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Anotace 

Tato bakalářská práce se věnuje rozdílům mezi českou a americkou kulturou, které následně 

zapříčiňují odlišné zpracování problematiky menšin v reklamě. Zaměřuje se na 

multikulturalismus a novodobé společenské fenomény, konkrétně politickou korektnost a 

mikroagrese. Cílem práce je popsat přístup českých mileniálů k tomuto tématu. Pro výzkum 

byla zvolena metoda polostrukturovaných rozhovorů. Hlavní zjištění výzkumu se týkají nízké 

citlivosti mileniálů na problematiku menšin a jejich postoje k zasahování politické korektnosti 

do reklamy.   

 

Annotation 

This thesis focuses on the differences between Czech and American culture which subsequently 

cause a different approach to minority issues in advertising. The thesis focuses on 

multiculturalism and modern social phenomena, specifically political correctness and 

microaggression. The aim of this thesis is to describe the approach of Czech millennials to this 

topic. Semi-structured interview was chosen as the research method. The main findings of the 

thesis relate to the sensitivity of millennials to the minority issue and their attitudes to the 

interference of political correctness into advertising. 
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1 Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá rozdíly mezi českou a americkou kulturou, které následně 

zapříčiňují odlišné zpracování menšinové otázky v reklamě. Tuto problematiku jsem si vybrala 

z toho důvodu, že politická korektnost a další fenomény jsou dnes aktuálním tématem a pro 

správnou marketingovou komunikaci je důležité zohledňovat kulturní specifika. Prvním 

impulzem pro výběr tohoto tématu byl můj zájem o nalezení důvodu, proč v české reklamě 

vyvolává využití Afroameričana negativní reakce, a naopak v americké reklamě je s jistou 

nadsázkou zobrazení co největšího množství menšin a etnik povinností. Českou republiku jsem 

se rozhodla srovnat právě se Spojenými státy americkými, jelikož se jedná o zemi, která je svým 

přístupem k menšinám specifická a také v ní většina novodobých fenoménů vzniká.  

V první části práce popíšu základní pojmy, které se tématu týkají. Jedná se o pojmy jako 

je kultura a multikulturalismus. Pro porovnání kultur využiji typologii národních kultur 

sociologa Geerta Hostedeho, která pomůže nastínit rozdíly, které mezi zeměmi panují a které 

mají vliv na to, jak obě společnosti přistupují k menšinám. Dále se zaměřím na historické 

odlišnosti mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými z pohledu multikulturalismu. 

Obě země se zásadně liší tím, jak v historii přistupovaly k menšinám a jak se vůbec s menšinami 

dostávaly do styku. 

Následná část práce popisuje novodobé fenomény v americké společnosti, mezi něž se 

řadí politická korektnost a mikroagrese. Práce se věnuje vzniku těchto fenoménů, jejich vývoji 

a dopadu na společnost. Jelikož se jedná o témata, která jsou teoreticky těžce definovatelná a 

jsou do značné míry kontroverzní, pokusím se je popsat jak z pohledu zastánců, tak i odpůrců. 

Práce se dále zabývá proměnami názorů a postojů americké generace mileniálů.   

V závěru první části se zaměřím na reklamu, jelikož ta je v dnešní době důležitou 

součástí marketingové komunikace a měla by do sebe reflektovat kulturní situaci v dané zemi. 

Uvedu čtyři příklady konkrétních marketingových kampaní, které vyvolaly ve společnosti 

diskuze právě z pohledu práce s menšinami.   

První část práce se zaobírá hlavně americkou společností a fenomény, které se v ní 

objevují, a to hlavně u generace mileniálů. Jelikož tato témata nebyla v českém kontextu 

prozatím dostatečně popsána a zmapována, klade si praktická část za cíl přiblížit přístup 

českých mileniálů a zaměřuje se na to, jakým způsobem vnímají etická témata a zda se jejich 

vnímání liší od vnímání amerických mileniálů, které bude popsáno v první části práce. V práci 
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jsou dále popsány výsledky osmi hloubkových rozhovorů s respondenty z generace mileniálů 

a poslední část se věnuje diskuzi zjištění a porovnává je s poznatky z teoretické části.  

Z důvodu hlubšího vhledu do problematiky v průběhu psaní této práce, došlo v 

některých aspektech k odklonu od teze. V první řadě došlo k zaměření pozornosti práce na 

menšiny národnostní a částečně i na menšinu pohlavní, tedy ženy. Komplexní pohled na větší 

množství menšin, například sexuální, by nemohl v rámci jedné bakalářské práce poskytnout 

dostatečně kvalitní výzkum a pochopení problematiky. Stejně tak došlo z lehké úpravě struktury 

práce. Práce se v části aktuálních fenoménů zaměřila na politickou korektnost a mikroagrese, 

jelikož kulturní apropriace nebyla identifikována jako natolik vlivná na formulaci názorů a 

kultury.  

Stejně tak se práce odklonila od teze v praktické části. Původním záměrem bylo 

vyzpovídat tři zástupce českých a tři zástupce amerických mileniálů. Vzhledem k tomu, že 

americkým mileniálům se práce věnuje již v teoretické části, rozhodla jsem se zaměřit výzkum 

pouze na české mileniály, vyzpovídat více respondentů a poskytnout tak hlubší a kvalitnější 

popis této skupiny. 
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2 Teoretická část 

2.1 Kultura  

Kultura je jedním ze základních pojmů, které ve své práci využívám a je tedy příhodné se na 

něj nejprve blíže podívat. Výraz kultura je latinského původu a vychází ze slova označujícího 

obdělávání půdy (Hofstede, 2007, str. 14). Podle filozofky Hannah Arendtové (1994, str. 41) 

„souvisí kultura primárně se stykem člověka s přírodou, souvisí s kultivací a péčí, která 

z přírody učiní místo vhodné k lidskému obývání.“ 

Jednoznačně definovat slovo kultura je ale poměrně náročné, jelikož definice se liší 

podle toho, jak široce její autor na kulturu nahlíží. V širokém antropologickém smyslu zahrnuje 

slovo kultura veškerou lidskou činnost a její produkty. V médiích a veřejném prostoru se pak 

setkáváme s kulturou jako s „výtvory v oblasti hudby, umění, náboženství a literatury“ 

(Dülmen, 2002, str. 37). Toto „měšťanské“ chápání kultury je podle historika Dülmena (2002, 

str. 39) omezené, jelikož kultura by neměla být pojímána jako sféra sestavená z „materiálních, 

ekonomických a sociálních zájmů, nýbrž jako tvořivá síla formující život jako takový.“  

I sociolog Geert Hofstede (2007, str. 14) chápe pojem stejným způsobem jako Dülmen 

a dodává, že kulturou „nejsou jen ty činnosti, které zjemňují ducha, ale také běžné a velmi 

obyčejné prvky života, jako zdravení se, způsoby u stolu, předvádění nebo skrývání pocitů“. Ve 

své práci budu s pojmem kultura pracovat jako se systémem všeho, co si člověk osvojí jako 

člen určité společnosti. Kultura udává lidem vzorce chování, které se dědí po generace a 

zahrnuje soubor postojů, tradic a dalších hodnot, které příslušníci dané kultury uznávají.  

 

2.1.1 Národní kultura  

U národů lze pozorovat odlišnosti v tom, jakou důležitost dávají občané jedné země různým 

hodnotám. Antropoložka Margaret Mead chápe národní kulturu jako „soubor naučeného 

chování, sbírku názorů, zvyků a tradicí, jež je společná skupině lidí a úspěšně osvojená lidmi, 

kteří vstupují do společnosti“ (Brooks, 2003, str. 239).  

Mezi nejvýznamnější autory kulturních koncepcí se řadí Geert Hofstede, André Laurent, 

Fons Tromenaars nebo dvojice Florence Kluckhohn a Fred Strodtbeck (Brooks, 2003). Pro svou 

práci jsem zvolila koncept Geerta Hofstedeho kvůli renomé, jež v poli národní kultury získal, 

kvůli rozsáhlosti jeho výzkumu, který zahrnuje i Českou republiku a také kvůli skutečnosti, že 

jeho model byl replikován a prokázal se jako funkční.  
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Kritici konceptů národní kultury upozorňují na skutečnost, že nahlížet na kulturu 

z hlediska národní příslušnosti není vhodné, jelikož v zemích existují různé subkultury, které 

se od sebe mohou lišit. Nedá se říci, že v jedné kultuře všichni myslí a konají stejně (Brooks, 

2003, 240). Hofstedeho pojetí kultury nepovažuji za jediný správný výklad, ale využívám ho 

v práci pro nastínění rozdílů a tendencí v americké a české kultuře.  

 

2.1.2 Hofstedeho typologie kultur  

Hofstede (2007, str. 14) kulturu chápal jako „kolektivní nastavení mysli, jež rozlišuje členy 

jedné skupiny či kategorie lidí od jiné“. Z této definice vychází jeho přesvědčení, že kultura a 

její členové ovlivňují nastavení mysli jedince. Zároveň toto nastavení mysli je vždy typické pro 

jednu společnost. Hofstede tedy předpokládal, že je možné najít stejné vzorce chování u jedné 

národnosti a zároveň pozorovat kulturní rozdíly mezi národy.  

Hofstede koncipoval typologii kultur, která díky svým 6 dimenzím nabízí prostor pro 

porovnávání národních kultur. Tato typologie vznikla v 70. letech 20. století a využívá se i dnes, 

jelikož kultura se v čase příliš nemění, jak Hofstede (2007, str. 37) sám zmiňuje: „Zatímco se 

změny ženou po povrchu, zůstávají hlubší úrovně stálé a kultura znovu jako Fénix povstává ze 

svého popela“. 

Typologie kultur je složena z dimenzí představujících základní rozdíly mezi kulturami, 

které mají za důsledek odlišné fungování společnosti, a dokonce rozdílné pojetí základních 

měřítek života. Při svém vzniku byla typologie složena ze čtyř dimenzí a v průběhu let k ní 

Hofstede se svým týmem přidal další dvě dimenze, prozatím poslední šestá dimenze byla 

přidána v roce 2010. Typologie je odvozena mimo jiné z výsledků studie společnosti IBM v 76 

zemích světa (Hofstede, 2010, str. 34). 

 

2.1.2.1 Porovnání české a americké kultury  

Pro potřeby své bakalářské práce jsem se rozhodla pomocí Hofstedeho typologie porovnat 

českou a americkou společnost. Pro porovnání jsem využila nejnovější data z roku 2010 

(Hofstede, 2010, str. 57-284). 
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Graf 1 Zpracováno autorkou podle dat z Hofstede, 2010 

 

 

Vzdálenost moci  
První dimenze hodnotí nerovnoměrnost rozdělení moci ve společnosti a míru, s jakou 

hierarchicky níže postavení lidé tuto nerovnoměrnost přijímají. V každé společnosti existuje 

určitá nerovnost. Jde ale o to, jak se lidé k této nerovnosti staví a zda ji považují za přirozenou, 

nebo se s ní snaží bojovat. S velkou vzdáleností moci se pojí takové hodnoty jako skromnost a 

málo tužeb. Kultury s nízkou vzdáleností moci se zase vyznačují obezřetností a přizpůsobivostí 

(Hofstede, 2007, str. 41). 

Česká republika se s nadprůměrným skóre (57) může řadit k hierarchickým 

společnostem. Češi hierarchii přijímají a ví, že každý má ve společnosti dané místo. Nižší skóre 

Spojených států (40) poukazuje na vyšší snahu o stejná pravidla a práva pro všechny.  

Individualismus versus kolektivismus  
Individualistické země jsou typické tím, že jedinec se zajímá především o blaho sebe a své 

nejbližší rodiny. Naproti tomu kolektivistické kultury jsou typické vytvářením silných a 

soudržných skupin, ve kterých očekávají péči a ochranu výměnou za jejich věrnost (Hofstede, 

2010, str. 92). V kolektivistických společnostech je předem určeno, kdo je přítel. Naproti tomu 

v individualistických společnostech se o vztahy musí více pečovat a nejsou předem dány 

(Hofstede, 2007, str. 69). 

Česká republika i USA se v této dimenzi řadí k individualistickým státům. Česká 

republika (58) se umístila těsně nad polovinou a má tak blíže ke kolektivistickým státům než 

Spojené státy (91), které vyšly jako nejvíce individualistické ze všech zemí. Americká 
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společnost očekává, že se každý jedinec bude starat sám o sebe a svou nejbližší rodinu. Také 

více dbají na dodržování lidských práv (Hofstede, 2007, str. 88). 

Maskulinita versus femininita   
Vysoké skóre v této dimenzi poukazuje na to, že společnost je maskulinní. To znamená, že jsou 

děti již od útlého věku vedeny k tomu, aby byly úspěšné, asertivní a soutěživé. Naopak 

společnosti s nízkým skóre jsou spíše femininní, což znamená, že si více cení péče o druhé a o 

kvalitu života. Podle Hofstedeho je v této kategorii určující to, co lidi motivuje. Buď je to v 

maskulinní společnosti touha být nejlepší, nebo touha být spokojený s tím, co mám ve femininní 

společnosti (Hofstede, 2007, str. 95). 

V této dimenzi se Česká republika (57) i USA (62) řadí spíše k maskulinním 

společnostem.  

Vyhýbání se nejistotě 
Tato dimenze určuje „stupeň, v němž se příslušníci dané kultury cítí ohrožení nejistotou nebo 

neznámými situacemi“ (Hofstede, 2007, s. 131). Pro země s vysokým indexem je typická vyšší 

obava z nejistoty, a s tím spojená potřeba předvídatelnosti a množství pravidel a norem. Takové 

společnosti nemají pozitivní přístup k inovacím, vyznačují se vyšší konzervativností a 

agresivitou, snaží se potlačovat extremismus a občanské protesty. Mají větší strach 

z neznámého, což má za následek, že mohou být více xenofobní a mít národnostní předsudky 

(Hofstede, 2007, str. 157). 

Česká republika v této kategorii dosáhla vysokého skóre (74) a dá se tedy říci, že česká 

společnost má tendence vyhýbat se nejistotě. To znamená, že má pevně daná pravidla a příliš 

netoleruje netradiční chování a nápady. Naopak Spojené státy dosáhly podprůměrného skóre 

(36). Američané jsou otevřeni novým nápadům a myšlenkám a jsou ochotni je zkoušet 

(Hofstede Insights, [a]). 

Dlouhodobá versus krátkodobá orientace 
Pátá dimenze určuje orientaci dané společnosti. Čím vyššího skóre dosahuje, tím dlouhodobější 

je její orientace. Země s nízkým skóre si zakládají na tradicích a normách. Země s vysokým 

skóre se jeví jako pragmatičtější a jejich orientace spočívá v „pěstování ctností zaměřených na 

budoucí odměny: zejména vytrvalosti a šetrnosti“ (Hofstede, 2007, 162). Pro země 

s dlouhodobou orientací je typické, že před abstraktní racionalitou dávají přednost zdravému 

rozumu a nesouhlas nutně nemusí zraňovat. V krátkodobě orientovaných kulturách panuje 
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přesvědčení, že úsilí má přinést výsledky rychle, zatímco dlouhodobě orientované kultury věří, 

že k získání výsledku vede vytrvalost a velké úsilí. 

V této kategorii můžeme pozorovat u české (70) a americké (26) společnosti největší 

rozdíly. Česká republika se řadí mezi pragmatické kultury. Spojené státy jsou orientované spíše 

krátkodobě a Američané nejsou tedy tak pragmatičtí jako Češi. Podle Hofstedeho (Hofstede 

Insights, [a]) mají Američané často jasný názor, co je „dobré“ a co je „špatné“. 

Požitkářství  
Šestá dimenze, kterou Hofstede přidal jako poslední v nejnovějším vydání své knihy z roku 

2010, určuje, jak je země požitkářská, nebo naopak zdrženlivá. Čím nižšího skóre země 

dosáhne, tím vyšší je u ní potřeba kontrolování tužeb. Vyšší skóre je spojeno s užíváním si 

života a zábavou. Zdrženlivé kultury se vyznačují vyšším cynismem, přísností a pesimismem, 

striktnějším dodržováním role muže a ženy a nižší potřebou svobody projevu. Pro požitkářské 

kultury je naopak charakteristický větší optimismus a nižší morální disciplína (Hofstede, 2010, 

str. 291). 

Nízký výsledek v této dimenzi naznačuje, že Česká republika (29) je poměrně 

zdrženlivá. Společnosti s takto nízkým výsledkem mají tendenci k cynismu a pesimismu. 

Nekladou ani takový důraz na volný čas a uspokojování svých tužeb. Naopak požitkářství je 

považováno spíše za špatné. Naopak Spojené státy (68) jsou požitkářskou zemí.  

 

2.1.2.2 Důsledky pro mezikulturní styky  

Při porovnání americké a české kultury můžeme nalézt několik zajímavých poznatků. Česká 

republika má pevněji danou hierarchii. Normy a zvyky jsou pro českou společnost 

samozřejmostí, což lze vyvodit také z kategorie obav z nejistoty. Česká republika je více 

konzervativní, není tolik otevřena inovacím a novým pořádkům, což může mít za následek vyšší 

míru xenofobie. Češi jsou více racionální, ale také výrazně více zdrženliví, což může 

způsobovat vyšší míru pesimismu a přísnosti. Striktněji se v naší kultuře udržují role muže a 

ženy.  

Spojené státy americké jsou individualistickou zemí, kde nemají lidé takovou tendenci 

uzavírat se do vlastních skupin a jsou více otevřeni styku s lidmi z jiných kultur a sociálních 

skupin (Hofstede, 2007, str. 246). Více si zakládají na rovných právech pro všechny. Díky nižší 
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míře strachu z nejistoty mají tendenci lépe tolerovat nové a inovativní myšlenky. Američané se 

zároveň jeví jako více optimističtí a požitkářštější.  

 
Graf 2 Zpracováno autorkou podle dat z Hofstede, 2010 

 

 

2.2 Multikulturalismus 

Multikulturalismus se dostal do obecného povědomí na konci 60. let 20. století, a to hlavně 

v USA, Kanadě a Austrálii, kde vznikl jako reakce na dřívější model homogenního státu 

(Kymlicka, 2007, str. 587). Právě v této době bylo menšinám, v těchto zemích žijících, 

poskytnut prostor pro zapojení se do veřejné diskuze. Multikulturalismus se ustavil se jako 

proud, který prosazuje právo na „potvrzování, ochranu a rozvoj doposud utlačovaných skupin. 

To se týká etnických a náboženských menšin, původních obyvatel a černochů, žen a sexuálních 

menšin, tělesně a mentálně postižených i nositelů alternativních životních stylů“ (Barša, 1999, 

str. 21). 

Definovat, co znamená v dnešní moderní společnosti multikulturalismus, je poměrně 

náročné a tato nejasnost poté způsobuje neshody.1 „Toto slovo (multikulturalismus) se stalo 

sloganem. Jeho význam většinou není definován. Je přelétavé, schopné přizpůsobit se každé 

 
1 S problémem nejasných definic jsem se setkala ve své bakalářské práci několikrát. Neexaktnost 
společenských věd má za důsledek, že některé pojmy jsou využívány jak stranou odpůrců, tak příznivců. 
„Žádní tři lidé se neshodnou na významu základních pojmů jako dekonstrukce, diference, multikulturalismus 
nebo poststrukturalismus“ (Berman, 1992, str. 6). 

Mocenský odstup

Individualismus

Maskulinita

Obava z nejistoty

Dlouhodobá orientace

Požitkářství

Česká republika USA
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pozici, každé orientaci. Je nezachytitelné a beztvaré“ (West, 1993, str. 7). I dle Tomáše Hirta 

(2005, str. 9) je těžké multikulturalismus jednoznačně vymezit: „Jednou je jím míněn určitý typ 

společenské situace, jindy se jedná o vědeckou teorii, v dalším případě pak o politický cíl, vizi 

či ideál […]. Zároveň je multikulturalismus klasifikován jako ideologie, koncept, princip, 

diskurz či hnutí, ale také jako hodnota, postoj, problém nebo výzva. A nezřídka je tento výraz 

používán prostě jako slovo bez jakéhokoli bližšího určení.“ 

Podle mnoha autorů je multikulturalismus nedílnou součástí vývoje demokratických 

zemí. Historik Robert Hughes navrhuje, že by se lidé měli dívat přes hranice rasy, jazyka, rodu 

nebo věku, a to bez předsudků. Hughes dále zmiňuje fakt, že mnoho zajímavých historických 

událostí se stalo právě na rozhraní několika kultur. Separatismus je podle něj živen zoufalstvím 

a záští a popírá možnost dialogu a je odsouzen k zániku (Hughes, 1993, str. 84). A například 

sociolog Jiří Přibáň (2004, str. 28) považuje multikulturalismus „prostě za fakt“. Pro USA je 

multikulturalismus vzhledem k historickému vývoji situací přirozenou, ale v některých 

evropských zemích, hlavně postkomunistických (Českou republiku nevyjímaje) se jedná o něco 

značně nového a nepřirozeného, jelikož jsme ještě do nedávna žili v homogenní společnosti.  

Někteří kritici oponují, že jde teorie multikulturalismu proti podstatě demokracie. 

„Přijetí ideologie multikulturalismu znamená odmítnutí svobody a přijetí totalitarismu, jenž 

diktuje občanům hodnoty, které mají respektovat“ (Kozák, 2016, str. 75). Jak podotýká 

antropolog Thomas Hylland Eriksen (2012, str. 236), najdeme mnoho výkladů a forem 

multikulturalismu, což je následně důvodem sporů mezi teoretiky samotnými, ale také mezi 

nimi a odpůrci.  

 

2.2.1 Menšina 

Menšinou se ve společnosti často myslí pouze národnostní nebo etnická skupina, která má 

početně menší zastoupení než jiná skupina. Pro potřeby své bakalářské práce ale používám 

komplexnější pohled na tento pojem. Podle autorů Soydan a Williams (2002) je při vymezení 

pojmu důležité určit mocenský vztah. Ten pomáhá identifikovat menšinu podle toho, zda se 

daná skupina nalézá v nadřazené, nebo podřazené pozici vůči jiné skupině, a tím pádem se 

setkává s projevy diskriminace a znevýhodnění (Soydan, William, 2002, str. 29). Pro určení 

menšiny je také důležité vzít v potaz existenci kulturních odlišností, a to hlavně, pokud se „tyto 

odlišnosti stanou základem předsudků ze strany většinové skupiny“ (Navrátil, 2003, str. 17). 
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Jako menšinu v tomto pojetí tak můžeme chápat i ženy, a to minimálně z historického 

hlediska. Rovnocennost žen s muži byla do české ústavy zakotvena v roce 1920, kdy bylo 

ženám přiznáno právo volit. Do roku 1920 tedy můžeme mluvit o tom, že ženy byly mocensky 

podřízené mužům, i přestože jejich početní zastoupení bylo vyšší.  

 

2.2.2 Vývoj multikulturalismu v USA 

Už na počátku vzniku Spojených států amerických stál sen o vzniku národa, do nějž se měla 

proměnit etnická a náboženská různorodost přistěhovaleckých vln. USA se měly stát útočištěm 

pro utlačované z Evropy. V roce 1782 Hector St. John de Crèvecœur, francouzský spisovatel a 

imigrant, definoval ve svých Dopisech od amerického farmáře Američana jako někoho, kdo za 

sebou nechá všechny své prastaré předsudky a způsoby chování a přijme nový způsob života 

(Glazer, 1997, str. 97–98).  

Pokud se ale podíváme na skutečný vývoj americké společnosti, uvidíme, že se tato vize 

plně do skutečnosti nepromítla. Krátce po americké revoluci v roce 1790 vznikl Zákon o 

naturalizaci, který dovoloval americké občanství jen bílým osobám. Místo vytvoření nové 

identity se spíše stalo to, že se jednotlivé kultury postupně asimilovaly do kultury anglicky 

mluvících protestantů a anglosaská kultura tak zůstala i nadále dominantní 2 (Barša, 1999, str. 

25). K této etnické asimilaci se dále přidala ještě nadřazenost muže nad ženou, vyloučení 

neevropských ras a skutečnost, že demokracie byla „jen pro bílé“. Jak podotýká Nathan Glazer 

(1997, str. 9), do 60. let 20. století nebyl na černošskou menšinu v podstatě brán zřetel.  

Snaha o asimilaci a setření etnických, kulturních a dalších rozdílů se tak přeměnila v boj 

o diverzitu a vyzdvihování jedinečných vlastností jednotlivých kultur. Za jednoho z prvních 

teoretiků a zakladatelů multikulturalismu je považován Horace Lakken, který „začal razit vizi 

Ameriky jako národa národností, které si uchovávají svou autonomii, a přitom jako rovný 

s rovným dobrovolně kooperují v rámci společných institucí“ (Barša, 1999, str. 31). 

 

 
2 Příhodným pojmem pro popis americké společnosti na začátku 20. století je pojem „melting pot“. Tento pojem 
popisuje schopnost americké společnosti pojmout přistěhovalecké vlny, roztavit je a zamíchat do jedné směsi bez 
kulturních a etnických specifik. Tento pojem použil Israel Zangwill ve stejnojmenné hře z roku 1908. Ani tato vize 
se ale americké společnosti nepovedla naplnit. Minority měly často na okrajích měst vlastní čtvrti, kde si žily 
vlastním způsobem života (Barša, 1999, str. 30). 
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2.2.3 Vývoj multikulturalismu v ČR 

Historický exkurz za multikulturalismem v Česku bude značně kratší než ten v americkém 

prostředí. Pokud se podíváme na historii České republiky, nebyla naše země nikdy 

konfrontována s rozsáhlejší imigrací. Ve své historii země zažila jen několik imigračních vln a 

ty vždy měly výlučně poválečný návratový ráz. První větší množství Čechů se do vlasti vrátilo 

v roce 1918, kdy pro ně bylo atraktivní založení samostatného Československa (Barša, 2005, 

str. 213). Další, masivnější návrat zaznamenala naše země v roce 1945. V socialistickém 

Československu mezi roky 1945 a 1989 v podstatě imigrace nebyla možná.  

Poslední větší vlna přišla právě po roce 1989. Měla však jiný charakter než vlny 

předchozí. Nebyla již nárazová, ale proměnila se ve stabilní imigrační proud. Přiliv 

přistěhovalců po roce 1989 tak byl pro Českou republiku něčím novým a nepoznaným. Do 

České republiky začali lidé přijíždět nejen krátkodobě za prací, ale také na dlouhodobé pobyty 

(Barša, 2005, str. 219).  

Romové v Česku  

Česko bylo a i do dnešního dne je převážně homogenní společností. Jedinou výraznější 

menšinou, která je součástí naší země i z historického hlediska, je menšina Romů. První 

výraznější zmínky o Romech se objevují v 15. století, kdy začali být Romové zároveň spojováni 

s negativním obrazem (Barša, 1999, str. 265). Byli například obviňování ze špehování ve 

prospěch Turků nebo ze žhářství. Na konci 17. století byli Romové postaveni mimo zákon a 

Leopold I. je tehdy prohlásil za psance, kteří mohli být beztrestně zabiti (Nečas, 1999, str. 65). 

V průběhu 18. století se k nám začali Romové postupně vracet za prací a čeští feudálové je 

zaměstnávali. Marie Terezie a její syn Josef II. následně přispěli k jejich integraci. Marie 

Terezie nejdříve zavedla „program vyhlazení jejich kultury a skupinové identity za účelem 

jejich individuálního povýšení“ (Barša, 1999, str. 266). Děti byly posílány na převýchovu a jistá 

snaha byla také o vymýcení romštiny za účelem jejich asimilace s Čechy.  

Od 60. let 19. století se však situace opět změnila. Postupná industrializace zapříčinila, 

že se Romové již nemohli věnovat tradičním zaměstnáním a přešli k obchodu a překupnictví. 

Většina Romů stále žila kočovným způsobem života nebo se usazovala v cikánských táborech. 

V době protektorátu bylo Romům nařízeno se usadit a ti kteří neuposlechli, byli posláni do 

pracovních táborů, mimo jiné do tábora v Letech a někteří byli poté transportováni do Osvětimi. 

Jak Barša (1999, str. 269) podotýká, nelidské podmínky jim v táborech zajišťovali sami čeští 

dozorci. 
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První migrační vlna Romů do Česka přišla hned po válce. Byla prováděna systematicky 

a Romové do Česka přicházeli za lepšími životními podmínkami. Ani tak nebyla ale jejich 

asimilace jednoduchá. Mnoho z nich se vrátilo k polokočovnému způsobu života. V 60. letech 

20. století se objevily větší snahy o usídlení kočujících Romů. Tomu, kdo se odmítal usadit, 

mohla být odebrána svoboda až na tři roky (Barša, 1999, str. 270). Komunistická násilná snaha 

Romy začlenit do české společnosti však napáchala více škody než užitku a zapříčinila rozepře 

mezi Romy a Čechy, které přetrvávají až do dneška. I v dnešní době se sami Romové těžko 

ztotožňují s majoritní společností, považují se za občany druhé kategorie, kteří jsou vyloučeni 

z demokratického veřejného života (Barša, 1999, str. 273). 

