau, 

2018: 53). 

1.3.1 Vývoj sociální sítě Facebook 

Síť Facebook založil v roce 2004 tehdejší student Harvardské Univerzity Mark 

Zuckerberg spolu se skupinou dalších studentů. Do roku 2018 si Facebook získal více než 

1,3 miliardy uživatelů, čímž se stal nejvyužívanější sociální sítí na světě (Dwivedi, Lai a 

Shiau, 2018: 53). Mark Zuckerberg tuto síť založil původně jako školní projekt za účelem 

udržení kontaktu s ostatními studenty z Harvardské Univerzity (Kaplan a Haenlein, 2010: 

63). Dnes se však Facebook těší takové pozornosti, že do anglického slovníku Urban 

Dictionary byl dokonce přidán oficiální nový pojem „Facebook addict“ (člověk závislý na 

Facebooku) (Kaplan a Haenlein, 2010: 64).  

1.3.2 Využití sítě Facebook společnostmi 

Sociální síť Facebook slouží organizacím v mnoha směrech, využíván je například 

v odvětví lidských zdrojů, marketingu a reklamě či turismu (Dwivedi, Lai a Shiau, 2018: 

53) a podle Social Media Marketing Industry Report tuto síť v roce 2017 využívalo 94 % 

globálních společností (Mazza, 2018: 50). Barbara Mazza (2018: 50) uvádí, že Facebook 

společnosti využívají ze dvou důvodů — jednak pro vybudování důvěrného vztahu se 

zákazníky a druhak k získání informací a zpětné vazby od zákazníků. Facebook je dále pro 

společnosti v porovnání s jinými tradičními komunikačními kanály méně nákladným, a 

tedy efektivnějším, řešením. Díky tomu je tato síť relevantním řešením nejen pro velké 
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globální společnosti, ale také pro malé a střední firmy, státní společnosti či nadace (Kaplan 

a Haenlein, 2010: 67). 

Mazza (2018: 50) dále uvádí, v návaznosti na teorii identity Burka a Reitzse, že 

uživatel, resp. zákazník, hledá se značkou stabilní vztah a otevřený dialog, na jehož 

základě může postavit jeho důvěru a věrnost značce. Tento vztah pak může vybudovat 

pomocí dialogu, jež se značkou na síti vede. Mazza dále říká, že tento posun uživatele od 

pasivního čtení obsahu značky k aktivní a proaktivní roli se odvíjí od jeho pocitu zapojení 

a porozumění se značkou.  

Proč je tato proaktivní role zákazníka na sociální síti pro organizaci důležitá, 

můžeme popsat na základě využití klasického reklamního modelového rámce AIDA. 

Model AIDA popisuje komunikační cestu reklamního sdělení a jeho název je zkratka 

počátečních písmen anglických slov Attention, Interest, Desire a Action. Jak anglická slova 

napovídají, tento model popisuje potřebu reklamního sdělení nejprve uživatele zaujmout, 

následně vyvolat zájem a chtíč po produktu a v neposlední řadě pak nejdůležitější prvek, 

tedy akci, ve většině případů koupi produktu (Kotler, 2008: 703).  

Sociální síť Facebook je tak pro společnosti vhodným nástrojem k navazování 

vztahu s potenciálními novými zákazníky a udržování vztahů se současnými. 

K optimálnímu zapojení uživatelů a vyvolání jejich proaktivního chování je pak vhodné, 

aby firma na Facebooku vytvořila co možná nejvíce zábavnou, přesvědčivou a 

důvěryhodnou komunikaci, ale zároveň brala v potaz různorodost skupiny uživatelů na této 

síti tak, aby komunikace společnosti nevyvolávala konflikty ani nesouhlas příjemců 

(Mazza, 2018: 52). 

2 Gender a stereotypy 

2.1 Uvedení do problematiky 

Zatímco pojem pohlaví je ryze biologický termín, termín gender vychází 

z psychologicky-kulturního prostředí. V pohlaví rozlišujeme dvě varianty, jež jsou ve 

většině případů dány chromozomy, vnějšími a vnitřními genitáliemi, gonády a 

hormonálním stavem (Oakley, 2000: 121). Naopak gender je postavený na 

psychologických a kulturních základech a biologickým pojmenováním mužského a 

ženského pohlaví odpovídá rozdělením na maskulinní a feminní gender. Gender však může 

být na biologickém pohlaví člověka nezávislý. Jde o pocit jedince, se kterou skupinou sám 
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cítí sounáležitost (Oakley, 2000: 122). Jedinci, kteří cítí vnitřní genderovou sounáležitost 

s opačným pohlavím, jsou pak trans gender (Wood, 2012: 19).  

Na rozdíl od pohlaví se genderu učíme. Již od dětských let zosobňujeme gender 

podle našeho pohlaví tak, jak nám společnost ukládá. Zatímco mladé dívky jsou nabádány 

k péči o svůj vzhled, o panenky a další hračky, být hodné a pečlivé, chlapci jsou naopak 

často poučováni — neměli by plakat, být příliš citliví a musí si jít si za svým. Muži jsou 

tak vybízeni k síle, nezávislosti a úspěchu (Wood, 2012: 22). Přestože je pak gender 

ztělesňován jednotlivci, není pouze osobní záležitostí. Naopak je gender vytvářen 

společností, ve které jednotlivec žije, a která vytváří předpoklady a očekávání pro to, jak 

by se měli jedinci chovat na základě jejich genderu (Wood, 2012: 22). 

2.2 Genderové stereotypy 

Počátky studia stereotypů se datují k dílu Waltera Lippmanna Public Opinion  

publikovaném v roce 1922. Zde Lippmann (1997: 1) představuje samotný koncept 

stereotypů a jejich uchopení lidmi. Podle Lippmanna jsou stereotypy zjednodušeními, 

které náš mozek využívá k zařazení lidí a událostí. Označuje je za „obrázky v našich 

hlavách“. Lippmann tvrdí, že reálný svět, tedy reálné prostředí kolem nás, je příliš široký, 

komplexní a prchavé  na to, abychom vše kolem nás dokonale poznali a mohli označit za 

známé. Nejsme podle něj vybaveni k vyrovnání se s tolika proměnnými, s tak širokou 

různorodostí a kombinacemi. A proto, abychom v tomto prostředí mohli obstát a fungovat, 

tvoříme si zjednodušený model tohoto prostředí (Lippmann, 1997: 8). Avšak tyto 

zjednodušené modely, jež jsou označovány jako stereotypy, jsou sestavené nesprávně a 

nevypovídají pravdivě o objektu tohoto zjednodušení. Lippmann (1997: 54) říká, že tyto 

modely zjednodušení jsou vytvořené a smysly přijaté ještě předtím, než tato data dosáhnou 

naší inteligence. Proto budou vždy do značné míry nesprávná.  

2.2.1 Stereotypy obecně 

Perry Hinton (2013) velmi zjednodušeně definuje stereotypní chování jako 

posuzování lidí jako členů nějaké skupiny, namísto posuzování člověka jako jednotlivce. 

Toto zařazení a posouzení dle skupiny pak ve většině případů probíhá na základě 

fyzických vizuálních znaků, jež jsou na první pohled viditelné a napomáhají nám k rychlé 

orientaci a posouzení člověka. Těmito znaky může být například účes, styl oblékání, barva 

kůže či pohlaví. Na základě skupiny, do které pak jednotlivce zařadíme pomocí těchto 

znaků, pak tomuto jedinci také přisuzujeme povahové rysy a chování. Například od ženy, 
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kterou zařadíme do skupiny zdravotních sester, očekáváme, že bude mít sklony ke starání 

se o ostatní. 

Hinton (2013) vyjmenovává tři základní komponenty stereotypu, které vědci 

označují za jeho obecné klíčové funkce, resp. kroky, jimiž stereotyp prochází. Prvním 

krokem je pojmenování skupiny jedinců, jež mají společný nějaký rys. Ať už je to rys 

vizuální, např. barva vlasů, či národnost nebo vlastnictví auta stejné značky. Díky tomuto 

kroku se ze skupiny neidentifikovatelných jedinců oddělí již identifikovatelná skupina, 

která má společné charakteristiky. V druhém kroku je pak této skupině přiřazena ještě 

další, dodatečná charakteristika. Ve většině případů bývá tato charakteristika osobnostní, 

například ženy se zrzavými vlasy mohou být označeny jako vznětlivé. Důležitým faktorem 

stereotypu je pak přiřazení těchto charakteristik celé vybrané skupině jedinců. 

V posledním, třetím kroku pak probíhá vztažení této charakteristiky na nového jedince. 

Pokud tedy poznáme osobu, kterou si spojíme s předem jasně danou charakteristikou, 

automaticky jí přiřazujeme i stereotypní druhotnou charakteristiku. Například pokud 

v zaměstnání potkáme kolegyni se zrzavými vlasy, zařadíme jí do skupiny zrzavých žen a 

automaticky jí dle této skupiny přiřadíme i stereotypní charakteristiku. V tomto případě 

předpokládáme, že tato žena bude mít vznětlivou povahu. Avšak stereotypy jsou pouhou 

generalizací a nereflektují tak rozdíly mezi individualitami ve skupině jedinců (Hinton, 

2013). 

Odlišný náhled na stereotypy nabízí Roger Brown ve svém díle Social psychology. 

Brown kritizuje pohled na generalizaci jedinců jako na špatný vzorec lidského chování, 

především pak hlavní důvod, proč jsou stereotypy označované za negativní. Především 

tedy argumentuje proti předpokladu, že stereotypy jsou špatné, jelikož díky nim nahlížíme 

na skupinu jednotlivě rozpoznatelných jedinců jako na skupinu ekvivalentních částí 

skupiny (Brown, 1966: 176). Brown (1966: 177) uvádí, že kategorické rozsouzení skupin 

je jedinci nápomocné pro každodenní fungování ve společnosti. Argumentuje, že hlavní 

funkcí lidské i zvířecí mysli je  formování kategorií a následné objevování podobností a 

znovu opakujících se jevů, a to až do chvíle, než bude schopná předvídat další možné 

události. Zobecňování a vytváření kategorií je tak dle Browna jakýmsi motorem mysli, 

díky kterému se vyvíjí. 
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2.2.2 Stereotypní zobrazování žen 

Erving Goffman (1976: 36) si v knize Gender Advertisements všímá, že v případě 

zobrazení muže a ženy v pracovním nasazení je muž zobrazován v řídící roli a žena je 

často zobrazována jako pomocná síla, např. sestřička u pana doktora a tak dále. To samé 

nachází i mimo specializaci zaměstnání, tedy v osobním životě, kdy je muž například 

zobrazován jako řidič, žena spolujezdec, muž častěji v roli instruktora, který učí ženu, a 

podobně. Goffman také upozorňuje na typické zobrazení ženy v domácnosti, kdy muž 

přihlíží aktivitě, kterou žena vykonává, ale sám se nezapojuje. 

Podobný vzorec vidíme také v zobrazení ženy ve fyzicky snížených polohách, 

například na zemi, sedíc na pohovce či matraci. Protože matrace jsou nejnižším místem 

v místnosti, stojící či na židli sedící muž bude automaticky vyvýšen. Podobně pak pozice 

na zemi je zobrazením jakési odevzdanosti vůči okolí, kdy má ležící osoba pouze malé 

šance na sebeobranu. Mimo to je pozice ležící ženy na posteli či pohovce často znakem 

sexuální dostupnosti (Goffman, 1976: 41). Z hlediska dalšího postavení mužů a žen si 

Goffman všímá například většinového postavení muže nad ženou, tedy například když 

muž sedí na židli výš než žena, když muž objímá sedící ženu nebo postoje stojící postavy 

s ohnutým kolenem, kdy v této pozici bývají zobrazeny výhradně ženy. Tato pozice je 

spojena s nepřipraveností k boji, kdy žena dává najevo své odevzdání (Goffman, 1976: 

45). Ženy také bývají zobrazovány v majetnickém objetí muže, který dává najevo hranice 

jeho sociálního majetku, chráníc ženu proti neoprávněnému zásahu. V tomto směru jsou 

ženy také častěji zobrazovány v situacích, kdy jsou zmatené, dezorientované, a podle 

všeho tak závislé na ochraně a pomoci druhých (mužů) (Goffman, 1976: 54). 

Výzkum genderových stereotypů z roku 2013 pak přináší závěr, že jsou ženy na 

sociálních sítích často zobrazovány jako sexuální objekty vyhledávající mužskou 

pozornost (Bailey et al., 2013: 91). 

2.2.2.1 Typické zobrazení ženy: v domácnosti 

Ann Oakley v knize Pohlaví, gender a společnost nastiňuje možné kořeny zařazení 

ženy do role v domácnosti. Uvádí, že současné názory na dělbu práce mezi mužem a 

ženou, a tedy i zařazení ženy do typické domácí role, vzniká již s rozřazením 

hospodářských a reprodukčních úkolů. Jako jeden z předpokladů tohoto rozřazení uvádí 

očekávání, že se žena s mateřskými povinnostmi vzdá těžkých hospodářských úkonů a 

zůstane vykonávat pouze domácí práce. Zde pozoruje předpoklad, že domácí práce jsou 
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obecně chápány jako usedlá činnost, která nevyžaduje mnoho energie. Dalším důležitým 

předpokladem je naopak samotné zařazení muže. Jeho fyzický stav je chápán jako více 

muskulární, s větší silou. Tento předpoklad tak vychází z toho, že žena nemá tolik síly na 

vykonávání prací, jež se tak staly typicky mužské, například lovení zvěře či kácení stromů. 

Tyto předpoklady pak Oakley spojuje s nezbytností historického nastolení a rozdělení 

mužských a ženských rolí, s tím, že ve společnosti přetrvávají dodnes, minimálně pak ve 

vnímání těchto rolí (Oakley, 2000: 100). 

V dnešním světě však, a v některých společnostech i historicky, tomu bylo často 

naopak. Žena v těhotenství ani v období péče o dítě doma nezůstávala, často dokonce 

pracovala ještě více. Mnohé ženy z afrických kmenů si péči i kojení dětí dělí tak, aby 

skupina žen mohla pracovat. V dnešní společnosti pak Oakley vidí dva pohledy na ženu 

v domácnosti v kombinaci s mateřstvím. Jednak biologickou stránku věci, kdy žena reálně 

nemusí s dítětem trávit čas, resp. její pracovní nasazení není omezeno, a druhou stránku, 

sociální. Ta vychází z přesvědčení naší západní společnosti, že sociální vztah mezi dítětem 

a matkou vytvořený v prvních měsících života je nenahraditelný a pro dítě základem jeho 

budoucího duševního zdraví (Oakley, 2000: 103). Vnímání ženy jako matky či ženy 

v domácnosti je tak dáno dvěma pojmy: vhodností a zvyklostí. Ty jsou pak určeny na 

základě kultury zkoumané společnosti a nejsou nutně spojené s biologickými předpoklady 

(Oakley, 2000: 112). 

Erving Goffman (1976: 36) se v knize Gender Advertisements věnuje typickému 

zobrazování ženského a mužského pohlaví a znakům, které je spojují. Goffman zjišťuje, že 

ženy jsou často zobrazovány v kuchyni, v dětském a nebo obývacím pokoji jako ve svém 

prostředí a často provádějí domácí práce. A pokud je v tomto prostředí zároveň zobrazen i 

muž, není zapojen do aktivity ženy, ale drží se opodál tak, aby nebyl žádným způsobem 

spojován s „ženskou prací“. Pokud je však v médiích muž skutečně zobrazen a vykonává 

pro něj cizí „ženskou“ aktivitu, dohlíží na její správné provedení právě  žena (Goffman, 

1976: 37). Jana Valdrová (2006: 83) spojuje typické zobrazení ženy v domácnosti s dalším 

následkem pro ženské publikum. Popisuje ho jako syndrom úzkosti z výkonu práce 

v kuchyni. Ten představuje obrazy vždy perfektních výkonů, které ženy v médiích ukazují 

například při domácích pracích. Jsou vždy rychlé, efektivní, a při domácí práci či vaření 

vypadají vždy skvěle. Ženské publikum ale může trpět zklamáním, že nedokáže podávat 

stejně dokonalý výkon, a bojí se negativního hodnocení jejich vrstevnic a okolí. 
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2.2.3 Problematika genderových stereotypů na sociálních sítích 

S nástupem online světa, diskuzních fór, skupin a sociálních sítí byl svět internetu 

viděn jako prostor bez bariér. Prostor bez jakéhokoli omezení na základě osobních 

charakteristik,  pohlaví, věku, rasy a dalších rozdílů mezi jedinci, které v offline světě 

často znamenají neprůstřelnou bariéru. Internet byl zobrazován jako prostor, kde mohou 

uživatelé přijmout zcela novou a od jejich vlastních charakteristik rozdílnou osobnost. 

Odvětví feministických výzkumů vidělo digitální média jako nástroj pro posílení a 

poskytnutí mužům i ženám možnosti k otevření sebe sama a zvolení online identit, které 

budou vyjadřovat jejich vnitřní cítění, propojení s jinou skupinou, ale především nástroj 

k úniku z represivního svázání genderovými normami offline světa. Na online svět bylo 

pohlíženo jako na prostředí bez genderu. To také podpořilo smýšlení o genderu jako o 

kulturním konstruktu závislém na materiálních základech (Miller, 2016: 114; Bailey, 2013: 

92). Bailey a kolektiv dokonce uvádí myšlenku, že sociální sítě byly vítány jako způsob 

posílení mladých žen a dívek k potlačení mediálních stereotypů v tradičních médiích a 

nová možnost k vytvoření nových, reálnějších definic toho, co znamená být ženou (Bailey 

et al., 2013: 92).  

S postupem času se ale v současné chvíli ukazují opačné tendence. Tyto smyšlené 

online identity, odebrané z reálného těla člověka a vypuštěné do digitální virtuální reality, 

nemají v současném světě sociálních sítí mnoho možností k existenci. Komunikační fóra a 

diskuzní skupiny s poměrně vysokým stupněm anonymity jsou nahrazené sociálními 

sítěmi, kde naopak offline persona uživatelů nabývá na důležitosti. Jak tedy Miller uvádí, 

v devadesátých letech byl internet viděn jako způsob nastolení svobody od ve společnosti 

zafixované genderové  identity (Miller, 2016: 115). Snad jedinou výjimkou, kde v dnešní 

době online persony existují a stále hrají důležitou roli, jsou videohry. Ve videohrách mají 

hráči šanci vytvořit si vlastní online personu, která může být zcela rozdílná od jejich reálné 

verze. Hráči mohou tyto hry a online persony využívat k útěku z jejich běžné reality. 