 

2.2.4 Multikulturalismus dnes 

Podle dat Českého statistického úřadu a amerického Institutu migrační politiky z konce roku 

2018 tvořili cizinci 4, 9 % obyvatel v ČR a 13, 7 % v USA3. Česká republika se tak řadí 

k zemím s nejmenším počtem cizinců v Evropě (ČSU [a], 2019, str. 47). Nepoměr mezi oběma 

zeměmi je patrný i co se týče národnostní skladby. Zatímco v České republice tvoří první tři 

národnosti (Ukrajinci, Slováci a Vietnamci) více jak polovinu celkového počtu cizinců, v USA 

je skladba cizinců mnohem pestřejší. 25 % cizinců sice tvoří Mexičani, ale na druhém místě 

jsou až Indové se 6 % a poté mnoho dalších národností s podobným početním zastoupením. 

 
3 V USA na konci roku 2018 žilo 44, 7 milionů cizinců, kteří tak tvoří 13, 7 % obyvatel země (MPI [b], 2018). 
Nejvíce cizinců pochází z Mexika (25 %, 11. milionů), následně z Indie (6 %, 2, 6 milionů) a Číny (5,5 %, 2,5 
milionů) (MPI [a], 2018). 

V České republice žilo ke konci roku 2018 564 tisíc cizinců, kteří tvoří 4, 9 % obyvatel. Nejvíce cizinců pochází 
z Ukrajiny (23 %, 131 tisíc), dále ze Slovenska (21 %, 117 tisíc) a Vietnamu (11 %, 61 tisíc) (ČSU [a], 2019, str. 
38-42). 

Graf 4 Zpracováno autorkou podle MPI [a], 2018 
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Graf 3 Zpracováno autorkou podle dat ČSU [a], 2019 
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I když se po historickém exkurzu v USA může zdát, že není možné, aby byly Spojené 

státy americké v současnosti tolerantní k přistěhovalcům, právě takové tendence můžeme v 

americké společnosti hlavně od konce 20. století pozorovat. U americké společnosti se začaly 

objevovat snahy o napravení chyb, kterých se ve svém vývoji země dopustila a jedním 

z důsledků těchto snah je právě vznik multikulturalismu. Glazer (1997, str. 147) vnímá 

multikulturalismus jako „cenu, kterou Amerika platí za svou neschopnost a neochotu začlenit 

Afroameričany do společnosti.“ Zároveň dodává, že tento proud zapříčinil spoustu dalších 

proměn, například lepší postavení žen a sexuálních menšin a také pomohl snížit aroganci a 

sebevědomí americké společnosti. 

Dle politoložky Vladimíry Dvořákové (2002, str. 277) ale může „náprava křivd z 

minulosti (…) vyvolávat nové křivdy a společnost se dostane do začarovaného kruhu.“ Pro 

popis situace v USA někteří teoretici používají pojem „komplex liberální viny“, za kterým se 

skrývá pocit viny za své nezasloužené výhody (Weiss in Browne, 2009, str. 5). Tomuto 

komplexu a dalším společenským trendům, které se hlavně v USA v dnešní době objevují, se 

budu věnovat v dalších kapitolách.  

Jak jsem již zmínila, Česká republika byla ve své historii vždy homogenní společností 

a její uzavřenost ještě více podpořil komunistický režim. Jak podotýkají odborníci, právě státy 

s komunistickou historií mají častěji záporný vztah k jiným etnikům a podléhají vůči nim 

předsudkům, jelikož je neznají a nemají s nimi zkušenost (Menšík, 2017). 

 Na větší uzavřenost Česka před cizími menšinami poukazují vedle Hofstedeho 

typologie kultur i další výzkumy. Jedním z nich je test implicitních asociací provedený na 

Harvardské univerzitě, jehož výsledky byly publikovány v roce 2017 a Česká republika v něm 

vyšla jako nejvíce rasistická země Evropy (Stafford, 2017). Test zkoumá podvědomé asociace 

a odhaluje tak přesvědčení, která si lidé mnohdy ani neuvědomují. Do testu se reflektují 

stereotypy a mezi témata, která test zkoumá, patří například rasa, sexualita nebo pohlaví.4  

Metodika výzkumu je ale odborníky zpochybňována, jelikož z každé země se k výzkumu 

přihlásil jiný počet lidí a nemusí tak vždy odrážet názor většinové společnosti (Menšík, 2017). 

Z online výzkumu Atlas Čechů od společnosti Behavio5 vychází, že 73 % Čechů si 

myslí, že cizinci se mají zcela přizpůsobit našim zvyklostem (Atlas Čechů [a], 2019) a také, že 

 
4 IAT Corp. Projekt Implicit: Test implicitních asociací [online]. Dostupné z: 
https://implicit.harvard.edu/implicit/czech/ 
5 Atlas Čechů vychází z online výzkumu, kterého se účastní pravidelně 16 800 lidé. Náhodným výběrem je 
následně vytvořen vzorek 2 000 lidí, který by měl věrně odpovídat české populaci.  

https://implicit.harvard.edu/implicit/czech/
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44 % Čechů sice toleruje homosexualitu, ale odmítá, aby si mohly homosexuální páry adoptovat 

děti (Atlas Čechů [b], 2019). 

 

2.3 Novodobé fenomény  

Chyby v americké historii a prostor, který, do té doby, utlačované skupiny a menšiny dostaly, 

dal za vznik několika novým fenoménům, které se snaží problematické tendence společnosti 

odstranit nebo na ně při nejmenším upozornit.   

 

2.3.1 Politická korektnost  

Jedním z nejvýraznějších a nejvíce kontroverzních fenoménů ve společnosti je politická 

korektnost. Najít proto definici, která by politickou korektnost objektivně popsala není vůbec 

jednoduché. Mnoho autorů ji popisuje jako „smrtelně závažnou nemoc“ (Lind, 2000), nebo 

„nebezpečnou ideologii, která se snaží zlikvidovat západní kulturu a je přehnanou cenzurou“ 

(Weyrich, 1999). Takové názory jsou často nejvíce slyšet v médiích, jelikož odpůrci jsou 

většinou hlasitější než zastánci. Podle kritiků omezuje politická korektnost svobodu slova a 

zakazuje lidem říkat to, co si myslí.  

Barša chápe politickou korektnost jako zveličený a deformovaný multikulturalismus. Jako 

důvod, proč má tolik odpůrců, kteří fenomén považují za důvod rozkladu americké společnosti, 

uvádí skutečnost, že politická korektnost automaticky dává ukřivděným posvěcení, „jako by je 

prostý fakt minulého útlaku obdařoval zvláštní hodnotou“ (Barša, 2005, str. 21). 

Podle jiných teoretiků ale politická korektnost představuje „úctu k jiným lidem a 

společenský cit“ (Igor Lukeš, citováno v Adámek, 2017). Pokud se podíváme na slovníkové 

definice, popisují politickou korektnost jako „jazyk nebo chování, které se záměrně snaží 

vyhnout urážce určité skupiny lidí“ (Oxford Advanced American Dictionary). 

 

2.3.1.1 Základ politické korektnosti 

Základní myšlenkou politické korektnosti je uvědomění si toho, že jazyk, který pro popis reality 

používáme, může ovlivnit způsob, jakým o ní uvažujeme (Hughes, 2010, str. 150). Různá 

označení pro stejnou věc zdůrazňují jisté aspekty a mohou vyvolávat i jiné emoce. Dobrým 

příkladem jsou varianty pojmenování pro Afroameričana. Slovo černoch i dnes již tabuizované 
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slovo negr (anglicky nigger) poukazují na barvu pleti. Označení negr je navíc negativně 

spojováno s otrokářstvím. Zato pojmenování Afroameričan odkazuje na původ a kulturní 

hodnoty a záměrně se vyhýbá barvě, což můžeme chápat jako vyjádření názoru, že na barvě 

pleti nezáleží (Hughes, 2010, str. 150). 

Politická korektnost tedy nabádá lidi, aby přemýšleli o slovech, která pro popis 

skutečnosti používají a posouvá vztah skutečnosti a jejího popisu ještě dál. Tím se dostáváme 

k sebenaplňujícímu se proroctví. Politická korektnost čerpá z tohoto konceptu, který 

předpokládá, že svým očekáváním nevědomě ovlivňujeme naše chování nebo chování 

ostatních, a tím pádem se poté skutečně naplní to, co jsme očekávali (Merton, 2007, str. 199). 

Autor konceptu Robert King Merton (2007, str. 199) míní, že „sebenaplňující se proroctví 

velkou měrou přispívá k vysvětlení dynamiky etnických a rasových konfliktů v dnešní Americe“. 

Merton své přesvědčení vysvětluje na vztahu bělochů a černochů, ale koncept můžeme jistě 

vztáhnout i na vztah Čechů a Romů. Pokud budeme předpokládat, že Romové jsou líní a 

nechtějí pracovat, pravděpodobně se naše přesvědčení naplní. Může to být přirozeností Romů, 

nebo to také může být kvůli tomu, že kolegové vytváří nově přijatému Romovi na pracovišti 

nepříjemné prostředí, neboť předpokládají, že bude problémový. 

Pokud tedy přestaneme užívat pejorativní pojmenování pro menšiny, můžeme tak podle 

politické korektnosti pomoci odstranit i jejich nerovné postavení. Sebenaplňující se proroctví 

se ale netýká jen slov, která volíme, ale souvisí i s předsudky, které vůči lidem nebo celým 

skupinám lidí můžeme mít. Na politickou korektnost bychom tak neměli hledět jen jako na 

úpravu jazyka, ale jako na kritiku a reflexi našich kulturních a společenských projevů.  

 

2.3.1.2 Vývoj politické korektnosti  

Politická korektnost vznikla v 60. letech 20. století na amerických univerzitách, kdy, jak byl 

zmíněno v kapitole 2.2, začaly utlačované menšiny dostávat prostor pro vyjadřování vlastního 

názoru. Největší popularitu a s ní spojenou kontroverzi zaznamenala politická korektnost na 

konci 80. let a začátku 90. let, kdy se konverzace o ní dostala z akademické půdy do celostátních 

médií (Rada, 2013, str.7).  

Debata o politické korektnosti se na konci 20. století začala přesouvat také do Evropy, 

ale nikdy v takovém měřítku jako v USA. Pokud se o pojmu mluví, jedná se často o jeho kritiku 

pravicovými stranami. Obecně se k pojmu politické korektnosti objevují hlavně negativně 
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zabarvené práce a chybí vyjádření druhé strany, která se k politické korektnosti přiklání. 

Orientovat se tak v literatuře a nenechat se tendenčně ovlivňovat, může být náročné.  

 

2.3.1.3 Posun politické korektnosti  

Politická korektnost by se ze své podstaty měla snažit o vyrovnání životních podmínek, nikoliv 

zvýhodnění některých skupin. Bohužel jako těžce uchopitelný a definovatelný koncept je 

politická korektnost občas zneužívána právě k tomu. Někteří autoři, a hlavně odpůrci fenoménu 

se shodují na tom, že se politická korektnost dostala do extrémů a „podporuje slabé a zranitelné 

a dělá z nich prakticky nedotknutelné oběti bez ohledu na to, zda si to zaslouží či nikoliv“ 

(Browne, 2009, str. 23). Podle politologa Pavla Barši (1999, str. 37) se multikulturalismus a 

s ním spojená politická korektnost posunuly od svého původního záměru pomoci všem lidem 

žít vedle sebe bez rozdílů. Místo toho se společnost drobí do uzavřených skupin, které staví 

svou identitu na sebelítosti a tato logika následně spíše podporuje předsudky a xenofobii. 

Jakožto liberální fenomén se politická korektnost stala také nástrojem boje mezi levicí a pravicí 

a obě strany ho používají jako marketingové lákadlo pro voliče, jen opačným způsobem. Levice 

osočuje pravici z netolerance a pravice levici z omezování svobody slova.  

 

2.3.1.4 Charakteristické znaky politické korektnosti podle Browneho 

Anthony Browne je kritikem a veřejným odpůrcem politické korektnosti, jak už název jeho 

knihy pojednávající o tomto fenoménu Úprk rozumu (2009), napovídá. Autor v knize sepsal 

znaky, které jsou podle něj pro politickou korektnost typické. Nejedná se o body, které by 

spojovaly všechny politicky korektní osoby, ale jde spíše o seznam chyb, kterých se někteří lidé 

mohou dopustit, pokud koncept zneužívají. Browne (2009, str. 27–35) sepsal tyto chyby do 

seznamu 16 bodů, které se ve své podstatě prolínají a já se proto rozhodla vybrat jen některé 

z nich, které jsou, podle mého názoru, nejpodstatnější.  

 

Propagace převýchovy 

Politická korektnost předpokládá, že je možné zdokonalit „vadnou“ lidskou přirozenost a s ní i 

nekorektní chování (Browne, 2009, str. 27). S touto převýchovou se doporučuje začít co 
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nejdříve, a tak se objevují například snahy o přepisování některých dětských knih6 a dalších 

klasických děl, které nevyhovují požadavkům korektní doby.  

 

Liberální vina a používání dvojího metru 

Liberální vina je podle Browneho jedním z nejsilnější základů politické korektnosti. „Na 

Západě trpí mnozí lidé střední vrstvy obvykle nevysloveným pocitem viny za své nezasloužené 

výsady, což může vést k jakési podvědomé sebenenávisti“ (Browne, 2009, str. 27).  

Autor knihy upozorňuje na článek Jejich homofobie je naše vina vydaný v The Guardian 

(Aitkenhead, 2005). V článku se jeho autorka Decca Aitkenhead věnuje důvodu jamajské 

homofobie7. Za příčinu označila autorka 400 let pohlavního zneužívání Jamajčanů bílými 

otrokáři. Na autorku článku zareagoval Rob Barkeley (2005), člen Poradního sboru pro 

černošské homosexuály, podle kterého „nesou Jamajčané plnou zodpovědnost za delikty proti 

gayům. Jsou schopni racionálního myšlení a morální volby jako každý jiný. Homofobové nejsou 

nuceni dějinami ani bídou, aby byli proti gayům. Naznačovat, že Jamajčané nemohou změnit 

zákony a hodnoty zděděné z britské koloniální éry, znamená prohlašovat je za nedospělé“ 

(Berkeley, 2005). 

Jedním z důsledků, který komplex liberální viny způsobuje, je to, že lidé hledí na 

znevýhodněné nekriticky a odmítají o nich negativně mluvit. Dále je také příčinou přesvědčení, 

že běloch nemůže být obětí rasismu nebo například muž obětí sexismu. Tento názor považuji 

za velice nebezpečný.   

 

Propagování skupinových identit 

V neposlední řadě zmiňuje Browne jako projev politické korektnosti propagování skupinových 

identit, což stereotypy paradoxně posiluje. Na člověka je nahlíženo jako na produkt skupiny, 

do které se narodil, a ne jako na jednotlivce, který je zodpovědný za svůj vlastní osud. Takové 

 
6 Jedním z příkladů nekorektní dětské pohádky může být na první pohled nevinná Sněhurka a sedm trpaslíků. 
Podle Denise Horgana (2004) se ale o nekorektní pohádku jedná. Hlavní hrdinka, Sněhurka (v angličtině Sněhově 
bílá, což je samo o sobě problémové) uteče před sexisticky stereotypně vykreslenou královnou, která je posedlá 
krásou. Spřátelí se se sedmi heterosexuálními trpaslíky, kteří svými vlastnostmi a nešikovností ponižují výškově 
znevýhodněné spoluobčany. Zatímco této skupině sedmi mužů uklízí, sní o princi, který ji zachrání. 
 
7 Jamajka byla v té době označena jako nejvíce homofobní místo na světě. V zemi nezřídka docházelo k vraždám 
homosexuálů kvůli jejich orientaci (Padgett, 2006). Od doby, kdy zmiňované články vyšly, uplynulo již více než 
deset let a situace v zemi se zlepšila. V roce 2015 se v hlavním městě Kingstonu uskutečnil první Pride festival 
(Faber 2018). 
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myšlení poté dovoluje lidem automaticky předpokládat, kdo je v právu a kdo ne, namísto 

posuzování faktů o jednotlivcích. Pokud bude v nějakém konfliktu muž a žena, je 

pravděpodobnější, že se politicky korektní člověk postaví na stranu ženy. Už jen proto, že žena 

bývá častěji obětí a muž násilníkem.  

 

2.3.1.5 Politická korektnost v českém prostředí 

V českém měřítku není politická korektnost tak zažitá jako v USA. Dle publicisty Martina 

Weisse (citováno v Browne, 2009, str. 5) nemá v postkomunistických zemích takovou šanci 

jako právě ve Spojených státech, které mají imperiální historii (Weiss, 2009). Země s relativně 

krátkou demokratickou tradicí a homogenní kulturou nemá jak čerpat z historických chyb a 

nevidí, co by mohlo být problematického na některých projevech vůči menšinám.  

Pro mnoho Čechů je zatím přijetí politicky korektních výrazů podobné „vnucování lží“ 

v dobách komunismu (Weiss, citováno v Browne, 2009, str. 5). Podle jazykovědce Karla Olivy 

je politická korektnost v jazyce zbytečná, až směšná. „Tím, že nahradíme jedno slovo jiným, 

nenahradíme ten skutečný problém odlišnosti a toho, jak většina vnímá menšinu“ (citováno z 

Host Lucie Výborné, 2020). 

 

2.3.2 Mikroagrese 

Výše popisovaná politická korektnost se snaží bojovat převážně s vědomými projevy agrese 

nebo předsudků vůči menšinám. V posledních letech se ale objevuje nový pojem 

„mikroagrese“, který představuje drobné projevy předsudků vůči menšinám. Tento pojem se 

objevil již v 70. letech 20 století, ale do širšího povědomí se dostal až díky profesorovi 

Deraldovi Wing Suemu (Campbell a Manning, 2018, str. 28). Ten definoval mikroagrese jako 

„běžné denní verbální nebo behaviorální urážky, které komunikují, ať už záměrně, nebo 

neúmyslně, negativní a hanlivé předsudky a urážky vůči jedné osobě nebo skupině“ (Sue, 2010, 

str. 5). Volně řečeno se jedná o projekci stereotypů vůči menšině do běžné denní komunikace.  

Sue využívá jako příklad situaci, se kterou se sám setkává. Sue je Asiat, ale narodil se 

v Portlandu v USA, kde žije celý život. Pokud někomu odpoví na otázku o jeho původu, že 

pochází z Portlandu, tazatel se zdá být jeho odpovědí neuspokojen, jelikož se chtěl dozvědět 

jeho etnický původ. Sue v tomto sdělení vidí skrytou zprávu o tom, že je cizincem v zemi, ve 

které se narodil (Sue, citováno v Martin, 2014). Jak je vidět hned z prvního příkladu, 
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mikroagrese nemusí být nutně myšleny negativně. Naopak, často se jedná o vtipy nebo dokonce 

pochvaly. Příkladem takové pochvaly je konstatování, že Vietnamec umí dobře česky. Tento 

jedinec se přitom v Česku narodil a čeština je tak jeho první jazyk. Podle Sueho tím danému 

jedinci opět dáváme najevo, že není stejný Čech, jako jsme my.  

Další příklady mikroagresí: (Sue, 2010, str. 58-60) 

• Žena je přehlížena svými kolegy v pracovním kolektivu. Skrytá zpráva – názor ženy je 

méně důležitý než názor muže. 

• Na ženu zahvízdá neznámý muž. Skrytá zpráva – žena je sexuální objekt a slouží pro 

potěšení muže. 

• Heterosexuální přátele homosexuála používají označení „to je teplý“ pro něco špatného. 

Skrytá zpráva – homosexualita je špatná. 

• Na slepého muže lidé zvyšují hlas. Skrytá zpráva – člověk, co má jeden druh postižení, 

je zřejmě méněcenný ve všech aspektech. 

• Soused popřál židovce „Veselé Vánoce“. Skrytá mikroagrese – jediné správné 

náboženství je křesťanství. 

Sue podotýká, že jednotlivé situace a projevy mikroagrese působí jako „dělání velblouda 

z komára“, ale pokud se s nimi příslušníci menšin setkávají pravidelně celý život, mohou s 

sebou přinášet škodlivé důsledky (Sue, 2010, str. 7). 

 

2.3.2.1 Kritika konceptu 

Dvojice kritiků konceptu mikroagresí Bradley Campbell a Jason Manning podotýkají, že stejně 

jako u politické korektnosti podléhá vyhodnocování škodlivosti určitého sdělení dvojímu 

metru. Dle sociologa Amitai Etzioniho bychom se měli „raději zaměřit na projevy agrese, které 

nejsou ani zdaleka mikro. Neměli bychom se cítit uraženi kvůli každé poznámce. Tím akorát 

vytváříme zbytečné konflikty a ztěžujeme interakce mezi lidmi, i když přesně ty teď nejvíce 

potřebujeme“ (Etzioni, citováno v Campbell a Manning, 2018, str. 33). 

Campbell a Manning také kritizují způsob, jakým jsou mikroagrese definované. Tím, že 

Sue tvrdí, že mikroagrese nemusí být záměrné, v podstatě nedává prostor na obranu. Za 

mikroagresi tak může být označeno jakékoliv chování nebo poznámka, která se její oběti 

nebude líbit. „Ze sociologického hlediska, mikroagrese nejsou žádný specifický druh 
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prohlášení nebo chování, ale nálepka, kterou někdo k danému prohlášení nebo chování připojí 

a subjektivně tak určí, co je správně a co špatně“ (Campbell a Manning, 2018, str. 31). Podle 

Sueho ani nemá každý člověk právo stát se obětí mikroagrese. Sám popsal skutečnost, kdy si 

na mikroagrese stěžoval bílý učitel, jako nepochopení tohoto konceptu (Sue, citováno 

v Campbell a Manning, 2018, str. 35). John McWhorter (2014) tak koncept mikroagresí označil 

za „šikanu maskovanou jako progresivní myšlení“. 

 

2.3.2.2 Mikroagrese a kultura oběti  

Výše zmiňovaná dvojice kritiků v návaznosti na mikroagrese přišla s konceptem tří druhů 

morálních kultur, které popsala v knize The rise of victimhood culture: Microaggressions, safe 

spaces, and the new culture wars (Campbell a Manning, 2018), pomocí kterého se snaží 

vysvětlit, odkud se fenomén mikroagresí vzal.  

Jedná se o kulturu cti, důstojnosti a oběti (Campbell a Manning, 2018, str. 37-41). 

Hlavními rozdíly mezi kulturami je způsob, jakým řeší a vypořádávají se s konflikty. Nejedná 

se o kultury v pravém slova smyslu, ale o vzorce chování, které převládají u určitého segmentu 

společnosti nebo v určité době. 

Kultura cti 
Pro kulturu cti je typická vysoká citlivost na urážky, která je však vnímána jako ctnost. Nechat 

se zahanbit bez protiútoku je považováno za slabost. Spravedlnost příslušníci této kultury řeší 

nejčastěji v podobě násilí a odvolání se s daným problémem na státní aparát nebo jinou autoritu 

je opět bráno jako projev slabosti. Hodnota jedince se posuzuje podle toho, jak dokáže bránit 

svou reputaci. Tolerovat urážky, nebo nechat jejich vyřešení na někom jiném by reputaci 

daného jedince poškodilo. 

Tento druh morálky se dnes vyskytuje hlavně v místech, kde je právní autorita slabá, 

nebo není vůbec žádná. Ve větším měřítku se také objevovala v historii, a to až do 20. století, 

kdy se konflikty a urážky na cti řešily například šermířskými souboji. Ve 20. století ale začala 

kultura důstojnosti pomalu nahrazovat kulturu cti, jelikož se lidé již mohli více spoléhat na 

zákon. K této proměně došlo hlavně na západě, v některých částech světa stále převažuje 

důležitost reputace nad důstojností.  
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Kultura důstojnosti 
Kultura důstojnosti je v podstatě opakem předešlé morálky. V této kultuře jsou lidé málo citliví 

na urážky a lépe tolerují nesouhlas. Pokud člověk cítí, že problém je závažný, obrátí se na úřady 

a právní systém.   

Pro příslušníky této kultury je důstojnost neodcizitelnou hodnotou. Nezáleží na tom, jak 

si člověk stojí v očích ostatních. Urážka tedy člověka nemůže ohrozit a znehodnotit. Pokud 

člověk na urážku přehnaně zareaguje, je považován za slabého, jelikož si není jistý svou 

hodnotou a nechá se snadno ovlivnit názorem druhých lidí. Ctností není být odvážný a 

agresivní, ale sebejistý a uvážlivý. 

Kultura oběti 
Posledním a nejnovějším typem morálky je kultura oběti, která se začala objevovat teprve 

nedávno, a to hlavně na amerických vysokoškolských kampusech. Kultura oběti v sobě 

kombinuje něco z obou výše popsaných kultur. Stejně jako v kultuře cti jsou lidé citliví na 

urážku a berou i menší poznámku vážně. Ale tak jako v kultuře důstojnosti neřeší konflikty 

násilně, ale odvolávají se na různé autority – zákon, univerzita, oddělení lidských zdrojů nebo 

obecně hledají podporu a pozornost od společnosti. Campbell a Manning kritizují například 

webové stránky, na kterých lidé sdílejí své zkušenosti s mikroagresemi8. Podle autorů je totiž 

jejich záměrem upozornit na mikroagrese veřejnost, která o nich dosud nevěděla. Tímto se snaží 

získat sympatie a oporu třetí strany a vyžadují od ní řešení. Jedinci se tak považují za oběti, 

které si zaslouží pomoc a své problémy si neřeší sami (Campbell a Manning, 2014, str. 3). 

Kombinace vysoké citlivosti a závislosti na ostatních má za následek to, že lidé často 

své problémy zveličují. Pro tuto kulturu je tedy hlavní hodnotou oběť. Oběti si zaslouží péči a 

úctu. Mezi projevy této kultury patří právě vysoká citlivost na mikroagrese, ale také výše 

zmiňovaná kulturní apropriace. 

 

Jak stojí v samotném názvu knihy The rise of victimhood culture (česky Vzestup kultury oběti) 

koncept kultury oběti stojí teprve u svého zrodu a jelikož se jedná o aktuální fenomén, je těžké 

ho nyní objektivně a nekriticky zhodnotit. S pojmy obětí a viktimizace ale v minulosti 

pracovalo již několik autorů. V knize Culture of Complaint (česky Kultura stížnosti) z roku 

1993, kritizuje Robert Hughes (1993) právě vzrůstající tendenci označovat se za oběť, a kromě 

 
8 Příklad stránky: https://www.microaggressions.com 

https://www.microaggressions.com/
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toho i směr, kterým se dává americké pojetí multikulturalismu. Stejnému tématu se věnoval 

také například Charles Sykes (1993) v knize Nation of Victim (česky Národ obětí). 

A s pojmem oběti pracoval rovněž Richard Feldstein, a to ve spojitosti s politickou 

korektností. Ta se podle něj snaží o vytvoření sociální skupiny, která bude své členy situovat 

do role obětí a tím se stavět do opozice vůči majoritní společnosti. Majoritní společnost má 

podle Feldsteina (1997, str. 53) přirozený instinkt s oběťmi sympatizovat. Umělé vytváření 

obětí ale považuje za kontraproduktivní, jelikož ve společnosti vyvolává spíše odpor. 

 

2.3.3 Generační vývoj  

Jak můžeme pozorovat u politické korektnosti i mikroagresí, tyto fenomény nejčastěji vznikají 

a prosperují na vysokoškolských kampusech. Důvodem je podle autorů Grega Lukianoff a 

Jonathana Haidta (2015) skutečnost, že studenti si chtějí na vysoké škole vytvořit bezpečné 

místo, kde budou chráněni před okolním světem. 

Stejně jako autoři Campbell a Manning (2018), jejichž myšlenky jsou popsány 

v kapitole 2.3.2, si mnoho dalších všimlo, že tendence tíhnout k těmto fenoménům je silnější u 

generace mileniálů než u předešlých generací. Důvodům, proč se mileniálové ve Spojených 

státech ve větší míře přiklání k politické korektnost a boji s mikroagresemi, se věnovali autoři 

Greg Lukianoff a Jonathan Haidt v knize The Coddling of the American Mind (2018), česky 

Rozmazlování americké mysli.   