Online světy pak slouží k vytváření jejich ideálního já, kde mohou být, čím budou chtít 

(Attrill, 2015: 26). 

Reálný problém výskytu genderových, ale také jakýchkoli jiných stereotypů na 

sociálních sítích, objevujeme ve chvíli zjištění síly sociálních sítí ovlivnit vnímání 

uživatelů. Sociální sítě, a tedy také stránky jednotlivých společností, mají sílu ovlivnit 

názory a postoje uživatelů, jejich uspokojení a dokonce také jejich samotné chování 



 
 

 
 

29 

(Heinrichs et al., 2007; Ramadani et al., 2014). Současné výzkumy problematiky 

genderových stereotypů ukazují, že stereotypy na základě genderu jsou ženy schopné 

internalizovat, vnitřně přijmout a následně dle nich měnit své chování (Oswald, Chapleau, 

2010: 918).  

2.2.4 Aktuální stav genderových stereotypů na sociálních sítích 

Aktuální pohled společnosti na tuto problematiku pak uznává fakt, že technologie 

není ani patriarchální, ani osvobozující sama o sobě. Technologie v dnešním světě vytváří 

pouze potenciál pro další rozvoj, nové nástroje pro sebe reprezentaci a prezentaci 

genderových identit (Miller, 2016: 115). Miller uvádí, na základě studie propojení online a 

offline světa, zjištění, že sociální sítě ještě více posilují normy, které regulují genderové 

identity v offline světě, pouze jiným způsobem. Například zobrazování ideálů ženskosti a 

maskulinity ve veřejných sociálních sítích, jako je třeba Facebook, je stále standardem. 

Naopak se veřejné sociální sítě jeví jako poměrně vysoce konzervativní prostory, posilující 

nastavené genderové role (Miller, 2016: 116). Avšak podle Millera je tato tvář sociálních 

sítí ne vždy odrazem skutečné reality. Kvůli velmi širokému publiku sociálních sítí, 

konkrétně pak sítě Facebook, jeho obsah uživatelé sami často cenzurují a snaží se sdílený 

obsah přizpůsobit právě zakořeněným sociálním normám. Nicméně v reálném offline 

životě ti samí uživatelé mohou prožívat své genderové role zcela jiným způsobem a na 

Facebooku pouze vytvářet jakousi sociálně přijatelnou roli, respektive její obraz. Miller 

tuto společnost na síti Facebook, pro kterou jsou tyto upravené obrazy utvářené, nazývá 

generickou veřejností. Stejné obrazy, vytvářené stránkami, respektive společnostmi, jsou 

tak na Facebooku vytvářené pro generickou veřejnost. Propojení tohoto obsahu 

s genderovými normami je pak bezesporu značné (Miller, 2016: 119). To potvrzuje i 

výzkum od Bailey a kolektivu, kteří přicházejí na to, že přestože ženy a dívky mohou být 

na sociální síti Facebook velmi aktivní,  jejich aktivity nevzbuzují rozšíření změny vnímání 

jejich genderu (Bailey et al., 2013: 108).  

Bailey a kolektiv nastiňují možnou příčinu přeměny sociálních sítí z nadějného 

prostoru bez genderového ukotvení do současné platformy s obsahem sdíleným a 

uzpůsobeným pro generickou veřejnost, kopírujíc nastolené sociální normy. Mezi zdroje 

této přeměny řadí komerční agendu společností, které dávají přednost typickému a 

normativnímu zobrazení ženy tak, jak to generická společnost očekává — oproti možná 

reálnějšímu, ale také více rozporuplnému obrazu ženy (Bailey et al., 2013: 94). 
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2.2.5 Ženy jako publikum na sociálních sítích 

Jeen-su Lim a kolektiv (2017: 161) ve své studii upozorňují na fakt, že využití 

sociálních sítí se mezi jednotlivci může lišit na základě mnoha faktorů, kdy mezi ty 

nejvýraznější patří právě pohlaví uživatele. Samotný rozdíl ve využití Facebooku mezi 

ženami a muži je signifikantní; zatímco z mužů přítomných v online prostředí využívá 

Facebook 66 %, u žen je to o 10 procentních bodů více, tedy 76 % online žen využívá 

Facebook (Lindsey, 2015: 111). Na další rozdíly upozorňuje Lim a kolektiv (2017: 164), 

kdy ženy jsou označeny za více aktivní v komunikaci na sociálních sítích, využívají je více 

pro komunikaci s přáteli či známými. V porovnání s muži pak ženy méně vyhledávají na 

sociálních sítích informace, více se soustředí na uspokojení potřeb sociální interakce. 

Valerie Barker (2009: 212) pak uvádí, že ženy vyžívají sociálně sítě především k zabavení 

se a rychlému překlenutí času. 

Podle studie Jasmine Fardouly a Lenny R. Vartanian (2015: 82) je pro ženy 

nejvyužívanějším médiem v západní kultuře internet. Ze všech možných stránek a aplikací 

je pak nejnavštěvovanějším médiem právě Facebook. Díky této masivní oblíbenosti u žen 

zkoumají mnozí autoři vliv, jež toto médium může na ženy přenášet. Například autoři 

Fardouly a Vartanian ve své studii uvádí výzkum obav žen ze svého vzhledu a propojení 

těchto obav s využíváním sítě Facebook. Uvádí příklad ze Spojených států amerických, 

kde bylo zjištěno, že dívky využívající Facebook trpí pocity většího tlaku na perfektní 

vzhled,  než dívky, které Facebook nenavštěvují. Primárním zdrojem těchto obav byly pak 

v největší míře fotografie publikované značkami i běžnými uživatelkami na síti Facebook. 

Tyto výsledky studií jsou předurčením praktické části této práce, kde sledujeme přítomnost 

stereotypů v komunikaci na stránkách na Facebooku s předpokladem podobných účinků 

stereotypní komunikace na ženy.  

Druhou ženami nejvyužívanější sociální sítí je Instagram. Ten je zaměřený na 

vizuální stránku sdíleného obsahu, kdy uživatelé nahrávají a sledují primárně fotografie. 

Ty si mohou sami upravit pomocí různorodých filtrů, díky kterým vypadají sdílené 

fotografie atraktivněji. Právě kvůli sdíleným obrázkům, které často mají za cíl vzbudit 

dojem perfektní reality, a vysoké aktivitě žen na této síti, je Instagram považován za 

nejnebezpečnější prostor pro ženy, jež mají sklon k poruchám vnímání svého těla, 

sebehodnocení a porovnávání sebe sama s realitou na síti (Fardouly, 2017: 1381).  
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2.3 Ženské autostereotypy  

Pojmy autostereotyp a heterostereotyp označujeme dvě formy již definovaných 

stereotypů. Za heterostereotyp označujeme častěji vnímanou formu stereotypu. V této 

formě vnímají příslušníci jedné sociální skupiny stereotypně jinou skupinu, respektive její 

příslušníky, a vytváří si o ní různé představy. V případě autostereotypů je to pak taková 

stereotypní představa, kterou příslušníci skupiny přijímají samy o sobě. Většinou jsou tyto 

autostereotypní představy v lepším světle než heterostereotypní. Jedinci tedy o sobě 

smýšlejí v lepším obraze, než o cizích příslušnících (Nakonečný, 2009: 161). Při 

autostereotypizaci jedinci nepřejímají pouze charakteristiky skupiny, se kterou se 

ztotožňují, ale často také různé znaky chování a vlastnosti, které jsou s cílovou skupinou 

stereotypně spojovány. Ženy pak na sebe (na rozdíl od mužů) častěji vztahují nejen 

pozitivní, ale také negativní autostereotypy spojené s ženským genderem (Oswald, 

Chapleau, 2010: 918). 

Cadinu a Galdi (2012: 546) zjišťují, že autostereotypní chování se častěji objevuje u 

žen než u mužů. Jako příčinu této nevyrovnanosti označují fakt, že ženy se cítí v porovnání 

s muži býti méně významnou skupinou a jejich potřeba autostereotypizace je vyšší. 

Zároveň ale tvrdí, že ženy přikládají jejich náležitosti k genderové skupině žen větší důraz 

a mají silnější potřebu příslušnosti, což také vede k silnější autostereotypizaci u žen než u 

mužů. 

Podle studia Jeen-su Lim a kolektivu (2017: 169) vykazují ženy výrazně vyšší 

navázání vztahu se stránkou na sociálních sítích než muži. To pak naznačuje, že ženy si na 

sítích cení především kvality informací, která určuje úroveň jejich spokojenosti a zaujetí 

stránkou. A právě spokojenost žen s obsahem na sociálních sítích pak definuje, v jaké míře 

a jaké stránky budou ženy využívat. 

Lindesy (2015: 111) upozorňuje, že přestože výzkumy chování a zobrazování žen 

sebe samých na sociálních sítích neukazují typické stereotypní zobrazení žen jako 

submisivních osob, znaky spojené se závislostí žen a jejich přitažlivostí jsou stále vnímány 

jako typicky ženské a pro ženu vhodné zobrazování. Shi a kolektiv (2016: 586) zkoumají, 

jaký vliv má gender na interakci uživatelů a jak gender může ovlivňovat vnímání 

komunikace značky na stránkách na Facebooku. Autoři zjišťují, že jedním 

z nejdůležitějších znaků uživatele pro jeho kontinuální zapojení do interakce se značkou na 

Facebooku je právě gender. Uvádějí, že ženy na rozdíl od mužů na stránkách společností 
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na Facebooku nehledají primárně informace o společnosti či produktech a nekladou ani tak 

silnou relevanci na kvalitu informací. Naopak, ženy vyhledávají zábavný obsah a navázání 

více emocionálního vztahu jak se značkou, tak i komunitou na stránce. Současně uzavírají, 

že díky těmto preferencím v chování žen na stránkách mohou být právě ženy více náchylné 

ke snadnějšímu ovlivnění jejich sociálního vnímání než muži (Shi et al., 2016: 582). 

3 Stránky na sociální síti Facebook 

3.1 Využití sítě Facebook pro prezentaci značky 

S vzestupem sociálních sítí se také rozšířilo pole způsobů, jakými je uživatelé 

využívají. Například Facebook již neslouží pouze jako platforma pro propojení s přáteli a 

komunikaci s nimi, ale také jako zdroj informací. A právě díky tomuto zájmu o informace 

a možnosti propojit se s uživateli využívají sociální sítě také značky, a to především skrze 

vytváření svých firemních stránek. Tyto stránky pak uživatelům poskytují prostor ke 

sdílení jejich zkušeností se značkou či produktem značky, sdílení zážitků, názorů, ale i k 

propojení a komunikaci se značkou (Lim et al., 2017: 161). Kvalita komunikace stránky 

pak často rozhoduje o stupni využití těchto stránek a organickém zapojení jejich uživatelů 

a významným způsobem přispívá k hodnocení značky uživatelem a jeho zákaznické 

spokojenosti (Lim et al., 2017: 162). 

Hlavním záměrem při založení takových firemních facebookových stránek je podle 

Lim (2017: 161) vytvoření loajálního zákazníka. Lim vysvětluje úvahu, že se zákazník, 

který bude s obsahem na stránce spokojený,  bude pravidelně vracet na tuto stránku i na 

ostatní sociální sítě společnosti, čímž navazuje vztah se značkou. 

3.2 Maloobchodní řetězce 

Marcela Zamazalová (2009: 12) definuje maloobchodní řetězec jako obchod, jehož 

hlavní činností je nákup a prodej zboží koncovému zákazníkovi a tvoří (2009: 14) 

prostředníka mezi výrobcem a spotřebitelem. Základ maloobchodních řetězců pak činí 

jednotlivé prodejny, které jsou sjednocené pod jednu prodejní síť (Cimler, Zadražilová, 

2007: 17). Tento kontakt, především mezi řetězcem a koncovým spotřebitelem, je pak 

výrazně zjednodušen právě díky nástupu sociálních sítí, které spotřebitelům zjednodušují 

získávání nových informací (Zamazalová, 2009: 14).  

Existuje mnoho možných klasifikací maloobchodních řetězců, avšak praktická část 

této práce bude využívat stránky na Facebooku maloobchodních řetězců 

s rychloobrátkovým zbožím na moderním trhu, v síti prodejen. Jinak taky nazývané jako 
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„store retail“. Opačnou variantou je pak maloobchodní prodej bez sítě s prodejnami 

(Zamazalová, 2009: 15). Tato varianta prodejen v síti se stala atraktivní možností pro 

spotřebitele po 2. světové válce a dnes je již dominantní  (Cimler, Zadražilová, 2007: 17). 

Atraktivitu pro koncové spotřebitele těchto maloobchodních řetězců najdeme jednak 

v široké nabídce produktů a druhak ve výhodných cenách produktů. Tyto možnosti mají 

maloobchodní řetězce díky optimálnímu skladování zboží, včasným dodávkám, moderním 

informačním technologiím a neustále se posouvajícímu řízení. Navíc, maloobchodní 

řetězce často získávají zboží přímo od výrobce, čímž šetří náklady, a zboží již dále 

nezpracovávají, ale přeprodávají spotřebitelům (Cimler, Zadražilová, 2007: 12). 

3.2.1 Maloobchod v České republice 

Rozvoj maloobchodu v České republice započal později než v západních zemích — 

po příchodu zahraničních investorů na český trh a otevření ekonomiky. První řetězce tak 

na český trh přišly až na začátku devadesátých let. Byly to Plus Discount, Baumax, Billa, 

Euronova a Kmart. Ty si postupně začaly vzájemně konkurovat. Oblíbenost těchto řetězců 

na českém trhu rychle rostla a po deseti letech preferuje tyto moderní obchodní řetězce již 

více než polovina českých domácností. Díky oblíbenosti, které se řetězce těšily, kolem 

nich brzo začala růst nákupní centra. Ta, mimo možnosti nakupování rychloobrátkového 

zboží, poskytovala také možnost zábavy či občerstvení (Zamazalová, 2009: 22).  

Jako největší maloobchodní řetězec v České republice můžeme uvést skupinu 

Schwarz, jež v České republice provozuje sítě Lidl a Kaufland, za nimi pak obchody 

Ahold, respektive Albert, a v neposlední řadě pak maloobchod Tesco (Zamazalová, 2009: 

24). Maloobchodní trh v České republice je v porovnání se střední a východní Evropou 

jeden z nejvíce koncentrovaných. Z českých domácností utrácí většinu domácího rozpočtu 

v maloobchodních řetězcích téměř 70 %.  

3.2.2 Trendy v maloobchodě  

V současné chvíli můžeme na maloobchodním trhu pozorovat mnohé trendy a 

modernizaci. Mezi výrazné trendy patří neustálý růst důležitosti zákazníka a snaha o jeho 

maximální uspokojení. Pro zákazníka je důležitá zajímavá cena zboží, minimální 

komplexita nákupu a naopak jeho rychlost. Proto vzrůstá obliba malometrážních obchodů 

a diskontů, jako je například Lidl. Z hlediska ocenění rychlosti, malé komplexnosti nákupu 

a především jednoduchosti pak neustále roste obliba elektronických obchodů, respektive e-

shopů. Ty nabízí zákazníkům především usnadnění nákupu, rychlý výběr, možnost zjištění 
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více informací a významnou úsporu času (Cimler, Zadražilová, 2007: 33). E-shopy také 

často zákazníkům nabízí větší výběr zboží, čímž jsou schopné uspokojit i velmi specifické 

zákaznické potřeby (Zamazalová, 2009: 29). 

Dalším významným trendem je pro řetězce kromě e-shopů také vzrůstající 

oblíbenost využívání sociálních sítí. Je to především z důvodu efektivnějšího a rychlejšího 

způsobu sdílení aktuálních informací se spotřebiteli a také pro interakci s nimi, tedy 

navázání vztahu řetězce s koncovým spotřebitelem (Zamazalová, 2009: 26).  

3.2.3 Ženy jako primární cílová skupina řetězců 

Genderové stereotypy jsou patrné také v samotném určení cílové skupiny 

maloobchodních řetězců. Jelikož je jako cílová osoba pro komunikaci brána ta, jež má 

v domácnosti na starost nákupní rozhodování či nejčastěji nákup realizuje, cílí řetězce svou 

komunikaci právě primárně na ženy. Jejich cílem je pak tuto primární skupinu jejich 

komunikace zaujmout a přivést k provedení konverze, tedy realizaci nákupu (Zamazalová, 

2009: 74). Nicméně kvůli širokému portfoliu poskytovaného zboží a služeb se cílová 

skupina řetězců stává stále širší a častokrát již cílení komunikace neprobíhá pouze na 

základě pohlaví, ale také ekonomického stavu či například místa bydliště (Kotler, 2007: 

316). Cílit je možné také dle zájmů, koníčků, zaměstnání, ale i členství ve skupinách, 

oblíbenosti stránek a dalších kritérií (About ad targeting, 2019) 

3.3 Ženské genderové stereotypy v komunikaci značek 

Jana Valdrová (2006: 81) rozebírá rozdíl mezi zobrazováním mužů a žen v médiích. 

Uvádí, že ženy jsou objektivizovány. Tato objektivizace nahlíží na ženu jako na objekt. 

Objekt bez individuální bytosti či osobnostních rysů. Ve většině případů se tato 

objektivizace objevuje v případech, kdy je tělo ženy vnímáno jako důležitější, než její 

osobnost. Nejčastěji tedy v médiích, reklamě, pornografii a často také v mezilidských 

vztazích. Tématem definice ženy jako objektu vizuální konzumace se zabývá Laura 

Mulvey (1975) již v roce 1975, kdy ve své studii z filmového prostředí sleduje postavení 

ženy na plátně do role chtěného objektu, zatímco do role diváka je stylizován muž. Mulvey 

ustanovuje termín „male gaze“ (zírání muže), kdy divák muž je aktivně zapojen do děje, 

v kterém je žena zobrazena jako chtěný či erotický objekt, a to jak pro muže diváka, tak i 

pro muže hrdinu ve filmu. Objektivizace může mít podle Valdrové (2006: 81) na ženy, na 

které daný obsah působí, mnohé účinky. Mezi nejčastější patří například narušení identity, 

odmítání vlastního těla a popírání ženskosti až patologická snaha o to, stát se touto fyzicky 
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ideální ženou. To se pak často projevuje psychickými i fyzickými nemocemi, jako 

například anorexií či bulimií. 

Šmahelová a kolektiv (2018: 31) popisují vzrůstající trend a frekvenci poruch příjmu 

potravy mezi ženami. Za nejvýraznějšího přispěvovatele k této vzrůstající tendenci 

označují média, především pak digitální technologie, a jimi zobrazovaný ideál ženské 

krásy v podobě hubených žen. Tento v médiích všudypřítomný ideál ženské krásy má vliv 

na extrémní kontrolu váhy žen s poruchami příjmu potravy a s tím související psychická i 

fyzická rizika. Hlavní problém vidí autoři v tom, že digitální média určují a mají 

významný vliv na přijmutí norem ve společnosti. Díky tomu se i jimi zobrazovaný ideál 

ženské krásy i ženského chování stává ve společnosti obecně přijímanou normou. Autoři 

(2018: 32) ale uvádí také opačný pohled na tuto problematiku. Digitální svět, především 

pak sociální sítě, mohou sloužit také jako bezpečný prostor pro setkávání žen s poruchami 

příjmu potravy a současně jako zdroj důležitých informací i profesionální pomoci.  

Valdrová (2006: 82) dále uvádí studie zobrazení žen v médiích, kdy se objevují 

různé stereotypy. Mezi jinými se soustředí například na nedostatečné zobrazení žen 

v profesní oblasti. Upozorňuje, že ženy jsou zobrazovány v čistém domácím prostředí, 

často dokonce plní dekorativní funkci. A pokud jsou již ženy v pracovním prostředí 

zobrazeny, jedná se většinou o vzhledově krásnou a tělem ideální ženu, která si chválí svůj 

vzhled či produkt, jenž využívá. Takové zobrazení ženy v pracovním prostředí může podle 

Valdrové vyvolat představu, že nejdůležitější obavou i zájmem zaměstnané ženy je její 

vzhled. Často se také objevuje fragmentování ženského těla, kdy jsou pro komunikaci 

s diváky využity pouze určité partie ženského těla, například dekolt, hýždě či šíje. To má 

často za cíl vzbudit dojem ženské svůdnosti či křehkosti. Tato fragmentace celku na části 

má ale za následek představu, že žena není plnohodnotným celkem, plnohodnotnou 

osobností, ale pouze složením různých kusů těla (Valdrová, 2006: 83). 

Avšak stereotypy v komunikaci značek nejsou vytvářeny pouze přítomností žen 

v zobrazení genderového stereotypu. Ty se vytvářejí také systematickým vynechávání 

některého pohlaví v určitých činnostech. Podobné vnímání tak vytváří neustálé 

zobrazování přítomnosti ženy v domácnosti, stejně jako systematické zobrazení muže 

v pracovním prostředí (Valdrová, 2006: 83).  
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Analytická část práce — analýza zobrazování genderových stereotypů 

V předchozí části práce byly definovány základní pojmy a teoretická východiska 

nezbytná pro následující analytickou část. Ta se bude nejprve věnovat určení 

metodologického přístupu k výzkumu, poté definuje výzkumné otázky a následně 

vyvrcholí samotným výzkumem. 

Cílem práce je zkoumat a potvrdit, či vyvrátit přítomnost ženských genderových 

stereotypů na facebookových stránkách, které jsou určeny primárně ženám. Jedná se o 

stránky obchodních řetězců, tematicky se týkají potravin, módy, kosmetiky a drogerie. 

Uvedené segmenty byly vybrány právě z důvodu cílení na ženské publikum na sociálních 

sítích. Tyto stránky mohou být pro ženy zajímavé a mohou se na nich často zdržovat a 

sledovat jejich obsah. Ženské genderové stereotypy na těchto stránkách jsou zakotveny ve 

velké části jejich online světa a mohou mít za následek ovlivnění vnímání žen sebe. V 

návaznosti na vnímání obsahu s výskytem ženských stereotypů na stránkách budou 

zkoumány reakce žen v diskuzích pod příspěvky stránek ve spojení s autostereotypy 

ženských rolí. 

4 Metodologická východiska práce 

Hlavním výzkumným problémem je zkoumání přítomnosti a vývoje genderových 

stereotypů a reakcí žen na tyto stereotypy na facebookových stránkách určeným primárně 

ženám. Cílem praktické části práce je provedení výzkumu a zodpovězení otázky, zda se 

v komunikaci obchodních řetězců na stránkách na síti Facebook objevují ženské stereotypy 

a v jaké míře.  

4.1 Výzkum a metoda analýzy dat  

Pro realizaci výzkumu byl zvolen kvantitativní výzkumný postup. Data pak byla 

analyzována za pomoci kvantitativní analýzy. Tento druh analýzy byl vybrán především 

pro její vhodné využití při zpracování velkého množství dat, objektivitu a vysokou míru 

možné standardizace. Je také vhodný pro komparativní výzkumy a sledování změn v čase 

(Trampota, Vojtěchovská, 2010: 17).  

V návaznosti na teoretickou část této práce byly stanoveny následující výzkumné 

otázky a hypotézy: 

VO1: Objevuje se v komunikaci zkoumaných obchodních řetězců genderová 

stereotypizace žen? 
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H1: V příspěvcích řetězců jsou využívány ženské genderové stereotypy. 

 

VO2: Jaká kategorie genderových stereotypů dle Plakoyiannaki bude nejčastěji 

využita v komunikaci obchodních řetězců? 

H2: Nejvyšší frekvenci zobrazení v příspěvcích řetězců bude mít kategorie „žena v 

domácnosti“ na základě rozdělení dle Plakoyiannaki. 

 

VO3: Jaká genderová stereotypizace žen, na základě koncepce Ervinga Goffmana, se 

objevuje nejčastěji? 

H3: Ženy zobrazované v příspěvcích řetězců budou nejčastěji zobrazovány při 

stereotypu pojmenovaném hierarchie pozice dle Ervinga Goffmana.  

Tento předpoklad navazuje také na hypotézu číslo dva a dále ji tak rozvíjí. 

 

VO4: Vyskytuje se u příspěvků řetězců, které obsahují genderovou stereotypizaci žen, 

rozdílné zastoupení komentářů fanoušků na základě jejich pohlaví a bude se jejich 

počet měnit oproti příspěvkům bez zobrazení ženského genderového stereotypu? 

H4: Předpokládá se, že příspěvky zobrazující ženský genderový stereotyp vyvolají 

větší podíl a zastoupení reakcí žen oproti mužům než příspěvky bez ženského 

genderového stereotypu. 

 

VO5: Budou se lišit komentáře žen ve valenci na základě zobrazení či nezobrazení 

genderové stereotypizace žen v příspěvku, u kterého se autorky vyjadřují?  

H5: Na základě předpokladu, že ženy častěji přejímají pozitivní ženské autostereotypy 

je dáno, že reakce pod příspěvky, které obsahující genderovou stereotypizaci žen, 

budou mít převážně pozitivní valenci.  

4.1.1 Kvantitativní obsahová analýza 

Kvantitativní obsahová analýza, na jejímž vývoji měl významný podíl Bernard 

Berelson, se tradičně a nejčastěji využívá k výzkumu mediálních obsahů a sdělení. Její 

výhodou je poměrně jednoduchá přenositelnost, řešení i pro velké množství textů, 
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poskytnutí výsledků nezávislých na výzkumníkovi a jednoduchý způsob vyhodnocení a 

zpracování výsledků. Její výsledky se jasně prezentují v grafech a tabulkách. Tato metoda 

je tedy snadno ověřitelná a strukturovaná, Berelson pak dává důraz právě na její 

kvantitativnost (Trampota, Vojtěchovská, 2010: 103). Podle Krippendorffa (2013) je pak 

kvantitativní obsahová analýza nejen reliabilní, ale zároveň poskytuje informace o tom, jak 

data na publikum působí a k jakým závěrům mohou vést. Její výhodou je dle Krippendorfa 

(2013) objektivita, díky snadné oddělitelnosti výsledků a dat analýzy od kodéra. 

Krippendorfův pohled se od toho Berelsonova liší v důrazu na kvantitativnost. Vůči 

Berelsonovu pohledu na obsahovou analýzu jako na výlučně kvantitativní metodu se 

Krippendorf vymezuje a říká, že díky kvalitativní složce je možné v analýze brát v úvahu 

také kontext zkoumaného vzorku.  

Kvantitativní analýza je také využívána pro rozbor novinářských fotografií, 

televizních záběrů a reklamních sdělení, aplikuje se také pro analýzu zobrazování 

některých vybraných skupin populace, například v jaké roli či postavení jsou vybraní 

jedinci nejčastěji zobrazováni, a to často ve spojení se stereotypy (Trampota, 

Vojtěchovská, 2010: 157). Právě pro toto využití je obsahová analýza použita také 

v praktické části této práce, a to k analýze příspěvků na jednotlivých vybraných 

facebookových stránkách. 

4.2 Sběr dat a materiálu 

4.2.1 Kódovací jednotka 

V první části analýzy, kde je zkoumána přítomnost stereotypů v komunikaci 

řetězců, je kódovací jednotkou stanoven samotný příspěvek na stránce řetězce, který́ je 

analyzován jako celek tvořený obrazovou a textovou částí. Příspěvky bez přítomnosti osob 

nejsou pro další analýzu relevantní. 

V druhé části analýzy, která se věnuje reakcím žen v komentářích na stereotypy v 

příspěvcích stránek, je za jednu kódovací jednotku považován jeden komentář. Tato část 

analýzy tedy v druhém kroku navazuje na první část analýzy zkoumající přítomnost 

stereotypů v příspěvcích řetězců.  

4.2.2 Analyzovaná média a období 

Pro sběr dat byla zvolena prezentace vybraných maloobchodních řetězců na 

sociální síti Facebook na jejich oficiálních stránkách. Pro reprezentaci byly vybrány 

stránky z oblasti obchodu, módy, drogerie a kosmetiky. Konkrétně ze segmentu 
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maloobchodních řetězců byla vybrána společnost Albert Česká republika na základě 

nejvyššího počtu otevřených jednotek v České republice. Z oblasti prodeje drogistických 

výrobků byla dle stejného klíče vybrána drogerie Teta a v segmentu módy stránka H&M. Z 

oblasti prodeje kosmetiky bude zkoumána stránka společnosti Sephora. Analyzované 

příspěvky budou vybrány za období během Vánoc, konkrétně od 1. prosince do 31. 

prosince, a to v rozmezí tří let, tedy za roky 2016 až 2018. Vánoční období bylo vybráno 

vzhledem k předpokladu vyšší frekvence umisťování příspěvků na stránky. 

4.2.2.1 Stránka Albert ČR 

Společnost Albert otevřela svůj první obchod v České republice v roce 1991. České 

obchody Albert jsou součástí mezinárodní skupiny dánského řetězce Ahold Delhaize. 

Společnost Albert si zakládá jednak na dostupnosti a širokém pokrytí poboček a druhak na 

snaze vyjít vstříc potřebám zákazníků. Stránku na síti Facebook spustila společnost v roce 

2012 (O společnosti Albert, 2019). K 28. dubnu se na této stránce nacházelo 147 106 

fanoušků (Albert ČR Facebook stránka, 2019).  

4.2.2.2 Stránka Teta drogerie 

Drogerie Teta je česká společnost založená v roce 1996, původně fungující jako 

franšízová obchodní síť. Díky akvizicím konkurenčních sítí a otevírání vlastních prodejen 

se síť Teta drogerií stává v roce 2004 největší drogistickou maloobchodní sítí v České 

republice. O devět let později, v roce 2013, podstupuje drogerie Teta výraznou změnu ve 

své komunikaci, změnu loga i přesun z většinou franšízových prodejen do vlastní sítě 

prodejen Teta (Historie Teta drogerie, 2019). Stránku na Facebooku zakládá v roce 2015, 

k 28. dubnu má Teta 82 554 fanoušků (Teta drogerie Facebook stránka, 2019). 

4.2.2.3 Stránka H&M 

Skupina H&M pochází ze Švédska, kde svůj první obchod otevřel její tehdejší 

majitel Erling Persson v roce 1947. Věnuje se maloobchodnímu prodeji především 

dámského a pánského oblečení a doplňků. Hlavním cílem společnosti je poskytovat 

zákazníkům co nejširší nabídku kvalitní módy za dostupné ceny (H&M History, 2019). 

Online internetový obchod pak společnost v České republice otevírá v roce 2015 (H&M e-

shop od roku 2015 konečně i v Česku, 2014). Stránku na Facebooku H&M zakládá v roce 

2016 (H&M Facebook stránka, 2019). 
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4.2.2.4 Stránka Sephora 

Společnost Sephora je americkým maloobchodním řetězcem s kosmetikou a 

parfémy, vznikla v roce 1998 a do dnešního dne se její obchody rozšířily po celém světě. 

Aktuálně se společnost plánuje soustředit především na rozšíření počtu obchodů v Asii (O 

společnosti Sephora, 2019).  Svou prezentaci na sociální síti Facebook Sephora zakládá 

v roce 2012 (Sephora Facebook stránka, 2019). 

4.2.3 Získávání dat  

Data pro následné zpracování za pomoci kvantitativní analýzy byla získána pomocí 

nástroje Netvizz. Jedná se o nástroj, který je schopný extrahovat data ze sítě Facebook a 

dále je exportovat pro následné zjednodušené využití. Nejčastěji bývá používán právě pro 

analytické účely (Netvizz on Facebook, 2018). Nástroj Netvizz bude využit pro sběr dat ze 

zkoumaných stránek, a to jak publikovaných příspěvků, tak komentářů žen pod nimi. Data 

budou stažena do formy datového souboru, který bude využit k další analýze. 

4.2.4 Kódování 

Pro zjištění přítomnosti ženských genderových stereotypů v komunikaci vybraných 

řetězců byl použit akademiky nejčastěji využívaný koncept zobrazení genderu Ervinga 

Goffmana, viz kapitola 0. Ten předkládá šest základních kategorií stereotypního zobrazení 

ženského genderu, na základě kterých je ženský gender zobrazován v porovnání 

s mužským genderem jako slabší (Doring et al., 2016: 956). 

Pro rozšíření analýzy a pojmenování hlavních stereotypních skupin na základě práce 

Ervinga Goffmana je dále využit koncept zobrazování ženských stereotypů autorů 

Emmanuelly Plakoyiannaki a kolektivu (2008). Tato studie online zobrazování ženských 

stereotypů vychází z publikovaných výzkumů genderu a stereotypů a jejich konceptů 

zařazení a kategorizace zobrazování a stereotypního sebeurčení žen (Belkaoui a Belkaoui, 

1976, Mitchell a Taylor, 1990, Lysonski, 1985, Zotos a Lysonski, 1994).  

Díky propojení konceptů Goffmana a Plakoyiannaki bude v analýze možné jednak 

rozeznat základní stereotypy a zařadit je do skupin, ale zároveň je také pojmenovat a díky 

Goffmanovi také objevit na první pohled těžko rozpoznatelné ženské stereotypy. 

K výzkumu reakcí žen na stereotypy, resp. jejich autostereotypního vyjádření, je 

využita obsahová analýza komentářů. V této analýze je hledána valence reakcí na 

příspěvek stránky, především na ty příspěvky, jež zobrazují ženské genderové stereotypy. 

Tyto komentáře pak jsou, přímo či nepřímo, reakcí na stereotyp v hlavním příspěvku. Pro 
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navýšení relevance výzkumu a zajištění zkoumání komentářů reagujících pouze přímo na 

daný příspěvek nebudou brány v potaz, tedy nijak analyzovány ty komentáře, jež reagují 

na příspěvky obsahující soutěž pro uživatele, ne přímo na příspěvek. Tyto komentáře 

budou zařazené pouze do analýzy celkového počtu komentářů. 

4.2.4.1 Koncept zobrazování ženských stereotypů dle Plakoyiannaki 

Plakoyiannaki a kolektiv vytváří akademický výzkum zkoumající, jaká je 

frekvence, relevantnost a reálnost zobrazování žen, případně stereotypů ženského genderu,  

v dnešním moderním světě. Opírají se o vědeckou teorii genderu a jejich úsilí se upíná 

především na zobrazování těchto prvků v online prostředí. Aby pak vůbec bylo možné 

objevit a popsat ženské stereotypy v médiích, vytvořili vědečtí pracovníci klasifikaci 

ženských stereotypních rolí do různých kategorií. V rámci těchto historických zařazení 

stereotypů ženských rolí a výzkumu v online prostředí vytváří Plakoyiannaki a kolektiv 

klasifikaci ženských stereotypů do těchto čtyř kategorií: i) žena v tradiční roli, tedy závislá 

na muži, respektive žena v domácnosti, ii) žena v dekorativní roli, zobrazená jako sexuální 

objekt nebo se zájmem o fyzickou přitažlivost, dále iii) žena v netradiční roli, tedy 

netradiční aktivity, žena se zájmem o kariéru, a v neposlední řadě iv) žena v neutrální roli, 

zobrazená jako rovna muži (Plakoyiannaki et. al., 2008: 103). Indikátory těchto kategorií 

se nachází v tabulce číslo 1.  