Autoři knihy vysvětlují tento posun tím, že mladí lidé nyní žijí v době, ve které je méně 

velkých zásadních problémů než dříve a jejich pozornost se proto přesouvá k drobnějším 

problémům, jako jsou právě mikroagrese. 

 Podle autorů měla také na tento posun vliv výchova. Právě rodiče dnešních mileniálů 

chtějí své potomky více chránit, aby nemuseli zažívat těžké dětství jako oni. Autoři také u 

mileniálů pozorují větší důraz na odůvodňování emocemi a zveličování významu věcí. „Mnoho 

vysokoškolských studentů se učí myslet zkresleně, což zvyšuje pravděpodobnost, že se stanou 

křehkými, úzkostlivými a zranitelnými“ (Lukianoff, Haidt, 2018, str. 18). Podle kritičky a 

novinářky Judith Shulevitz (2015) je až znepokojující vidět dnešní studenty žádat o dozor a 

zásahy, které by předešlé generace studentů pobouřily.  

Tyto generační rozdíly se také připisují sociálním sítím. Generace mileniálů je první, 

která již vyrostla s Facebookem, který byl založen v roce 2004 (Howe, 2015). Podle terapeuta 
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Matthewa Jonese jsou mileniálové „občané světa a velvyslanci sociální spravedlnosti“ (Jones, 

2017). Jsou více spojeni se světem a lidská práva jsou pro ně důležitější než nacionalismus. 

Víra, že jejich země a kultura může být nadřazená jiným, není, dle Jonese (2017), pro mileniály 

lákavá. Politická korektnost pro ně není omezováním svobody slova, ale životním stylem, který 

naopak může konverzaci podpořit a vytvořit bezpečný prostor, kde se jednotlivci nebudou bát 

říct svůj názor. I dle Neila Howeho (2015), historika, který se zabývá generacemi a jejich 

specifiky, považují mileniálové politickou korektnost za životní styl. Mileniálové posouvají 

kulturu jemnějším směrem a snaží se vyhýbat pocitům bolesti. Monica Petrucci (2018) 

z Emerson College, zástupkyně generace mileniálů, považuje politickou korektnost za standard 

a popisuje rozdíl mezi generacemi jako „political correctness gap“. 

 

2.4 Reklama  

Reklama, jakožto významný nástroj marketingové komunikace, se v průběhu historie 

nepřetržitě proměňuje, a to společně se změnami v kultuře dané společnosti. Aby byla reklama 

efektivní, je důležité, aby reflektovala aktuální společenské trendy a názory, a může tak sloužit 

jako „zrcadlo změn chování ve společnosti“ (Usunier, 2005, str. 411).  

Nejenže může mít reklama vliv na spotřební chování a životní styl, a tím pádem na kulturu, 

i kultura má vliv na reklamu a ta do sebe následně tyto proměny reflektuje. Reklamy, které byly 

dříve společností přijímány bez problému nebo s nadsázkou a humorem, dnes s posunem 

vnímání určitých témat slouží jako odstrašující příklady.  

Obrázek 1 Kenwood Chef zvládne všechno až na 
vaření – od toho jsou ženy! (Kelly, 2013) 

Obrázek 2 Proč tě maminka nemyje 
Fairy mýdlem? (Montford, 2014) 
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Pokud si firma, která chce propagovat určitý produkt nebo službu, nebude vědoma kulturní a 

společenské situace v dané zemi, může se snadno stát, že nebude přijata s úspěchem. Reklama 

je totiž podstatnou součástí komunikace a obrazu firmy a správné uchopení etické tématiky je 

důležité, zvláště v dnešní době, kdy se tolik dbá na aktivismus značek a kdy zákazníci 

očekávají, že se značky aktivně ke společenským problémům vyjádří (Young, 2018).  

 V případě, že firma nesprávně pojme téma, které je pro daného člověka důležité, může 

tím vztah firmy a zákazníka skončit, jak bude ukázáno na příkladu v kapitole 2.4.1.1. „Je jasné, 

že žijeme v éře, ve které se každá chyba zveličuje. Je jedno, jak rychle se chyba napraví. Jakmile 

k ní dojde, už nejde vzít zpět. Internet vidí všechno,“ komentuje situaci ředitel reklamní 

agentury Ravi Amaratunga Hitchcock (2019). Dle Hitchcocka (2019) vytváří tato situace velký 

tlak na značky, hlavně když jde o rasovou otázku. Pokud ale firmy zpracují téma správně, 

mohou se svými zákazníky vytvořit pevné pouto. 

 

2.4.1 Příklady problémových kampaní  

Zvláště na americké reklamě můžeme pozorovat, že je ovlivněna politickou korektností a 

dalšími fenomény. Jednou z příčin je generační posun názorů amerických mileniálů, ale vliv 

má také skutečnost, že americká reklama je často mezinárodní a dostává se tak k více kulturám 

a národnostem, které může potenciálně urazit, a měla by proto být citlivější.  

Reklam, které vyvolávají bouřlivé reakce společnosti a jsou necitlivé vůči menšinám, je 

možné najít nespočet. Pro ukázku jsem se rozhodla vybrat několik příkladů níže.   

 

2.4.1.1 Facebooková reklama na sprchový gel Dove  

Jedním z nejznámějších příkladů je facebooková reklama značky Dove z roku 2017 na 

sprchový gel, která měla demonstrovat, že sprchový gel mohou používat ženy se všemi typy a 

barvami kůže. 

Obrázek 3 Facebooková kampaň Dove (BBC News, 2017) 
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Část veřejnosti si ale reklamu vyložila jinak a označila ji za rasistickou, jelikož podle ní chce 

Dove reklamou naznačit, že černoška má špinavější kůži a sprchový gel Dove ji umyje. Někteří 

lidé ji na sociálních sítích přirovnávali k historickým reklamám na mýdlo, které přesně toto 

sdělení mají.   

 

Reklama vyvolala mnoho negativních reakcí na internetu a lidé začali veřejně vyzývat 

k bojkotu značky Dove, nebo dokonce celé firmy Unilever, pod kterou Dove spadá. Značka se 

za reklamu omluvila a stáhla ji z Facebooku, ale i tak se dále šířila (Dove, 2017). Mnoho lidí ji 

ale vytrhlo z kontextu a po internetu spolu s rozzlobenými zprávami koluje pouze první část, 

ve které se černoška promění v bělošku, jako je vidět u Obrázku 4.  

Obrázek 4 Reakce na Twitteru a porovnání s historickou reklamou (Twitter [a], 2017) 
„Porovnejme si tyto dvě reklamy na mýdlo. Jedna z nich je z roku 2017.“ 

Obrázek 6 Reakce na Twitteru a bojkot značky (Twitter [b], 2017) 
„Co je moc, to je moc! Dove musí být příkladem celosvětového 
bojkotu černochů. Potřebují vidět sílu černochů a jejich peněz!“ 

Obrázek 5 Návrh bojkotu celé firmy Unilever 
(Twitter [c], 2017) 

„No, to je hodně produktů, které budu muset 
bojkotovat.“  
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Tak velká značka jako je Dove, která je běžně velmi citlivá a svou komunikací 

podporuje ženy a různé rasy, si rozhodně měla uvědomit, jak by reklamu mohla veřejnost 

pochopit. Navíc v oblasti péče o tělo, kde právě rasistické reklamy často zobrazovaly 

„vybělení“ černocha. Nešlo ani o první přešlap ze strany Dove. V roce 2015 například čelila 

značka kritice za nápis na opalovacím krému „pro normální až tmavou pleť“ (Young, 2015). 

 

2.4.1.2 Fotografie v kampani značky oblečení GAP  

S podobně negativními reakcemi se setkala také kampaň značky oblečení GAP z roku 2016. 

Kampaň byla vyfocena a natočena s dětskými členkami taneční skupiny Le Petit Cirque. Jejím 

cílem bylo ukázat holčičí sílu.  

 

 

Veřejnost ale popudila skutečnost, že na této konkrétní fotografii stojí černoška jako 

jediná v pasivní póze a slouží jako opěradlo pro vyšší bílou kamarádku. Na situaci zareagovala 

mimo jiné Kisten West Savali (2016), podle které fotografie ilustruje současnou situaci ve 

Spojených státech. Černé ženy jsou stále vystavovány mikroagresím a násilí a podle autorky 

evokuje reklama „pocit, že černá těla jsou méněcenná a slouží jako rekvizity, pomocí kterých 

může společnost více ocenit a obdivovat bílá těla. Reklama Gap ukazuje, jak brzy tento 

positioning začíná.“ Podle autorky kritického textu je také problémové, že se historické rasové 

nerovnosti a jejich nedbalé zobrazování odráží na malých dětech, které poté s tímto vědomím 

a přesvědčením vyrůstají. 

Obrázek 7 Reklama firmy Gap (GAP Kids, 2016) 
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2.4.1.3 Pivovar Bernard a pin-up dívky  

Reklamy pivovaru Bernard již několik let vzbuzují diskuze a také negativní reakce, a to hlavně 

ze stran feministek. Bernard na své reklamy využívá pin-up dívky, které jsou považovány za 

sex symbol. Celá série vizuálů se setkala s nelibostí části společnosti, nejvíce reakcí však 

vyvolal jeden konkrétní vizuál na černou 12°.  

Obrázek 8 Reakce na reklamu od Gap na Twitteru (Twitter, 2016) 
„Děkuji za perfektní ilustraci pasivního rasismu v mainstreamových 

médiích. Ona NENÍ vaše opěradlo.“ 

Obrázek 10 Bernard Černá 12° (Bernard [b]) 

Obrázek 9 Bernard Nefiltrovaná 10° (Bernard [a]) 
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Expert na reklamu Vilém Rubeš (citováno z Veselovský, 2015), ani bývalý prezident 

Rady pro reklamu Jiří Mikeš (citováno z Petr, 2017) nepovažují Bernardovu kampaň za 

sexistickou nebo rasistickou. Oba se ale shodují, že se jedná o lacinou reklamu, která využívá 

bezpředmětně ženské tělo.  

Petra Havlíková ze Stínové rady pro reklamu vidí za kampaní hlubší společenský 

problém. Vizuály kampaně dělají z ženy objekt a některé z nich, jako výše zmiňovaný na černou 

12°, zdůrazňují barvu pleti, čímž podporují a prohlubují ve společnosti sexismus a zároveň 

rasismus (citováno v Sedláčková, 2017). 

Majitel a tvář pivovaru Stanislav Bernard však na kampani nic špatného nevidí. Podle 

vlastních slov chce pouze zatřepat společností, aby si uvědomila, zda si chce udržet svoji 

svobodu, nebo jít cestou západní Evropy a Spojených států, kde se „společnost dostala od 

drobných zákazů do takového svázaného stavu, kde se všichni bojí něco říct, aby to nebylo 

vnímáno špatně“ (citováno ze Stoniš, 2017). V jiném rozhovoru také dodává: „Jen se nechceme 

nechat sešněrovat všelijakou překorektností nebo přeregulovaností“ (citováno z Petr, 2017). 

Podle Bernarda nemá většina české společnosti s reklamou problém. Odkazuje na 

anketu pod článkem na severu iDnes (Horáček, 2017). Čtenáře portálu iDnes samozřejmě 

nemůžeme brát jako reprezentativní vzorek celé české společnosti9, nicméně jako problémovou 

označilo kampaň jen 573 z 12 tisíc hlasujících, tedy 4,8 %.  

Na to, že Bernard rád podněcuje debaty, poukazuje i jeho výsměvná reakce na kampaň 

#MeToo (Bernard, 2017). Na Bernardovo vyjádření zareagovala Kasia Pilat (2018) v New York 

Times, podle které není jeho reakce neobvyklá vzhledem k dosavadním kampaním pivovaru, 

ale také vzhledem k obecnému postoji české společnosti.  

 

2.4.1.4 Reklamní leták Lidlu 

Dalším příkladem reklamy, která vyvolala diskuzi ve společnosti, byla fotografie v reklamním 

letáku Lidlu. Lidl, jakožto mezinárodní obchodní řetězec, ke své propagaci využívá stejné 

podklady ve více zemích. Část české společnosti pobouřil fakt, že jeden z modelů v letáku byl 

černé pleti.  

 
9 Při hledání dalších problémových kampaní jsem několikrát narazila na článek portálu iDnes, který byl na konci 
doprovázen anketou a ve všech případech hlasovala velká většina za nezávadnost dané reklamy nebo kampaně.  
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Mnoho lidí zanechalo negativní zprávy na facebookovém profilu české pobočky Lidlu 

a někteří vzkázali, že v řetězci už nikdy nenakoupí (Špačková, 2017). Mezi odpůrci reklamy se 

objevil i Vítězslav Novák, pražský předseda strany SPD se vzkazem: „Nemyslíte, že jste trochu 

přestřelili? Od letáku v České republice čekám typicky české modely, a ne multikulturní dovoz“ 

(Novák, 2016). 

Lidl si však za využitím modela černé pleti stojí a na negativní reakce odpovídá: „Jsme 

v Evropě 21. století, kde spolu soužijí různé rasy. A protože Lidl najdete také po celé Evropě, 

nevidíme rozdíly. Čím více ze světa totiž poznáte, tím větší toleranci vůči jiným máte. Proto jsou 

naši modelové ze všech koutů světa“ (Píhová, 2017). Sám model Alpha Dia byl z reakcí 

šokován a tvrdí, že se jedná o první případ, kdy se setkal v profesním životě s rasismem 

(Hovorka, 2017). 

Na této kauze bych chtěla ilustrovat fakt, že ani multikulturní reklama se nemusí vždy 

setkat jen s pozitivními reakcemi. Pokud se v české společnosti objevují xenofobní názory a jak 

průzkumy dokazují, nejedná se o malou část populace, je už na firmě samotné, zda chce 

podporovat multikulturalismus, nebo se přizpůsobit místní kultuře. Odbornice na komunikaci 

na sociálních sítích Eliška Vyhnánková (citováno z Horký, 2017) ale doufá, že marketing 

nebude podobnými nenávistnými trendy ovlivněn a firmy se nebudou tématům vyhýbat, jen 

aby je někdo nenapadl. 
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3 Metodologická část  

V metodologické části bych chtěla přiblížit, jak probíhal výzkum, jehož cílem bylo představit 

postoj vybraných českých mileniálů k problematice menšin a jejího zobrazení v reklamě.  

 

3.1 Výzkumný problém a cíl  

V teoretické části bylo pomocí studia kultur (Hofstede, 2010), rozdílného historického vývoje 

a novodobých fenoménů naznačeno, že existují odchylky mezi americkou a českou společností, 

které způsobují rozdílné vnímání problematiky menšin. Toto rozdílné vnímání daných témat 

má poté vliv na reklamu, což bylo naznačeno v kapitole 2.4.1. Zároveň bylo ukázáno, že 

generace mileniálů bere politickou korektnost za standard a došlo u ní k posunu kultury do 

citlivější podoby. Studie a publikace se ale věnují převážně americké společnosti a situace 

v České republice zatím nebyla do takové míry zpracována.  

Z tohoto důvodu je cílem mé bakalářské práce zjistit, jak tato témata vnímá česká 

generace mileniálů, jak důležitou roli pro ně hraje zpracování těchto témat v reklamě a zda má 

nějaký vliv na jejich postoj ke značce. Definice menšin je hodně široká, a proto jsem se rozhodla 

ve výzkumu i celé práci zaměřit primárně na rasismus a sexismus.  

 

3.2 Výzkumné otázky  

Vzhledem k povaze výzkumného problému byly zvoleno pět výzkumných otázek. Otázky byly 

vybrány tak, aby přetvořily cíl práce definovaný výše do specifičtější podoby.  

 
1. Jak vnímají mileniálové multikulturní situaci v české společnosti? 

2. Jak vnímají čeští mileniálové zobrazování minorit v reklamě?  

3. Považují mileniálové konkrétní příklady reklam za problémové?   

4. Jak přistupují mileniálové k vlivu politické korektnosti na reklamu?  

5. Má na postoj mileniálů ke značce vliv, jak komunikuje problematiku menšin? 
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3.3 Výzkumná metoda  

Vzhledem k obsáhlosti tématu a skutečnosti, že k němu v českém prostředí neexistuje 

dostatečné množství teorie, rozhodla jsem se zvolit kvalitativní výzkum. Kvalitativní metoda 

se také jeví jako vhodná vzhledem k povaze problematiky a její citlivosti. Výsledek 

kvalitativního výzkumu „představuje sbírku subjektivních dojmů“ (Hendl, 2005, str. 52) a klade 

si za cíl porozumět tématům do hloubky.  

Přítomnost výzkumníka v kvalitativním výzkumu může mít na odpovědi respondenta 

větší vliv než u kvantitativního výzkumu (Hendl, 2005, str. 52). Jelikož se výzkum týkal 

poměrně kontroverzních a citlivých témat, bylo pro validitu výzkumu důležité respondenty 

ujistit o tom, že na tato témata neexistuje jediná správná odpověď a nemusí se proto bát 

s výzkumníkem sdílet svůj skutečný názor.  

 

3.4 Respondenti 

Pro výzkum jsem zvolila metodou účelového výběru 8 zástupců české generace mileniálů, kteří 

zároveň studují vysokou školu. Tuto skupinu jsem vybrala z toho důvodu, že právě u ní se 

v americkém prostředí objevil výrazný posun k vyšší citlivosti, a také z toho důvodu, že se 

jedná o generaci, jejíž názory a přesvědčení budou formovat, jak se bude naše společnost dále 

vyvíjet a je proto příhodné tuto generaci blíže zkoumat.  

Historik Neil Howe označuje za mileniály jedince narozené mezi roky 1982 a 2000. Pro 

potřebu této práce jsem tento vzorek omezila na studenty vysokých škol, tedy jedince ve věku 

mezi 19–26 lety. Volila jsem mileniály, kteří studují vysoké školy různých zaměření s cílem 

pojmout jak studenty, kteří studují sociální a humanitně zaměřené obory a problematika jim 

může být bližší, tak i ty, kteří studují jiné obory a s těmito tématy se tak často nesetkávají ve 

výuce. 
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Respondentům byla v zájmu zachování anonymity přiřazena jiná jména.  

Respondent Pohlaví Vzdělání Věk 

Anna Žena Studentka oboru zaměřeného na marketing  22 

Bára Žena Studentka oboru zaměřeného na sociologii 25 

Dan Muž Student oboru zaměřeného na ekonomii  23 

Filip Muž Student oboru zamřeného na ekonomii  24 

Hana Žena Studentka oboru zaměřeného na přírodní vědy 20 

Jakub Muž Student oboru zaměřeného na ekonomii  22 

Klára  Žena Studentka oboru zaměřeného na ekonomii  19 

Lukáš  Muž Student oboru zaměřeného na ekonomii  22 

 

3.5 Sběr dat 

Pro sběr dat jsem zvolila hloubkový polostrukturovaný rozhovor. Tato metoda mi umožnila 

držet se předem připravené struktury, která zjednodušila proces následné analýzy, ale zároveň 

mi poskytla dost prostoru pro úpravu rozhovorů podle potřeby každého respondenta. V průběhu 

rozhovoru byly zároveň zařazovány sondážní otázky (Hendl, 2005, str. 170), které slouží 

k prohloubení odpovědí respondenta, pokud se dotýkají něčeho podstatného.    

Rozhovory, vzhledem k situaci na jaře 202010, probíhaly prostřednictvím online hovorů 

a trvaly v průměru 40 minut. Všichni respondenti byli obeznámeni s faktem, že jejich odpovědi 

budou využity pro potřeby bakalářské práce a před začátkem rozhovoru souhlasili s nahráváním 

rozhovoru diktafonem a následným zpracováním jejich odpovědí. Vzhledem k povaze otázek 

bylo také před samotným začátkem důležité vytvořit pro respondenta příjemné prostředí, ujistit 

ho, že jeho odpovědi nebudou výzkumníkem souzeny a dát mu možnost jakoukoliv otázku 

přeskočit, pokud na ni nebude chtít odpovídat.  

 
10 S respondenty nebylo možné se setkat osobně kvůli pandemii onemocnění COVID-19 a preventivním 
opatřením.  
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Rozhovor jsem rozdělila na 3 základní okruhy a přibližnou strukturu rozhovoru 

s otázkami může čtenář najít v přílohách (Příloha č. 1). 

Znalost problematiky a hodnocení situace ve společnosti 

Rozhovor jsem začala sadou otázek o obecném přehledu respondenta, abychom si případně 

ujasnili pojmy, které budou pro pokračování rozhovoru důležité. Následovaly otázky, které se 

týkaly společenské situace v České republice. Důvodem těchto otázek bylo zjištění 

respondentova postoje k menšinové problematice v Česku. 

Problematika menšin v reklamě 

Stěžejní část rozhovoru se týkala reklamy a reflexe etických témat do ní. Tento úsek jsem 

započala obecným vztahem respondenta a reklamy. Zajímalo mě, zda je pro respondenta 

reklama důležitým faktorem při nákupním rozhodování a jak silně je respondent podle vlastního 

názoru reklamou ovlivňován. Poté jsem přešla ke konkrétním kampaním, které jsem popsala v 

kapitole 2.4.1. S respondentem jsem se po zhlédnutí vizuálů bavila o tom, jak vnímá reklamu 

či reakce veřejnosti a jaký dopad má konkrétní reklama na jeho postoj k dané značce.  

U reklamy značky GAP (2.4.1.2) byli respondenti vyzváni, aby si představili, že na 

místě černošky bude zástupce jiné menšiny – konkrétně romské a vietnamské. Důvodem těchto 

otázek bylo zjištění, zda respondenti reagují jinak na různé menšiny. Následně si respondenti 

měli představit scénář, kdy v reklamě je jedna dívka a chlapci okolo ní, a to za účelem zjistit, 

jak vnímají sexismus a postavení žen v reklamě.  

Tuto část rozhovoru jsem zakončila otázkami na názor respondenta na 

správné zobrazování menšin v reklamě a na to, zda je pro respondenta důležité, jak značka 

určitá témata komunikuje.  

Postoj k menšinám a fenoménům v USA 

Tato část rozhovoru se týkala vlastního postoje respondenta k menšinám a fenoménům, které 

se objevují ve Spojených státech, pokud dosud nebyl v rozhovoru probrán. Jelikož se jedná o 

nejvíce abstraktní a osobní otázky, nechala jsem tyto doplňující otázky na závěr rozhovoru, 

jelikož v této fázi by se na ně mělo respondentovi odpovídat nesnáze. Zajímalo mě také, zda si 

respondent uvědomuje, že by mezi jeho názory a názory starší generace existovaly nějaké 

rozdíly.  
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3.6 Analýza a interpretace dat  

Rozhovory byly následně přepsány do textové podoby (Příloha č. 3. – č. 10.) a data byla 

analyzována metodou otevřeného kódování pomocí programu MAXQDA. Seznam 

nejdůležitějších kódů najde čtenář v přílohách (Příloha č. 2). Nejprve jsem definovala primární 

kódy podle tematických celků a hledala podobné pojmy a jevy v jednotlivých rozhovorech. 

Analýzu usnadňovala skutečnost, že se všechny rozhovory držely stejné struktury. 

Jednotlivé části rozhovorů jsem porovnávala mezi sebou a hledala podobnosti a rozdíly, 

ze kterých by bylo možné vyvodit závěry a odpovědi na výzkumné otázky. Nejpodstatnější 

poznatky z analýzy jsem následně za pomoci citací respondentů popsala a formulovala 

v následující kapitole.   
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4 Výsledky  

V následující kapitole představím výsledky a nejdůležitější poznatky z výzkumu. Výsledky 

jsem rozdělila do podkapitol, které částečně vycházejí ze struktury rozhovorů. U jednotlivých 

podkapitol uvádím konkrétní citace respondentů. Písmenem V označuji výzkumníka a u 

jednotlivých respondentů uvádím začáteční písmeno jména, které jim bylo přiřazeno.   

 

4.1 Obecný přehled respondentů a hodnocení situace v české společnosti  

Všichni respondenti, nehledě na obor, který studují, rozuměli základním pojmům, které se 

tématu týkají. Respondenti dokázali multikulturalismus identifikovat jako mísení více kultur, 

které mají odlišné charakteristiky a vzájemně se ovlivňují. Všichni respondenti až na Jakuba 

považovali multikulturalismus za přirozený proces.  

A: „Ten pojem vnímám jako propojení kultur a zároveň i nějaké ovlivňování a naučení 

se společně. Více kultur na jednom místě a ty kultury se musí spolu naučit vycházet.“  

B: „Mísení více kultur, které se vyvíjely odděleně a mají jiné charakteristiky.“  

D: „Míchání kultur mezi sebou. Neboli rozbití těch národních identit, co tady panovaly 

po staletí.“  

H: „Multikulturalismus vnímám jako propojování kultur a nějaké mazání rozdílů a těch 

jejich specifik.“ 

J: „Představím si nucené mísení kultur. Až umělé.“   

 

Někteří respondenti také uvedli, že se o problematiku alespoň částečně zajímají.  

V: „Zajímáš se o problematiku multikulturalismu?“  

B: „Asi tak nějak ze zájmu. Nikdy jsem to nějak víc neřešila odborně, ale baví mě 

sledovat, jak různé kultury vnímají obyčejné věci jinak a fascinuje mě to.“ 

L: „Asi jo, tak nějak se o to zajímám, protože vnímám svoje okolí.“  

 

Respondenti u popisu situace v České republice uváděli, že cítí určitou předpojatost většinové 

společnosti vůči menšinám. Dan a Anna uvedli, že tolerance menšin se ve společnosti značně 

odvíjí od toho, jak jsou menšiny schopny se přizpůsobit místní kultuře a sami se s tímto 
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názorem ztotožňují. Respondenti zároveň uváděli, že přestože se v zemi problematika rasismu 

vyskytuje, není na ni příliš brán zřetel.  

K: „Jsou menšiny, se kterýma se Češi docela sžili. Ale celkově existuje u nějaký části 

taková xenofobie nebo opatrnost a nepochopení vůči určitým menšinám. “ 

D: „Je to něco za něco. Jste tady, jste menšina, tak prostě se přizpůsobte a bude to OK.“ 

V: „A ztotožňuješ se s tím názorem, že by se cizinci měli přizpůsobovat?“ D: „Jo, 100%.“  

A: „Vlastně nemám nic proti tomu, aby si [cizinci] udržovali svoji vlastní kulturu, ale 

co se týče nějakého toho veřejného života, tak by měli dodržovat aspoň ten základ těch 

českých zvyků a tolerovat je.“ 

F: „Přitom rasismus se v tý společnosti pořád nějak pohybuje, ale výrazně se neřeší.“ 

B: „Tak třeba Česko mi přijde, že to nějak neřeší. Třeba etnické menšiny skoro vůbec 

nejsou v reklamě a když se podívám na ten sexismus, tak z toho mají Češi spíš srandu.“ 

 

4.1.1 Většinový vs. respondentův názor 

Během rozhovorů se všech 8 respondentů vymezovalo vůči většinovému názoru a odlišovali 

ho od svého vlastního nebo od názoru sociální bubliny, ve které se pohybují. K tomuto 

vymezování docházelo hlavně u popisu multikulturní situace v České republice.  

J: „Jako já si nemyslím, že jsme nějak rasisti. I když možná ty starší generace jo.“  

H: „Česká společnost má určitý problém bych řekla, co se menšin a cizinců týká. Hodně 

ale záleží jak moc cizí ta kultura je.  Ale ani to není celá společnost. Jenom její určitá 

část, naštěstí ne moje okolí.“ 

L: „No myslím, že je naše společnost konzervativní, ale že se to pomalu posouvá 

kupředu. K vyšší toleranci vůči ostatním kulturám.“ V: „Vnímáš to skrz celou 

společnost?“ L: „Hlavně skrze mladou nastupující generaci.“ 

F: „V České republice existuje několik menšin […]. S většinou z nich, minimálně v mojí 

sociální bublině, nemají lidi problém. Ale řekl bych, že ve většinové společnosti se 

vyskytuje odtažitost […].“ 

B: „No dokud bude ten cizinec v kolektivu nějakých studentů, tak se nemá čeho bát. Ale 

mohl by být šokován, kdyby vyjel někam za Prahu do hospody.“ V: „Co by ho mohlo 

šokovat?“ B: „Podle mě společnost ještě není úplně připravená na některé menšiny.“ 
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Po doptání na odlišnosti názorů identifikovali respondenti několik důvodů. Často uváděným 

důvodem byl generační posun a s ním spojené možnosti, které mladé generace pro styk s jinými 

lidmi mají. Někteří respondenti však neviděli hlavní rozdíly v generacích, ale ve vzdělání, nebo 

místě a prostředí, ve kterém jedinec vyrůstal. Avšak všichni respondenti se shodují na tom, že 

tolerance menšin se odvíjí od toho, jak často s nimi člověk přichází do kontaktu. Ať už na 

internetu a sociálních sítích, na vysoké škole, v zahraničí, na Erasmu nebo v centru Prahy.  

L: „Tak starší generace byly vychovávané za komunismu a za velké uzavřenosti našeho 

státu a kultury. Mladí lidé teď můžou cestovat a jsou zvyklí na takový ten mix, na 

globalizaci.“ 

J: „Babička a celkově starší generace kouká na zprávy a tím se nechá ovlivnit a je z 

toho hrozně vyděšená […]. My se s tím setkáváme jinak a přijde nám to normální.“ 

D: „Jo, určitě jsme víc multikulturní, naše generace. Teď to je jeden z největších 

generačních rozdílů.“ V: „Jak si to vysvětluješ?“ D: „Je to exponenciálním vývojem 

všeho – technologie, společnost, úroveň života, ekonomie.“ 

B: „My dneska vidíme různé lidi a menšiny všude a často. Ale ty starší generace na tohle 

většinu života nebyli zvyklí a těžko se to teď naučí.“ 

A: „Nemyslím, že bude úplně rozdíl v těch generacích, spíš v tom kontextu, kde ten 

člověk vyrůstal.“ 

F: „Spíš vnímám, že to je tím, v jakém prostředí se člověk pohybuje. Že to ani nebude 

tak závislý na generaci, ale částečně asi na vzdělání a taky na tom, jak tě život nutí se s 

různými kulturami setkávat. Ono to právě dost často přichází třeba se vzděláním, že se 

dostáváš do jiných okruhů.“ 

K: „Kdybych to měla škatulkovat, tak asi lidi, co žijí někde na menším městě, starší, 

možná nižší vzdělání?“ V: „OK, takže dá se říct, že to jsou lidi, u kterých je menší 

pravděpodobnost, že se setkají s menšinou“ K: „Jo, tak bych to řekla, no. Lidi, co jsou 

v kontaktu s menšinama a víc je poznají, tak většinou pochopí, že je nemůžou házet do 

jednoho pytle. […] My teď máme větší šance se s menšinama setkat. Starší generace, co 

vyrůstaly za komunismu ten kontakt neměly.“ 
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4.2 Vztah respondenta k reklamě 

Na otázku vlivu reklamy na respondenta odpovídali jednotliví respondenti různě. Někteří 

respondenti uvedli, že na ně reklama vliv má, jelikož jim dává pocit větší jistoty a důvěry 

v produkt. Někteří respondenti ale uvedli, že na ně reklama spíše vliv nemá, jelikož nemají 

například televizi a nejsou jí tolik vystaveni nebo se při výběru produktu zaměřují na kvalitu a 

nehledí na propagaci.   

A: „Já bych řekla, že to je třeba jako 7 [z 10]. Bohužel. Když jsem ten brand už někde 

viděla, tak to na mě má hodně vliv tý jistoty, víš. Potřebuju mít alespoň povědomí a pak 

se mi to spojí s jistotou a dám tomu spíš přednost.“ 

B: „Tak určitě má na mě vliv a možná víc, než si uvědomuju. Ale asi jak u čeho. 

Reklamou se nechám ovlivnit spíš u věcí, co nutně nějak nesháním. Když vím, že si něco 

chci koupit, tak koukám víc na ty produkty a třeba porovnávám a čtu recenze.“ 

D: „Na škále od 0 do 10 to je 2, až 3. Záleží, to strašně záleží. TV reklama je ale třeba 

0. […] Když něco kupuju, tak to není na základě reklamy.“ 

H: „Když vidím hezkou reklamu, tak na ní často kliknu a zajímám se o ten produkt. Není 

to úplně bezhlavý ovlivnění, ale už jsem si určitě koupila pár věcí díky tomu, že jsem 

viděla reklamu a jinak bych je neznala a neměla o ně zájem.“ 

 
 

4.3 Výstup hodnocení konkrétních kampaní  

U hodnocení byli respondenti ve většině případů schopni odhalit potenciální problematiku 

jednotlivých kampaní. Všichni respondenti zároveň uvedli, že by v nich problémy sami 

nehledali a v mnoha případech připadalo respondentům upozorňování na podobnou 

problematiku kontraproduktivní. Někteří respondenti také uváděli, že kdyby se s kampaněmi 

od Dove a GAP setkali v běžném životě, považovali by je naopak za korektní, jelikož využívají 

v reklamě menšiny. 

 

B: „Teď když vím, co tam mám hledat, tak v tom tu problematiku dokážu najít, ale stejně 

to tak sama nevnímám a nemám s tím problém.“ 

A: „Jako vůbec by mě nenapadlo se nad tím zamyslet. Já jsem trochu jednodušší, co se 

tohohle týče. Ale teď jak jsi mi to poslala v souvislosti s tou prací, tak si dokážu 
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představit, že se strhla diskuze, že běloška se opírá o černošku. […] Já nemám tendenci 

v tom ty problémy hledat, takže já když něco takového vidím, tak většinou to vůbec 

neřešim. A naopak pokud jako nějaká reklama se snaží až moc být korektní, tak to je ta 

chvíle, kdy si toho všimnu, protože je to pro mě moc na sílu. […] Mně právě přijde, že 

v momentě, kdy se ty věci snaží propagovat na sílu, tak o to víc proti tomu jsou lidi 

zarputilí, jo?“ 

V: „Vidíš na té reklamě [Dove] něco špatného“? L: „Jako na první pohled asi ne. Ale 

kdybych do toho měl šťourat, tak je to reklama na mýdlo, který smejvá špínu a jako první 

tam je černoška a potom bělošky no. Tak to vypadá divně. […] Ale nevadilo by mi to. Je 

to hodně šťouravý.“ V: „Mění ta kampaň, tenhle konkrétní vizuál [GAP] nějak tvůj 

postoj k té značce?“ L: „Asi ne. Protože kdybych se do toho nešťoural takhle, tak by mi 

naopak přišlo, že to je spíš dobře, protože tam zařazují menšinu.“ 

H: „Naopak já to beru tak, že je super, že tam jsou tři typy pletí a navíc černoška na 

prvním místě. Když se na to dívám takhle, tak je to vlastně naopak korektní, a ne 

problémový.“ 

 

4.3.1 Upozorňování na neetické reklamy a zásah politické korektnosti 

Respondenti hodnotili upozorňování na problematiku reklam v některých případech za 

přitěžování a podněcování problému, proti kterému se samotné fenomény snaží bojovat. 

Respondenti se zároveň ve velké míře vymezovali proti politické korektnosti v reklamě, jelikož 

reklama poté nepůsobí přirozeně a autenticky. Respondent Lukáš ale zároveň podotýká, že 

přestože se mu nelíbí přehnaně korektní reklama, raději akceptuje korektní reklamu, než 

reklamu, která by mohla někomu ubližovat. Zároveň dodává, že v některých případech si firmy 

nemusí uvědomovat, že je jejich komunikace necitlivá a upozornění na ni může pomoci.  

L: „Mně se nelíbí, když je ta komunikace zase až moc korektní. Kdy už je moc umělá a 

ne autentická. Ale asi budu radši, když bude víc korektní, než aby někomu mohla 

ubližovat a urážet ho. […] Je dobře, že si to firmy aspoň uvědomí, protože by je to 

nemuselo napadnout, že by to někomu mohlo vadit.“ 

 

Více respondentů se shodlo na tom, že zasahování do reklamy není řešením, jelikož vnímají 

reklamu jako výstup určitého hlubšího problému ve společnosti a kultuře. Respondentka Anna 
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hodnotí, že nemá příliš smysl zaměřovat se na problémy v reklamě, ale měli bychom svou 

pozornost přesunout k závažnějším problémům. 

D: „S rasismem by se mělo bojovat jinak, než omezováním reklamy. Takhle bych to 

shrnul. […] Někoho, kdo má svůj názor, to spíš naštve a vyvolá to ještě větší zášť. Není 

to úplně dobrá strategie. Má se to řešit na začátku, ne na konci u reklamy, u toho 

výstupu. Tam se to nejhůř zachycuje a ovlivňuje.“  

B: „Když budeme zakazovat nějaké reklamy, tak to lidi naštve a spíš i víc popudí vůči 

menšinám. Ta reklama na nějakém základu vznikla a že zakážu reklamu, tak tím ten 

rasismus nevyřešim. To jde víc do hloubky.“ 

A: „Radši bojujme za to, ať máme stejný platy jak chlapi, protože to je podle mě 

obrovský problém, protože stejně schopná ženská nemá stejný plat.“ 

H: „Chápu, že jsou citlivější, ale nevidim smysl v hledání takových problémů a 

maličkostí.“ V: „Jak říkáš maličkosti, nemyslíš si, že ta reklama nemůže mít nějak hlubší 

dopad na lidi?“ H: „Podle mě to je naopak. Že ta reklama reaguje na ty hlubší pochody 

společnosti.“ 

 

4.3.2 Citlivost na problematiku menšin  

Respondenti nehodnotili všechny menšiny stejným způsobem a hrálo u nich roli, jak blízká jim 

problematika konkrétní menšiny je. Roli také hrál fakt, že některé menšiny jsou buď 

z historického nebo společenského hlediska považovány za více problémové a jejich necitlivé 

zobrazení v reklamě tak na respondenty více působí.  

Respondenti nebyli tolik citliví na problematiku černochů, jelikož jim není dostatečně 

blízká. Zároveň ale uváděli, že reakcím americké společnosti vzhledem k historickým 

skutečnostem, rozumí. Co se týkalo etnických menšin, reagovali respondenti nejvíce na scénář 

s Romkou. Respondenti cítili, že menšina Romů není českou společností plně akceptována a 

existují vůči ní jisté předsudky. Citlivost respondentů se ještě více umocnila tím, že Romové 

nejsou v reklamě často reprezentováni, a proto by se nad reklamou spíše pozastavili a zamysleli 

se, z jakého důvodu byla právě Romka pro konkrétní vizuál využita a zda se reklama nesnaží 

něco naznačovat. Scénář s vietnamskou menšinou by respondenti za problémový nepovažovali, 

jelikož nevnímají, že by vietnamská menšiny byla společností považována za problémovou. 
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H: „Chápu, že v Americe je to víc citlivé, problematika těch ras, ale zároveň by se neměli 

lidi asi chytat takových věcí. […] Takhle se na to akorát upozorňuje a lidi si ty rozdíly 

nepřestanou uvědomovat.“ 

A: „Možná je pravda, že to se nás týká vlastně mnohem víc – Romové a Vietnamci. Takže 

v tu chvíli bych se nad tím pozastavila trošku dýl. […] Měla bych větší tendenci v tom 

normálním provozu se nad tím pozastavit, jestli nechce ten brand něco naznačit, protože 

Romové jsou větší problém.“ 

K: „Ta Vietnamka asi ne, to není citlivé téma právě. Ta Romka, možná jo. Protože... no 

... ta problematika Romů je blízká u nás.“  

V: „Změnil by se tvůj názor, kdyby tam místo černošky takhle stála Romka?“  B: „Hm, 

jako asi jo. To bude tím, že Romové celkově v české reklamě nejsou a zároveň jsou ... 

problémovější, takže bych se víc u toho pozastavila.“ V: „Co kdyby tam byla 

Vietnamka?“ B: „To bych asi nevnímala nijak špatně. Minimálně si myslím, že Asiati 

jsou v reklamách běžně. Ne teda v český reklamě, ale jinak jo. A asi jde dost o to, že u 

těch černochů je to spojené s tou historií a otrokářstvím. U Vietnamky bych na tom nic 

špatného neviděla. Tam mi chybí ta historická paralela.“ 

V: „Myslíš, že by se ten tvůj názor ještě nějak změnil, kdyby tam byla místo té černošky 

Romka nebo Vietnamka?“ L: „To možná asi jo. To bych vnímal, že to je bližší. Ale 

možná s tou Vietnamkou ne. Protože s tou nemam nijak spojený, že by byly méněcenný. 

Takhle přijde mi …ježiš, to je blbý říct takhle…že ten svět vnímá ty černochy jako víc 

méněcenný než Vietnamce. Kvůli té historii, otroctví. Takže ta Vietnamka by mě asi 

nezarazila. Ta Romka, to by mi asi přišlo divný, že tam vůbec je, protože mi přijde, že 

se vůbec nezobrazujou v reklamách.“ 

 

Někteří respondenti považovali za nejvíce problémový scénář s jednou dívkou a chlapci. 

Respondentce Anně a Kláře je problematika sexismu bližší než otázky národnostních menšin. 

Sexismus ale nepřišel závažnější jen respondentkám. Více na něj v některých případech 

reagovali i muži. Dan například cítí, že sexismus je v naší společnosti více řešenou tématikou, 

a proto by jej v reklamě vnímal spíše než rasismus. 

D: „To je ale zase tím, že jsme víc učený teď tady o tom sexismu teďka. Kdyby se to 

neřešilo, tak to vůbec nemám v hlavě.“ V: „Takže vnímáš, že to bereš jinak, protože se 

sexismus řeší v Česku víc?“ D: „Asi jo, jo, jo.“ 
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A: „Pokud by měla ta holka být pod tím klukem, tak to by mi přišlo dost divný a to by 

mě zaujalo víc ze všech těch scénářů co jsi řekla.“ V: „Proč bys to víc vnímala?“ A: 

„Protože je mi to téma asi úplně nejbližší. Protože právě asi hlavně se s ním nejvíc 

stýkám. Co se týče těch ras, tak je mi to tak nějak jedno a pokud to jsou schopný lidi, co 

tu chtěj naší zemi něco dát, tak nemám žádný problém. Ale to ženství se mě dost týká i 

přesto, že se nepovažuju za feministku.“ 

 

Přestože respondenti reagují na jednotlivé menšiny jinak a záleží na jejich vztahu a vnímání 

dané problematiky, pokud by identifikovali reklamu jako rasistickou nebo jinak problémovou, 

nehrálo by pro ně roli, jaké menšiny se dotýká.  

A: „Ta pravděpodobnost, že se mě to dotkne, tak by byla spojená spíše s těmi ženami 

jak rasami. Ale v momentě, kdy bych tam cítila přemíru podpory toxickýho stereotypu, 

tak si myslím, že by mě to pobouřilo tak či tak. Ale to asi moc nehrozí, protože jak jsem 

říkala, jsem spíš nekorektní a navíc si firmy dávají pozor.“ 

V: „Může reklama negativně ovlivnit tvůj vztah ke značce, když špatně komunikuje 

problematiku menšin?“ B: „Jo, to by mohla. Ale záleží. Když to bude omyl jako u Dove, 

tak to mi nevadí, ale kdyby to byl jasný rasismus, který bych já sama z té komunikace 

cítila, tak takovou značku bych podporovat nechtěla a nechtěla se s ní spojovat.“ 

 

4.4 Vztah respondenta k politické korektnost  

V průběhu rozhovoru se většina respondentů vymezovala proti politické korektnosti a zároveň 

respondenti sami sebe označovali za nekorektní. Respondenti zároveň kladně hodnotili 

nekorektní komunikaci pivovaru Bernard a sympatizovali s ní.  

B: „Nějaká ta prapůvodní myšlenka [politické korektnosti] je dobrá, ale podle mě se to 

hrozně nafukuje a zneužívá.“ 

V: „Jak vnímáš to, že je Bernard nekorektní?“ D: „Spíš se mi to líbí. Taky nemám rád 

hyperkorektnost.“ 

K: „Jako já sem taky spíš nekorektní a [komunikace Bernarda] mi nevadí a asi se mi to 

i nějak líbí.“ 
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A: „[…] já nejsem nějak extra vyhrazenej člověk, že bych byla na ty menšiny extrémně 

háklivá nebo jako že bych byla jako hyperkorektní. […] jsem spíš proti tomu 

hyperkorektismu a když se to ten brand snaží až moc na sílu dát do tý komunikace, tak 

se tomu spíš směju.“ 

A: „Asi jako celkově komunikace Bernarda se mi líbí. […] Pokud ta značka je dobře na 

hraně a nezaměřuje se jenom na sexismus, tak mi to je asi i docela sympatický.“ 

 

4.4.1 Kulturní rozdíly a přirozenost  

Dle respondentů existují mezi lidmi určité přirozené rozdíly, které nemá smysl snažit se 

odstranit nebo je upozaďovat. Respondentky nemají problém s vyobrazením ženského těla 

v kampani pivovaru Bernard, jelikož je podle nich přirozené, že se heterosexuálním mužům líbí 

ženské tělo. Stejně tak Dan, který je příslušníkem vietnamské menšiny, nemá potřebu skrývat 

svou odlišnost a nevidí nic špatného na tom, pokud se někdo o jeho původ zajímá a upozorní 

na něj.   

A: „Takže určitý genderový rozdíly tam budou a to, že prostě ženský na reklamě fungují, 

to je taky starej fakt. […] Prostě tak to bylo, tak to je a nejspíš bude. Jak řikám, ženy 

jsou ženy.“ 

B: „Je to trochu laciné a povrchní, ale nijak mě to neuráží. Aspoň si na nic nehraje. K 

pivařský kultuře to navíc patří. Nemá cenu snažit se skrývat to, že hetero chlapům se 

líbí ženské tělo. Tím, že zakážeme reklamu na pivo, na tom nic nezměníme.“ 

D: „Jako jo, zároveň chci být součástí tý komunity, ale už se nevymaže to, že jsem jinej 

a nepotřebuju ukazovat, že nejsem menšina.“ 

H: „Stejně jako mi nevadí, že v reklamě na sekačku je chlap, tak mi nevadí, že v reklamě 

na mycí prostředek utírá stůl ženská. Holt ty role společenský máme jiný a já s tím 

problém nemam.“ 

K: „Když to srovnám s tím předtím, s tím GAP, tak tohle mě nijak neuráží. Protože to 

předtím by nějak naznačovalo to vyšší postavení chlapů, tohle jenom poukazuje na to, 

že jsou ženský hezký. “ 
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4.4.2 Důležitost postoje zobrazovaného v reklamě na vztah ke značce 

Vzhledem k tomu, že respondenti neprokazovali citlivost k uváděným reklamám a 

nepovažovali je za problémové, neměly kampaně ani negativní dopad na jejich vztah ke značce. 

Přesto ale bylo během rozhovoru patrné, že pro většinu respondentů je důležité, jaký postoj 

značka zaujímá. Šlo například o Lidl a skutečnost, že si stojí za využíváním menšin v reklamě. 

Někteří respondenti zároveň více sympatizovali s postojem Bernarda a jeho vymezení vůči 

korektnosti. Z rozhovorů ale také vyplynulo, že pro respondenty je spíše důležité, aby se firma 

vyjadřovala k jiným tématům, například ekologii nebo udržitelnosti.  

V: „Nemění to nějak tvůj postoj k Dove?“ B: „Ne. Jako já vždycky vnímala Dove jako 

progresivní v tomhle, takže jeden omyl v reklamě mi určitě nezmění názor na celou 

značku.“ 

V: „Je podle tebe důležité, aby se firma nějak vyjadřovala? Takhle zaujala nějaký 

postoj?“ B: „Teď jsou tyhle věci docela důležitý a já to tak taky cítím. Radši podpořím 

značku, která má názor. Pak třeba ani nemám potřebu se koukat ke konkurenci a budu 

té značce věrnější. Třeba půjdu radši do Lidlu teď než do Penny nebo někam.“ 

A: „To je pravda, to je asi jeden z mála případů [Lidl], kdy u mě ta značka stoupla, jako: 

Super, stojí si za tím a nepřizpůsobí se křiklounům.“ 

K: „Teď je spousta značek, co je za tu ekologii a tak a jako je to fajn, určitě je to fajn, 

ale pro mě to pořád neni to hlavní, co od té značky chci.“ V: „A co je to, co chceš?“ K: 

„No aby ten produkt byl kvalitní a fungoval tak, jak má.“ 

F: „Vážím si firem, které se mnou sdílí hodnoty. Sám si teď vybavím značku Patagonia, 

která se hlásí k ochraně planety už od nějakých 60. nebo 70. let. A i když je ta značka 

drahá, tak jsem pro si ji koupit a zaplatit za ní, protože sympatizuju s jejíma hodnotama. 

A třeba jak jsem říkal, ten Lidl, tak i ten u mě třeba stoupl tím, že něco hlásá a stojí si 

za tím.“ 

H: „Je to pro mě fajn bonus, když narazím na značku, která nějaké téma vnímá stejně a 

můžu se s ní spojit na téhle úrovni. Pak má člověk lepší pocit a klidně si připlatí. […] 

Takže líbí se mi ten postoj Lidlu se zobrazováním menšin, ale abych se s firmou takhle 

napojila, tak je pro mě podstatnější třeba přístup k udržitelnosti, a ten u Lidlu necítim.“ 
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4.5 Hodnocení situace v USA  

Respondenti v průběhu rozhovoru využívali pro porovnávání přístupů v reklamě Spojené státy 

americké. Většina těchto poznámek směřovala k přehnané politické korektnosti. Respondenti 

hodnotili situaci v USA převážně negativně, což souvisí s tím, že se obecně považovali spíše 

za nekorektní. Ale například respondent Lukáš s americkým přístupem částečně sympatizoval, 

jelikož je dle jeho názoru správné na určité křivdy upozorňovat.   

A: „Pokud [přijde] ten trend, že Amerika je napřed ve společenských tématech a to se 

posune i sem, tak by to znamenalo, že všichni mladý lidi budou hyperkorektní. Protože 

mám sestřenici v Americe a ta řeší každou takovou zmínku jako hodně osobně. […] To, 

aby sem přišlo to, co je v Americe, tak toho bych se bála, protože potom mi to přijde 

jako takový potlačování tý přirozenosti. 

K: „U nás by si málokdo stěžoval na tu reklamu od Dove, že je necitlivá. Já pár 

Američanů znám a teda byla jsem jako překvapená, jak oni sami tohle vnímaj a že fakt 

takový věci berou vážně a citlivě. A tím, že vyrůstám v Česku, tak mi je jednoznačně 

bližší tak český přístup, kdy jsme nekorektní a nemusíme se bát něco říct.“ 

L: „Mně se nelíbí, když je ta komunikace zase až moc korektní. Kdy už je moc umělá a 

ne autentická. Ale asi budu radši, když bude víc korektní, než aby někomu mohla 

ubližovat a urážet ho.“ 

 

Žádný z respondentů se před rozhovorem nesetkal s pojmem mikroagrese. Většina respondentů 

nepovažuje upozorňování na ně za prospěšné a spíše se obává, že takové fenomény mohou 

společnost více rozdělovat. Respondent Dan, zástupce vietnamské menšiny, poznámky a otázky 

na jeho původ nebere jako urážky, pokud cítí, že nejsou myšleny zle.   

D: „Není to dobře. U té většiny, která to nemyslí špatně, to pak mění chování. Je to 

vlastně víc rasistický. Víc to svádí k tomu myslet si: „Ten je jinej, na toho musím koukat 

jinak.“ […] Otevřenost a upřímnost by měla být na prvním místě, namísto nějaké 

obezřetnosti.“ 

B: „Jako to je podle mě hrozně zbytečný a kontraproduktivní. Předpokládám, že to má 

záměr odstranit rasismus s těmahle poznámka, ale když si budeme dávat všichni pozor, 

co říkáme, tak to víc posílí to vnímání rozdílů. Tenhle neslaví Vánoce, tak hlavně ať mu 
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nepopřeju hezký svátky. Tenhle je Vietnamec, tak si musim dát bacha, abych neřekla ani 

jednu poznámku o jeho původu.“ 

J: „Podle mě to právě nějak opačně poukazuje na to, že jsme jiní a musíme si dávat 

bacha. Proč jako? Jestli má být ten smysl opačný. Je to zbytečný.“ 

H: „Ale tak přece poznámka, kterou někdo nemyslí špatně, nebudu brát jako urážku a 

osočovat někoho za ni.“ 

F: „Takže jako nějaký upozorňování částečně smysl možná má, ale pak je zase otázka 

kam až to povede. Jestli se z toho nemůže stát absolutně nezáživná konverzace o ničem, 

kde jsou lidi jako stroje.“ 

 

4.6 Směřování společnosti 

Všichni respondenti předpokládají, že se bude společnost posouvat k vyšší toleranci menšin. 

Někteří respondenti zároveň projevovali obavy z toho, aby nebyla česká společnost v budoucnu 

příliš korektní. Dle respondentů musí k tomuto posunu k vyšší toleranci dojít přirozeně, 

například s mladšími generacemi, které jsou na multikulturní prostředí více zvyklé a není 

správné snažit se tuto proměnu uspíšit zásahem do aktuální kulturní situace například pomocí 

politické korektnosti. 

D: „Někoho, kdo má svůj názor, [politická korektnost v reklamě] spíš naštve a vyvolá to 

ještě větší zášť. Není to úplně dobrá strategie. Má se to řešit na začátku, ne na konci u 

reklamy, u toho výstupu. Tam se to nejhůř zachycuje a ovlivňuje.“ […] V: „Myslíš, že 

politická korektnost je naše budoucnost?“  D: „Jo, určitě jsme víc multikulturní, naše 

generace. A myslím, že to sem přijde.“ 

B: „Když černocha vidí jenom ve zprávách jako uprchlíka, tak je těžký, aby to tolerovali. 

Podle mě se tohle vyřeší a změní až časem.“ […] „Podle mě se to vyvine samo, už postě ta 

mladší generace, jak jsme se bavily, tyhle věci bere jinak.“ 

V: „A je to dobrá strategie i do budoucna?“ [o pivovaru Bernard] B: „To asi úplně není. 

V naší generaci už bude víc lidí, kterým to může vadit a který si to pivo schválně nekoupí. 

Jako když to trochu umírní, tak to pořád může být fajn, ta provokace, jenom bych do 

budoucna provokovala něčím jiným než sexismem a rasismem. To už asi moc trendy 

nebude.“ 
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A: „V momentě, kdy se ty věci snaží propagovat na sílu, tak o to víc proti tomu jsou lidi 

zarputilí, jo?“ 

A: „Pokud [přijde] ten trend, že Amerika je napřed ve společenských tématech a to se 

posune i sem, tak by to znamenalo, že všichni mladý lidi budou hyperkorektní. Protože mám 

sestřenici v Americe a ta řeší každou takovou zmínku jako hodně osobně. […] To, aby sem 

přišlo to, co je v Americe, tak toho bych se bála, protože potom mi to přijde jako takový 

potlačování tý přirozenosti. Že tam se zapomíná až na tu většinu, že jako aby to nedopadlo 

tak, že většina bude žít na úkor menšin. Což se nevylučuje s tím, že chci podporovat 

menšiny. Jsem pro to, aby měli stejná práva jako máme my, ale ne víc pozornosti. Ten směr, 

co je teď v Americe, směřuje zvrhle. Takže si myslím, že by to už bylo kontraproduktivní.“ 

D: „No podle mě je to hodně zakořeněný v lidech. Já bych tomu dal volný průběh. To se 

ale neděje, protože je ta politická korektnost. Řešil bych to jinak a dal tomu volný průběh. 

Ten názor prostě nezměníš no. Takový věci, to omezování, teď jako nemůže fungovat, 

nemůže to mít ten efekt hlubší. […] Nesnažil bych se měnit českou společnost.“ 

K: „Takový věci asi potřebujou čas a spíš by ten tlak měl jít od tý samotný veřejnosti, který 

to začne vadit.“ 
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5 Diskuze  

Cílem této části práce je pojednat o výsledcích výzkumu v návaznosti na teoretickou část a 

zároveň formulovat odpovědi na výzkumné otázky. 

Respondenti popisují českou společnost jako více uzavřenou vůči menšinám a vnímají, 

že česká kultura je touto skutečností silně ovlivněna, což vychází také z Hofstedeho analýzy, 

konkrétně dimenze vyhýbání se nejistotě. Dle Hofstedeho mají země s vysokým skóre v této 

dimenzi, tedy i Česká republika, strach z neznámého, což popisovali i někteří respondenti.   

Dotazovaní mileniálové se od většinového názoru a předpojatosti vůči menšinám 

distancují a je tedy možné, že z tohoto pohledu dochází u generace mileniálů k jistému posunu. 