Plakoyiannaki (2008: 104) dále uvádí paradoxní zjištění, že v internetovém online 

prostředí a v prostředí primárně určených ženám, jako jsou ženské magazíny a internetové 

stránky pro ženy, jsou častěji využívány první dvě kategorie stereotypů, tedy zobrazení 

ženy v tradičních a dekorativních rolích, zatímco v médiích s obsahem primárně určeným 

mužům jsou ženy zobrazeny v netradičních rolích či rovné mužům. Autorka toto zjištění 

vysvětluje předpokladem, že ženské magazíny slouží primárně jako reklamní obsah cílený 

na ženy, jenž je často vytvářen s cílem prodat produkty. Zobrazené ženy pak mohou být 

publikem přejímány a vítány jako vzor. Plakoyiannaki (2008: 103) také uvádí, že kategorie 

genderové stereotypizace žen v první a druhé úrovni, tedy ženy v tradičních a 

dekorativních rolích, jsou často spojovány s nepřátelským či těžko rozeznatelným 

sexismem, na rozdíl od 2 posledních kategorií.  V rámci tohoto zjištění bude v této práci 

zkoumána přítomnost první a druhé kategorie stereotypů, jako majoritního zastoupení 

stereotypů v online prostředí.  
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Tabulka č. 1: sledované klasifikace ženských stereotypů dle Plakoyiannaki 

Kategorie Projev 

Ženy v tradičních rolích 

• Žena závislá • Žena je závislá na mužské ochraně či pomoci, 

• žena potřebuje mužovu útěchu, 

• žena sama nedělá důležitá rozhodnutí. 

• Žena v domácnosti • Místo ženy je doma, 

• primárním úkolem ženy je být dobrou manželkou, tedy dobře plnit 

domácí pracovní nasazení, 

• žena se zajímá o úkoly spojené s údržbou domácnosti. 

Ženy v dekorativních rolích 

• Žena jako sexuální 

objekt 

• Žena se prezentuje jako sexuální objekt, fyzicky či psychicky. 

• Žena se zájmem o 

fyzickou přitažlivost 

• Úkolem ženy je zajímat se o produkty pro krásu,  

• žena se primárně zajímá o fyzickou přitažlivost. 

Tabulka č. 1: sledované klasifikace ženských stereotypů dle Plakoyiannaki, zdroj Plakoyiannaki et. 

al., 2008. 

Pro přesnější určení stereotypu ženy v domácnosti, u kterého je očekávání nejvyšší 

frekvence výskytu, je doplněno na základě prvotního pilotního výzkumu detailnější 

rozdělení stereotypu ženy v domácnosti, a to na následující podkategorie:  

Tabulka č. 2: podkategorie stereotypu ženy v domácnosti 

Příprava jídla nákupy konverzace s mužem 

úklid domácnosti péče o dítě sport 

práce na zahradě péče o zvíře prezentace jídla 

praní prádla servírování jídla nebo jeho 

úklid 

a jiné. 

oprava domácnosti jízda v autě – cestující  

4.2.4.2 Koncept zobrazení genderu dle Ervinga Goffmana 

4.2.4.2.1 Relativní velikost 

Goffman (1979: 28) jako první popisuje faktor velikosti jednotlivých osob. Právě 

díky této velikosti podle Goffmana můžeme rozpoznat sociální status osob, jejich sílu a 

autoritu. Ve většině případů je pak toto vnímání ovlivněno výškou. Autor vysvětluje, že 

rozdíl ve výšce opačných pohlaví je dán již přirozeným výběrem a v populaci bude téměř 
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každá partnerská dvojice zobrazovat nerovnováhu, tedy muž bude vyšší než žena. Dále 

však Goffman kritizuje naprosto přirozené zobrazování těchto rozdílů ve výšce osob, a to 

nejen mezi partnerskými dvojicemi, ale také mezi zdánlivě vzdálenými osobami. Ať už 

tedy spolu sledované osoby mluví, spolupracují, či jsou pouze zobrazeny spolu zároveň, 

situační výběr bude pravděpodobně zobrazovat mužské účastníky vyšší než ženské. 

Goffman nakonec upozorňuje, že tyto rozdíly v zobrazené výšce mužského a ženského 

pohlaví ukazují také rozdíly v sociálním postavení osob a zjednodušují pochopení celého 

výjevu. Podle Goffmana pak výjimky v zobrazování vyšších mužů potvrzují pravidlo. 

Pokud je v menším množství případů jako vyšší zobrazena osoba ženského pohlaví, muž je 

zpravidla na první pohled díky jeho oblečení rozpoznatelný jako sociálně níže postavený 

ženě. 

    

Obrázek č. 1 a 2: Příklad stereotypu relativní velikost, zdroj: Goffman, 1979: 28. 

4.2.4.2.2 Ženský dotek 

Goffman (1979: 29) dále prezentuje, že ženy jsou častěji než muži zobrazovány 

s využitím jejich prstů či celých rukou, a vytváří tak pomyslnou trasu zvýrazňující produkt 

či ho držící. Dále je často využíván efekt, kdy se prst či ruka objektu téměř dotýkají, ale ne 

zcela. Toto využití doteku využívá vnímání ženskosti a jemnosti pro zvýraznění produktu. 

K využití tohoto zobrazení ženskosti může být v případě absence zobrazení rukou využita 

také ženská tvář (Goffman, 1979: 31). Goffman (1979: 31) také sleduje, že dotek ženy 

může být zobrazen i ve formě sebe-dotýkání, kdy díky tomuto využití působí tělo jako 

drahocenná či delikátní věc. 
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Obrázek č. 3 a 4: Příklad stereotypu ženský dotek, zdroj: Goffman, 1979: 29–31. 

4.2.4.2.3 Hierarchie pozice 

V zobrazení hierarchie mezi mužem a ženou Goffman (1979: 32–37) sleduje 

pravidlo, že v případě spolupráce mezi oběma pohlavími, je muž častěji uveden ve vedoucí 

pozici. Goffman toto využití jasného zobrazení muže v řídící a ženy v podřízené pozici 

přisuzuje snaze o usnadnění interpretace výjevu na první pohled. Goffman sleduje toto 

zobrazení nejen v pracovním profesionálním prostředí, ale také v rodinném životě. 

Goffmanův výzkum prezentuje ženu jako osobu vykonávací pomoc, avšak hlavní procesy 

jsou řízené mužem. Stejný vzorec vidí Goffman také v případě, kdy jedna osoba vzdělává 

druhou. V roli instruktora bývají zobrazováni muži, zatímco žena je ve zdánlivě dětské 

pozici učeného. Od těchto zobrazení se pak dle Goffmana odvíjí také umístění muže a ženy 

v „typicky ženském prostředí“, tedy v prostoru kuchyně, dětského pokoje či obývacího 

pokoje v procesu úklidu. Zde jsou naopak ženy v roli vykonávající osoby, muži jsou pak 

zobrazováni buď zcela mimo akci, nebo snažící se o aktivitu, nicméně bez zjevného 

úspěchu. Dle Goffmana jde o jakési zesměšnění muže, které má za úkol vysvětlit 

nesmyslnost snahy muže vykonávat ženskou práci. Druhou možností zobrazení muže 

v tomto ženském prostředí je pak role pod vedením a dozorem ženy, jež dohlíží na správné 

provedení úkolu. 
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Obrázek č. 5, 6 a 7: Příklad stereotypu hierarchie pozice, zdroj: Goffman, 1979: 33–37. 

4.2.4.2.4 Rodina 

Goffman (1979: 37) uvádí, že rodina, speciálně pak v její nukleární formě, je 

nesmírně fotogenickým a snadno zachytitelným výjevem. Vizuální reprezentace jejích 

členů pak dokáže sloužit jako symbolika sociální struktury popisované rodiny. Autor 

výzkumu dále sleduje, že za znak plné rodiny slouží zobrazení matky s otcem spolu se 

dvěma dětmi, kdy jedno z nich je dívka a druhé chlapec. Žena jako matka pak bývá 

nejčastěji zobrazena navíc v těsnějším vztahu s dívkou jako s dcerou. Otcové naopak 

tíhnou k zobrazení vztahu se synem. Zobrazení matky s dcerou pak Goffman (1979: 38) 

považuje za více emotivní, založené na blízkosti a intimitě. Otcové se syny pak udržují 

představu společnosti, že chlapci si své místo ve společnosti musí vybojovat. S otci jsou 

tak zobrazováni ve hře či při hraném souboji. Na tento předpoklad navazuje Goffman 

(1979: 39) s implikací na ochranou ruku muže nad jeho rodinnou a s tím spojené zobrazení 

muže částečně mimo rodinu, či stojícího nad jejími členy v ochranném postoji.  

    

Obrázek č. 8 a 9: Příklad stereotypu rodina, zdroj: Goffman, 1979: 38–39. 
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4.2.4.2.5 Ritualizace podřízenosti 

V tomto případě Goffman (1979: 40) upozorňuje na klasický stereotyp uctivosti 

zobrazený skrze snížení velikosti jedné osoby před druhou. Jinak řečeno, osoba prokazující 

úctu nebo upozorňující na vyšší sociální status druhé osoby se bude snažit sebe sama 

vizuálně zmenšit, většinou úklonou či předkloněním. Naopak přímý postoj s hlavou 

vysoko zdviženou je stereotypně vnímán jako znak nadřazenosti či pohrdání. Goffman 

(1979: 41) upozorňuje na časté zobrazení jedné z osob buď přímo na zemi, či na sníženém 

nábytku, na posteli či pohovce, kde bude zobrazena osoba se sociálně nižším statusem než 

osoba stojící či sedící na židli. Podlaha je také asociována s méně hygienickým prostředím, 

vhodným pro sociálně nižší osoby. Zároveň má osoba zasazená níže menší možnost obrany 

v případném útoku, je tedy více vystavená nebezpečí a zároveň závislá, respektive 

zanechána na pospas osobě v lepším či přímo vyšším postavení. Toto usazení na zemi či 

posteli může být zároveň vnímáno jako znak sexuální dostupnosti takto umístěné osoby. 

Goffman shrnuje tuto myšlenku jednoduše zjištěním, že jsou ženy a děti v pozicích na níže 

postavených místech zobrazovány častěji než muži. 

    

Obrázek č. 10 a 11: Příklad stereotypu ritualizace podřízenosti, zdroj: Goffman, 1979: 41–42. 

Goffman (1979: 45) spatřuje znaky podřízenosti žen také v celkovém postavení 

jejich postavy. Všímá si častého zobrazení ženy s ohnutým kolenem, jež je chápáno jako 

zobrazení ženy vydané na milost jejímu okolí, jelikož z této pozice je těžké zaujmout 

pozici k útoku či úniku. Ke stejnému hodnocení dochází Goffman (1979: 46) také u držení 

těla, které je ohnuté na bok či jinak vyvedené z rovnováhy, často doprovázeno hlavou 

položenou na stranu na jedno rameno. Tyto pozice jsou opět častěji zobrazované u žen. 

Goffman (1979: 50) také hodnotí zobrazování ženy v dětské pozici, dětském stylu, 

například se zvířetem, v rozverné pozici s rozhozenýma rukama a podobně. Zároveň si 

Goffman (1979: 51) všímá jakési komediálnosti ve stylu, kterým ženy v porovnání s muži 
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prezentují oděv. Zatímco ženy jsou často zobrazovány v různých modelech a působí tak, 

jakoby si zkoušely kostým, muži vizuálně budí dojem přesně padnoucího modelu. Stejně 

tak i v uniformách. Zatímco muž v uniformě podle Goffmana působí přirozeně, ženy jsou 

zobrazovány takovým stylem, že působí velmi uměle, často směšně a jako v kostýmu. 

     

Obrázek č. 12 a 13: Příklad stereotypu ritualizace podřízenosti, zdroj: Goffman, 1979: 47–50. 

S jistou směšností, s jakou mohou být ženy zobrazeny při zachycení oblečení, pojí 

Goffman (1979: 52) také využití hry mezi dospělými osobami. Takovou hru autor popisuje 

jako mírový souboj mezi obětí a predátorem. Za zbraň může být využit například polštář, 

vodní pistole či voda sama. Jedna osoba pak může druhou osobu uvěznit, jinak jí 

znemožnit pohyb či s ní naopak pohybovat proti vůli, například odhodit na postel a 

podobně. Goffman sleduje tyto hry, kdy se do pozice oběti dostává častěji žena, zobrazená 

ve snaze muži uniknout, plačíc či naopak propukajíc ve smích.  

    

Obrázek č. 14: Příklad stereotypu ritualizace podřízenosti, zdroj: Goffman, 1979: 53. 

Ve vnímání ženy a muže Goffman (1979: 54) sleduje také jisté majetnické 

zacházení muže se ženou. Popisuje například ruku nataženou přes ženina ramena či jiná 

objetí, která symbolizují mužův sociální majetek, jež chrání před zásahy ostatních. Stejně 
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tak autor popisuje držení muže ženy „pod křídlem“, kdy je žena pod jeho ochrannou a muž 

má zároveň obě ruce volné, pokud by je mohl potřebovat. Oproti tomu pak Goffman 

(1979: 56) vidí gesto držení ruky, které považuje za vyrovnané a znak symetrického 

rozložení sil mezi partnery. Jako výjimku však popisuje držení ruky, které muž využívá 

buď k prokázání ženy jako majetku a nebo držení ruky, které ukazuje jeho větší sílu. 

    

Obrázek č. 15 a 16: Příklad stereotypu ritualizace podřízenosti, zdroj: Goffman, 1979: 54–56. 

4.2.4.2.6 Schválený odstup 

Jako poslední prototyp pak Goffman (1979: 57) shrnuje tzv. schválený odstup. Ten 

je specifický především převahou zobrazení žen nad muži v situacích, kdy je žena 

dezorientovaná či zmatená, vydaná na pospas následkům situace a okolí, a to jak 

v pozitivním tak i negativním kontextu. Tato dezorientovanost je často doprovázena 

vyobrazením negativní emocí, což vizuálně sledujeme jako rukou přikrytou tvář, otočením 

ženy od skupiny či obrazu. 

    

Obrázek č. 17 a 18: Příklad stereotypu schválený odstup, zdroj: Goffman, 1979: 57–59. 

Podobný efekt Goffman (1979: 60) sleduje u jiné formy pokrytí tvář rukou, a to u 

prstu či více prstů v ústech. Toto zobrazení autor uvádí jako jistou formu cucání či kousání 

palce, jež je spojováno s dětmi, a ženu tak opět „zdětšťuje“ = přisuzuje jí chování dítěte. 
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Podobné vysvětlení pak Goffman (1979: 61) používá při držení prstů u sebe pouze tak, že 

jsou mimo tvář, viz obrázek číslo 20. 

     

Obrázek č. 19 a 20: Příklad stereotypu schválený odstup, zdroj: Goffman, 1979: 60–61. 

Schválený odstup mezi pohlavími Goffman (1979: 62) sleduje také v častém 

zobrazení ženy s odvráceným pohledem od muže. Toto ji dává čas k tomu, aby si během 

konverzace promyslela své myšlenky, emoce či další postup. Tento typ může být zobrazen 

také skloněnou či odvrácenou celou hlavou (Goffman, 1979: 63) a také skloněným 

pohledem k rukám. Zde může být tento postoj interpretován jako forma submisivního 

postoje ženy (Goffman, 1979: 65). V blízkosti muže je pak žena často zobrazena jako 

mentálně mimo situaci, jakoby byla myšlenkami na jiném místě, a mužova přítomnost 

s jeho připraveností vypořádat se s jakoukoli situací jakoby byla dostatečná pro oba. 

    

Obrázek č. 21 a 22: Příklad stereotypu schválený odstup, zdroj: Goffman, 1979: 65–66. 

Tato zasněnost žen a jejich odstřižení od reality jsou také dle Goffmana (1979: 68) 

často komunikovány skrze zachycení ženy při telefonátu, jakoby byla přítomna v jiném 

světě. Podobnou implikaci autor vidí také v radostném přijetí dárku ženou, jakoby byla dítě 

a pro naplnění jejího štěstí byl dárek dostačující. V zobrazení nadšení muže a ženy zároveň 

je pak žena častěji zobrazena s větším nadšením, jakoby muž musel neustále udržovat i 
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svou vážnou stránku, zatímco žena mohla naplno spustit své emoce. V analytické části 

práce pak bude využita klasifikace emocí dle Paula Ekmana k detailnímu určení 

zobrazované emoce. Ekman a Friesen (2003) rozeznávají sedm hlavních emocí: radost, 

hněv, strach, překvapení, znechucení, smutek a pohrdání. Pokud se žena bojí či je v situaci 

nejistá, dává to často najevo skrytím za často malicherně malý předmět, který ji má chránit, 

či za jiného člověka nebo i zvíře (Goffman, 1979: 70). S tím pojí Goffman (1979: 77) i 

objetí či mazlení ženy k muži, zcela originálně vnímané jako dětský čin, útěk dítěte 

k matce, skrýt se před nebezpečím. Ve stejné pozici, mazlíc se či dotýkajíc se nosy nebo 

obličejem, tak ale bývají zobrazeny i ženy s dětmi. Muži v takových pozicích zobrazeni 

nebývají. Avšak ženy jsou v tomto spojení zobrazovány provádějíc tento akt mužům. 

Goffman (1979: 80) také sleduje, že jsou ženy často zobrazovány opírajíc se či jinak 

přenášejíc váhu na muže. Jako by samy nemohly stát či sedět a potřebovaly po svém boku 

muže jako oporu. 

          

Obrázek č. 23-26: Příklad stereotypu schválený odstup, zdroj: Goffman, 1979: 68–77. 

Tabulka č. 3: základní kategorie stereotypního genderového zobrazení ženy podle 

Goffmana 

Kategorie Projev 

1) Relativní 

velikost 

• Muž je vyšší než žena, 

• u nižšího muže je ihned poznat nižší pracovní pozice či sociální status. 

2) Ženský dotek • Žena se dotýká prezentovaného objektu (konečky prstů či zlehka dlaní), 

• žena se objektu téměř dotýká, 

• žena se objektu dotýká tváří či se k němu tváří přibližuje, 

• žena se dotýká sama sebe jako delikátní věci. 

3) Hierarchie 

pozice 

• Muž je zobrazen ve vedoucí pracovní či sociální pozici, 

• v roli instruktora je častěji zobrazen muž, 

• v prostoru kuchyně, dětského pokoje či obývacího pokoje je žena zobrazena jako 

vykonávající osoba a muž je nepřítomný, případně je zobrazen v pomocné pozici, 



 
 

 
 

51 

• muž je v prostoru kuchyně, dětského pokoje či obývacího pokoje zobrazen jako hlavní 

osoba, ale je buď postaven kritice nebo pracuje pod dohledem ženy. 

4) Rodina • Žena jako matka je častěji zobrazena s dcerou, 

• matka s dcerou jsou zobrazovány v těsnějším, emoce vyjadřujícím kontaktu, 

• muž jako otec je zobrazen jako ochránce rodiny, obrazně i doslovně. 