Zobrazování menšin v reklamě považují respondenti za normální stav. Vnímají, že na jejich 

postoj má vliv skutečnost, že na rozdíl od přechozích generací, přichází s menšinami častěji do 

styku, a to hlavně v online prostředí. Dá se tedy předpokládat, že čím více bude česká 

společnost vystavována styku s menšinami, tím více tolerantní vůči nim bude. Dotazovaní 

mileniálové ale cítí, že tuto proměnu nelze uspěchat například pomocí zásahu politické 

korektnosti, jelikož společnost by nyní tento posun nepřijala a více se utvrdila ve svých 

přesvědčeních. Dle respondentů musí k těmto proměnám dojít postupně a samovolně. Zároveň 

ale někteří respondenti uváděli, že by firmy neměly svou komunikaci, která využívá menšiny 

nenásilně, přizpůsobovat zdejší kultuře. Dotazovaní mileniálové by hodnotili jako zpátečnické, 

kdyby Lidl upustil od využívání černého modela a speciálně pro český trh nafotil kampaň 

s bílým modelem. Podle respondentů je tedy správná taková reklama, která se nesnaží 

společnost vychovávat, ale menšiny využívá nenásilně a přirozeně.  

Většina dotazovaných mileniálů považuje multikulturalismus za přirozený proces. 

Jeden z respondentů ho však hodnotí spíše jako proces umělý a nucený. Zde se můžeme odkázat 

na teoretickou část a skutečnost, že pro českou společnost je multikulturalismus stále něčím 

novým a nepřirozeným vzhledem k minulosti a homogennosti naší země.  

Výsledky výzkumu naznačují, že v porovnání s americkými mileniály a tím, jak jsou 

popisováni v literatuře, jsou čeští mileniálové více nekorektní. V některých případech se 

respondenti obávali, aby politická korektnost nevyzdvihovala práva menšiny na úkor práv 

většiny. Dle mileniálů vesměs nemá smysl do reklamy zasahovat a nějak ji korigovat, jelikož 

reklama je, dle jejich názoru, jen důsledkem hlubší problematiky. V tomto se shodují 

s profesorem Olivou, podle kterého nemá smysl nahrazovat slova, jelikož tím nenahradíme 

skutečný problém, tedy to jak většina vnímá menšinu. Jedna z respondentek zároveň vnímala 
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politickou korektnost jako zbytečnou, jelikož dokud se nepromění myšlení lidí, nemá smysl 

zasahovat do jejich projevů. Ve chvíli, kdy se však myšlení lidí promění, nebude již politická 

korektnost vůbec potřebná. Na druhou stranu ale jiný respondent uvádí, že politická korektnost 

může být v některých případech přínosná, jelikož alespoň na možné problémy upozorňuje.  

Spíše než necitlivou reklamu dotazovaní mileniálové negativně hodnotí přehnaně 

korektní reklamu, která nepůsobí autenticky. Většina respondentů zároveň sympatizovala 

s nekorektní reklamou. I zde se částečně lišil pohled jednoho z respondentů, který raději přijme 

korektní reklamu, než reklamu, která může někomu ubližovat.  

Mezi hlavní zjištění výzkumu patří samotný postoj mileniálů k problematickému 

zobrazování menšin v reklamě. Ve výzkumu byli vyzpovídáni jak mileniálové, kteří reklamu 

vnímají silně a cítí, že jí jsou ovlivňováni, tak mileniálové, kteří jí příliš pozornosti nevěnují. U 

dotazovaných mileniálů se neprojevovala vysoká citlivost na problematiku menšin. 

Respondenti nepovažovali konkrétní příklady kampaní za problémové, i když se v některých 

případech dokázali vcítit do reakcí americké společnosti. Dle respondentů není téma rasismu 

v české společnosti tak citlivé, a proto nemají tendence v reklamě problémy hledat.  

Pokud se podíváme na konkrétní národnostní minority, problematika černošské menšiny 

není českým mileniálům tolik blízká, a proto se u nich neprojevila potřeba zobrazovat tuto 

tématiku citlivě. Dále respondenti vnímají, že například vietnamská komunita není společností, 

ani jimi samotnými, považována za problémovou, a navíc Asiaté jsou v reklamě zobrazováni 

běžně, proto ani zde neměli tendence hledat na zobrazování této menšiny něco problémového. 

Naopak menšina Romů byla respondentům z tohoto pohledu nejbližší. Respondenti uváděli, že 

samotné využití romské menšiny by považovali za nestandardní, jelikož Romové nejsou 

v reklamě příliš využíváni. Z těchto důvodů by měli nejvyšší tendence se nad reklamou 

pozastavit a zamyslet se, zda nechce něco rasistického naznačovat. I když respondenti rasismus 

a rasovou předpojatost odsuzují jako celek, ve výsledku má tedy na jejich vnímání vliv, jak jim 

samotným je problematika dané menšiny blízká, jaký obraz ve společnosti daná menšina má a 

také to, jak často a jakým způsobem je v reklamě zobrazována.  

Přestože respondentky hodnotily, že je jim nejbližší problematika žen, neměly ve 

většině případů problém s využíváním ženského těla v reklamě, konkrétně u kampaně pivovaru 

Bernard. Respondenti se obecně shodovali na tom, že mezi pohlavími i různými etniky existují 

určité rozdíly, které nemá smysl snažit se skrývat. Respondentky zároveň uváděly, že nemá 

smysl hledat drobné problémy v reklamě a měli bychom raději zaměřit svou pozornost na 

důležitější záležitosti, jako je například nižší platové ohodnocení žen.  
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U respondentů tak nebyl identifikován stejný přístup, jaký je popisován autory 

Lukianoffem a Haindtem v kapitole 2.3.3. Dle autorů přesouvají američtí mileniálové svou 

pozornost k drobným problémům a jsou více citliví. Dotazovaní čeští mileniálové naopak 

takový přístup kritizují a nemá dle nich smysl zaměřovat se na malé problémy, jelikož takové 

upozorňování naopak může být kontraproduktivní a může řešení zásadních problémů uškodit. 

Dotazovaní mileniálové se zároveň neztotožňují s myšlenkou, že politická korektnost a 

upozorňování na mikroagrese může pomoci s propojením kultur. Naopak se obávají, že tyto 

fenomény vytváří prostor, ve kterém se spolu budou zástupci různých kultur bát komunikovat, 

aby se omylem neurazili.  

Z výzkumu vyplynulo, že pro většinu mileniálů je důležité, jak značka přistupuje ke 

společenským tématům, která jsou pro ně samotné důležitá. Ale zrovna to, jak značka pracuje 

s menšinami, nebylo pro dotazované mileniály podstatné. Postoj značky k menšinové 

problematice nebyl důležitý ani pro respondenta z vietnamské komunity, u kterého by se dalo 

předpokládat, že bude tuto tématiku nejvíce vnímat.  

Přestože by se mileniálové nechtěli spojovat s vyloženě rasistickou firmou, nejsou na 

tuto problematiku tolik citliví a nemyslí si, že by mohla na trhu existovat značka, která by jim 

z tohoto důvodu přišla jako problémová. Podstatnější pro dotazované mileniály je například 

přístup firmy k ekologii nebo udržitelnosti. Někteří z respondentů ale uváděli, že na jejich 

spotřební chování nemá postoj značky ke společenským tématům vliv a je pro ně přednější, 

jaké výhody má produkt pro ně samotné. 
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6 Limitace  

Jednou z hlavních možných limitací této práce je samotná podstata témat, kterým se věnuje. 

Jelikož se jedná o citlivá témata, na která má každý člověk jiný a čistě subjektivní názor, bylo 

obecně těžké najít objektivní literaturu, která by nebyla tendenční. V teoretické části práce jsem 

se využívání tendenční literatury snažila co nejvíce vyhnout a pokud jsem využila zdroj, do 

kterého se jistým způsobem odrážel autorův subjektivní postoj, na tuto skutečnost jsem předem 

upozornila, jako u příkladu autora Browneho a jeho publikace Úprk rozumu. Rozdílné 

interpretace těchto témat jsou také způsobeny neexaktností společenských věd a skutečností, že 

se jedná o tématiku, která se stále vyvíjí. 

 Kontroverznost a citlivost témat se mohla také odrazit do výzkumné části práce. I přesto, 

že jsem respondenty před samotným začátkem rozhovoru i v jeho průběhu ujišťovala o tom, že 

jejich postoje nebudou posuzovány a nemusí se bát říct své pravé názory, někteří během 

rozhovoru projevili nejistotu ohledně správnosti svých odpovědí a je možné, že nebyli plně 

upřímní.  

Další limitací výzkumu byla skutečnost, že rozhovory probíhaly kvůli karanténním 

opatřením online přes počítač a nebyla jsem tak jako výzkumník schopna plně korigovat 

prostředí, ve kterém rozhovor probíhal. Zároveň je ale diskutabilní, zda by se respondenti vůbec 

více otevřeli v případě, že bychom se setkali osobně, nebo by naopak cítili v přítomnosti 

výzkumníka větší tlak na své odpovědi.   
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7 Závěr 

Tato práce se věnovala rozdílnému pojetí a přístupu české a americké kultury k menšinám a její 

reprezentaci v reklamě. Cílem práce bylo popsat obě kultury, přiblížit čtenáři fenomény, které 

se vyvíjí ve Spojených státech amerických a pomocí výzkumu nabídnout pohled českých 

mileniálů na tuto problematiku.  

V teoretické části byly popsány obě kultury pomocí Hofstedeho analýzy, která odhalila 

rozdíly, které mohou mít právě na vnímání menšin dopad. Jedná se o tendenci české kultury 

dbát více na tradice a zvyky. Češi jsou také dle výsledků analýzy více zdrženliví a 

konzervativní. Spojené státy americké jsou naopak nejvíce individualistickou zemí světa, což 

má za následek, že se Američané tolik neuzavírají do skupin, jsou otevřenější k cizím kulturám 

nebo novým myšlenkám a dbají na dodržování lidských práv. Práce se dále věnovala historii 

obou zemí z pohledu multikulturalismu.  Zatímco Česká republika je homogenní zemí, která se 

v minulosti nesetkala s výraznými vlnami přistěhovalectví, a tedy ani s jinými kulturami a její 

uzavřenost ještě více podpořil komunistický režim, Spojené státy americké jsou zemí složenou 

z přistěhovalců a ve svém vývoji se potýkaly v souvislosti s menšinami s nemálo kontroverzemi 

a útlakem. 

Tento historický vývoj Spojených států spolu se snahou napravit chyby, měl za důsledek 

vznik několika fenoménů, které jsou populární hlavně u generace mileniálů. Tato práce popisuje 

dva hlavní, a to politickou korektnost a mikroagrese. Oba tyto fenomény mají, jakožto 

kontroverzní a těžce uchopitelná témata, své zastánce i odpůrce. Tato práce se snaží fenomény 

popsat objektivně z obou pohledů. I přestože je politická korektnost ve Spojených státech stále 

více přijímána a pro generaci mileniálů se stává standardem, zvolení prezidenta Trumpa, který 

se proti korektnosti vymezuje, naznačuje, že není přijata celou společností a setkává se 

s rozporuplnými reakcemi.  

Problematika menšin a její správné uchopení nabývá v multikulturním prostředí stále 

více na důležitosti a promítá se do různých oblastní života. Je proto důležité si uvědomit, jaký 

má vliv na reklamu a správnou komunikaci značky. Mnoho firem toto téma, ať už záměrně, či 

nezáměrně, nesprávně uchopilo a setkalo se v určitých kulturách s negativními reakcemi. 

Každá kultura má k menšinám jiný vztah a přístup, a pokud chce firma na místním trhu uspět, 

měla by si být těchto skutečností přinejmenším vědoma. Tato bakalářská práce nabízí dva 

rozdílné přístupy České republiky a Spojených států amerických, a zaměřuje se na mileniály, 

jejichž postoje budou formovat, jakým směrem se jednotlivé kultury budou déle vyvíjet.  
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Jelikož se ve Spojených státech amerických objevil jistý posun myšlení mileniálů a 

v českém prostředí toto téma nebylo dostatečně zpracováno, zabývá se praktická část 

bakalářské práce českými mileniály. Vzhledem k hloubce a novosti tématu byl zvolen 

kvalitativní výzkum a konkrétně metoda polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumu se 

účastnilo 8 českých mileniálů studujících vysoké školy. Studenti byli zvoleni z toho důvodu, že 

fenomény, kterým se práce věnuje, vznikly na amerických vysokých školách a mají ve 

vysokoškolském prostředí nejvíce příznivců. Cílem průměrně 40minutových rozhovorů bylo 

zjistit, jak se respondenti staví k menšinové problematice a novodobým fenoménům a jak se 

tento jejich postoj odráží do vnímání reklamy.  

Výzkum ukázal, že čeští mileniálové k těmto tématům přistupují jinak než američtí 

mileniálové a jsou spíše nekorektní. Ačkoliv se distancují od rasistických názorů a předpojatosti 

vůči minoritám, která se v české společnosti objevuje, problematika menšin pro ně není tolik 

důležitá a nemá vliv na jejich vztah ke značce. Přestože jsou pro ně postoje firem ke 

společenským problémům důležité, jedná se spíše o přístup k ekologii nebo udržitelnosti. 

Politickou korektnost a upozorňování na mikroagrese vnímají dotazovaní mileniálové spíše 

negativně a vůči zasahování těchto fenoménů do reklamy mají výhrady. Více sympatizovali 

s nekorektní reklamou, než korektní reklamou, která nepůsobí autenticky. Mileniálové vnímají, 

že se jejich názory určitým způsobem liší od názorů starších generací, a to z toho důvodu, že 

mají v dnešní době více možností se s menšinami setkat. Kultura se však dle jejich názoru musí 

vyvinout přirozeně a není možné tento proces uspěchat. Čeští mileniálové nejsou citliví na to, 

jak je v reklamě menšinová tématika zpracována a nemají tendence hledat v ní problémy.  

Tato práce si neklade za záměr zmapovat postoje českých mileniálů k celé problematice 

minorit, jelikož se jedná o velice široké téma, ale zaměřuje se primárně na rasismus a dotýká se 

sexismu, neboť otázka genderové nerovnosti je v českém prostředí relevantní. Téma tak 

poskytuje mnoho prostoru pro zpracování pohledu na další menšiny, například sexuální. O 

komunitě LGBTQ se v rozhovoru zmínil i jeden z respondentů ve spojení s tím, že není 

v reklamě dostatečně reprezentována.   
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8 Summary 

This bachelor thesis focuses on the differences between Czech and American cultures in 

perception and representation of ethical issues in advertising. The aim of this thesis is to 

describe both cultures, introduce the phenomena which are developing in The United States and 

through research offer a perception of Czech millennials on these issues.  

 In the theoretical part of this thesis, both cultures were described using Hofstede’s 

analysis which revealed differences that may have an impact on the perception of minorities. 

Czech culture has tendency to pay more attention to traditions and customs. According to the 

results of the analysis, the Czechs are also more reserved and conservative. The United States, 

on the other hand, is the most individualistic country in the world and Americans do not tend 

to close themselves into groups or new ideas and they also care more about human rights. The 

thesis then focuses on the history of both countries from the perspective of multiculturalism. 

While the Czech Republic is a homogeneous country that has not encountered significant waves 

of immigration in the past, and therefore other cultures, the United States is a country composed 

of immigrants and has struggled with many controversies throughout history in the context of 

minorities.  

This historical development of the United States has resulted in several phenomena that 

are popular mainly with the generation of millennials. This thesis describes two main ones, 

political correctness and microaggressions. Both of these phenomena are controversial topics 

and have their supporters and opponents. This thesis tries to describe the phenomena objectively 

from both points of view. Although political correctness is increasingly accepted in the United 

States and is becoming the norm for a generation of millennials, the election of President 

Trump, who opposes political correctness, suggests that it is not accepted by society as a whole. 

The issue of minorities and its correct representation is becoming increasingly important 

in a multicultural environment and is reflected in various areas of life. It is therefore important 

to realize how it affects advertising and brand communication. Many companies, whether 

intentionally or unintentionally, communicated these topics wrongly and faced negative 

reactions of the public. Every culture has a different approach to minorities and if a company 

wants to succeed in the local market, it should be aware of these differences. This bachelor 

thesis focuses on millennials whose attitudes will shape the direction in which individual 

cultures will develop in the next years.   
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Since there has been a certain shift in the thinking of American millennials and this topic 

has not been addressed in the Czech culture, the practical part of the thesis is focused on Czech 

millennials. Qualitative research and the method of semi-structured interview were chosen, due 

to the depth and novelty of the topic. Eight Czech millennials studying at universities took part 

in the research. The students were chosen because the phenomena that the thesis deals with 

originated in American universities and have the most supporters on university campuses. The 

aim of the interviews was to find out how the respondents approach minority issues and how 

this attitude is reflected in the perception of advertising. 

Research has shown that Czech millennials approach these topics differently than 

American millennials. The Czech millennials are rather incorrect. Although they distance 

themselves from racist views and prejudices against minorities, the issue of minorities is not so 

important to them and does not affect their relationship with the brand. Although attitudes of 

companies to societal issues are important to them, they care more about their approach to 

ecology or sustainability. The interviewed millennials perceived the political correctness and 

warning of microaggressions rather negatively and had reservations about the interference of 

these phenomena in advertising. In their opinion, cultures have to evolve naturally, and it is not 

possible to rush this process. Czech millennials are not sensitive to how minority issues are 

dealt with in advertising and do not tend to find problems in it. 

This thesis does not intend to map the attitudes of Czech millennials to the whole issue 

of minorities, as it is a very broad topic, but focuses primarily on racism and partly sexism, 

because the issue of gender inequality is relevant in the Czech environment. The topic thus 

provides a lot of space for processing the view of other minorities, such as sexual minority. One 

of the respondents mentioned the LGBTQ community in the interview in connection with the 

fact that it is not sufficiently represented in advertising. 
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Příloha č. 1: Přibližná struktura rozhovorů 

Úvod 
 
Předtím, než začneme, bych ti chtěla o souhlas s tím, že tenhle rozhovor, který bude anonymizován, můžu 
použít jako podklad pro svou bakalářskou práci. Chci tě poprosit o tvůj souhlas s tím, že bude rozhovor 
nahráván a využit pro potřeby bakalářské práce.  
 
Tak já zapínám nahrávání a prosím tě o zopakování tvého souhlasu se zpracováním rozhovoru a jeho 
nahráváním. 
 
Rozhovor se bude týkat reklamy a toho, jak jsou v ní zobrazována etická témata. Témata, kterým se bude 
rozhovor věnovat mohou být kontroverzní. Pokud nebudeš chtít na nějakou otázku odpovědět, neboj se mi to 
říct a můžeme ji přeskočit. Chci tě ale ujistit, že žádný názor na toto téma není čistě špatný, nebo dobrý a každý 
tuto problematiku vnímáme subjektivně a já rozhodně nejsem v pozici, kdy bych mohla tvé názory soudit. 
Proto se neumíš bát odpovídat na otázky pravdivě.  
 
Máš nějakou otázku než začneme?   
 

Znalost problematiky, hodnocení situace ve společnosti, generace 
 

1. Jak vnímáš pojem menšina?  
2. Co si představuješ pod pojmem multikulturalismus? Zajímal/a ses někdy o tuto problematiku? 
3. Jak vnímáš situaci v České republice? Kdybys měl/a shrnout do jedné věty tu situaci tady, třeba 

cizinci, který sem chce přijet, co mu řekneš? 
4. Co si představuješ pod pojmem politická korektnost? 

 
Vliv reklamy na respondenta  

 
5. Má na tebe vliv reklama? Zkus se zařadit a škálu od 0 do 10.   
6. Když má značka špatnou reklamu, může to změnit tvůj vztah ke značce?  
7. Vybaví se ti nějaké reklama (česká nebo mezinárodní), která tě zarazila způsobem, jak 

komunikovala problematiku menšiny? 
 
Dove 
 

8. Znáš tuhle kampaň? Víš, co bylo jejím záměrem? 
9. Jak na tebe působí? 
10. Dokážeš identifikovat, co bylo na ní problematické? 
11. Vnímáš to tam ty sama? Přijde tobě samotné jako rasistická? 
12. Pokud ne, dokážeš pochopit, proč Afroameričany pobouřila?  
13. Změnila tato reklama nějak tvůj postoj k Dove?  
14. Chtěla bys ke kampani něco dodat? 

 
Gap 

 
15. Jak na tebe působí? 
16. Dokážeš identifikovat, co bylo na ní problematické? 
17. Přijde ti tato reklama rasistická? Uráží tě? 
18. Pokud ne, dokážeš pochopit, proč Afroameričany pobouřila?  
19. Představ si, že místo černošky bude v této pozici stát třeba Romka nebo Vietnamka. Jak bys 

reklamu vnímal/a? 
20. Jak bys vnímal/a, kdyby v reklamě byla skupinka kluků s jednou holkou? 
21. Změnila reklama nějak tvůj postoj ke značce? 
22. Chtěla bys ke kampani něco dodat? 
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Lidl 
 

23. Jak na tebe reklama působí? 
24. Byly reakce části společnosti oprávněné?  
25. Měl Lidl tyto reakce očekávat?  
26. Lidl zareagoval takto: „Jsme v Evropě 21. století, kde spolu soužijí různé rasy. A protože Lidl 

najdete také po celé Evropě, nevidíme rozdíly. Čím více ze světa totiž poznáte, tím větší toleranci 
vůči jiným máte. Proto jsou naši modelové ze všech koutů světa.“ Je to podle tebe správná 
reakce? 

27. Je podle tebe lepší strategie se přizpůsobit společnosti a neprovokovat, nesnažit se jí nějak 
poučit, nebo je důležitější si stát za svým přesvědčením? 

28. Změnil se nějak tvůj postoj k Lidlu?  
29. Chtěla bys ke kampani něco dodat? 

 
Bernard 

 
30. Jak na tebe tato kampaň působí? 
31. Přijde ti tato reklama sexistická?  
32. A tato konkrétní i rasistická?  (Černá 12) Majitel pivovaru Bernard tvrdí, že použitím černošky 

podporuje multikulturalismus, protože tím dává najevo, že na světě existují různí lidé. Souhlasíš 
s tímto názorem?  Je to dobrá cesta k podpoře multikulturalismu? 

33. Jaký máš postoj k jeho nekorektní komunikaci? 
34. Působilo by to jinak, kdyby nebyla na vizuálu použita pin-upka, ale fotka skutečné ženy?  
35. Vnímáš sexismus v reklamě jako problém?  
36. Změnil se nějak tvůj postoj k Bernardu po zhlédnutí této kampaně?  
37. Je Bernardova komunikace správná vzhledem k jeho cílové skupině? Je to dobrá strategie do 

budoucna?  
 
Reklama a vyjádření názoru 

 
38. Vnímáš nějaké rozdíly mezi českou a cizí reklamou a tím, jak k těmto tématům přistupuje? 
39. Měla by se reklama omezovat, například politickou komunikací? 
40. Může omezení reklamy nějak pomoci hlouběji, v řešení té problematiky? 
41. Mělo by být v české reklamě více menšin – sexuálních, národnostních?  
42. Měla by se podle tebe firma vyjadřovat ke společenským problémům? Podpoříš spíš značku, 

která něco hlásá, nebo ti to je jedno? 
43. Je pro tebe důležité, jaké postoje má?   

 
Postoj k menšinám a názor na aktuální fenomény v USA 

 
44. Představíš si něco pod pojmem mikroagrese? 
45. Představ si situaci: Popřeješ Židovce veselé Vánoce. Přijde ti na tom něco špatného? Myslíš, že 

může Vietnamce urazit, když ho pochválíš, že umí dobře česky? Jak vnímáš, když na tebe na ulici 
zahvízdá muž? Vadí ti, pokud se tě někdo zeptá, odkud pocházíš nebo ti pochválí češtinu?  

46. Mělo by se na podobné mikroagrese poukazovat? 
47. Vnímáš, že máš odlišné názory než tvoji rodiče a další zástupci starších generací? Co myslíš, že je 

toho příčinou? 
48. Jak myslíš, že se kultura vyvine – je politická korektnost naší budoucností? 
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Příloha č. 2: Seznam kódů 

Bernardova strategie 

Brand Activism 

Budoucnost 

Citlivost na problematiku menšin v reklamě 

Cizinci v Česku 

Důležitou roli hraje důvod poznámky 

Důvod generačního posunu 

Genderové rozdíly 

Generační posun 

Homogenní společnost 

Humor v reklamě 

Identifikace problému 

Kresba vs. reálná fotografie 

Liberální vina 

Mikroagrese 

Multikulturalismus 

Názor na politickou korektnost 

Negativa politické korektnosti 

Negativa upozorňování na mikroagrese 

Nekorektnost respondenta 

Kulturní rozdíly 

Nepochopení reakcí 

Nevkusný sexismus 

Osobní spojitost s urážkou 

Pochopení reakcí 

Politická korektnost 

Politická korektnost v reklamě 

Postoj k menšinám 

Převýchova společnosti 

Přílišná korektnost 

Přizpůsobení místní kultuře 

Původní záměr reklamy 

Reakce na neetickou reklamu 

Reklama posiluje důvěru ve značku 

Reklamu bere s nadsázkou 

Respondent odlišuje sebe a svou sociální bublinu od 
většiny 

Sexismus 

Sexismus je více řešený v české společnosti 

Sexismus ≠ špatně 
Situace v české reklamě 

Situace v české společnosti  

Srovnání s USA, západem 

Stanovení pravidel a hranic 

Sympatizace s nekorektním přístupem 

Upozorňování na problematiku v reklamě 

Více menšin v reklamě 

Vlastní názor na reklamu 

Vlastní postoj k menšinám 

Vliv blízkosti tématu na názor 

Vliv na odlišné vnímání cizinců společností 

Vliv reklamy na postoj ke značce 

Vliv reklamy na respondenta 

Vliv špatné komunikace menšin na vztah ke značce 

Vybavení si neetické reklamy 

Zájem o problematiku multikulturalismu 

Změna postoje ke značce 

Změna postoje se sexismem GAP 

Změna postoje se změnou menšiny GAP 
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Příloha č. 3: Přepis rozhovoru s respondentkou Annou 

V: Poprosím tě, abys ještě jednou souhlasila na 
diktafon s natáčením hovoru.  
 
A: Ano, souhlasím. 
 
V: Perfektní, děkuju. Témata, co s tebou chci 
probírat, mohou být pro někoho kontroverzní a 
pokud narazíme na něco, na co se ti nechci nechce 
odpovídat, tak řekni a přeskočíme to.  
 
A: OK.  
 
V: Zároveň to budou věci, na které mají všichni 
svůj subjektivní názor a žádný není buď správný 
nebo špatný. Takže se nemusíš bát mi cokoliv říct, 
protože já jako nemám vůbec právo tě soudit nebo 
si myslet, že máš špatný názor. Takže se neboj mi 
cokoliv říct, to co si skutečně myslíš.  
 
A: Dobře.  
 
V: Tak celkově se budeme věnovat reklamě a tomu, 
jak vnímáš zobrazování menšin v reklamě. 
Začneme nějakými základními pojmy, abychom si 
když tak urovnaly definice a abys věděla, čemu se 
budeme věnovat. Takže první věc, jak vnímáš 
pojem menšina. 
 
A: Hmm, pojem menšina vnímám jako označení 
určitý skupiny lidí, která nemá ve společnosti 
většinu a tím pádem je to prostě skupina lidí, která 
úplně nezapadá do takový tý škatulky evropského 
ideálu člověka, nebo aspoň tady v evropským 
prostředí.  
 
V: Dobře, tak jenom já v té práci s tím pojmem 
pracuju z pohledu mocenského vztahu, což 
znamená, že menšina je nějaká skupina lidí, co má 
míň pravomocí nebo práv, než jiná skupina. 
 
A: OK.  
 
V: Takže proto do menšin počítám i ženy. Protože 
jako minimálně historicky měly ženy míň 
pravomocí. Takže když se budeme bavit o 
menšinách, tak prosím počítej do toho i třeba ženy a 
když budeme řešit nějakou problematiku menšin, 
tak do toho počítáme jak xenofobii, rasismus i 
sexismus. Abychom nemusely pořád opakovat 
všechno. Takže problematika menšin se bude v 
tomhle rozhovoru týkat i těch žen. 
 
A: OK. To je zajímavý, o tom jsem takhle nikdy 
nepřemýšlela. Ale je to pravda no, menšinu mám 
spojenou s homosexuály, s Romama, ty skupiny, 
který nezapadají, ale vlastně je pravda, že tím 
pádem nemají ani tolik práv a musejí se o ně prát.  
 

V: Jojo. Jak vnímáš multikulturalismus? 
 
A: Propojení kultur. Asi jo. Hned mi naskočí, jako 
u států, kde se sejde víc národností a musí spolu 
nějak žít. Ten pojem vnímám jako propojení kultur 
a zároveň i nějaké ovlivňování a naučení se 
společně. Chápeš, co tím myslím.  
 
V: Jojo, chápu.  
 
A: Víc kultur na jednom místě a ty kultury se spolu 
musí naučit vycházet.  
 