5) Ritualizace 

podřízenosti 

• Žena je zobrazena ve snížené pozici, to znamená na pohovce, podlaze či posteli, 

• žena je v postavení s ohnutým kolenem, 

• žena je v nepřirozeném, nesymetrickém postavení, například nakloněná na stranu, 

• žena je zobrazena v dětském stylu, směšně či v komediálním obrazu, 

• během hry je žena zobrazena jako oběť,  

• muž ženu majetnicky drží či objímá, 

6) Schválený 

odstup 

• Žena je zobrazena jako zmatená či dezorientovaná, 

• žena si zakrývá tvář rukami či vkládá prsty do úst, prsty také může držet u sebe mimo 

tvář, 

• žena od muže odklání pohled či celou hlavu, 

• žena je v přítomnosti muže ukázána mentálně nepřítomna, myšlenkami mimo 

v situaci, 

• žena zasněně telefonuje, 

• žena nadšeně přijímá od muže dar, 

• při zobrazení muže a ženy v pozitivních emocích zároveň je žena dává více najevo, 

• v nejisté situaci se žena skrývá za předmět, zvíře či jinou osobu, 

• žena se tulí či se mazlí k muži, 

• žena se mazlí s dítětem, 

• žena opírá svou váhu o muže. 

Tabulka č. 3: základní kategorie stereotypního zobrazení ženského genderu podle Goffmana, zdroj: Goffman, 

1979. 

5 Vyhodnocení analýzy 

V úvodu analytické části budou nejprve shrnuta základní data a výsledky analýzy, 

následně budou nabídnuty odpovědi na výzkumné otázky a hypotézy uvedené v článku 0. 

V závěru práce jsou pak výsledky analýzy dány do souvislosti a kontextu celého výzkumu 

spolu se zhodnocením autorky.  

5.1 Velikost vzorku a základní data 

Zkoumaný vzorek v analytické části čítá celkem 2 504 jednotek. Při analýze bylo 

zkoumáno celkem 358 samostatných příspěvků stránek a 2 146 komentářů jednotlivých 

uživatelů. Příspěvky ze stránky Albert tvoří 35 % zkoumaného vzorku příspěvků, 
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příspěvky stránky Teta 10 %, příspěvky stránky H&M pak 26 % a příspěvky poslední 

zkoumané stránky Sephora tvoří 29 % zkoumaného vzorku příspěvků. 

 

Tabulka č. 4: rozdělení zkoumaných příspěvků na základě stránky, N=358. 

Ze zkoumaných komentářů na čtyřech vybraných stránkách tvoří 54% podíl 

komentáře ze stránky Albert, 9% podíl komentáře na stránce Teta, se 14% podílem 

následuje stránka H&M a poslední zkoumaná stránka Sephora s podílem komentářů 23 %. 

Celkem bylo do analýzy zahrnuto 2 147 jednotek komentářů.  

 

Tabulka č. 5: rozdělení zkoumaných komentářů na základě stránky, N=2147. 

        

Graf č. 1 a 2: rozdělení zkoumaných jednotek (příspěvků a komentářů) na základě stránky. 

5.2 Genderová stereotypizace žen v příspěvcích 

Z celého vzorku zkoumaných příspěvků se v 29 % objevuje nebo je zmiňována 

osoba ženského pohlaví. Největší zastoupení ve zkoumaných příspěvcích mají ty, na 
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kterých není uvedena osoba žádná. Dále se nejčastěji, respektive ve 4 % případů, objevuje 

v příspěvku pouze dítě a ve 2 % pouze muž.  

 

Tabulka č. 6: zastoupení ženy v analyzovaných příspěvcích, N=358. 

Zároveň sledujeme výskyt jakéhokoli ze zkoumaných genderových stereotypů, ty 

se objevují ve 25 % všech sledovaných příspěvků, tedy v celé jedné čtvrtině zkoumaných 

příspěvků se nachází genderová stereotypizace žen. 

  

Tabulka č. 7: výskyt genderové stereotypizace žen v analyzovaných příspěvcích, N=358. 

Avšak při zkoumání pouze těch příspěvků, ve kterých je zobrazena či zmíněna 

žena, a může tak pouze u těchto příspěvků docházet k  genderové stereotypizaci žen, je 

výsledek výrazně rozdílný. Zde sledujeme, že v celých 75 % případů, kdy je v příspěvku 

zobrazena žena, je zároveň přítomný i ženský genderový stereotyp. Tedy pouze v 25 % 

případů zobrazení ženy není toto zobrazení zároveň propojeno se zobrazením ženského 

genderového stereotypu. V odpovědi na výzkumnou otázku číslo jedna tak můžeme 

potvrdit hypotézu s tvrzením, že v příspěvcích zkoumaných řetězců jsou využívány ženské 

genderové stereotypy, a to v 75 % případů využití ženy.  

  

Tabulka č. 8: zobrazení ženského genderového stereotypu, pokud je v příspěvku přítomna žena, N=105. 
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Graf č. 3: podíl zastoupení příspěvků zobrazujících ženský genderový stereotyp v příspěvcích obsahující 

zobrazení ženy. 

Při pohledu na jednotlivé stránky a jejich využívání zobrazování ženských 

genderových stereotypů sledujeme, že pokud je v příspěvku zobrazena žena, uvádí ženský 

genderový stereotyp nejčastěji stránka Albert. Podíl této stránky na sumě nalezených 

stereotypů v příspěvcích s ženou je 37 %. Stránka Albert také nejčastěji ve svých 

příspěvcích s ženami ukazuje ženský genderový stereotyp; celých 97 % publikovaných 

příspěvků s ženou na stránce Albert obsahuje ženský genderový stereotyp. Stránkou 

s druhou nejvyšší frekvencí zobrazení ženského stereotypu je H&M, která má podíl 33 % 

na analyzovaných ženských genderových stereotypech v příspěvcích s ženami. Současně 

získala také druhé umístění v podílu příspěvků zobrazujících ženský genderový stereotyp 

na všech příspěvcích s ženami, a to celých 74 %. Tedy 74 % příspěvků stránky H&M, kde 

je zobrazena žena, obsahuje také zobrazení ženského genderového stereotypu. Dále 

v pořadí (na třetím místě) nejčastěji zobrazuje ženské genderové stereotypy stránka 

Sephora. Ta má podíl zobrazení ženských genderových stereotypů 24 % na souboru všech 

analyzovaných příspěvků s ženami a 54% zastoupením zobrazení ženského genderového 

stereotypů na příspěvcích se zobrazením ženy. Na posledním místě, co se týče pořadí 

v zastoupení zobrazení ženského genderového stereotypu v souboru sledovaných stránek, 

se umístila Teta, jejíž příspěvky s ženskými stereotypy tvoří 6 % ze souboru. Nicméně 

podíl zobrazení ženského genderového stereotypu na celém vzorku příspěvků se 

zobrazením ženy je 71 %. V tomto hodnocení obsahu zobrazení ženských genderových 

stereotypů na vzorku příspěvků stránky s ženami tak nejnižší podíl vykazuje stránka 

Sephora, kdy téměř polovina, respektive 42 %, jejich příspěvků s ženami neobsahuje 

ženský genderový stereotyp. 



 
 

 
 

55 

Tabulka č. 9: zobrazení ženského genderového stereotypu, pokud je v příspěvku přítomna žena, dle 

zkoumaných médií, N=105. 

Z hlediska vývoje zobrazení příspěvků s obsahem ženských genderových 

stereotypů v čase sledujeme v tabulce číslo 10 porovnání za analyzované období v letech 

2016 až 2018. Z výsledků vyplývá, že využívání zobrazení ženských genderových 

stereotypů nabývá na intenzitě, a to jak v jejich zastoupení v celém objemu příspěvků, tak i 

v absolutní hodnotě se jejich výskyt každý rok navyšuje. Z roku 2016 na 2017 se 

zastoupení příspěvků s ženským genderovým stereotypem navýšilo o 19 %, na rok 2018 

z 2017 pak o 14 %. 

 

Tabulka č. 10: vývoj zobrazení ženského genderového stereotypu, N=358. 

5.3 Konkrétní zobrazení ženských genderových stereotypů 

V příspěvcích řetězců, ve kterých jsou zobrazené ženské genderové stereotypy, byly 

dále zkoumány konkrétní kategorie ženských genderových stereotypů dle Plakoyiannaki, 

viz kapitola 0. Dle koncepce Plakoyiannaki bylo v příspěvcích řetězců zobrazujících ženu 

nalezeno celkem 35 % příspěvků, kde se vyskytují ženské genderové stereotypy dle 

Plakoyiannaki.  V tabulce číslo 11 vidíme konkrétní zastoupení jednotlivých kategorií 

stereotypů, kde sledujeme nejčastější zastoupení kategorie „žena v domácnosti“ s 65% 

podílem, dále kategorie „žena se zájmem o přitažlivost“ s podílem 33 % a na třetím místě 

kategorii „žena v dekorativní roli“ s 2% zastoupením. Kategorie „žena závislá“ se 

nevyskytovala v žádném zkoumané jednotce. V odpovědi na výzkumnou otázku číslo 2, 

jež se ptá, jaká kategorie genderových stereotypů dle Plakoyiannaki bude nejčastěji využita 
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v komunikaci obchodních řetězců, tak můžeme odpovědět potvrzenou hypotézou číslo 2. 

Tedy nejvyšší frekvenci zobrazení sledujeme u kategorie „žena v domácnosti“. 

 

Tabulka č. 11: kategorie zobrazení ženského genderového stereotypu dle Plakoyiannaki, N=46. 

V tabulce číslo 12 níže sledujeme rozdělení těchto kategorií ženských stereotypů 

dle Plakoyiannaki na základě sledovaných médií, respektive stránek na síti Facebook. 

Z výsledků vyplývá, že největší zastoupení, celkem 26 případů, kategorie „žena 

v domácnosti“ najdeme na stránce Albert. Zbylé 4 případy zobrazující tuto kategorii 

stereotypů najdeme na stránce H&M. Kategorie stereotypu ženy v dekorativní roli byla 

nalezena pouze na stránce společnosti Sephora. Poslední přítomná kategorie stereotypů, 

„žena se zájmem o přitažlivost“, je pak rozřazena mezi 3 stránky: Teta se 7 příspěvky, 

Sephora s 5 příspěvky a H&M se 3 příspěvky . V tabulce číslo 12 zároveň sledujeme i 

opačný pohled, tedy podíl jednotlivých kategorií ženských genderových stereotypů na 

sledovaná média. Vidíme, že kategorie „žena v domácnosti“ je jediná kategorie stereotypů, 

jež se vyskytuje na stránce Albert. Podobný trend sledujeme u stránky Teta, která obsahuje 

pouze kategorii „žena se zájmem o přitažlivost“. Na stránce H&M sledujeme poměrně 

vyrovnané zobrazení pouze dvou kategorií, a to ve 4 případech kategorii „žena 

v domácnosti“ a se 3 případy kategorii „žena se zájmem o přitažlivost“. Na stránce 

Sephora pak dominuje kategorie „žena se zájmem o přitažlivost“ s 5 příspěvky a 

v minoritě kategorie „žena v dekorativní roli“ s 1 příspěvkem. 
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Tabulka č. 12: kategorie zobrazení ženského genderového stereotypu dle Plakoyiannaki na základě média, 

N=46 

V souvislosti s kategorií „žena v domácnosti“ nás dále zajímala konkrétní podoba 

zobrazení těchto ženských genderových stereotypů. V tabulce číslo 13 jsou zobrazeny 

jednotlivé sledované podkategorie stereotypu ženy v domácnosti. Můžeme zde pozorovat, 

že stereotypem s nejvyšší frekvencí zobrazení v příspěvcích řetězců je podkategorie 

příprava jídla, jež se vyskytuje v celých 70 % analyzovaných jednotek (21 případů). 

Druhou nejčastěji zobrazovanou podkategorií je stereotyp zobrazení ženy pečující o dítě, 

který byl nalezen v 5 případech. Dále následují podkategorie úklid domácnosti, oprava 

domácnosti, péče o zvíře a prezentace jídla s 1 případem ve zkoumaném vzorku příspěvků. 

K doplnění odpovědi na výzkumnou otázku číslo 2 tak můžeme uvést, že nejčastěji 

zobrazovanou kategorií ženských genderových stereotypů je „žena v domácnosti“ a její 

podkategorií pak žena při přípravě jídla. 

 

Tabulka č. 13: zobrazení ženského genderového stereotypu ženy v domácnosti, N=30. 
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5.4 Genderová stereotypizace žen dle koncepce Ervinga Goffmana 

V rámci třetí výzkumné otázky bylo analyzováno, jaká genderová stereotypizace 

žen se na základě koncepce Ervinga Goffmana objevuje nejčastěji v příspěvcích 

zobrazujících nebo zmiňujících ženu. Výsledky nalezneme v tabulce číslo 14. Bylo 

zjištěno, že s nejvyšší frekvencí se v analyzovaných příspěvcích řetězců objevuje stereotyp 

projevu emocí u ženy, a to ve 42 % příspěvků. Na podobný výsledek se umístil stereotyp 

ženského doteku, zobrazený ve 38 % příspěvků. Podobné umístění mají dále stereotypy 

rodiny, kdy je žena zobrazena s dcerou v 8 % příspěvků, a v 6 % příspěvků se objevuje 

stereotyp relativní velikosti a schváleného odstupu. Stereotyp hierarchie pozice byl nalezen 

pouze v 1 případě a stereotyp rodiny, kdy je muž zobrazen se synem, se v příspěvcích 

nevyskytuje vůbec.  

 

Tabulka č. 14: zobrazení ženské genderového stereotypizace na základě koncepce Ervinga Goffmana, 

N=108. 

Zde již můžeme zodpovědět výzkumnou otázku číslo 3, jež se ptá na nejčastěji 

zobrazovanou genderovou stereotypizaci ženy na základě koncepce Ervinga Goffmana. 

Dle výsledků analýzy v tabulce číslo 13 se nejčastěji objevuje zobrazení projevu emocí u 

ženy, tedy stereotyp schválený odstup, konkrétně ve 42 % všech příspěvků zobrazující 

ženský genderový stereotyp. Hypotézu, která tvrdila, že nejčastěji bude zobrazen stereotyp 

hierarchie pozice, tak není možné potvrdit. 

5.4.1 Detaily jednotlivých Goffmanových kategorií ženských genderových 

stereotypů 

Při bližším pohledu na výsledky analýzy bližší specifikace zobrazení stereotypu 

relativní velikosti v příspěvcích řetězců v tabulce číslo 15 vidíme, že nejvyšší zastoupení 

má s 6 případy zobrazení muže vyššího než ženy. Naopak muž nižší než žena nebyl 

zobrazen v žádném analyzovaném příspěvku. Ve 3 případech pak nebylo možné určit, zda 
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je muž vyšší nebo nižší než žena. Nejčastěji je pak stereotyp, kdy je muž zobrazen vyšší 

než žena, zobrazován na stránce H&M, a to se 4 případy. Na stránkách Albert a Sephora je 

pak zastoupení tohoto stereotypu shodné, vždy s 1 příspěvkem. Na stránce Teta se 

zobrazení ženského genderového stereotypu relativní velikost nevyskytuje vůbec.   

 

Tabulka č. 15: zobrazení stereotypu relativní velikost, N=105. 

V tabulce číslo 16 vidíme výsledky analýzy příspěvků se zobrazením genderového 

stereotypu ženský dotek. Sledujeme, že nejčastěji je žena zobrazena dotýkající se sama 

sebe, a to v 66 % zobrazení stereotypu ženského doteku. V 32 % zobrazení ženského 

doteku je to pak ve formě, kdy žena drží produkt. Nejnižší zastoupení v 1 případě 

zaznamenala forma, kdy se žena produktu dotýká tváří. Při analýze zobrazení těchto 

stereotypů na jednotlivých sledovaných stránkách vidíme, že nejčastěji, konkrétně ve 46 % 

případů, je stereotyp ženského doteku využíván na stránce H&M, a to konkrétně ve formě 

ženy, která se dotýká sebe sama. Na druhém místě je pak stránka Sephora, kde se taktéž 

vyskytuje nejčastěji stereotyp ženy dotýkající se sebe sama, a to v 7 případech. S 6 případy 

následuje stereotypní zobrazení ženy držící produkt, opět na stránce Sephora. Zobrazení 

ženy, která se produktu dotýká tváří, se však téměř nevyskytuje. Pozorujeme ho pouze v 1 

případě, a to na stránce Sephora.  

 

Tabulka č. 16: zobrazení stereotypu ženský dotek, N=105. 
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Přestože v hypotéze číslo 3 panoval předpoklad, že stereotypní zobrazení hierarchie 

pozice bude ze zkoumaných konceptů Goffmana uváděno nejčastěji, naopak byl tento 

stereotyp zobrazován minimálně. Byl využit pouze stránkou Albert, a to konkrétně 

jedenkrát. Ze sumy  veškerých příspěvků zobrazujících ženský genderový stereotyp dle 

Goffmana zaujímá stereotyp hierarchie pozice pouze 1 % (1 případ), viz tabulka č. 14. 

 

Tabulka č. 17: zobrazení stereotypu hierarchie pozice, N=105. 

Stereotypní zobrazení ženy s dcerou pozorujeme v 8 % případů, viz tabulka číslo 

13.  Tato zobrazení se pak nachází pouze na stránkách H&M, zde konkrétně 7 případů, a 

Albert, kde se nachází zbylé 2 případy.  Oproti tomuto zobrazení ženy s dcerou pak muž se 

synem není v příspěvcích stránek zobrazen vůbec.  

 

Tabulka č. 18: zobrazení stereotypu rodina – žena s dcerou, N=105. 

Naopak nejčastěji zobrazovaným ženským genderovým stereotypem dle koncepce 

Goffmana je stereotyp schváleného odstupu, respektive vyjádření emocí u ženy. Jak 

vidíme v tabulce číslo 14, zobrazení emocí u ženy se objevuje ve 42 % analyzovaných 

příspěvků zobrazujících stereotyp dle Goffmana. Níže v tabulce číslo 19 v detailním 

rozpisu jednotlivých zobrazovaných emocí pak sledujeme, že výrazně nejvíce 

zobrazovanou emocí u žen je radost, která se objevuje ve 41 % případů zobrazení ženy. Ve 

2 % případů vyjadřují zobrazené ženy emoci překvapení. Zbylé formy projevů emocí 

pak zastoupeny nejsou. U 52 % žen nebyly emoce vyjádřeny, ženy tedy měly neutrální 

výraz. Ženy v příspěvcích tak dávají najevo pouze dvě emoce: radost a překvapení, 

případně emoce nevyjadřují vůbec. Tyto výsledky korespondují s koncepcí Ervinga 

Goffmana.  



 
 

 
 

61 

Nejvíce emoce radost vykazovaly ženy na stránce H&M, kde se nachází celých 49 

% příspěvků, kde žena zobrazuje radost, a zároveň má radost na této stránce nejvyšší (60 

%) zastoupení mezi ostatními emocemi. Na druhém místě je v zobrazení emoce radost 

stránka Teta, která tuto emoci zobrazuje z celého souboru v 57 %. Emoce překvapení je 

zobrazována pouze na stránce Sephora, s to ve 2 případech. 

 

Tabulka č. 19: zobrazení stereotypu schválený odstup – emoce ženy, N=105. 

Na stereotyp schváleného odstupu navazuje také zobrazení ženy ve fyzickém 

kontaktu s jinou osobou, a to konkrétně s dítětem či s mužem. Dle Goffmanovy koncepce 

bylo hledáno zobrazení ženy v objetí či v procesu mazlení s mužem nebo dítětem a nebo 

zobrazení ženy, která se o muže opírá.  V tabulce číslo 20 sledujeme, že nejčastěji je žena 

zobrazena při mazlení s dítětem, a to ve 4 případech. Další dvě zobrazení ženy se 

objevovaly shodně v vždy v 1 případě.  Nejčastěji se pak tato stereotypizace objevovala na 

stránce H&M (ze 70 %), stránka Teta toto zobrazení nevykazuje vůbec.  
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Tabulka č 20: zobrazení stereotypu schválený odstup – fyzický kontakt ženy, N=105. 

5.5 Odezva uživatelů dle zobrazení ženského genderového stereotypu 

U příspěvků, ve kterých je zobrazen ženský genderový stereotyp, bylo dále 

analyzováno, zda se objevuje rozdílné zastoupení komentářů fanoušků na základě jejich 

pohlaví a zda se toto zastoupení a jejich počet mění v porovnání s příspěvky bez zobrazení 

zkoumaných stereotypů. Samotný rozdíl v počtu komentářů na základě výskytu ženského 

genderového stereotypu v příspěvku sledujeme v tabulce číslo 21. Zatímco příspěvky 

s prezencí ženského genderového stereotypu získaly 22 % z celkového objemu komentářů, 

příspěvky bez zobrazení stereotypu obsahují celých 78 % komentářů. Při pohledu na 

průměrný počet komentářů na jeden příspěvek pak vidíme podobný trend, kdy stále objem 

komentářů zůstává vyšší (65 %) u příspěvků bez výskytu genderové stereotypizace žen. 

 

Tabulka č. 21: počet komentářů u příspěvků, N=32 478. 

Po očištění báze komentářů uživatelů pod příspěvky pak vidíme ještě větší 

rozevření prostoru mezi množstvím komentářů u příspěvků se zobrazením ženského 

genderového stereotypu a bez tohoto zobrazení. Při analýze rozdílnosti množství 

komentářů na základě pohlaví autora komentáře vidíme, že větší zastoupení komentářů od 

autorek ženského pohlaví sledujeme u příspěvků bez přítomnosti ženské genderové 

stereotypizace. Zatímco u příspěvků s genderovou stereotypizací žen je komentářů od žen 

celkem 78 %, příspěvky bez stereotypního zobrazení ženy jich obsahují 85 %. V rámci 
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komentářů mužů sledujeme opačný trend, kdy podíl komentářů mužů u příspěvků 

bez genderové stereotypizace tvoří 15 % a u příspěvků s genderovou stereotypizací pak 22 

%. Můžeme tak zodpovědět výzkumnou otázku číslo 4 a zároveň vyvrátit hypotézu, kdy 

bylo očekáváno, že příspěvky zobrazující ženský genderový stereotyp vyvolají větší podíl 

a zastoupení reakcí žen oproti mužům než příspěvky bez ženského genderového 

stereotypu. Sledujeme, že i samotný podíl komentářů žen u příspěvků s a bez zobrazení 

ženské genderové stereotypizace je rozdílný. Zatímco příspěvky bez její přítomnosti 

získaly v průměru 5,6 komentáře, příspěvky s přítomností genderového stereotypu 

obsahují v průměru 2,7 komentářů autorek ženského pohlaví. 

 

Tabulka č. 22: počet komentářů dle pohlaví autora, N=2085. 

5.5.1 Detaily jednotlivých kategorií ženských genderových stereotypů 

Dle tabulky číslo 23 vidíme, že ženy se nejčastěji (z 39 %) vyjadřují k příspěvkům, 

v jejichž obsahu se nachází stereotypní zobrazení ženy, konkrétně v kategorii žena 

v dekorativní roli. Na druhém místě (32 %) se umístila ve frekvenci vyjádření ženy 

kategorie žena v domácnosti, dále pak s 29 % následuje kategorie žena se zájmem o 

přitažlivost. Jelikož se pak kategorie žena závislá v analyzovaných příspěvcích 

nevyskytuje, nemá ani daný podíl komentářů od žen. 

 

Tabulka č. 23: podíl komentářů žen dle kategorií. 

Stejnou logikou pak v tabulce číslo 24 sledujeme také podíl komentářů autorek žen 

u příspěvků s přítomností stereotypů dle Goffmana. Zde vidíme, že ženy nejčastěji (64% 
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podíl) zanechávají komentáře u příspěvků zobrazujících stereotyp hierarchie pozice. 

Podstatně dále je pak stereotyp ženský dotek (podíl 15 %), schválený odstup (12 %) a 

rodina (8 %). Necelé procento podílu komentářů pak získal stereotyp relativní velikost. 

 
Tabulka č. 24: podíl komentářů žen dle stereotypu. 

5.6 Konkrétní reakce žen na zobrazení ženského genderového 

stereotypu 

V tomto segmentu analýzy je položena otázka, zda se budou lišit komentáře žen u 

jednotlivých příspěvků ve valenci na základě zobrazení či nezobrazení genderové 

stereotypizace žen. Výsledky vidíme v přehledu tabulek číslo 25 a 26. Tabulka číslo 25 

zobrazuje rozdělení množství komentářů na základě valence, bez rozdílu genderu jejich 

autora. Výsledky na základě přítomnosti stereotypu jsou poměrně vyrovnané. Nejvyšší 

zastoupení, přes 50 %, mají komentáře s neutrální náplní, a to jak u příspěvků s obsahem 

tak i bez obsahu ženského genderového stereotypu. Dále to jsou negativní komentáře s 26 

% a pozitivní s 19 %.  

 

Tabulka č. 25: valence komentářů, N=2147. 

Analyzovány byly také komentáře pouze autorek žen, výsledky této analýzy 

najdeme v tabulce číslo 25. Vidíme, že opět nejvyšší zastoupení dle valence získaly 

komentáře neutrální, jež se ani významně neliší dle obsahu ženského genderového 

stereotypu u příspěvku. Dále jsou umístěné opět komentáře negativní a následně pozitivní. 

Ovšem rozdíl mezi negativními a pozitivními komentáři u komentářů žen i mužů je u 

pouze ženských komentářů nižší. Tedy u komentářů výhradně ženských autorek je vyšší 
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zastoupení (o 2 procentní body) pozitivních komentářů a nižší zastoupení (o 2 procentní 

body) negativních komentářů.  

 

Tabulka č. 26: valence komentářů autorek žen, N=1790. 

Cílem výzkumu bylo zjistit, zda a jak se liší komentáře ženských autorek na základě 

přítomnosti ženské stereotypizace v příspěvku. V tabulce číslo 26 tak můžeme sledovat, že 

podíl komentářů rozdělených dle valence pouze ženských autorek na základě přítomnosti 

genderové stereotypizace v příspěvku je poměrně vyrovnaný. Ženy tedy nereagují s různou 

valencí na příspěvky bez obsahu a s obsahem genderových stereotypů žen.  

To, zda a jak se liší jejich frekvence, respektive množství komentářů na jeden 

příspěvek, sledujeme v tabulce číslo 27. Zatímco nejčastěji (48 %) nalezeným typem 

komentářů jsou u příspěvků bez genderového stereotypu ty pozitivní, u příspěvků 

s výskytem genderového stereotypu jsou až na místě třetím (23 %). Naopak nejvíce 

umisťovanými komentáři jsou neutrální (38 %) a v závěsu pak negativní (29 %). U 

komentářů, jež publikovaly pouze ženy, pak sledujeme poměrně stabilní výsledky bez 

výkyvů v závislosti na zobrazení či nezobrazení ženského genderového stereotypu 

v příspěvku. Ženy o 2 procentní body reagují lépe (pozitivní komentáře) na příspěvky, ve 

kterých se nachází genderová stereotypizace žen. Nejčastěji se pak ve 43 % vyjadřují  

neutrálními komentáři, kde nevidíme rozdíl mezi příspěvky s a bez zobrazení stereotypu. O 

4 procentní body pak ženy umisťují více negativních komentářů k příspěvkům bez 

genderového stereotypu než s genderovým stereotypem. Tímto zjištěním tak můžeme 

vyvrátit hypotézu číslo pět a zároveň zodpovědět výzkumnou otázku s tím, že reakce pod 

příspěvky, které obsahující genderovou stereotypizaci žen, nemají převážně pozitivní 

valenci. Tyto příspěvky obsahují komentáře, které mají převážně neutrální valenci, dále na 

druhém místě se objevuje nejčastěji negativní valence a až na třetím nejfrekventovanějším 

místě je valence pozitivní. 
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Tabulka č. 27: komentáře dle valence a genderu autora, N=96. 
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Závěr 

Tato diplomová práce na téma ženských genderových stereotypů na sociální síti 

Facebook zkoumala přítomnost těchto stereotypů na facebookových stránkách, které jsou 

primárně určené ženám. Cílem bylo zjistit, zda se stereotypy objevují, v jakém množství, 

jakých formách a zda se jejich využití mění v čase. Zároveň byly také analyzovány reakce 

uživatelů, především pak žen, na tyto stereotypy v komunikaci stránek s cílem zjistit, zda 

jsou reakce žen rozdílné na základě přítomnosti ženského genderového stereotypu ve 

zkoumaném příspěvku stránky. V úvodní části práce byla nastíněna teoretická východiska 

a koncepty, ze kterých následně vycházela druhá část práce s analýzou příspěvků a 

komentářů na vybraných stránkách zvolených společností na síti Facebook.  

V analytické části práce bylo zkoumáno celkem 2 504 jednotek, z toho 358 příspěvků 

stránek a 2 146 komentářů uživatelů u těchto příspěvků na facebookových stránkách 

společností Albert, Teta, H&M a Sephora. Díky provedené analýze byly zodpovězeny a 

potvrzeny či vyvráceny stanovené výzkumné otázky a hypotézy. V první části výzkumu 

bylo dosáhnuto zjištění, že se v celé jedné čtvrtině (25 %) zkoumaných příspěvků nachází 

genderová stereotypizace žen. Při očištění báze o příspěvky, v nichž nefiguruje žena, pak 

byly nalezeny ženské genderové stereotypy v celých 75 % publikovaných příspěvků 

stránek. Tím byla zároveň potvrzena hypotéza číslo 1, jež tvrdí, že v příspěvcích řetězců na 

síti Facebook jsou využívány ženské genderové stereotypy. Při detailním pohledu na 

zastoupení příspěvků s ženským genderovým stereotypem v čase a jejich vývoj bylo 

zjištěno, že s postupem času jsou genderové stereotypy využívány intenzivněji. V roce 

2017 narostl podíl příspěvků s genderovou stereotypizací žen oproti roku 2016 o 19 %, 

v roce 2018 se pak tento podíl opět navýšil, a to o 14 %, na 28% podíl příspěvků 

s ženským genderovým stereotypem. 

Další část analýzy se soustředila na otázku, jaká kategorie genderových stereotypů žen 

je stránkami využívána nejčastěji. Bylo zjištěno, že nejčastěji, a to z celých 81 %, jsou 

zobrazeny příspěvky s genderovou stereotypizací žen z kategorie žena v domácnosti. Toto 

zjištění tak zároveň napomohlo potvrzení hypotézy která říká, že nejvyšší frekvenci 

zobrazení v příspěvcích řetězců bude mít právě tato kategorie ženy v domácnosti. Dále na 

druhém místě se 16% ve frekvenci zobrazení následuje kategorie žena se zájmem o 

přitažlivost, na místě třetím pak se 3 % kategorie žena v dekorativní roli. Při zkoumání, 

jaké konkrétní stereotypy se objevují, byla využita koncepce Ervinga Goffmana. Na tomto 
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základě pak bylo zjištěno, že největší zastoupení má stereotyp schválený odstup, konkrétně 

zobrazení emocí u ženy, který se objevuje ve 42 % příspěvků se stereotypy. Podobné 

umístění získal stereotyp ženského doteku s 38 %. Tyto dva stereotypy tak získaly nejvyšší 

zastoupení, dohromady 80 %. Zbylé příspěvky se dělí mezi stereotypy rodiny, kdy je žena 

zobrazena s dcerou, s 8 % a se 6 % stereotypy relativní velikosti a schváleného odstupu. 

Dostáváme se tak k vyvrácení hypotézy číslo 3 a zjištění, že nejčastěji zobrazovaným 

stereotypem je schválený odstup s emocemi ženy. 

V poslední částí analýzy pak byly zkoumány jednotlivé komentáře uživatelů umístěné 

u analyzovaných příspěvků. Z hlediska výskytu komentářů žen a mužů u příspěvků se 

zobrazením ženské genderové stereotypizace byl zjištěn 78% podíl komentářů žen a 22% 

podíl komentářů mužů. Toto rozdělení se pak mění při pohledu na příspěvky bez zobrazení 

genderového stereotypu, kdy klesá podíl komentářů žen na 78 % a naopak roste podíl 

mužských komentářů na 22 %. Tímto také vyvracíme hypotézu, která předpokládala u 

příspěvků s genderovým ženským stereotypem větší zastoupení reakcí žen než u příspěvků 

bez stereotypizace.  Z tohoto faktu  tak můžeme usuzovat,  že ženy na příspěvky 

zobrazující ženský genderový stereotyp reagují méně, ať již plánovitě či nevědomky, a 

muži naopak reagují více. Na toto zjištění pak navazujeme s hypotézou číslo pět která 

tvrdí, že reakce žen pod příspěvky, které obsahují genderovou stereotypizaci žen, budou 

mít převážně pozitivní valenci. Avšak ani tato hypotéza se nepotvrdila a bylo zjištěno, že 

jak u komentářů pouze žen, tak i u komentářů mužů i žen dohromady, převládají neutrální 

reakce, dále negativní a až na místě třetím jsou reakce pozitivní. Z analýzy komentářů 

pouze žen vyplývá, že rozdíly ve valenci komentářů u příspěvků se zobrazením a bez 

zobrazení ženských genderových komentářů jsou minimální. Můžeme tedy usuzovat, že 

ženy sice méně reagují na příspěvky zobrazující ženský genderový stereotyp, ale zabarvení 

jejich komentářů zůstává stejné, bez ohledu na využití ženského genderového stereotypu.  

Přínos provedeného výzkumu tkví v objektivním nastínění aktuální situace využívání 

genderových stereotypů, kdy přestože ve společnosti neustále sledujeme snahy 

upozorňovat na využívání stereotypů a jejich omezení, realita nalezená díky provedenému 

výzkumu je jiná – naopak sledujeme navyšující se trend využívání ženských genderových 

stereotypů. Zároveň však nevidíme, že by ženy na tyto stereotypy reagovaly, respektive 

jejich reakce jsou oproti očekávání spíše negativní. V návaznosti na tuto práci a provedený 

výzkum je hned několik příležitostí k dalšímu rozšíření, a to jednak v prohloubení 
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výzkumu, tak i v širším záběru a pochopení souvislostí. K rozšíření výzkumu vidí autorka 

příležitost zejména v analýze většího vzorku facebookových stránek a jejich příspěvků, 

především pak v zahrnutí také zahraničních stránek pro pochopení specifičnosti českého 

trhu, chování českých uživatelů a chování firem na českém trhu. Zároveň je zde příležitost 

v analýze vývoje zobrazování či nezobrazování ženských genderových stereotypů právě v 

porovnání s ostatními zeměmi. Prostor je zde také pro kvalitativní rozšíření analýzy, 

především pak z hlediska motivace značek k využívání nalezených genderových 

stereotypů v jejich komunikaci, ale také z pohledu uživatelů na síti, zda stereotypy 

rozeznávají a zda a jakým způsobem na ně reagují.  
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Summary 

This thesis on the topic of female gender stereotypes on the social network Facebook 

examined the presence of these stereotypes on Facebook pages primarily intended for 

women. The aim was to find out whether the stereotypes appear, in what quantities, in 

what forms and whether their use changes over time. At the same time, the reactions of 

users, especially women, to these stereotypes were analyzed to see if the responses of 

women are different based on the presence of a female gender stereotype. In the 

introduction of the thesis, there were outlined the theoretical background and concepts, 

from which the second part of the work with the analysis sources. 

In the first part of the research, it was found that gender stereotyping of women is 

found in one quarter (25%) of examined page posts. When the base was cleared of posts 

that do not include a woman, female gender stereotypes were found in 75% of the 

published posts. This also confirmed the number 1 hypothesis that women's gender 

stereotypes are used in the contributions of the chains on Facebook. Another part of the 

analysis focused on the question of what category of gender stereotypes is used most often. 

It was found that the most frequently, from a total of 81%, are posts with gender 

stereotyping of women in the category of „women at home“. At the same time, this finding 

helped to confirm the hypothesis that this category of women at home will have the highest 

frequency in analysed posts. In the last part of the analysis were analyzed user comments. 