V: Kdybys mi měla jednou větou vysvětlit, třeba 
cizinci, jakou máme v Česku multikulturní situaci, 
co mu řekneš? Na co by se měl třeba připravit.  
 
A: Mhh, no, tak bych mu asi řekla, že záleží na 
tom, kam do Čech přijede, že v Praze je to pro 
ostatní kultury a cizince mnohem víc přívětivý. Že 
tady právě i pracuje spousta lidí ze zahraničí a 
všichni tu umí anglicky a jsou tu spíš takoví 
sluníčkáři a Pražáci nejspíš nebudou mít problém 
jako s jeho přijetím. Pokud by tu chtěl žít. Kdyby 
byl turista, tak bych mu řekla, že to je v pohodě v 
celý republice. Kdyby se pak snažil zapadnout i 
jako do mimopražských oblastí v Čechách, tak bych 
mu řekla, ať se trošku připraví. Že ne úplně všichni 
by ho mohli vítat, že většinou Češi, když už vidí 
nějakýho cizince, který by tu chtěl žít, tak od něj 
očekávají, že se přizpůsobí tý naší kultuře, třeba 
naučí ten jazyk, bude dodržovat naše zvyky a tak. A 
pak ten cizinec Čechům nevadí, ale co se týká více 
kultur na jednom místě, tak jako to Češi moc 
neberou.  
 
V: A myslíš, že tady to přizpůsobení cizinců, že to 
je správně? Že to chápeš ten názor? 
 
A: Mhhm, já musím říct, že to chápu. Jakoby já 
nechápu určitě… 
 
To bych mu ještě řekla, že Češi mají tendenci 
hodně se bát i malých hrozeb, viz jako uprchlíci, 
teď covid, zase Češi to řeší jako jeden z nejvíc 
národů, ale whatever.  
 
Já si osobně myslim, že je to určitě na místě, 
protože já vlastně jsem vítač, nebo byla jsem, když 
byla uprchlická krize. Ale prostě nedokážu si 
představit, že bychom tady měli statisíce uprchlíků, 
který by se nepřizpůsobili naší kultuře, tím pádem 
vlastně oni by přišli na naše území, my jsme tady 
na něco zvyklí a oni by si tu začali vytvářet něco 
svýho a to je trošku nefér vůči tý zemí, která by těm 
cizincům poskytla azyl nebo domov. Vlastně 
nemám nic proti tomu, aby si udržovali svoji vlastní 
kulturu, ale co se týče nějakého toho veřejného 
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života, tak by měli dodržovat aspoň ten základ těch 
českých zvyků a tolerovat je. 
 
V: Mhm, když jsi říkala, že to je jiný v Praze a 
zbytku Česka. Tak vnímáš nějaký rozdíly i mezi 
generacemi? 
 
A: No ty jo, zase si myslím, že i ty generace, určitě, 
nebo takhle, i ty generace se hodně odvíjí od toho 
kde jsou. Protože si myslím, že generace mých 
rodičů bude mnohem víc pokrokovější tady v Praze 
než na vesnici, ale zároveň znám i spolužáky z mojí 
základní školy na vesnici právě. Takže by sis řekla: 
No, to jsou mladý lidi, ty budou v pohodě a jsou 
absolutně homofobní, xenofobní, takže to si 
nemyslím, že bude úplně rozdíl v těch generacích, 
spíš v to kontextu kde ten člověk vyrůstal.  
 
V: Tak jo, přesuneme se k reklamě. Kdybys měla 
na škále od 1 do 10 říct, jak na tebe působí reklama, 
tak kam by ses zaškatulkovala? 0 vůbec nevnímán, 
10 koupim všechno, co vidím na Instagramu. 
 
A: No tak já bych hrozně ráda řekla 0, ale není to 
tak. A to jsem zjistila někdy vlastně na základní 
škole a to na mě zanechalo hroznou stopu, protože 
jsme se přesně o tom bavili a já jsem samozřejmě 
řekla: No ne to na mě nemá vliv žádná reklama. A 
ta učitelka mi tehdy řekla v tom kroužku: Aha a 
kdybys viděla noname kopřivový šampon a 
Schwarzkopf, tak jakej ten šampon si koupíš? A já 
aha OK, takže určitě to nějaký vliv bude mít.  
 
Já bych řekla, že to je třeba jako 7. Bohužel.  Když 
jsem ten brand už někde viděla, tak to na mě má 
hodně vliv tý jistoty, víš. Potřebuju mít alespoň 
povědomí a pak se mi to spojí s jistotou a dám tomu 
spíš přednost. A potom co se týče influencer 
marketingu, tak tam pokud tomu influencerovi 
hodně věřím, tak tam je to třeba 8-9, takže tak. Není 
to že bych si to hned šla koupit, ale pokud tu věc 
potřebuju tak si to třeba vzpomenu, že to ten člověk 
ukazoval a dám tomu přednost.  
 
V: Když má firma nějakou špatnou reklama jako 
celkově, jak třeba zobrazí menšina, ale i prostě 
normálně špatnou, tak má to pak na tebe vliv co se 
týká vztahu k tý značce? Že ta jedna reklama ti 
může změnit postoj k tý značce? 
 
A: Já musím říct, že jsem docela zapomětlivý 
člověk, takže já vždycky tu reklamu hodnotím, 
řeknu si, jestli je dobrá, nebo špatná, ale jako 
většinou zapomenu, na co ta reklama byla, takže si 
nemyslím, že by to mělo nějak extra vliv, na vztah 
potom k tomu brandu. A taky si myslím, že to má i 
vliv v tom, jak jsi zmiňovala ty menšiny, tak jakoby 
jak já nejsem nějak extra vyhrazenej člověk, že 
bych byla na ty menšiny extrémně háklivá nebo 
jako že bych byla jako hyperkorektní. To já jsem 

spíš jako taková prostě, že je mi to tak nějak jedno, 
že jdu s tím flow, takže asi jsem nikdy neviděla 
reklamu, která by mě nějak urazila, že by to 
změnilo moje vnímání 
 
V: Nenapadne tě teď třeba nějaká co by tě naštvala 
nebo ses pozastavila z toho hlediska menšin?  
 
A: No jenom díky tomu, že studuju marketing, tak 
hned se mi spojila s menšinami ta reklama na Pepsi. 
Kendal Jenner jde na tom pridu a vlastně ve 30s 
spotu se tam ukážou všechny možný menšiny a 
všechny stereotypy se snaží zbořit a to je prostě to, 
z čeho já si dělám srandu. Protože jsem spíš proti 
tomu hyperkorektismu a když se to ten brand snaží 
až moc na sílu dát do tý komunikace, tak se tomu 
spíš směju. Ale právě kdybych to nestudovala, tak 
bych ani nepřišla do styku s tou reklamou. 
 
V: Jasně, tak už se přesuneme k těm kampaním. 
Takže já ti teď pošlu do chatu video. Tady ho mám. 
Měla bys ho tam mít. Nahrává se.  
 
A: Jo tady, už to mám. Jo, ano, hmm, to znám. 
 
V: Znáš jo? Super. Máš hned na začátek k tomu 
nějaký komentář? 
 
A: Ee, no jo, určitě mám, protože je to brand firmy 
pro kterou pracuju a znám jakoby pozadí tý 
komunikace celý ty značky a vím, že v tomhle 
případě tam rozhodně nebyl vůbec žádný zájem tý 
značky cokoliv tím naznačovat. Že naopak právě 
chtěli být superkorektní a zobrazit tam co nejvíc 
různých ras a tohle asi někdo nedomyslel úplně, 
takže mně by to osobně vůbec nenapadlo brát nějak 
špatně, kdybych to viděla. Samozřejmě potom jako 
ta diskuze, co se rozbouřila, tak ano, dává to smysl, 
že si to takhle někdo může vysvětlit, určitě mě 
neminula, ale zase v tom cítím trošku až moc toho, 
abychom byli jako korektní a zároveň jak říkám 
Dove to učitě nemyslel, že by tim chtěl něco 
naznačit 
 
V: A kdybys ho třeba nevěděla, tak dokážeš si 
představit, že by to změnilo tvůj názor ke značce? 
 
A: No je pravda že než jsem začala v Unileveru 
pracovat… Tak tohle nebylo jediný, podle mě Dove 
měl ještě druhou reklamu, kde byl nějaký problém. 
Tak už jsem si jako by pamatovala – aha Dove, to 
je vlastně tenhle brand. Protože já si pletla Dove a 
Niveu a potom jsem viděla, že Dove měl s tímhle 
problém. Pak jak jsem začala v Unileveru pracovat, 
tak jsem vlastně viděla, jak jsou všichni na mě až 
moc korektní, to je prostě, tam nemůžeš skoro nic.  
 
No a takže jak říkám samotnou by mě to nenapadlo, 
v momentě, kdybych neznala tu značku a viděla nad 
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tím tu diskuzi, tak bych si řekla hm je to trošku 
divný a není mi to úplně příjemný. 
 
V: Super, ty jsi úplně shrnula všechny moje otázky, 
úplně jsi to shrnula, takže můžeme přestoupit dál. 
Takže ti tam přistane jeden vizuál. Je tam. Tohle je 
kampaň značky GAP. 
 
A: Aha. 
V: Využili vlastně dívčí taneční skupinu. Všechny 
to jsou kamarádky a jeden z těch vizuálů vypadá 
takhle. Jak na tebe působí ten vizuál? 
 
A: Jako vůbec by mě nenapadlo se nad tím 
zamyslet. Já jsem trochu jednodušší co se tohohle 
týče, ale teď jak jsi to poslala v souvislosti s tou 
prací, tak si dokážu představit, že se strhla diskuze, 
že běloška se opírá o černošku a co to má znamenat 
a jestli to není utiskování a taky tam je jenom jedna 
černoška. Takže jako by tuhle kampaň jsem 
nezachytila. Ten Dove byl podle mě víc virální, 
takže nevím jestli to byla až tak velký téma. 
 
V: Zas tak moc ne, Dove by větší určitě. 
 
A: Jasně, no to je hrozně těžký. Já jsem trošku 
ovlivněná tím že si myslím, že vím co chceš slyšet. 
(smích) 
 
V: No nebuď! Ty teda dokážeš identifikovat, že tam 
něco může být špatně, ale tobě samotný to tak 
nepřijde a nehledala bys to v tom? Chápu to dobře? 
 
A: Přesně tak. To jsi úplně vystihla. Já nemám v 
tom tendenci ty problémy hledat, takže já když něco 
takového vidím, tak většinou to vůbec neřešim. A 
naopak pokud jako nějaká reklama se snaží až moc 
být korektní, tak to je ta chvíle, kdy si toho všimnu, 
protože je to pro mě moc na sílu. Kdybych já to 
viděla, tak jako - okej, holčičky a maj na sobě 
hezký oblečení. Je trochu divný, že tam tahle stojí, 
ale asi bych to přešla bez povšimnutí 
. 
V: Myslíš, že by se to nějak změnilo, kdyby tam 
místo té černošky byla Romka, nebo Vietnamka? 
Nebo že bys to pořád vnímala nevině? 
 
A: Hmmmm, no toť otázka. Možná je pravda, že to 
se nás týká vlastně mnohem víc – Romové a 
Vietnamci. Takže v tu chvíli bych se nad tím 
pozastavila trošku dýl. Že bych určitě z toho cítila 
tu samou konotaci, jako s černoškou. Měla bych 
větší tendenci v tom normálním provozu se nad tím 
pozastavit, jestli nechce ten brand něco naznačit, 
protože Romové jsou větší problém.  
 
V: A třeba kdyby tam byli kluci a jedna holka?  
 
A: Mhhm, no tak to asi jo. Pokud by měla ta holka 
být pod tím klukem, tak to by mi přišlo dost divný a 

to by mě zaujalo víc ze všech těch scénářů co jsi 
řekla. 
 
V: Proč bys to víc vnímala? 
A: Protože je mi to téma asi úplně nejbližší. Protože 
právě asi hlavně se s ním nejvíc stýkám. Co se týče 
těch ras, tak je mi to tak nějak jedno a pokud to jsou 
schopný lidi, co tu chtěj naší zemi něco dát, tak 
nemám žádný problém. Ale to ženství se mě dost 
týká i přesto, že se nepovažuju za feministku. Tak 
prostě chci jako rovný práva pro nás. Tak si 
myslím, že kvůli tomu, protože se tím zabývám 
mnohem víc než rasami  
 
V: Tak se podíváme na další kampaň. Tu taky znáš 
určitě. Je to černoch v letáku Lidlu.  
 
A: Tohle je ono jo? Aha já myslela, že byl nějaký 
černoušek.  
 
V: To si možná pleteš s HM zase.  
 
A: Jo to byla ta opička viď, jasně.  
 
V: Tady prostě Lidl použil podklady, co má pro 
více zemí, protože je ve světě všude, tak použil 
stejný poklad i pro Česko a dal do letáku takhle 
černocha. Jak to na tebe působí? Ne ta kauza, ale to, 
že v letáku od Lidlu je černoch. 
 
A: Úplně normálně, protože už jsem tak jako 
zvyklá vidět černochy úplně všude v tom dobrým 
slova smyslu – tady na ulici v Praze, ve filmech, v 
reklamách různých, tak by mě vůbec nenapadlo se 
nad tím pozastavit, že je na tom něco divnýho. 
 
V: Dokážeš pochopit, proč to někoho naštvalo, proč 
tak zareagovali? 
 
A: Mo musím říct…je to těžký se snažit tyhle věci 
pochopit. Takže jako asi jako se to dá pochopit, asi 
ty lidi se bojí o svoji vlastní identitu, nějakou svoji 
kulturu. Bojí se, že třeba by tím jednou mohli být 
utlačovaní, nějakým tím hyperkorektismem, že jako 
najednou menšiny budou mít převahu nad většinou. 
Takže jako asi se to dá pochopit, že jsou tam nějaký 
úzkosti z toho co by se mohlo stát, ale nevim, jestli 
nejdu moc daleko a tyhle lidi možná tyhle věci ani 
nenapadnou.  
 
V: Jasně. Lidl na to pak zareagoval na Facebooku: 
Žijeme v Evropě, kde soužijí různí lidé a čím víc 
nějaké menšiny poznáš, tak tím snáz je potom 
přijmeš a proto je využívají. Přijde ti to jako 
správný přístup? Nějak se snažit přeučit Čechy a 
něco jim jako takhle vnucovat? 
 
A: No, jako na Čechy pokud se to má vztahovat na 
Čechy, tak to určitě není správná strategie. Protože 
…no a možná i jako obecně. Mně právě přijde, že v 
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momentě, kdy se ty věci snaží propagovat na sílu, 
tak o to víc proti tomu jsou lidi zarputilí, jo? A 
třeba i ten feminismus, mně už se kolikrát zdá 
nějaký ten boj žen až jako hrozně 
kontraproduktivní, protože ženy pak hrozně brečí, 
že jsou chudinky a vlastně tím ukazujou, proč 
máme míň peněz a nevim co všechno. A neukazjou 
tím, že jsou na úrovní těch mužů, protože se takhle 
potřebujou za každou cenu prát. Že si myslím, že 
tím dáváš lidem do podvědomí ještě víc, že vlastně 
to jsou ti chudáčci, který mi tady musíme jako 
bránit a o to víc ty lidi, co mají tendence odsuzovat: 
Tak já je jako nepřijmu, protože on je chudáček a já 
nejsem chudáček? Nebo co jako? Takže spíš než 
tohle bránění těch lidí je mnohem lepší prostě dát je 
do toho normální života. Prostě zapojit do tý 
kultury a do tý společnosti, než těm lidem něco cpát 
takovouhle cestou.  
 
V: A když si představíš jako dvě možnosti – vem si, 
že se můžeš vrátit do minulosti a poradit Lidlu, 
jestli to má vydat nebo ne. Jde mi o to, jestli je 
podle tebe lepší, že si Lidl stojí za svým názorem, 
že černoch v letáku je normální věc a nemáme být v 
šoku, takže bys jim řekla: Vydejte to, je to dobrý, 
že si za tím stojíte. Nebo bys jim řekla: 
Nevydávejte to, nemá smysl snažit se Čechy 
předělávat a akorát přijdete o zákazníky. 
 
A: Mhhm, Vydávat tu kampaň nebo tu odpověď? 
 
V: Tu kampaň samotnou.  
 
A: Mmm, no jako tu kampaň bych neměla bych nic 
proti: No jasně jděte do toho, ať jsou tomu ty lidi 
vystavovaný, že to je něco normální, ale potom 
bych tu odpověď formulovala nějak jinak – ne jako 
je třeba se s tím víc seznámit, ale jako – vždyť to je 
normální, proto tam je a vám to nemá připadat 
divný ve finále. Takže tu kampaň vydat, ale změnit 
reakci. 
 
V: Mhhm a změnila ta kampaň nějak tvůj postoj, 
celá ta situace, postoj k Lidlu? Že si řekneš: Super, 
jsou progresivní, že tam toho černocha tam dali – 
nebo: Ne, je mi to vlastně fuk – nebo naopak: 
Zhoršil se mi vztah, protože mi něco cpou. 
 
A: Musím říct, že právě i tím právě, že ta celá kauza 
byla propíraná a já jsem proti, nebo ne proti, ale 
prostě nebaví mě tyhle lidi, který ho až moc takhle 
řeší a bojí se takových věcí a odsuzujou, protože 
prostě mi to přijde normální. Tak nechápu, že to 
někoho může popudit, tak potom jsem to sledovala 
jak se to bude vyvíjet a když si za tím ten Lidl stál, 
tak mi to přišlo super. To je pravda, to je asi jeden z 
mála případů, kdy u mě ta značka stoupla, jako: 
Super, stojí si za tím a nepřizpůsobí se křiklounům. 
 

V: Tak se podíváme na poslední kampaň. Pošlu ti 
takhle dva vizuály. Je to kampaň od pivovaru 
Bernard. Tak znáš tu kampaň, zaznamenala jsi to? 
A: Tyhle přesně jsem neviděla, já vím o nějaký 
kampani, kde se ta ženská koupala a potom tam 
něco prachovkou uklízela, ale tohle vidim poprvé. 
 
V: Nn má těch vizuálů víc, kde má ty pin-upky, ale 
víceméně jsou všechny principově stejný. Jak to na 
tebe působí? Vadí ti to nějak? 
 
A: Já právě zase vím, že se nad tím strhla diskuze a 
asi se vrátim, co jsem říkala ohledně těch ženských, 
že prostě někdy brečí až moc a že se mi to zdá 
kontraproduktivní, když se chytají takových věcí, 
protože tak či tak žena je žena a žena má křivky a 
pořád naprostá většina žen, dělá jim dobře, když 
jim to sluší a když se chlapům líbí a můžou dát na 
odiv svoje prsa a zadek. Takže určitý genderový 
rozdíly tam budou a to, že prostě ženský na reklamě 
fungují, to je taky starej fakt. A tady to jsou zrovna 
i kresby. A potom v momentě, kdy se ozve skupina 
feministek, který říkají, že to je dehonestování těla 
a žen obecně, tak si myslim...jako proč? Prostě tak 
to bylo, tak to je a nejspíš bude. Jak řikám, ženy 
jsou ženy. Radši bojujme za to, ať máme stejný 
platy jak chlapi, protože to je podle mě obrovský 
problém, protože stejně schopná ženská nemá 
stejný plat. Tak nebreč, zvyš si sebevědomí a bojuj 
za sebe.  
 
Ale co se týče tohohle, tak kdyby tam byla nahá a 
byla to fakt fotka, tak bych to vnímala už jako: Hele 
Bernarde, to je za hranou a ne jako feminismu, ale 
jako to nepotřebuju úplně vidět. Ale tohle mi přijde 
takový nevinný, prostě je to jeho komunikace. U 
černý dvanáctky je černoška, u nefiltrovaný 
běloška, to by se taky dalo chápat blbě, bez filtru 
taková jako krásná, tak tam by to taky mohlo něčím 
zavánět.  
 
V: Mhhm, právě ta černá dvanáctka se taky řešila 
dost. Přijde ti to rasistický? tohle konkrétně? 
 
A: Hmm, kdybych to neviděla vedle tý nefiltrovaný 
desítky tak ne. Tak jako mají stejnou barvu, vždyť 
je to v pořádku, ale takhle mi to něčím trochu 
zavání. 
 
V: Bernard zareagoval tím, že když dá do toho 
vizuálu černošku, tak podporuje multikulturalismus, 
protože tím dává najevo, že tady máme lidi všech 
barev. Myslíš, že to je dobrá cesta, jak podporovat 
multikulturalismus? 
 
A: Já tu chápu ten marketingový tah, že to k sobě 
jako jde, ale v tomhle, že to jako chtěj podporovat, 
tak to nedává smysl. Naopak by měli klidně dát 
černošku k nefiltrovaný desítce a naopak, aby zase 
nepodporovali ty stereotypy.  
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V: Jasně, když se vrátíme k tomu sexismu obecně, 
tak tobě ta reklama nějak jako nevadí? Neuráží tě 
jako ženu? 
 
A: Ne.  
 
V: Říkala jsi, že to je dobrá strategie pro tu cílovku, 
že chlapům se líbí ta prsa a tak. Myslíš, že to je 
dobrá strategie i do budoucna třeba? Když se trochu 
přemění generace, tak jestli to bude pořád trendy? 
 
A: No, to těžko posoudit, otázkou je jako co k nám 
přijde. Pokud ten trend, že Amerika je napřed ve 
společenských tématech a to se posune i sem, tak 
by to znamenalo, že všichni mladý lidi budou 
hyperkorektní. Protože mám sestřenici v Americe a 
ta řeší každou takovou zmínku jako hodně osobně. 
Takže bych řekla, že pokud ten trend přijde i sem, 
tak to nebude správná strategie, ale já s tím budu i v 
budoucnosti v pohodě. 
 
V: A myslíš, že ten trend, jak popisuješ, přijde? Že 
by měl přijít? 
 
A: Já mám v tomhle takovej asi specifickej pohled, 
protože já právě když třeba řeknu před přítelem, že 
mě ty feministky štvou. že furt brečí a je to 
kontraproduktivní, tak on mi řekne: No jo, ale tyhle 
věci, co tu jsou teď, tak dřív nebyly normální a 
kariéra pro ně neexistovala a i za komunismu byl 
chlap ta hlava rodiny a jako v moment, kdy si tohle 
uvědomím, že to je tak krátká doba, co ty ženy mají 
ty pravomoci, tak si uvědomuju: Aha asi to má 
smysl, ale já jsem vychovávaná v tom, že nejsou 
rozdíly, takže to tak nevnímám a nikdy nevnímala.  
Takže mi to brečení feministek přijde 
kontraproduktivní, ale právě možná, že přesně tím 
se to posouvá. Já jsem vychovávaná v tom, že 
pokud je ženská schopná, tak může cokoliv.  
 
To, aby sem přišlo to, co je v Americe, tak toho 
bych se bála, protože potom mi to přijde jako 
takový potlačování tý přirozenosti. Že tam se 
zapomíná až na tu většinu, že jako aby to nedopadlo 
tak, že většina bude žít na úkor menšin. Což se 
nevylučuje s tím, že chci podporovat menšiny. Jsem 
pro to, aby měli stejná práva jako máme my, ale ne 
víc pozornosti. Ten směr, co je teď v Americe, 
směřuje zvrhle. Takže si myslím, že by to už bylo 
kontraproduktivní. Když já jsem za to, že chci, aby 
menšiny měly práva jako většina, tak jestli náhodou 
ten směr, co je v Americe není jediný správný k 
tomu aby se tomu dostálo.  
  
V: Ty jo, takových myšlenek zase. Když se zase 
vrátíme k tomu Bernardovi, tak změnil se nějak tvůj 
postoj k tý značce po tý kampani? 
 

A: Nezměnil, protože já i znám toho Bernarda, toho 
zakladatele a vím že jakoby on si ze sebe umí 
udělat srandu a toho celého brandu a komunikace a 
je to nadsázka. Takže já jsem to přijala úplně v 
pohodě, takže to můj vztah nijak neovlivnilo. 
V: A třeba naopak – líbí se ti to? Že takhle je 
nekorektní a rád provokuje? Líbí se ti, že ta značka 
to takhle komunikuje? 
 
A: Asi jako celkově komunikace Bernarda se mi 
líbí. já jsem s ním četla pár rozhovorů a tak a mám 
to v tomhle kontextu spojený, tak mi to k tomu 
brandu jde a nějak extra to nevnímám. Pokud ta 
značka je dobře na hraně a nezaměřuje se jenom na 
sexismus, tak mi to je asi i docela sympatický. 
 
 V: Líbí se ti, když značka vyjadřuje nějaký postoj? 
Máš pak k ní lepší postoj, než k nějaký co nic 
takhle nekomunikuje? 
 
A: Jo. musím říct, že jsem příznivce těch značek, co 
si najdou něco, co se k nim hodí, k tomu produktu. 
Třeba HM se teď snaží být hrozně sustainable, ale 
já mu prostě nevěřím, kvůli těm praktikám z 
minula. Ale obecně to podporuju. Samozřejmě jsem 
proti všem washingům, ale už v momentě, kdy ta 
značka o tom začne mluvit, tak o tom lidi aspoň 
začnou přemýšlet a pak to nějaký smysl má. 
 
V: A když se celkově zamyslíš nad problematikou 
menšin, kdyby byla nějaký reklama, co by se tě fakt 
dotkla, musela by se dotknou tebe? Nebo by ti to 
vadilo celkově, že by tam byl rasismus?  
 
A: Ta pravděpodobnost, že se mě to dotkne, tak by 
byla spojená spíše s těmi ženami jak rasami. Ale v 
momentě, kdy bych tam cítila přemíru podpory 
toxickýho stereotypy, tak si myslím, že by mě to 
pobouřilo tak či tak. Ale to asi moc nehrozí, protože 
jak jsem říkala, jsem spíš nekorektní a navíc si 
firmy dávají pozor. 
 
V: Tak to je z téhle části všechno. Teď na závěr pár 
hezkých otázek. Vidíš něco špatného, když popřeješ 
židovce hezké Vánoce? 
 
A: Tak to je drsný, mně by ani nenapadlo, že 
vlastně neslaví Vánoce, tak já bych ji normálně 
popřála. Kdyby to byla kamarádka a věděla bych, 
že to je pro ni důležitý, tak bych si to asi spojila, že 
vím že to neslaví, tak bych jí to asi neřekla. Ona 
nenarušuje, že já je slavím, tak já nebudu narušovat 
to, že ona je neslaví, v rámci toho 
multikulturalismu. To bych si na to dávala větší 
pozor. Nebo určitě bych to neudělala jako 
provokaci, spíš jako ze slušnosti.  
 
V: A vidíš něco špatného, když někdo pochválí 
Vietnamcovi v Česku, že má hezkou češtinu? 
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A: Hmm, tak jako většina Vietmanců, tak to jsou 
rodilí Češi, tam bych neměla tendenci mu to 
chválit, protože vyrostl ve stejných školách a 
považuju je za součást naší společnosti. Ale třeba u 
generace jejich rodičů, kde bych vnímala, že má 
přízvuk a že s tím třeba bojuje, ale snaží se, tak 
bych mu to pochválila, protože bych cenila, že se se 
mnou snaží komunikovat mým jazykem.  
 
V: Hm. Ono totiž je ve Státech takový fenomén, že 
lidi by si měli dávat pozor na takové případy, kdy i 
nevědomky můžeš toho člověka naštvat. Když té 
židovce popřeješ Veselé Vánoce, tak někdo si to 
přebere tak, že tím té židovce říkáš, že křesťanství 
je lepší náboženství a když Vietnamcovi pochválíš 
češtinu, tak si myslíš, že on není stejný Čech jako ty 
a do toho státu nepatří.  
 

Myslíš, že tohle je správný řešení, řešení takových 
mikro věcí, mikroagresí? Měli bychom si dávat 
bacha na to, jestli někoho pochválit? 
 
A: Jak jsem říkala, s tou Amerikou, to považuju za 
extrém. V momentě, kdybychom měli řešit tohle, 
tak to jde úplně proti tomu, čeho chceme 
dosáhnout, což je to propojení všech. Každej jsme 
jinej, máme jinou výchovu a tím, že budeme 
extrémní na takový mikro věci, tak já si myslím, že 
to může naopak prohlubovat ty propasti mezi těma 
skupina. Protože se spolu nebudou chtít bavit, aby 
se neurazili navzájem. Toho bych se bála, že je 
vlastně proti tomu, o co my se tady snažíme.  
 
V: Mhhm, chápu, tak super, já ti děkuju, mám 
všechno. Já tu mám takových otázek a na půlku jsi 
sama odpověděla. Já ti moc děkuju a stopnu 
nahrávání, pokud nechceš něco dodat. 
A: Ne. 