In terms of female and male comments on female gender stereotyping, 78% of female 

comments and 22% of male comments were found. This split then changes when looking 

at posts without displaying a gender stereotype, when the share of women's comments 

decreases to 78%, while the share of male comments increases to 22%. From this fact, we 

can conclude that women respond less to posts showing the female gender stereotype, 

whether planned or unknowingly, and men are more responsive. 

The benefit of this research is in the objective outline of the current situation of the use 

of gender stereotypes. Although in general we see efforts to draw attention to the use of 

stereotypes and its limitations, the reality found by the research is different - on the 

contrary, we are observing the increasing trend of using female gender stereotypes. At the 

same time, however, we do not see that women react to these stereotypes, or rather their 

reactions are rather more negative than expected.  
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- Nová média 
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- Ženské autostereotypy  

 

3) Stránky na sociální síti Facebook 

- Využití sítě Facebook pro prezentaci značky 

- Ženy jako publikum 

- Genderové stereotypy v komunikaci značek 

 

4) Analytická část práce - analýza zobrazování genderových stereotypů 

- Metodologie 

- Představení zkoumaných stránek 
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Bibliografie, přílohy 
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příspěvky, budou získána pomocí aplikace Netvizz. Ta umožňuje stáhnout obsah vypublikovaný 

na stránce do formy datového souboru, který bude využit k další analýze. Pro reprezentaci byly 

vybrány stránky z oblasti obchodu, módy, drogerie a kosmetiky. Konkrétně ze segmentu 

maloobchodních řetězců byla vybrána společnost Albert Česká republika na základě nejvyššího 

počtu otevřených jednotek v České republice. Z oblasti prodeje drogistických výrobků byla dle 

stejného klíče vybrána drogerie Teta a v segmentu módy stránka H&M. Z oblasti prodeje 

kosmetiky bude zkoumána stránka společnosti Sephora. Jako další podkladový materiál práci 

poslouží odborná literatura a webové stránky zkoumaných řetězců. 

Metody (techniky) zpracování materiálu: 

Pro zpracování materiálů v rámci praktické části diplomové práce byla zvolena kvantitativní 

obsahová analýza. Analyzována je prezentace vybraných stránek na sociální síti Facebook. Práce 

bude analyzovat nejen výskyt gendrových stereotypů, ale také jejich výskyt v čase a genderové 

autostereotypy žen v diskuzích pod příspěvky.. 

Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech 
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CIMLER, Petr a Dana ZADRAŽILOVÁ. Retail management. Praha: Management Press, 2007. 

ISBN 978-80-7261-167-6. 
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GOFFMAN, Erving. Gender advertisements. New York: Harper Torchbooks, 1987. ISBN 

0061320765. 

Tato monografie pojednává o základních problémech genderu a jeho spojení se zobrazování v 

tištěných reklamách. Titul pochází z roku 1987, což v práci umožní sledovat také vývoj 

zobrazování genderových stereotypů v čase. 

 

HUNSINGER, Jeremy a Theresa SENFT. The Social Media Handbook. Hoboken: Taylor and 

Francis, 2013. ISBN 9781135949747. 

Učebnice, jejímž hlavním cílem je představit sociální média a jejich vliv na naše vnímání světa 

internetu a našich každodenních životů. Každá z kapitol v knize se snaží představit nový přístup k 

vnímání vlivu sociálních médií a uvést nová paradigma pro další zamyšlení. Pro práci bude využit 

popis prezentace genderu na sociálních médiích a rozdílnost tohoto světa oproti reálnému.  

 

LIM, Jeen-Su, John H. HEINRICHS a Kee-Sook LIM. Gender and Hedonic Usage Motive 

Differences in Social Media Site Usage Behavior. Journal of Global Marketing [online]. 2017, 

30(3), 161-173 [cit. 2018-05-13]. DOI: 10.1080/08911762.2017.1308615. ISSN 0891-1762.  

Studie s cílem popsat vliv genderu na chování uživatelů sociálních médií. Práce se mimo jiné 

zabývá rozdílností v komunikaci genderů a také rozdílného vnímání obsahů na sociálních médií 

na základě genderu. Dozvídáme se možné rozdílnosti v chování genderu na sociálních médiích, ale 

také samotná rozdílná očekávání v jejich využívání. 

 

MILLER, Daniel, et al. How the World Changed Social Media. 1st ed., vol. 1, UCL Press, 2016. 

JSTOR, www.jstor.org/stable/j.ctt1g69z35. ISBN 978-19-1063-449-3. 

Ttul ze séria zkoumání vlivu moderní doby na komunity po celém světe. Konkrétně tato kniha se 

věnuje sociálním médiím a jejich vlivu na gender, politiku a vzdělání.Jedním z řešených témat je 

také nerovnoprávnost pohlaví v off-line světě a neschopnost jejího vyrovnání skrze svět online. V 

práci bude využit popis vlivu sociálních sítí na gender a genderové normy. 

 

PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-

1742-1.  

Autor titulu představuje tématiku nových médií a sociálních sítí s diskuzí nad jejich praktickým 

využitím. Titul se věnuje jednak charakteristice nových médií, tak praktickému využití a jejich 

historii. Prostor je věnován také historii a charakteristice sociální sítě Facebook. 

 

VALDROVÁ, Jana. Gender a společnost. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2006. 

ISBN 8070448083. 
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Autorka odborného učebního materiálu se soustředí na definici základních pojmů a otázek v 

oblasti genderu a formování genderové identity jedince. Pro práci bude využito rozdělení 

genderových stereotypů, které autorka uvádí. 

 

OAKLEYOVÁ, Ann. Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-403- 6. 

Autorka se věnuje problematice kulturního působení na jedince a vytváření pohlavních rolí. 

Představuje základní problematiku genderu a čerpá informace a praktické příklady z oblastí 

sociologie, psychologie či antropologie.  

 

SHI, Si, Yang CHEN a Wing S. CHOW. Key values driving continued interaction on brand pages 

in social media: An examination across genders. Computers in Human Behavior [online]. 2016, 

62, 578-589 [cit. 2018-05-13]. DOI: 10.1016/j.chb.2016.04.017. ISSN 07475632.  

Tento článek se věnuje vztahu stránek společností na sociálních sítích k hodnotám jejich uživatelů 

a jak je tento vztah ovlivňován otázkou genderu. Pro práci bude využit především úvod do 

problematiky genderu na značkových stránkách na sociálních sítích a představení možnosti 

rozdílného vnímání jejich obsahu v závislosti na genderu.  

 

TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 

2010. ISBN 978-80-7367-683-4. 

Titul předestírá možné metody určené k výzkumu mediálních sdělení. Různé metody výzkumu 

jsou pak prakticky představeny na ukázkách z českých médií.  

 

WOOD, Julia T. Gendered lives: communication, gender, and culture. 10th ed. Boston, MA: 

Wadsworth/Cengage, 2011. ISBN 9781111346485. 

Julia T. Wood v publikaci představuje způsob, jakým je naše vnímání genderu ovlivňováno a 

vytvářeno současnou kulturou. Autorka se zabývá problematikou genderu mužského i ženského a 

také nastiňuje, jak média, jako nejsilnější přesvědčovací nástroj, utváří naše představy o genderu. 

Toto představení bude využito k účelům práce společně s popisem zobrazování genderových 

stereotypů, které reflektují a udržují sociálně podporované názory na gender. 

  

 

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, 
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Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Vedoucí diplomové práce 

PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.  
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2013. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studií. 

Vedoucí práce Trampota, Tomáš. 
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TEZE JE NUTNO ODEVZDAT VYTIŠTĚNÉ, PODEPSANÉ A VE DVOU VYHOTOVENÍCH DO TERMÍNU 

UVEDENÉHO V HARMONOGRAMU PŘÍSLUŠNÉHO AKADEMICKÉHO ROKU, A TO PROSTŘEDNICTVÍM 

PODATELNY FSV UK. PŘIJATÉ TEZE JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT V SEKRETARIÁTU PŘÍSLUŠNÉ 

KATEDRY A NECHAT VEVÁZAT DO OBOU VÝTISKŮ DIPLOMOVÉ PRÁCE.  

 

TEZE SCHVALUJE GARANT PŘÍSLUŠNÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU/OBORU. 

 

  



 
 

 
 

82 

Seznam příloh 
 

Příloha č. 1: Kódovací kniha (tabulka) 

Příloha č. 2: Kódovací instrukce (text) 

Příloha č. 3: Ukázky zobrazení ženských genderových stereotypů na zkoumaných 

stránkách (obrázky) 

  



 
 

 
 

83 

Příloha č. 1 – Kódovací kniha 
 

Název výzkumu: Genderové stereotypy v komunikaci obchodních řetězců na sociální síti 

Facebook  

Metoda: Kvantitativní obsahová analýza vybraných příspěvků a komentářů na sociální síti 

Facebook 

 

Přehled proměnných 

1. Číslo příspěvku 

2. Médium 

3. Datum příspěvku 

4. Typ příspěvku 

5. Přítomnost ženské osoby v příspěvku 

6. Zobrazení nejvýraznějšího stereotypu ženského genderu dle Plakoyiannaki 

7. Hlavní projev stereotypu ženy v domácnosti 

8. Bližší specifikace nejvýraznějšího zobrazení stereotypu relativní velikost 

9. Bližší specifikace hlavního zobrazení stereotypu ženský dotek 

10. Bližší specifikace hlavního zobrazení stereotypu hierarchie pozice 

11. Bližší specifikace hlavního stereotypu rodina – žena s dcerou 

12. Bližší specifikace hlavního stereotypu rodina – muž se synem 

13. Hlavní projev nejsilnější emoce u ženy 

14. Bližší specifikace nejvýraznějšího zobrazení stereotypu schváleného odstupu – fyzický 

kontakt ženy 

15. Celkový počet komentářů u příspěvku 

16. Počet komentářů žen u příspěvku 

17. Počet komentářů mužů u příspěvku 

1. Číslo komentáře 

2. Médium 

3. Číslo příspěvku dle analýzy 1 

4. Pohlaví autora komentáře 

5. Valence komentáře 

KÓDOVACÍ KNIHA 

1. část analýzy – stereotypy v příspěvcích řetězců 

ID NÁZEV PROMĚNNÉ ČÍSLO KÓD 

1 Číslo příspěvku  čísla v pořadí od 1 

2 Médium 1 Albert 

2 Teta 

3 H&M 

4 Sephora 

3 Datum příspěvku  DD.MM.RRRR 



 
 

 
 

84 

4 Typ příspěvku 

  

1 Fotka 

2 Video 

3 Fotoalbum 

4 Odkaz s fotkou 

5 Odkaz bez fotky 

6 Pouze text 

7 Událost 

8 Jiný 

5 Ženská osoba v příspěvku 0 Není uvedena žádná osoba 

1 Žena je přítomna 

2 Žena není přítomna, pouze 

muž 

3 Žena není přítomna, pouze 

dítě 

4 Není možné určit pohlaví 

osoby 

6 Zobrazení stereotypu dle Plakoyiannaky 1 Žena závislá 

2 Žena v domácnosti 

3 Žena v dekorativní roli 

4 Žena se zájmem o 

přitažlivost 

0 Žádný z výše uvedených 

stereotypů 

7 Projev stereotypu ženy v domácnost 1 Příprava jídla 

2 Úklid domácnosti 

3 Práce na zahradě 

4 Praní prádla 

5 Oprava domácnost 

6 Nákupy 

7 Péče o dítě 

8 Péče o zvíře 

9 Péče při jídle a po jídle 

10 Jízda v autě - spolujezdec 

11 Konverzace s mužem 
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12 Sport 

13 Prezentace jídla 

14 Jiné 

0 Není uvedeno 

8 Bližší specifikace – relativní velikost 1 Muž je vyšší než žena 

2 Muž je nižší než žena 

3 Nelze určit 

0 Nelze aplikovat 

9 Bližší specifikace – ženský dotek 1 Žena drží produkt 

2 Žena se produktu téměř 

dotýká 

3 Žena se produktu dotýká 

tváří 

4 Žena se dotýká sebe 

sama 

0 Žena se nedotýká 

10 Bližší specifikace – hierarchie pozice 

  

1 Žena v podřízené roli 

2 Žena v roli žáka 

3 Žena ve vedoucí roli 

v domácnosti 

0 Nelze aplikovat 

11 Bližší specifikace rodina – žena zobrazena 

s dcerou 

1 Ano 

2 Ne 

12 Bližší specifikace rodina – muž zobrazen 

se synem 

1 Ano 

2 Ne 

0 Muž není zobrazen se 

synem 

13 Projev emocí u ženy 1 Radost 

2 Hněv 

3 Strach 

4 Překvapení 

5 Znechucení 
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6 Smutek 

7 Pohrdání 

8 Emoce nejsou vyjádřeny 

9 Emoce nelze rozeznat 

14 Bližší specifikace schválený odstup – 

fyzický kontakt ženy 

1 Žena se mazlí či tulí k 

muži 

2 Žena se mazlí či tulí s 

dítětem 

3 Žena se opírá o muže 

0 Nelze aplikovat 

15 Celkový počet komentářů u příspěvku 

  

 Vypiš číslicí součet 

všech komentářů u 

zkoumaného příspěvku 

16 Celkový počet komentářů autorů ženského 

pohlaví 

 Vypiš číslicí součet 

všech komentářů u 

zkoumaného příspěvku 

od žen. 

17 Celkový počet komentářů autorů 

mužského pohlaví 

 Vypiš číslicí součet 

všech komentářů u 

zkoumaného příspěvku 

od mužů. 

2. část analýzy – reakce žen v komentářích a autostereotypy 

1 Číslo komentáře  čísla v pořadí od 1 

2 Médium 1 Albert 

2 Teta 

3 H&M 

4 Sephora 

3 Číslo příspěvku dle analýzy 1  Číslo zkoumaného 

příspěvku dle analýz č. 1 

4 Pohlaví autora komentáře 1 Žena 

2 Muž 

0 Není možné zařadit 
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5 Valence komentáře 1 Pozitivní 

2 Neutrální 

3 Negativní 

0 Není možné určit 
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Příloha č. 2 – Kódovací instrukce 
 

Název výzkumu: Genderové stereotypy v komunikaci obchodních řetězců na sociální síti 

Facebook  

Metoda: Kvantitativní obsahová analýza vybraných příspěvků a komentářů na sociální síti 

Facebook 

 

1. ČÍSLO PŘÍSPĚVKU 

Jedinečný identifikátor každého příspěvku pro snadnou identifikaci. Čísla v pořadí od 

1. 

2. MÉDIUM 

Identifikace konkrétní zkoumané facebookové stránky společnosti, která skrze tuto 

stránku komunikuje s uživateli. Jednotlivé kódy jsou:  

1) Albert, 

2) Teta, 

3) H&M, 

4) Sephora. 

3. DATUM PŘÍSPĚVKU (ve formátu dd.mm.rrrr) 

Zapisujeme datum zveřejnění příspěvku v úplném formátu DD.MM.RRRR, například 

27.02.2012. 

4. TYP PŘÍSPĚVKU 

Určení formy příspěvku, který stránka využívá ke komunikaci s uživateli na 

Facebooku. Jedná se o základní formáty, které na síti Facebook může stránka ke 

komunikaci s uživateli využít. V případě, že nelze typ příspěvku rozeznat, kódujeme 

příspěvek jako „jiný“ typ.  

1) fotka – samotná fotografie nebo fotografie s textem, 

2) video – samotné video nebo video s textem, 

3) fotoalbum – soubor fotografií v jednom příspěvku s vlastním názvem, 

4) odkaz s fotkou – fotografie sloužící jako hypertextový odkaz, s nebo bez textu u 

příspěvku, 

5) odkaz bez fotky – pouze hypertextový odkaz v textu bez vizuálního doprovodu, 

6) pouze text – textový příspěvek bez fotografie 

7) událost – upoutávka na událost analyzované stránky, s nebo bez fotky, 

8) jiný – příspěvek bez možnosti přesného určení. 
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5. PŘÍTOMNOST ŽENSKÉ OSOBY V PŘÍSPĚVKU 

Je v příspěvku zobrazena žena? 

 0)  Není uvedena žádná osoba – přesouváme se k otázce č. 15. 

1) Žena je přítomna – ženu rozeznáme podle obecně známých kritérií a identifikátorů 

mužského a ženského vzhledu, to zn. má vyvinutá ňadra, nemá obličej pokrytý 

vousy, hladké tělo bez výrazného pokrytí ochlupením a další obecné fyzické 

předpoklady spojované se vzhledem ženy. 

2) Žena není přítomna, pouze muž – hlavní osobou v příspěvku je muž, jeho 

přítomnost je určena na základě obecně známých kritérií pro popis muže, to zn. 

muskulární postava, v porovnání se ženou tvrdší rysy, ve většině případů krátké 

vlasy, tvář může být pokryta vousy, tělo bývá pokryto ochlupením. Přesouváme se 

k otázce č. 12. 

3) Žena není přítomna, pouze dítě – hlavní osobou v příspěvku je dítě. Dítě je 

vizuálně rozpoznatelné dle výšky, mladistvého vzhledu, to zn. neprojevuje výrazné 

znaky spojované s mužem či ženou, viz body 1 a 2. Přesouváme se k otázce č. 15. 

4) Není možné určit pohlaví osoby – dle obecně známých identifikátorů mužského a 

ženského pohlaví a bodů výše není možné rozeznat příslušnost k ženskému či 

mužskému pohlaví, případně si nejsi jistý, například transvestitismus – 

přesouváme se k otázce č. 15. 

6. ZOBRAZENÍ NEJVÝRAZNĚJŠÍHO STEREOTYPU DLE 

PLAKOYIANNAKI 

Analyzujeme příspěvek na základě koncepce zobrazování ženských stereotypů v online 

prostředí autorky Plakoyiannaki. Za nejvýraznější stereotypní zobrazení považujeme 

to, které je vidno ve středu výjevu, opakuje se nejčastěji nebo je mu věnována největší 

část textu. Identifikujeme následující zobrazení ženy v příspěvku stránky:  

1) Žena závislá – žena je závislá na mužské ochraně či pomoci. Žena se snaží za 

muže schovat, ptá se muže na souhlas apod. Žena může být také zobrazena jako 

neschopna udělat vlastní rozhodnutí.  