 

Příloha č. 4: Přepis rozhovoru s respondentkou Bárou 

V: Předtím, než začneme, tě chci poprosit o tvůj 
souhlas s tím, že můžu tento rozhovor použít pro 
svou bakalářskou práci, s tím, že data budou 
anonymizována a tvé jméno nikde nebude použito a 
také že souhlasíš s tím, že tento rozhovor bude 
nahráván. 
 
B: Souhlasím. 
 
V: Děkuju. Před začátkem bych ještě chtěla 
poznamenat, že témata, která budeme řešit, mohou 
být kontroverzní, nebo třeba příliš osobní a pokud 
nebudeš na nějakou otázku chtít odpovědět, můžeš 
v klidu říct a přeskočíme ji. Chci tě taky ale ujistit, 
že každý máme na tuhle problematiku jiné názory a 
není možné říct, že by nějaký byl správný, nebo 
špatný, takže se nemusíš mi být svůj skutečný 
názor, protože já nejsem v pozici, kdy bych tě za 
něco mohla soudit.  
 
B: Mhh, rozumím.  
 
V: Než začneme, chceš se na něco zeptat?  
 
B: Nene. můžeme začít.  
 
V: Tak fajn. Tenhle rozhovor se teda bude týkat 
problematiky menšin a reklamy a začneme 
otázkami na tvojí znalost problematiky, abysme si 
když tak ujasnily nějaké pojmy, kdyby ti nebyly 
jasné.  
 
B: Mhhm 
 
V: Jak vnímáš pojem menšina?  

 
B: Menšina? No asi prostě jako nějakou skupinu, 
která má méně členů, nebo jakože je méně početná, 
než většina společnosti? Asi tak prostě.  
 
V: Mhm, dobře. Tohle je normální a běžný chápání 
pojmu. Pro potřeby bakalářky jsem ale zvolila jiný 
přístup k tomu pojmu, a to pomocí mocenského 
vztahu. Menšina teda nutně nemusí být méně 
početná, ale je u ní důležitější, že je v nějakym 
podřadnym vztahu vůči jiné skupině. Takže 
budeme jako menšinu brát i ženy, protože 
minimálně z toho historického hlediska neměly 
taková práva jako muži. Ono je to i pro usnadnění, 
abychom nemusely pořád vysvětlovat, o čem se 
bavíme. Takže když se budeme bavit o menšině, 
ber do toho prosím jak nějaký národnostní, etický 
menšiny, ale taky ženy, protože se budeme nejvíc 
bavit o rasismu a sexismus.  
 
B: OK, dobře.  
 
V: Co si představíš pod pojmem 
multikulturalismus? 
 
B: No asi mísení více kultur do sebe. Mísení více 
kultur, které se vyvíjely odděleně a mají jiné 
charakteristiky. Potom se z nějakého důvodu setkají 
a ne vždycky to dopadne dobře.  
 
V: Mhhm, zajímala ses někdy o problematiku 
multikulturalismu?  
 
B: Asi tak nějak ze zájmu. Nikdy jsem to nějak víc 
neřešila odborně, ale baví mě sledovat, jak různé 
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kultury vnímají obyčejné věci jinak a fascinuje mě 
to.  
V: Super. Dokázala bys nějak krátce shrnout jak je 
na tom Česko s problematikou menšin? Představ si, 
že jsem cizinec a máš mi popsat, co mám čekat, až 
sem přijedu na Erasmus třeba.  
 
B: Ha, no! No dokud bude ten cizinec v kolektivu 
nějakých studentů, tak se nemá čeho bát. Ale mohl 
by být šokován, kdyby vyjel někam za Prahu do 
hospody. 
 
 
V: Co by ho mohlo šokovat?  
 
B: Hmm, já asi úplně nemyslim, že by byli Češi 
nějak vyloženě rasisti, ale podle mě společnost ještě 
není úplně připravená na některé menšiny a hlavně 
Češi se nebojej černýho humoru a takových věcí.  
 
V: Když jsi říkala, že se nemusím bát v kolektivu 
studentů, tak myslíš, že teda ta generace mileniálů 
se nějak liší od těch starších generací?  
 
B: No jako určitě. Asi to není jako celá ta generace 
mileniálů, ale minimálně právě vysokoškoláci, ti 
jsou na to zvyklejší.  
 
V: Umíš si to nějak vysvětlit? Proč mají 
mileniálové jiné názory jak zbytek? 
 
B: Tomu podle mě hrozně pomáhá internet. My 
dneska vidíme různé lidi a menšiny všude a často. 
Ale ty starší generace na tohle většinu života nebyli 
zvyklí a těžko se to teď naučí.  
Aby ty starší generace někde viděli třeba černocha, 
tak buď by ho museli přímo potkat, co dřív asi 
nehrozilo, nebo ho vidět v knížce nebo televizi a to 
podle mě taky dřív nebylo.  
 
V: Dobře, fajn. Ještě mě zajímá, co si představíš 
pod politickou korektností.  
 
B: Ty jo, to si hrozně asociuju s něčím špatným, 
nějakým nucením něčeho a... Asi hlavně kvůli 
médiím, to je jak feminismus, to je taky vlastně 
sprostý slovo.  
 
V: To je pravda. V médiích jsou většinou negativní 
názory. Máš k tomu nějaký postoj ty?  
 
B: No asi s tím musíš zacházet opatrně. Nějaké ta 
prapůvodní myšlenka je dobrá, ale podle mě se to 
hrozně nafukuje a zneužívá. Ale jako ta myšlenka 
opatrnosti v tom co říkáš, není špatná. Jenom bych 
tomu říkala jinak, ta politická korektnost už zní 
blbě.  
 
V: Dobře, tak se posuneme k reklamě. Nejdřív 
trochu obecně. Myslíš, že má na tebe reklama vliv? 

 
B: Tak určitě má na mě vliv a možná víc, než si 
uvědomuju. Ale asi jak u čeho. Reklamou se 
nechám ovlivnit spíš u věcí, co nutně nějak 
nesháním. Když vim, že si něco chci koupit, tak 
koukám víc na ty produkty a třeba porovnávám a 
čtu recenze. Ale jo určitě mě to ovlivňuje.  
 
V: Když má značka špatnou reklamu, může to nějak 
ovlivnit tvůj vztah k té značce?  
 
B: Jo, to asi jo. Jako záleží co to přímo je, ale když 
je reklama vyloženě blbá, tak ani nemám chuť tu 
značku nějak zkoumat a zajímat se o ní.  
 
V: Když se zamyslíš, jak pracuje reklama 
s menšinami? 
 
B: V Česku?  
 
V: Třeba a i klidně jinde, jestli k tomu máš co říct.  
 
B: Tak třeba Česko mi přijde, že to nějak neřeší. 
Třeba etnické menšiny skoro vůbec nejsou 
v reklamě a když se podívám na ten sexismus, tak 
z toho mají Češi spíš srandu. Jako podle mě si 
málokterá firma řekne: Sakra, máme v reklamě 
málo Asiatů třeba, nebo žen ve vedoucích pozicích.  
 
V: A to srovnání? Třeba s Amerikou? 
 
B: Jo jasně. Tam na to podle mě právě myslej a 
možná až moc někdy. Jako že mi přijde, že se to 
hodně cpe do reklamy a tady by to neprošlo. Ono se 
to těžko soudí, když na to koukám ze svýho 
pohledu tady v Česku. Možná tam to berou jinak a 
je to přirozený.  
 
V: Mhhm. Zaznamenala jsi někdy nějakou reklamu, 
která by tě naštvala kvůli práci s menšinou? Nebo 
ne úplně naštvala, ale pozastavila ses nad tím?  
 
B: Tyjo, určitě by se něco našlo. Ale jako teď 
neřeknu nic, co by mě naštvalo. Jako spíš se mi 
někdy objeví třeba nějaký rasistický kauzy na 
sociálních sítích, co se řeší, ale nad tím spíš mávnu 
rukou, že to lidi zbytečně řeší.  
 
V: Oukej, fajn. Tak možná budeš nějaké ty reklamy 
znát, co si budeme ukazovat. Začneme rovnou 
první. Podívej se na vizuál…  
 
B: Joo, znám!  
 
V: Fajn, tak ti nemusím k tomu nic vysvětlovat?  
 
B: Asi ne.  
 
V: Tak víš, co má ta kampaň vyjadřovat?  
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B: Noo, podle mě neměla vyjadřovat to, jak si to 
lidi přebrali. To je na sprcháč, že jo? 
 
V: Jojo.  
 
B: No tak asi prostě, že se tím může osprchovat 
kdokoliv?  
 
V: Jo, přesně tak. A jak to na tebe působí? Asi teda 
dokážeš poznat, co vyvolalo ty negativní reakce?  
 
B: No jasný. Teď když vím, co tam má hledat, tak v 
tom tu problematiku dokážu najít, ale stejně to tak 
sama nevnímám a nemám s tím problém. Jen tak by 
mě to nenapadlo a nepůsobí to na mě blbě, jako na 
mě osobně, ani by si to tak asi neměla brát ta 
menšina, tím se ten problém akorát prohlubuje.  
 
V: Hmm, takže ty sama s tím problém nemáš?  
 
B: Ne.  
 
V: Ale dokážeš pochopit ty reakce?  
 
B. Na jednu stranu jo a docela mě překvapuje, že 
jim to vůbec proklouzlo, že to nikdo v čas 
nezastavil. Jako mohl to být i záměr že jo, ale to si 
nemyslím.  
 
V: Nemění to nějak tvůj postoj k Dove?  
 
B: Ne. Jako já vždycky vnímala Dove jako 
progresivní v tomhle, takže jeden omyl v reklamě 
mi určitě nezmění názor na celou značku.  
 
V: Dobře, chceš ke kampani něco dodat?  
 
B: Asi trochu jo. Proč jako není problém, že se ta 
bílá změní zase v nějakou tmavší? Víš co. Částečně 
to dokážu pochopit, co tam vidí, ale za mě to tam 
není. Ti, co to tam vidí, jsou možná víc rasisti než 
ti, co to nevidí, protože si toho nevšimnou. Za mě je 
to zbytečný haló.  
 
V: Tak se přesuneme k další. Tohle je jeden vizuál 
značky oblečení GAP. Jsou na ní členky jedné 
taneční skupiny. Jak na tebe působí? Vidíš na ní 
nějaký problém? 
 
B: Tak protože vim, o čem tenhle rozhovor je, tak 
ho tam vidim, ale sama v tom problém nevidím 
vlastně. Jako sama bych si toho jen tak nevšimla, 
rozhodně na mě z toho rasismus nekřičí.  
 
V: Dokážeš pochopit, proč zase měla negativní 
reakce? 
 
B: Jako možná trochu, ale tohle je podle mě 
zbytečný hledání problému všude už. Vždyť to jsou 

děti, ta velká holka určitě není rasistka. Jako já 
s tim vůbec problém nemam a neřešila bych to.  
 
V: Změnil by se tvůj názor, kdyby tam místo 
černošky takhle stála Romka?  
 
B: Hm, jako asi jo. To bude tím, že Romové 
celkově v české reklamě nejsou a zároveň jsou ... 
problémovější, takže bych se víc u toho pozastavila. 
 
V: Co kdyby tam byla Vietnamka?  
 
B: To bych asi nevnímala nijak špatně. Minimálně 
si myslím, že Asiati jsou v reklamách běžně. Ne 
teda v český reklamě, ale jinak jo. A asi jde dost o 
to, že u těch černochů je to spojené s tou historií a 
otrokářstvím. U Vietnamky bych na tom nic 
špatného neviděla. Tam mi chybí ta historická 
paralela.  
 
V: A kdyby tam byli kluci a mezi nima takhle jedna 
holka?  
 
B: Joo, to by možná bylo horší, ale furt to jsou děti.  
 
V: Proč by to bylo horší? 
 
B: No jak jsem říkala. Ten sexismus se tu u nás řeší 
víc, takže jsem na to asi citlivější.  
 
V: Mhhm, ta původní reklama ti teda nijak nevadí a 
nemění to nijak tvůj postoj k ní?  
 
B: Ne ne, vůbec. Ještě míň jak u toho Dove.  
 
V: Dobře. Tak se posuneme dál, pokud k tomu ještě 
něco nemáš… 
 
B: Nemám.  
 
V: Tak tady máme slavnou kauzu s černochem 
v letáku Lidlu. Zaznamenala jsi ji? 
 
B: Jojo. 
 
V: Jak se k tomu stavíš?  
 
B: Jako já sama s tím letákem vůbec problém 
nemám, ale na druhou stranu se nedá moc divit, že 
to někoho naštvalo, čímž neřikám, že mi ty reakce 
nevadí a že akceptuju, ale prostě dává to nějak 
smysl kulturně. 
 
Já si přesně pamatuju, jak jsem to viděla. Jsem si 
říkala: Jako hustý ty jo, v českém letáku černoch. 
Víc jsem to neřešila a pak jsem třeba druhý den 
zjistila díky Facebooku a Twitteru, že to je hrozná 
kauza a že se to řeší a to jsem si řekla: No jo, co 
jsem si myslela, na tohle nejsou Češi připravený. 
Naštěstí moje sociální bublina to bránila a nebyl 
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tam nikdo, komu by to vadilo. Ale jak řikám no, co 
od těch lidí čekáme. Když černocha vidí jenom ve 
zprávách jako uprchlíka, tak je těžký, aby to 
tolerovali. Podle mě se tohle vyřeší a změní až 
časem.  
 
V: Myslíš, že měl vůbec Lidl tenhle vizuál použít 
pro Česko? Lidl využívá podklady pro více zemí, 
tohle bylo myslím focené s německým modelem.  
 
B: Jako mohli se asi zamyslet a zvážit, jestli to za to 
stojí. Za ty reakce.  
 
V: Já ti přečtu reakci Lidlu. „Jsme v Evropě 21. 
století, kde spolu soužijí různé rasy. A protože Lidl 
najdete také po celé Evropě, nevidíme rozdíly. Čím 
více ze světa totiž poznáte, tím větší toleranci vůči 
jiným máte. Proto jsou naši modelové ze všech 
koutů světa.“ Je to správná reakce? 
 
B: Jako mně to je sympatický.  
 
V: A myslíš, že je možný, aby Češi měli více 
tolerance vůči jiným lidem pomocí letáku? A že je 
vůbec správná nějaká snaha Čechy poučoval a 
přeučovat? 
 
B: Je to asi zbytečný no. Čechy nepřeučí, ale když 
už to je venku, tak nemá cenu se za to omlouvat 
nebo něco. To by zase asi naštvalo jiný lidi, který 
multikulturalismus podporujou.  
 
V: A kdyby ses mohla vrátit do minulosti, než to 
Lidl vydal, co bys jim poradila? Jde mi o to, jestli je 
podle tebe lepší se vyhnout nějaké ztrátě zákazníků 
třeba a dát kvůli tomu stranou nějaký svůj názor, 
nebo je důležitější si za tím svým stát – že na 
černochovi v letáku není nic špatného a prostě to 
vydat.  
 
B: Jako já bych je v tom podpořila. Určitě to celou 
společnost nepromění, ale kdyby bylo víc takových 
firem, který se odváží něco takhle použít, tak by to 
třeba s tou společnost í mohlo něco udělat.  
 
V: A mění to nějak tvůj postoj k Lidlu?  
 
B: Jo, jo, možná nějak trochu jo, k lepšímu. Jak 
jsem říkala no, je mi to sympatický.  
 
V: Chceš k tomu ještě něco dodat? 
 
B: Asi ne.  
 
V: Tak se podíváme na poslední kampaň. Je to 
kampaň pivovaru Bernard. Posílám ti jí do chatu. 
Jak jí vnímáš?  
 

B: Mně to nevadí, co se týká sexismu. Tady ta 
černá 12, no, jako zase mi to nějak nevadí, ale už je 
to trochu problémový.  
 
V: Takže ti nepřijde sexistická? 
 
B: Jako jo, sexistická asi trochu nějak je, ale neřve 
to nijak vulgárně. Jsou horší případy sexistických 
reklam. S tímhle problém nemám. Je to vlastně 
hezký, pin-upky jsou fajn.  
 
V: Proč myslíš, že Bernard pin-upky použil? Vidíš 
nějaké hlubší propojení mezi pin-upkou a pivem? 
 
B: No oboje mají rádi chlapi. Jako má to přilákat 
asi jenom pozornost chlapů. Je to trochu laciné a 
povrchní, ale nijak mě to neuráží. Aspoň si na nic 
nehraje. K pivařský kultuře to navíc patří. Nemá 
cenu snažit se skrývat to, že hetero chlapům se líbí 
ženské tělo. Tím, že zakážeme reklamu na pivo, na 
tom nic nezměníme. Ani mě to nijak neuráží tím, že 
to jsou pin-upky. Kdyby tam místo toho byla fotka 
reálné ženy, tak to budu brát asi jinak, to by mi už 
přišlo nevkusný.  
 
V: Dobře. A jinak máš se sexismem v reklamě 
problém, nebo ti nevadí? 
 
B: To je případ od případu. Když je to vtipný, tak 
se zasměju, ale pak ty laciné věci mi vadí. Právě ta 
klasika – nahá žena u reklamy na nějaký bazar nebo 
pilu, to je nevkus.  
 
V: A co ten rasismus? Bernard tvrdí, že použitím 
černošky podporuje multikulturalismus, protože tím 
dává najevo, že na světě existují různí lidé. 
Souhlasíš s tím?  
 
B: Ha, no tak to ne. To mi přijde docela jako kec. 
Tímhle spíš rasismus prohloubí, protože je to 
spojený s vtipem a nějakou narážkou.  
 
V: Myslíš, že proto je černoch v letáku problém, ale 
černoška vedle piva ne? Že tam je ten humor.  
 
B: Hm, no asi jo. Ten černoch v letáku je tam daný 
prostě jako normální věc. Tady černoška je daná 
s humorem a navíc se pěkná a skoro nahá, takže 
s tím asi ty lidi, co měli problém s černochem 
v letáku, mít problém nebudou.  
 
V: Jak to na tebe teda celkově působí?  
 
B: No, já s tím problém nemám a neuráží mě to. 
Dokážu ale zase pochopit, že to někoho urazí, když 
jde o ten rasismus. Možná to mělo zůstat někde 
v hospodě jako plakát a ne být úplně ve veřejném 
prostoru. Já s tím problém nemám, protože to chápu 
jako vtip, vim, že Bernard asi nebude rasista, ale 
někomu tohle dojít nemusí a může to v něm 
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podpořit rasismus a ujistit ho, že to je v pohodě. 
Takovýho toho typickýho vesnickýho strejdu to 
může utvrdit v jeho názoru. 
 
V: Měla tahle kampaň nějaký vliv na tvůj názor na 
Bernarda?  
 
B: Já pivo nepiju, takže to moc neposoudím, ale asi 
vlastně jo. Asi i pozitivně trochu, ne přímo tím 
obsahem, ale že něco komunikuje a nějak 
provokuje. Určitě se mi Bernard víc s něčím spojí 
než jiný značky piva. Je to pivo pro provokatéry a 
nekorektní lidi.  
 
V: Takže myslíš, že to je dobrá strategie pro jeho 
cílovou skupinu?  
 
B: Jo, určitě.  
 
V: A je to dobrá strategie i do budoucna? Pro 
mladší generace? 
 
B: To asi úplně není. V naší generaci už bude víc 
lidí, kterým to může vadit a který si to pivo 
schválně nekoupí. Jako když to trochu umírní, tak 
to pořád může být fajn, ta provokace, jenom bych 
do budoucna provokovala něčím jiným než 
sexismem a rasismem. To už asi moc trendy 
nebude.  
 
V: Super, děkuju. Teď se na závěr podíváme na 
reklamu a vyjadřování nějakého názoru.  
Může reklama negativně ovlivnit tvůj vztah ke 
značce, když špatně komunikuje problematiku 
menšin?  
 
B: Jo, to by mohla. Ale záleží. Když to bude omyl 
jako u Dove, tak to mi nevadí, ale kdyby to byl 
jasný rasismus, který bych já sama z té komunikace 
cítila, tak takovou značku bych podporovat nechtěla 
a nechtěla se s ní spojovat.  
 
V: Takže vadil by ti i postoj, který by neurážel 
přímo tebe, ale nějakou menšinu, třeba právě 
etnickou? 
 
B: Jo, dokážu si to představit, určitě. Já bych možná 
i líp snesla nějakou tu kritiku nebo vtip vůči sobě, 
než vůči nějaké menšině. Stejně jako si klidně já 
udělám srandu z nějaké menšiny, když vím, že to 
ten člověk vezme a když o mně ví, že to je sranda a 
že nejsem rasistka. Ale takhle bych něco takového 
veřejně nepodporovala.  
 
V: Je podle tebe důležité, aby se firma nějak 
vyjadřovala? Takhle zaujala nějaký postoj? 
 
B: Teď jsou tyhle věci docela důležitý a já to tak 
taky cítím. Radši podpořím značku, která má názor. 
Pak třeba ani nemám potřebu se koukat ke 

konkurenci a budu té značce věrnější. Třeba půjdu 
radši do Lidlu teď než do Penny nebo někam.  
 
V: Když se bude omezovat reklama politickou 
korektností, je to správně? Je to nějaké omezování 
slova, nebo to bojuje proti rasismu a sexismu třeba?  
 
B: Jako to může být obojí zároveň podle mě. S tím 
se musí opatrně, jak jsem říkala na začátku. Když 
budeme zakazovat nějaké reklamy, tak to lidi 
naštve a spíš i víc popudí vůči menšinám.  
V: Takže třeba je podle tebe špatně brát to za tenhle 
konec? Řešit rasismus omezením reklamy? 
 
B: Jo, to asi moc nejde no. Ta reklama na nějakém 
základu vznikla a že zakážu reklamu, tak tím ten 
rasismus nevyřešim. To jde víc do hloubky. 
Můžeme něco omezovat, ale v tu chvíli to 
společnost naštve a třeba se to nějak pozitivně 
projeví až později.  
 
V: Takže má to smysl?  
 
B: Za mě ne. Podle mě se to vyvine samo, už postě 
ta mladší generace, jak jsme se bavily, tyhle věci 
bere jinak.  
 
V: Takže vidíš v tomhle směru budoucnost? Nějaké 
té korektnosti? Ne té vnucené, ale té přirozené, co 
přijde s tou změnou myšlení?  
 
B: Jojo, to podle mě se stane no. Jak u těch etnik, 
tak snad i u toho sexismu a těch laciných reklam.  
 
V: Myslíš, že by mělo být v české reklamě více 
menšin? 
 
B: Jako já nevim. Já bych to nenutila. Kdyby 
v reklamě chtěli být, tak v ní budou. Nemyslím si, 
že by jim v tom tady někdo bránil. A kdyby těch 
menšin víc v reklamě bylo, normálně přirozeně, tak 
s tím problém mít určitě nebudu.  
 
V: Vidíš něco špatného na tom, když popřeješ 
židovce veselé Vánoce? 
 
B: Hm, jako chápu kam tím míříš, ale ne. Já bych si 
asi neuvědomila, že neslaví Vánoce. Nebo spíš mi 
přijde, že Vánoce teď slavní všichni, nehledě na to 
jaké náboženství vyznávají. Třeba pro mě se 
Vánoce nevztahují nijak k náboženství. Je to o té 
náladě, rodině, podarování. A jako popřání hezkých 
Vánoc je pro mě slušnost, ne urážka nebo ignorace. 
A navíc taky jde o to, že lidi mi na potkání neříkají 
svoje vyznání. Takže bych třeba ani nevěděla, že je 
židovka.  
 
V: Mhm, dobře. A co když někdo pochválí 
Vietnamcovi, co tu žije od narození, že umí hezky 
česky?  
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B: Chápu. To je to samý. Jako může to být pro něj 
otrava, ale přece furt není samozřejmost, že nějaký 
cizinec, i když tu žije a chodil do školy, tak bude 
bravurně mluvit česky, když třeba rodiče doma 
česky neumí. Jako já bych za takové pochvala byla 
ráda. Je hezký, že to někdo docení. Dneska se 
jentak lidi nechválí, takže bych brala každou 
pochvalu.  
 
V: Dobře. Já ti vysvětlím kontext těhle otázek. V 
Americe se takovým urážkám říká mikroagrese. 
Jsou to vlastně takový poznámky, který můžeš 
myslet klidně pozitivně, ale ten člověk si je přebere 
jinak, jako urážku. Vlastně tak, že té židovce říkáš, 
že křesťanství je lepší náboženství a tomu 
Vietnamcovi, že není v zemi, kde se narodil doma.  
 

B: Hm. Jako to je podle mě hrozně zbytečný a 
kontraproduktivní. Předpokládám, že to má záměr 
odstranit rasismus s těmahle poznámka, ale když si 
budeme dávat všichni pozor, co říkáme, tak to víc 
posílí to vnímání rozdílů. Tenhle neslaví Vánoce, 
tak hlavně ať mu nepopřeju hezký svátky. Tenhle je 
Vietnamec, tak si musim dát bacha, abych neřekla 
ani jednu poznámku o jeho původu. Nevim noo, 
tohle se mi nelíbí.  
 
V: Tak já ti děkuju za rozhovor, pokud nechceš 
ještě něco dodat. Za mě je to všechno.  
 
B: Nic víc asi nemám. Rádo se stalo.  

 

Příloha č. 5: Přepis rozhovoru s respondentem Danem 

V: Předtím, než začneme, tě chci poprosit o tvůj 
souhlas s tím, že to, co mi řekneš v rozhoru bude 
použito pro potřeby mé bakalářské práce a že 
souhlasíš s tím, že tento rozhovor je nahráván.  
 
D: Ano. 
 
V: Super, děkuju. Dále ti chci říct, že témata, 
kterým se bude rozhovor věnovat, mohou být 
kontroverzní. 
 
D: Mhh. 
 
V: A může se stát, že se ti na ně nebude chtít 
odpovídat. Kdybys na nějakou takovou narazil, 
klidně řekni a můžeme ji přeskočit, nic se neděje.  
Dále ti chci říct, že na ty otázky, které budeme 
probírat, neexistuje žádná správná nebo čistě špatná 
odpověď a každý tu problematiku vnímáme 
subjektivně a proto se nemusíš bát mi říct svůj 
skutečný názor, jelikož já tě za něj nemám právo 
soudit.  
 
D: Ano 
 
V: Máš nějakou otázku předtím, než začneme? 
 
D: Nemám.  
 
V: Náš rozhovor se bude týkat reklamy a toho, jak 
jsou v ní zobrazována etická témata. Nejdřív se tě 
zeptám na tvou znalost této problematiky, abychom 
si případně urovnali nějaké pojmy, kdyby nebylo ti 
jasné, čeho se to týká.  
 
D: Mhh. 
 
V: Zajímal ses někdy o multikulturní problematiku? 
D: Hmm, spíš jo, jo.  
 

V: Vnímáš nějaký problém v české společnosti, 
multikulturní?  
 
D: Neřekl bych, že má společnost problém. Nebo 
takhle, Česko má problém hlavně s Romy, ne s 
náma Vietnamcema, s Ukrajincema, Slovákama. 
Ale záleží jak kdo, jak je člověk vzdělanej, jaké má 
předpoklady a hlavně asi politický názory.  
 
Ale vesměs je fascinující, jak česká společnost 
přijala tu vietnamskou menšinu. Vietnamci se tady 
cítěj bezpečně, což je základní aspekt toho, že to je 
OK tady multikulturně. Ale s jinýma menšinama to 
je jinak no. I na Vietnamce se museli aklimatizovat. 
Kdyby tady byla ještě větší směsice, bylo by to 
těžší. Je to prostě kvůli tomu, že česká společnost je 
homogennější.  
 
V: Dobře. Jaký si myslíš, že je převládající názor 
české společnosti na problém menšin?  
 
D: To je strašně komplexní.  
 
V: Jsou Češi třeba xenofobní? 
 
D: To bych neřekl, ale jsou…Je to něco za něco. 
Jste tady, jste menšina, tak prostě se přizpůsobte a 
bude to OK. A když ne, když prostě ta menšina je 
problémová, tak je to no go zóna. Není to asi jako v 
ostatních západních státech, kde se snaží tadyto 
protlačovat jako násilněji, aby to společnost přijala. 
Tady to nikdo neřeší a buď to společnost přijme – 
Vietnamce, nebo nepřijme – Romy.  
 
V: A ztotožňuješ se s tím názorem, že by se cizinci 
měli přizpůsobovat? 
 
D: Jo, 100%.   
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V: Co si přestavuješ pod pojmem 
multikulturalismus? 
 