2) Žena v domácnosti – žena je zobrazena jako pečující manželka, starajíc se o muže 

či domácnost. Hlavním místem působnosti ženy je domácnost, jejím hlavním 

bodem zájmu péče o ni, děti či muže.   

3) Žena v dekorativní roli – žena je prezentována jako sexuální objekt, jejím hlavním 

zájmem je vyvolat zájem v muži. Úkolem ženy v dekorativní roli je upoutat 

pozornost především fyzickým chováním, zejména pak vzhledem.  
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4) Žena se zájmem o přitažlivost – žena se zajímá především o produkty pro krásu, 

fyzický vzhled je pro ni velmi důležitý.  

0)  Žádný z výše uvedených stereotypů  

7. HLAVNÍ PROJEV STEREOTYPU ŽENY V DOMÁCNOSTI 

Pokud předchozí proměnná č. 6 nabývá hodnot 1 nebo 2, pak kódujeme, jakou 

konkrétní aktivitu v péči o muže, domácnost, či dítě žena vykonává. Za hlavní projev 

stereotypu ženy v domácnosti považujeme ten, který je zobrazen ve středu výjevu, 

opakuje se nejčastěji nebo je mu věnována největší část textu. Zahrnuty jsou 

následující proměnné:  

1) Příprava jídla – žena je v kuchyni či mimo kuchyň a připravuje pokrm. 

2) Úklid domácnosti – žena jakýmkoli způsobem vykonává úklid domácnosti, 

v jakémkoli místě domácnosti, a vykonává jakoukoli aktivitu obecně označovanou 

za úklidovou. 

3) Práce na zahradě - žena jakýmkoli způsobem vykonává úklid či údržbu zahrady 

obecně označovanou za aktivitu na zahradě. 

4) Praní prádla – žena vykonává činnost spojenou s péči o prádlo, tedy prádlo i) pere 

v pračce, ii) věší na prádelní šňůru či jinak suší, iii) žehlí, iv) skládá či ukládá. 

5) Oprava domácnosti – žena je zobrazena v roli správce domácnosti, kdy vykonává 

v domácnosti jakoukoli opravu. Tedy například opravuje kohoutek v umyvadle 

apod. 

6) Nákupy – žena provádí nákup. Ve většině případů je zobrazena v obchodě 

s nákupním košíkem, nákup ale může provádět také v internetovém obchodě přes 

počítač či mobilní telefon.  

7) Péče o dítě – žena jako hlavní pečovatel o dítě. Je vyobrazena v interakci s dítětem, 

tedy pro dítě vaří, dítě koupe či jinak opečovává, přebaluje, krmí, s dítětem si také 

povídá, hraje hru či jinak interaguje. 

8) Péče o zvíře – stejné aktivity jako v hodnotě číslo 7, v péči o zvíře.  

9) Péče při jídle (servírování) a po jídle (úklid) – žena přináší či chystá jídlo na stůl 

nebo jídlo sklízí ze stolu. 

10) Jízda v autě – žena v autě zobrazena jako cestující, zatímco funkci řidiče vykonává 

muž.  

11) Konverzace s mužem – žena je zachycena při konverzaci s mužem. 

12) Sport – žena je zachycena při pohybové aktivitě. 

13) Prezentace jídla – žena vykonává prezentaci. Jídlo většinou drží v ruce a dává ho 

na obdiv ostatním. Předpokládá se, že žena je autorkou daného pokrmu. 
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14) Jiné – žena v domácnosti je zobrazena při jiné aktivitě než je v bodech výše 

specifikováno. Vypiš poznámkou aktivitu. 

0) Není uvedeno – proměnná č. 6 nenabývá hodnot 1 nebo 2. 

8. BLIŽŠÍ SPECIFIKACE – NEJVÝRAZNĚJŠÍHO ZOBRAZENÍ RELATIVNÍ 

VELIKOSTI 

V této části hledáme bližší specifikaci stereotypu dle Ervinga Goffmana nazvaného 

relativní velikost, pokud se v příspěvku objevuje. Za hlavní stereotypní zobrazení 

relativní velikosti považujeme to, které je zobrazeno ve středu výjevu, opakuje se 

nejčastěji nebo je mu věnována největší část textu. 

1) Muž je vyšší než žena – ve výjevu je muž vyšší než žena.  

2) Muž je nižší než žena – ve výjevu je muž nižší než žena, 

3) Nelze určit – je přítomna žena i muž, ale nelze usoudit velikost postav, 

0) Nelze aplikovat – daný stereotyp se nevyskytuje. 

9. BLIŽŠÍ SPECIFIKACE – HLAVNÍ ZOBRAZENÍ ŽENSKÉHO DOTEKU 

V této otázce hledáme bližší specifikaci stereotypu dle Ervinga Goffmana nazvaného 

ženský dotek. Za hlavní stereotypní zobrazení ženského doteku považujeme to, které je 

zobrazeno ve středu výjevu, opakuje se nejčastěji nebo je mu věnována největší část 

textu. 

1) Žena drží produkt – žena viditelně produkt, který je středem pozornosti, drží jej 

v jedné či v obou rukou. Produkt je držen tak, aby byl lépe viditelný. Žena 

například drží v ruce prostředek na mytí nádobí, který ukazuje. 

2) Žena se produktu téměř dotýká, ale ne zcela – žena se na první pohled lehce, ale ne 

zcela, dotýká produktu, viz kód číslo 1. Na produkt ukazuje či k němu napíná ruce. 

3) Žena se produktu dotýká tváří – viz kód číslo 1, avšak žena se produktu dotýká 

tváří, a tím na něj upozorňuje. 

4) Žena se dotýká sebe sama jako delikátní věci – žena se namísto produktu dotýká 

rukama sama sebe. 

0) Žena se nedotýká. 

10. BLIŽŠÍ SPECIFIKACE – HLAVNÍ ZOBRAZENÍ HIRERARCHIE POZICE 

V této otázce hledáme bližší specifikaci stereotypu dle Ervinga Goffmana nazvaného 

hierarchie pozice. Za hlavní stereotypní zobrazení hierarchie pozice považujeme to, jež 

je zobrazeno ve středu výjevu, opakuje se nejčastěji nebo je mu věnována největší část 

textu. 
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1) Žena je uvedena v podřízené roli – žena zobrazena v sociálně nižší roli oproti 

muži,  například muž jako lékař a žena jako sestřička. Muž je vedoucím ženy. 

2) Žena je uvedena v roli žáka – muž je zobrazen jako učitel či instruktor, kdy se na 

pozici žáka či učeného nachází žena. Muž tedy například ženu učí řídit automobil 

či hrát stolní tenis.  

3) Žena je ve vedoucí roli, ale pouze v kuchyni, dětském pokoji či při úklidu – žena je 

zobrazena jako instruktorka ve „svém“ domácím prostředí. Zde je ona zobrazena 

v pozici učitele muže, kterého například učí vařit pokrm či používat domácí 

vysavač. 

0) nelze aplikovat – daný stereotyp se nevyskytuje. Žena je uvedena sama,  ve výjevu 

jsou pouze ženy, žena je zobrazena v nadřízené roli, v roli učitele mimo kuchyň, 

dětský pokoj či při úklidu. 

11. HLAVNÍ SPECIFIKACE RODINA – ŽENA ZOBRAZENA S DCEROU 

V této otázce hledáme bližší specifikaci stereotypu nazvaného rodina, konkrétně ženu 

v těsném vztahu s dcerou – žena je zobrazena poblíž dívky, pravděpodobně dcery. 

S dcerou si může například povídat, hrát hru, vařit, uklízet, mazlit a podobně. Za hlavní 

stereotypní zobrazení ženy s dcerou považujeme to, jež je zobrazeno ve středu výjevu, 

opakuje se nejčastěji nebo je mu věnována největší část textu. 

1) Ano; 

2) Ne. 

12. HLAVNÍ SPECIFIKACE RODINA – MUŽ ZOBRAZEN SE SYNEM 

V této otázce hledáme bližší specifikaci stereotypu nazvaného rodina, konkrétně muž 

ve vztahu se synem. Muž vykazuje podobné chování jako žena v bodě číslo 1, nicméně 

je spojen s chlapcem, kdy předpokládáme, že se jedná o syna. Muž může být se synem 

zobrazen ve hře nebo souboji, například se mohou přetahovat, hrát páku a dále. Za 

hlavní stereotypní zobrazení muže se synem považujeme to, jež je zobrazeno ve středu 

výjevu, opakuje se nejčastěji nebo je mu věnována největší část textu. Následně se 

přesouváme k otázce č. 15. 

1) Ano 

2) Ne 

0) Muž není zobrazen se synem. 

13. HLAVNÍ PROJEV EMOCÍ U ŽENY – VYJÁDŘENÍ NEJSILNĚJŠÍ EMOCE 

Dle klasifikace emocí podle Paula Ekmana sledujeme vyjádření emocí v ženské tváři. 

Hlavní zobrazení emocí sledujeme u hlavní ženy ve výjevu, tedy u ženy zobrazené ve 
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středu výjevu, jež se objevuje s největší frekvencí a jež zabírá největší prostor. 

Sledujeme nejvýraznější emoci, jež se zobrazuje nejčastěji. 

1) Radost – nejsnáze rozpoznatelná emoce dle úst. Osoba má pootevřená či do široka 

otevřená ústa, koutky úst jsou zataženy nahoru nad úroveň linky úst. Úsměv se 

může pohybovat od náznaku úsměvu, kdy jsou rty u sebe, ale koutky přizvednuté, 

až po široký úsměv, kdy jsou rty od sebe a osoba ukazuje zuby. Nadzvedlé líce 

díky úsměvu shrnují kůži pod očima, čímž vytváří pod očima jemné vrásky 

smíchu.  

2) Hněv – obočí osoby je přitažené silně k sobě a dolů směrem k očím, mezi obočím 

mohou vzniknout vertikální vrásky. Pohled osoby je přímý a napjatý, oční bulvy 

mohou být vypoulené. Rty mohou být buď pěvně sepjaté do jedné linky, nebo jsou 

ústa otevřená ve tvaru čtverce, často jsou ukázané zuby. Druhá pozice se objevuje 

především při doplnění postoje řečí. Nos je stažený směrem k ústům, nosní nozdry 

mohou být doširoka rozevřené.  

3) Strach – typickým znakem je pozdvižené obočí, obočí jsou však stažená u sebe, 

tento pohyb vytváří na čele horizontální vrásky. Oči jsou široce otevřené, až 

vyvalené, horní víčko je natolik otevřené, až je viditelné horní část bělma nad 

duhovkou. Ústa jsou často zcela otevřená, osoba ukazuje zuby, koutky pst často 

směřují dolu. 

4) Překvapení – podobné vyjádření, jako u strachu. Obočí je však tvarováno do 

oblouku, tím vytváří podlouhlé horizontální vrásky po celé ploše čela. Oči jsou 

opět doširoka otevřené, odhalují bělmo. Ústa mohou být uzavřená nebo pootevřená 

a odhalují zuby, koutky však zůstávají ve stejné úrovni s čarou úst nebo jsou lehce 

zdvižené. 

5) Znechucení – výraz sledujeme především kolem úst, horní ret osoby je zdvižený, 

často odhaluje horní řádku zubů. Tento postoj horního rtu doprovází vrásky po 

stranách a hřbetu nosu. Poloha tváří je změněna, jsou stažené směrem vzhůru 

k očím. Můžeme sledovat vrásky na čele.  

6) Smutek – sledovaná osoba má pokleslá oční víčka a také pohled, často se objevuje 

zúžení či zvlhčení očí. Na obočí pozorujeme na vnitřní straně zešikmení směrem 

dovnitř, to vytváří na čele pozvednutí svalů a tvorbu vrásek. Koutky úst jsou mírně 

či výrazně staženy dolů. 

7) Pohrdání – výraz opět nejsilněji sledujeme v okolí úst. Nejčastějším projevem je 

lehké nazvednuté koutku úst. Rty však bývají stažené k sobě, na straně zvednutého 

koutku však mohou ukazovat řadu zubů. Na straně zdviženého koutku vzniká 

vráska po straně tváře od koutku až k oku. Oční víčka jsou přivřená. 
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8) Emoce nejsou vyjádřeny – svaly ve tváři osoby jsou uvolněné, bez napnutí či 

napětí. Koutky rtů jsou ve stejné úrovni, jako uzavřená linka rtů. Osoba drží rty 

semknutí v jedné lince. 

9) Emoce nelze rozeznat. 

14.  BLIŽŠÍ SPECIFIKACE NEJVÝRAZNĚJŠÍHO ZOBRAZENÍ 

SCHVÁLENÉHO ODSTUPU – FYZICKÝ KONTAKT ŽENY 

Za nejvýraznější stereotypní zobrazení schváleného odstupu, konkrétně pak 

zobrazení ženy ve zranitelné roli, kdy se fyzicky dotýká jiné osoby, považujeme to, 

co je zobrazeno ve středu výjevu, opakuje se nejčastěji nebo je mu věnována 

největší část textu. 

1) Žena se mazlí či tulí s mužem – žena se emotivně tiskne k muži, mazlí se s ním, či 

ho objímá. Může být naznačeno pouze objetím rukama, celým tělem či mazlením 

pomocí obličeje. 

2) Žena se mazlí či tulí s dítětem – žena se emotivně tiskne k dítěti, mazlí se s ním, či 

ho objímá. Může být naznačeno pouze objetím rukama, celým tělem či mazlením 

pomocí obličeje. 

3) Žena se opírá o muže – opírá se či jinak přenáší váhu na muže. Může být 

zachyceno ve stoji či v sedě. 

0) Nelze aplikovat – daný stereotyp se nevyskytuje. 

15. CELKOVÝ POČET KOMENTÁŘŮ U PŘÍSPĚVKU 

Vypiš číslicí součet všech komentářů u zkoumaného příspěvku. 

16.  POČET KOMENTÁŘŮ ŽEN U PŘÍSPĚVKU  

Vypiš číslicí součet všech komentářů autorek ženského pohlaví u zkoumaného 

příspěvku. Autorku ženského pohlaví rozeznej na základě jména u jejího profilu, dle 

obecně známých faktorů určujících ženské jméno. 

17.  POČET KOMENTÁŘŮ MUŽŮ U PŘÍSPĚVKU  

Vypiš číslicí součet všech komentářů autorů mužského pohlaví u zkoumaného 

příspěvku. Autora mužského pohlaví rozeznej na základě jména u jeho profilu, dle 

obecně známých faktorů určujících mužské jméno. 

2. část analýzy – reakce žen v komentářích a autostereotypy 

1. ČÍSLO KOMENTÁŘE 

Vypiš číslo komentáře pro snadnou identifikaci – čísla v pořadí od 1 a výše. 

 

 



 
 

 
 

95 

2. MÉDIUM 

Identifikace konkrétní zkoumané facebookové stránky společnosti, která skrze tuto 

stránku komunikuje s uživateli. Jednotlivé kódy jsou:  

1) Albert, 

2) Teta, 

3) H&M, 

4) Sephora. 

3. ČÍSLO PŘÍSPĚVKU DLE ANALÝZY 1 

Vypiš číslicí číslo příspěvku, u kterého se zkoumaný komentář objevuje, dle první části 

analýzy z otázky číslo 1. 

4. POHLAVÍ AUTORA KOMENTÁŘE  

Autory ženského a mužského pohlaví rozeznej na základě jména u jeho profilu, dle 

obecně známých faktorů určujících mužské a ženské jméno. 

5. VALENCE KOMENTÁŘE 

Celkové vyznění komentáře hodnocené na úrovni škály pozitivní až negativní. Pokud 

není možné určit valenci komentáře, značíme tento fakt jako „není možné určit“. 

V pozitivním komentáři projevuje autor radost, chválí příspěvek, respektive 

komunikaci, komentář obsahuje obecně chápané prvky, jež vyjadřují souhlas či 

pozitivní pocity. U negativního komentáře vyjadřuje autor nespokojenost, nesouhlas, 

může využívat pejorativní výrazy, kritizuje obsah sdělení v příspěvku či se vyjadřuje 

jiným způsobem, jež je obecně chápán jako negativní. V neutrálním komentáři se 

nenachází hodnotící konotace, komentář neobsahuje pozitivní ani negativní prvky 

popsané výše.  
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Příloha č. 3 – Ukázky příspěvků zobrazující ženské genderové stereotypy 

Relativní velikost 

 

Obrázek č. 27: Příklad stereotypu relativní 

velikost, zdroj: Facebook stránka H&M. 

 

Obrázek č. 28: Příklad stereotypu relativní velikost, zdroj: 

Facebook stránka H&M. 

Ženský dotek 

 

Obrázek č. 29: Příklad stereotypu ženský 

dotek – žena se produktu dotýká tváří, zdroj: 

Facebook stránka Sephora. 

 

Obrázek č. 30: Příklad stereotypu ženský dotek – žena se 

dotýká sebe sama, zdroj: Facebook stránka H&M. 
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Obrázek č. 31: Příklad stereotypu ženský 

dotek – žena se dotýká sebe sama, zdroj: 

Facebook stránka Sephora. 

 

Obrázek č. 32: Příklad stereotypu ženský dotek – žena se 

dotýká sebe sama, zdroj: Facebook stránka Sephora. 

Rodina 

 
Obrázek č. 33: Příklad stereotypu rodina – žena 

zobrazená s dcerou, zdroj: Facebook stránka 

Albert. 

 
Obrázek č. 34: Příklad stereotypu rodina – žena 

zobrazená s dcerou, zdroj: Facebook stránka H&M. 
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Schválený odstup 

 
Obrázek č. 35: Příklad stereotypu schválený 

odstup – ženiny emoce (radost), zdroj: 

Facebook stránka Albert. 

 
Obrázek č. 36: Příklad stereotypu schválený odstup – žena 

se mazlí s dítětem, zdroj: Facebook stránka H&M. 

 

Žena v domácnosti a dekorativní roli 

 
Obrázek č. 37: Příklad stereotypu žena v 

domácnosti – příprava jídla, zdroj: Facebook 

stránka Albert. 

 
Obrázek č. 38: Příklad stereotypu žena v dekorativní 

roli, zdroj: Facebook stránka Albert. 

 

 
 