D: Směsici více kultur jako první. Míchání kultur 
mezi sebou. Neboli rozbití těch národních identit, 
co tady panovali po staletí. 
 
V: Mhh, jak vnímáš pojem menšina? 
 
D: Menšinové etnikum v nějaké zemi. 
 
V: Takže bereš to čistě takhle – národnostně?  
 
D: Jo. 
 
V: Dobře, tak abychom si rozuměli, v rozhovoru 
budeme s tím pojmem pracovat z pohledu 
mocenského vztahu.  
 
D: Co to znamená?  
 
V: To znamená, že nejde jen o národnosti a etnika, 
ale jako menšinu budeme brát třeba i ženy, protože 
ženy mají v něčem nižší postavení než muži. 
Minimálně z historického pohledu.  
 
D: OK, zapamatováno.  
 
V: Co si představuješ pod pojmem politická 
korektnost?  
 
D: Já budu chvíli přemejšlet. Politická korektnost je 
když lidi se snaží, nebo jsou obezřetnější na svoje 
výstupy z politickýho hlediska, ale vlastně i 
společenskýho. Já to spíš vlastně vnímám 
společensky. Abys nikoho neurazila, aby to bylo v 
souladu s nějakými super-hyper-liberálními a 
demokratickými principy… a humánními. To 
znamená super rovnost asi třeba.  
 
V: Dobře, děkuju. Nyní přejdeme k reklamě, což 
bude hlavní část našeho rozhovoru. Tak nejdřív než 
se vrhneme na konkrétní kampaně, tak se chci 
zeptat, jaký má na tebe vliv reklama.  
 
D: Na škále od 0 do 10 to je 2, až 3. Záleží, to 
strašně záleží. TV reklama je ale třeba 0.  
 
V: Když má značka nějakou špatnou reklamu, může 
to nějak změnit tvůj vztah k té značce? Celkově. 
Nejde teď jenom o ty menšiny. Ale celkově špatnou 
reklamu.  
 
D: Chápu, přemejšlim. Napadla mě Alza, ale to mi 
nepřijde jako úplně špatná reklama. Asi by to 
nemělo vliv. Jak reklamy moc nevnímám, tak mi na 
tom nezáleží. Když něco kupuju, tak to není na 
základě reklamy.  
 

V: Myslíš si, že špatně zobrazené téma uškodit 
menšině? Když někdo v reklamě zesměšní 
menšinu, může to mít vliv hlubší? Když si třeba 
představíš reklamu, co by zesměšňovala 
Vietnamce? Dotklo by se tě to? 
 
D: Asi jo, ale dotklo by se mě to míň, než někoho 
jinýho asi. Spíš ale jo.  
 
V: Pak by to mělo i vliv na vztah k tý značce? 
 
D: Ty jo, to je těžký, asi jo. Nemám vlastní 
zkušenost. Asi to ve mně vyvolá nějakou zášť nebo 
nechuť, ale muselo by to být fakt velký a značný. 
Třeba Bobika, tak to mi přijde v pohodě. Tam to 
nemá žádný vliv. To by muselo být typově něco 
brutálního a možná by taková reklama ve výsledku 
ani neprošla. 
 
V: Takže nemáš třeba problém s vtipy vůči 
Vietnamcům? 
 
D: Vtip je vtip, pak jde o to, jak to člověk myslí, jak 
je to prezentovaný a proč je ten vtip řečený. Třeba 
Bobika je super vtip v reklamě. 
 
V: Napadá tě příklad nějaké reklamy, která česká i 
mezinárodní, co by tě nějak naštvala z důvodu, jak 
pracuje s menšinou. Nějak rasistická, sexistická, 
homofobní. 
 
D: Ne. 
 
V: Nevnímal jsi někdy takovou reklamu? 
 
D: Asi ne no. 
 
V: Dobře a vnímáš sám, že by byl nějaký rozdíl 
mezi tím, jak Česko zobrazuje tato témata v 
reklamě a mezi Amerikou. 
 
D: Ano. 
 
V: Jaký přístup ti přijde lepší? 
 
D: Ani jeden asi. Rozdíly tu jsou. 
 
V: Tak k čemu se víc kloníš? Radši víc korektní 
nebo nekorektní? 
 
D: Inklinuju k nekorektní.  
 
V: Nyní přestoupíme ke konkrétním reklamním 
kampaním.  
 
Ukážu ti vizuál k první kampani (DOVE) a nejdřív 
bych chtěla vědět, jestli ti na ní přijde něco 
špatného. 
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D: Hmm, jako vidím to tam asi, ale nemám s tím 
problém no. Protože vím, že jsem 
nekorektnější…Ne, nemám s tím problém. 
 
V: Přijde ti rasistická? 
 
D: Trošku, ale spíš ne. 
 
V: Dokážeš pochopit, proč naštvala černochy? Proč 
to vyvolalo negativní reakce? 
 
D: Jo, asi jo, jo. 
 
V: Kdybys byl na jejich místě, na místě té menšiny, 
mohlo by to mít vliv na tvůj vztah k Dove? 
 
D: Hmm, asi bych s tím měl problém, těžko říct ty 
jo. Asi jo. Třeba Bobika mi nevadí. 
 
V: A to ti nepřijde, že je jiný případ? Bobika je 
čistě jasná narážka, tady ten rasismus nebyl 
zamýšlený přímo. Jenom to tak vyznělo, ale Dove 
to tak nemyslel. Ta reklama má ukázat, že ten 
sprcháš má být pro všechny typy pletí. Nebo si to 
nemyslíš? 
 
D: To si nemyslím… 
Já si to nemyslím. Za tím byl záměr. Muselo jim to 
přece dojít. Neříkej mi, že si toho nikdo nevšiml. 
Vždyť je to úplně očividný, navíc se barva pleti řeší 
furt. Když to někdo dělal, tak jim to muselo dojít. 
Podle mě to byl kalkul. A to není korektní. 
 
V: A to znamená co, že to není korektní? Že to 
podle tebe není správně? 
 
D: Že to zasáhne ty menšiny a asi jejich vnímání té 
značky.  
 
V: Dobře, chceš k té kampani něco dodat? 
 
D: Asi ne.  
 
V: Tak se přesuneme k další kampani. 
 
Podívej se na vizuál. Je to reklama na oblečení 
GAP, dětská řada. Tohle jsou členky jedné taneční 
skupiny, jsou to kamarádky a jeden z těch vizuálů 
vypadal takhle. Vidíš na něm něco problémového? 
 
D: Hm, ne. Spíš ne. 
 
V: Lidem vadilo, že jediná černoška tam stojí v 
pasivní pozici a navíc slouží vyšší kamarádce jako 
opěradlo. Teď když tohle víš, připadá ti rasistická? 
 
D: Ne.  
 
V: Dokážeš se vcítit, proč někomu vadila? 
 

D: Ne. 
 
V: Nevidíš v ní nic hlubšího? 
 
D: Ne. Oproti tý předchozí vůbec. 
 
V: Takže ti nijak nemění vztah k té značce? 
 
D: Nechává mě to totálně ledově chladným.  
 
V: Změnilo by se to nějak, kdyby tam místo té 
černošky stála Romka nebo Vietnamka? Takhle v té 
pasivní pozici. 
 
D: Asi ne, ne. 
 
V: A třeba samí kluci a jedna holka? 
 
D: To už by bylo jinačí asi. Hmm no.  
 
V: A proč? 
 
D: Kdyby tam byl ten kluk, tak to není otázka 
rasismu, ale sexismu a trochu mi to tam něco tlačí. 
To je ale zase tím, že jsme víc učený teď tady o tom 
sexismu teďka. Kdyby se to neřešilo, tak to vůbec 
nemám v hlavě. Stejně jako předtím, kdyby se 
neřešil sexismus, tak by mě vůbec nenapadlo, že by 
to byl problém. Pořád bych s tím ale byl v pohodě. 
 
V: Takže vnímáš, že to bereš jinak, protože se 
sexismus řeší v Česku víc? 
 
D: Asi jo, jo, jo.  
 
V: Chceš něco dodat?  
 
D: Ne. 
 
V: Dobře, máme tu další kampaň. Reklamní 
kampaň od značky Lidl, který použil v českém 
letáku černocha. Lidl používá stejné podklady pro 
více zemí, a tak se dostal i do českého letáku 
černoch.  
 
D: To ale čeští spotřebitelé nevědí, ne? 
 
V: Pravda, ti se to dozvěděli až zpětně, pokud četli 
reakce Lidlu.  
 
D: No jasný, ale když člověk jde do krámu a bojí se 
černocha, tak se lekne, což je oprávněný. 
 
V: Takže si myslíš, že ty reakce společnosti byly 
oprávněné? Že měli Češi právo být pobouření? 
 
D: No to úplně ne. Chápu, proč to někoho 
pobouřilo, člověk to vidí bez kontextu toho, že má 
vizuály pro víc zemí a že ten západ je jinde. Věc 
druhá, jak ten názor řešit.  
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V: A ty s tím problém nemáš? Že v letáku Lidlu je 
černoch? 
 
D: Asi ne, vnímám, že to už je všude procpávaný, 
kór když je to západní firma.  
 
V: Měl to Lidl čekat? Ty reakce?  
 
D: Mohl to čekat, jo, měl to asi čekat no.  
 
V: Dobře a když to měl čekat, měl se tomu spíš 
vyhnout a nedat tam černocha, nebo si stát za svým. 
Takhle, měl Lidl předem čekat, že černocha v 
letáku lidi nepřijmou a tím pádem ho tam nedat, 
nebo měl si říct: Dobře, bude to problém, ale i tak si 
stojíme za tím, že černoch je normální člověk a 
chceme ho použít i v české reklamě. Měli se 
přizpůsobit Česku a dát stranou svůj světonázor, 
nebo si za ním stát?  
 
D: Spíš ho tam neměli dávat. Záleží, z pohledu 
efektivity reklamy, tak to nedat. A vštěpovat 
někomu něco taky není správný.  
 
V: Tak já ti teď přečtu reakci Lidlu: „Jsme v 
Evropě 21. století, kde spolu soužijí různé rasy. A 
protože Lidl najdete také po celé Evropě, nevidíme 
rozdíly. Čím více ze světa totiž poznáte, tím větší 
toleranci vůči jiným máte. Proto jsou naši modelové 
ze všech koutů světa.“ Zareagovali správně? Nebo 
se měli omluvit a stáhnout ten vizuál? Nebo je 
správně, že si nějak stojí za tím názorem?  
 
D: Hm, chápu. Jako asi spíš inklinuju, že si mohli 
stát za tím názorem, že to není něco tak 
provokativního, invazivního.  
 
V: Zkus teď propojit ty oblasti marketingu a 
názoru. Co je důležitější? Je důležitější dát najevo 
ten názor a to, že černoch v letáku je ok, nebo radši 
se stáhnout a nepřijít o zákazníky? Je podstatnější 
ten marketing a nepřijít o zákazníky, nebo dát 
najevo svůj názor? 
 
D: Pragmaticky kvůli penězům bych to stáhnul. 
 
V: Co je správně za tebe? co je podstatný? Představ 
si situaci, že Lidl tu reklamu ještě nevydal, není 
venku… 
 
D: Já bych to asi nevydal. A asi bych s tím počkal. 
Nesnažil bych se měnit českou společnost.  
 
V: A když půjde čistě o tvůj názor, je ten černoch v 
Lidlu správně? Že tu je ten multikulturalismus. 
 
D: Není to potřebný.  
 

V: Nějak to nemění ani tvůj názor na Lidl? Že by 
sis řekl: Super, progresivní značka.  
 
D: Ne no, asi ne.  
 
V: Chceš něco dodat?  
 
D: Ne. 
 
V: Nyní se přesuneme ke kampaní Bernard. Značka 
piva, která využívá ke kampani pin-upky. Jak na 
tebe působí? 
 
D: Vtipně, provokativně, trefně. 
 
V: Přijde ti sexistická? 
 
D: Asi jo, ale ani nevim proč. Jsou sexistický, ale to 
neznamená, že jsou špatný. 
 
V: Dává ti nějak smysl spojení ženy a piva, nebo to 
má jenom lákat lacině pozornost chlapů?  
 
D: Na 90 % čistě jenom lákadlo. 
 
V: Máš problém s tím, že to je jenom lákadlo pro 
chlapi? 
 
D: Problém s tím nemám. Nevadí mi to. Stejně jako 
by mi nevadilo, kdyby byl chlap jako lákadlo. 
Druhá věc je, jestli to je úplně nejšťastnější. Což asi 
není no. 
 
V: Když se podíváš na tyhle dva vizuály s 
černoškami, tak s těmi mají lidé problém i kvůli 
rasismu. Bernard tvrdí, že tím že tam má černošku, 
tak vlastně podporuje multikulturalismus, protože 
poukazuje na to, že ve společnosti žijí lidé různé 
barev. Je to správně? Takhle podporovat 
multikulturalismus?  
 
D: Ty jo, asi ho to spíš nepodporuje. Neřekl bych, 
že by to pomáhalo. Je to spíš jeho obhajoba. Ale 
zase jako problém s tím nemám. Je to jenom 
reklama. 
 
V: A kdybys byl v kůži černošky, přijel k nám na 
dovolenou a viděl tohle? 
 
D: No, to jsem si právě řekl no, to je horší. To by 
mě asi uráželo.  
 
V: Proč si myslíš, že je problém černoch v letáku, 
ale černoška u Bernarda je v pohodě a vlastně se to 
lidem líbí a brání to před rasismem? 
 
D: Hm, zajímavý. Je tam asi víc faktorů. První je 
asi, že pivo je český a Bernard je českej. Člověk, co 
je proti multikulturalismu a rád si dělá srandy z 
menšin, tak se mu to může líbit a nějak ho to utvrdí, 
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je to v souladu s jeho názorem. Je to asi tou 
kulturou. Udělat si srandu z menšiny je v podstatě 
dobrý.  
 
V: Myslíš, že pro jeho cílovou skupinu je to dobrý 
přístup? Že je nekorektní, vysmívá se kampaní 
#metoo, feministkám. Jde správně?  
 
D: Obchodně jo. 
 
V: A společensky? Měl by si všímat těch tendencí, 
že mladší generaci se to nelíbí?  
 
D: Tak on je taky starší generace. Ale celkově asi 
jo, měl by to trošku zklidnit. Tahle strategie nebude 
fungovat věčně. Teď to má pozitivní dopady. Když 
to třeba srovnám s tím Lidlem, tak Lidl je 
supermarket a je pro všechny.  
 
V: Takže Lidl by měl víc dbát na to, že je pro více 
lidí. Kdežto Bernard má malou cílovku a může si 
tak dovolit víc?  
 
D: Tak no, tak. Bernard zná svoje zákazníky a o to 
mu jde. Do Lidlu musí chodit všichni. Pivo si 
vybíráš. Tam ti jde víc o tu značku. 
 
V: Máš nějaký postoj k Bernardu?  
 
D: No jako asi nějak jo. Ale ne kvůli těm 
kampaním, to jsem nějak nepostřehl, spíš kvůli 
tomu Dnu Bernarda. Je to český, rodinný.   
 
V: A mění tahle kampaň nějak ten vztah? 
 
D: Asi jo no.  
 
V: A jakým směrem? Jak by se změnil?  
 
D: Neutrálně až pozitivně. Nějak na mě to nedoléhá 
negativně. 
 
V: A když se teď odkloníš od toho co tam 
konkrétně je, ale vezmeš si to sdělení, že Bernard 
provokuje, je nekorektní, je jinej. To jak působí? 
Chceš, aby značka nějak vyjadřovala názor? Nebo 
ti jde jenom o ten produkt? Umíš si vůbec nějak 
vytvořit vztah k té značce? To, co si myslí?  
 
D: Spíš kladně to hodnotím no. Ale stejně jak jsem 
říkal, mně spíš jde o ten produkt a asi pro mě není 
důležité, co si firma myslí. Ale jako asi jsem si 
zvykl na korektnost značek.  
 
V: Jak vnímáš to, že je Bernard nekorektní?  
 
D: Spíš se mi to líbí. Taky nemám rád 
hyperkorektnost. 
 
V: Dáš to na škálu? 1-10. 

 
D: Tak asi 6. 
 
V: Teď teda obecně k reklamě. Měla by politická 
korektnost a multikulturalismus zasahovat do 
reklamy? Měla by se tomu reklama přizpůsobovat? 
Zamezuje se tím rasismu, nebo je to omezování 
svobody slova?  
 
D: No spíš tak, to omezování svobody slova. 
Neříkám, že by to stáhnutí nemohlo zamezit 
rasismus, ale spíš mi vadí, že to omezuje svobodu. 
Zase škála – svoboda 0, omezení 10, tak spíš tak 4. 
S rasismem by se mělo bojovat jinak, než 
omezováním reklamy. Takhle bych to shrnul. 
 
V: Takže ty bys nechal tu reklamu, ať se vyvíjí 
sama s tou společností? Nikam bys to netlačil? 
 
D: No tak no, spíš. Někoho, kdo má svůj názor, to 
spíš naštve a vyvolá to ještě větší zášť. Není to 
úplně dobrá strategie. Má se to řešit na začátku, ne 
na konci u reklamy, u toho výstupu. Tam se to 
nejhůř zachycuje a ovlivňuje.  
 
V: Myslíš, že politická korektnost je naše 
budoucnost? V USA se to už posouvá a tam 
mileniálové myslí už jinak. Může se tak i Česko 
vyvinout a posunout? 
 
D: Jo, určitě jsme víc multikulturní, naše generace. 
A myslím, že to sem přijde.  
 
V: Takže vnímáš, že naše generace je jiná, než ty 
předešlé? 
 
D: No rozhodně, teď to je jeden z největších 
generačních rozdílů. 
 
V: Jak si to vysvětluješ? 
 
D: No je to exponenciálním vývojem všeho – 
technologie, společnost, úroveň života, ekonomie.  
 
V: Takže třeba i sociální sítě? 
 
D: Jo určitě, to je ta technologie, internet.  
 
V: Mělo by být v české reklamě víc menšin? 
Vietnamců, Romů? 
 
D: Asi ne, Vietnamci to nepotřebujou, Romové asi 
ne. Takže to asi vadí jenom korektním Čechům.  
 
V: Mhh, zajímavý, tohle se vidí i v USA u 
komplexu liberální viny. Že běloši cítí nějakou 
vinu, že mají výhody. Takže pro tebe z pohledu 
menšiny v podstatě je to zbytečné, nepotřebuješ 
tohle? 
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D: Ne, nepotřebuju to. Jako jo, zároveň chci být 
součástí tý komunity, ale už se nevymaže to, že 
jsem jinej a nepotřebuju ukazovat, že nejsem 
menšina. A jak jsi říkala s tou liberální vinou, tak já 
jsem se s rasismem v podstatě nějak setkával až na 
nižším gymnáziu a přišlo mi to divný, protože jsem 
to nikdy neřešil. Ke mně se tím vlastně přišla 
Češka, učitelka a ona mi vysvětlovala rasismus…a 
to bylo hrozně divný. Je to něco, nad čím dumají 
jenom Češi, běloši. Jasně, rasismus existuje na 
druhou stranu, ale tohle…  
 
V: Představíš si něco pod pojmem mikroagrese?  
 
D: Neznám ten pojem. Spíš nevím, co to je. 
 
V: Mikroagrese jsou takové často nezáměrné 
urážky, které si člověk ani neuvědomuje, ale 
menšinám, podle teoretiků tohoto pojmu, můžou 
ubližovat. Hlavně když je slýchají často a už třeba 
od dětství. Můžou to být i pochvaly, nebo jenom 
zájem o jiné etnikum. Třeba příklad: Vidíš něco 
špatného na tom, že ti lidé chválí češtinu?  
 
D: Jako ne, zase jde o to, jak to člověk myslí. Když 
to myslí špatně a jde to poznat, tak je to špatně, ale 
v drtivé většině to je jenom překvapení, nic 
špatnýho. Když se takhle někdo vyptává často, tak 
je to divný.  
 
V: Takže u těch lidí, co jsou jenom zvědaví, ti to 
nevadí? Nevidíš za tím nějak hlubší problém? 
Nějakou jejich ignoraci? Necítíš, že ti tím vlastně 
říkaj, že nejsi pro ně dostatečný Čech?  
 
D: Ne, to ne. Jenom je to občas jenom otravný. 
Dokud to není fakt cílená provokace, tak je to úplně 
ok.  
 
V: Myslíš, že je dobře na to poukazovat? Vlastně i 
ty lidi, kteří se ptají ze zvědavosti, naučit, že na tom 
může být něco špatně? 

 
D: Není to dobře. U té většiny, která to nemyslí 
špatně, to pak mění chování. Je to vlastně víc 
rasistický. Víc to svádí k tomu myslet si: „Ten je 
jinej, na toho musím koukat jinak.“ Jestli máme být 
všichni stejný a nakládat s menšinama jako s 
normálníma lidma, tak se prostě zeptám, když mě 
něco rasového nebo tak, zajímá, nebudu mít 
rezervy. Otevřenost a upřímnost by měla být na 
prvním místě…než nějaká obezřetnost.  
 
V: Je politická korektnost podle tebe správná? Je to 
omezování svobody slova správné, nebo špatné?  
 
D: Jak jsem říkal no, podle mě to není správná 
strategie, jak nakládat s xenofobií, rasismem a 
sexismem.  
 
V: Takže zase to slovo, co použiješ je nějak už na 
konci toho procesu?  
 
D: No přesně no. Nechytat se za slovo, ale za 
myšlenky. To, že člověk říká něco a myslí to jinak, 
tak to ničemu nepomáhá. Když budeme děti učit 
něco neříkat a oni si to budou stejně myslet, tak to 
je k ničemu.  
 
V: Když bys teda korektnost nevnucoval, myslíš, že 
mají ty starší generace nějak jinak šanci se polepšit? 
Nebo jenom musíme počkat, až se ta společnost 
promění a posune dál sama těmi generacemi?  
 
D: No podle mě je to hodně zakořeněný v lidech. Já 
bych tomu dal volnej průběh. To se ale neděje, 
protože je ta politická korektnost. Řešil bych to 
jinak a dal tomu volnej průběh. Ten názor prostě 
nezměníš no.  Takový věci, to omezování, teď jako 
nemůže fungovat, nemůže to mít ten efekt hlubší. 
 
V: Tak super, děkuju, to je všechno.  

 

Příloha č. 6: Přepis rozhovoru s respondentem Filipem 

V: Já tě poprosím ještě o zopakování souhlasu. 
 
F: Ano, můžeš mě nahrávat. Souhlasím s nahrávám 
hovoru. 
 
V: Super, díky. Budeme se bavit o reklamě a o tom, 
jak je v reklamě zobrazována problematika menšin. 
Budeme se bavit převážně o sexismu, rasismu a o 
politické korektnosti. Takže...všechny ty věci, co 
mi řekneš, jsou tvoje subjektivní názory, takže já 
nemám právo tě soudit, což znamená, že se nemusíš 
bát mi říct, co si skutečně myslíš. 
  

F: A no, rozumím.  
 
V: Začneme obecným přehledem. Co si představíš 
pod pojmem multikulturalismus?  
 
F: Multikulturalismus. Nějaké zapojení více kultur. 
Ale víc nevím.  
 
V: Mhmm, takže nikdy ses nějak o tu problematiku 
nezajímal? 
 
F: Ne, ne, to asi ne. 
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V: Dobře. Kdybys měl do jedné, dvou vět shrnout 
jaké je v Česku situace z tohohole pohledu – jak se 
tu maj menšiny, jaký je převládající názor ve 
společnosti – jak bys to shrnul? 
 
F: No tak z mýho pohledu v Český republice 
vlastně existuje několik menšin, mezi který bych 
zařadil Slováky, Rusy, Vietnamce a Rumuny. To 
jsou podle mě takové největší skupiny. Vlastně s 
většinou z nich, minimálně v mý sociální bublině, 
nemají lidi problémy s žádnou. Vlastně ani se 
nesetkávám s žádnou formou rasismu. Ale řekl 
bych, že ve většinové společnosti se vyskytuje 
takovej názor trošku – odtažitost od Rumunů a 
možná trochu problém i s vietnamskou menšinou, 
ne úplně problém, ale že se lidi nechovat jako k 
rovnoceným, že jim tykaj. A pak možná mírná 
předpojatost vůči Rusům.  
 
V: A když jsi říkal, že v tý tvojí sociální bublině to 
nevnímáš, tak vnímáš že je ten rozdíl v názorech 
třeba generačně? Nebo to je tím třeba v jakém 
prostředí člověk vyrůstal nebo kde v Česku žije? 
  
F: Spíš vnímám, že to je tím, v jakém prostředí se 
člověk pohybuje. Že to ani nebude tak závislý na 
generaci, ale částečně asi na vzdělání a taky na tom, 
jak tě život nutí se s různými kulturami setkávat. 
Ono to právě dost často přichází třeba se vzděláním, 
že se dostáváš do jiných okruhů.  
 
V: Dobře, super. Tak se přesuneme k reklamě. 
Kdyby ses měl zařadit na škálu od 0 do 10, jaký má 
na tebe reklama vliv, kam by ses zařadil? 0 je vůbec 
nevnímám reklamu a řídím se jenom podle 
produktu. 10 je koupím všechno, co vidím na 
Instagramu.  
 
F: Zařadil bych se, že to je spíš malej vliv. Nevim, 
jestli úplně 0, možná spíš 2-3. Záleží, co se všechno 
řadí do reklamy. Hodně dám na doporučení 
známých. 
 
V: Jasně. Mně tady jde spíš jenom o tu komunikaci 
přímo od firmy.  
 
F: Mhm, tak pokud nějaká reklama na sociálních 
sítích, tak to bych si dal 2. Televizi vůbec nemám, 
takže tam to bude ta 0.  
  
V: Kdybys viděl špatnou reklamu, představ si pod 
tím cokoliv, myslíš, že by mohla nějak ovlivnit tvůj 
vztah ke značce? 
 
F: To je pravda, že asi reklamou může svůj obraz 
dost zhoršit. To jo.  
 
V: Vybavíš si sám nějakou reklamu, co by ses nad 
ní nějak zarazil, nebo tě vyloženě naštvala, kvůli 
tomu, jak zobrazuje menšiny?  

 
F: (ticho) 
 
V: Asi teda ne?  
 
F: Asi si žádnou nevybavuju. Ono to možná bude 
znít trochu rasisticky, což si já osobně nemyslim, 
ale že já ty reklamy beru dost často s nadsázkou. Že 
kdyby se něco takovýho vyskytovalo, tak to tolik 
nevnímám.  
 
V: Dobře. Tak já ti teď postupně pošlu 4 kampaně 
přes chat. Každá ta kampaň vyvolala diskuzi a 
někdo ji považoval za problémovou. Zkus se na ně 
nejdřív podívat čistě z tvého pohledu. Kdybys to 
někde viděl, jestli si dokážeš představit, že bys na té 
reklamě něco špatného viděl.  
 
F: Jo.  
 
V: Tak já ti pošlu první. Bude to video.  
 
F: Pouštím si.   
 
F: No dobře. Asi úplně prvoplánově by mě to 
nepohoršilo, protože ani nevim, co má ta reklama 
vyjadřovat. Že se jako slečna nejdřív svlékne z 
černošky na bělošku a potom zase na nějakou 
slečnu tmavší pleti, možná Mexičanky. Nevidim 
tam nějakou pohoršující… 
 
V: Jo. Tak ta kampaň měla zobrazovat, že ten 
Dove, ten sprcháč je pro všechny typy pletí. Nemá 
tam být žádné spojení, že se svlékne takhle do jiné 
barvy, ale jenom to má ukazovat, že je pro všechny.  
 
V: Dokážeš pochopit, že to někdo vzal špatně? 
 
F: Možná jako že první je černoška a svlékne se do 
bělošky, asi něco s hygienou, jako nějakou 
návaznost tam asi vidim, ale určitě bych ji tam 
nehledal. Ale asi jo, dokážu to pochopit. Možná 
kdyby se svlékla z bělošky do černošky, jako mě by 
to vůbec neuráželo jako zástupce bělochů, ale 
možná mírně jo. Jakože dokážu to pochopit, co tam 
lidi viděli a že jich to nějakým způsobem dotklo.  
V: Myslíš, že by tahle kampaň mohla nějak změnit 
tvůj vztah k Dove? 
 
F: Ne, to ne. Jak říkám, já to tam nevnímám a ani 
když se o tom bavíme, tak mě to nepohoršuje a 
záměr za tím nehledám.  
 
V: Hm, dobře. Tak já to pošlu další. Tohle je 
kampaň značky oblečení GAP a takhle vypadal 
jeden z vizuálů, který použili.  
 
F: Dobře. Vlastně zase vůbec netuším, na co ta 
reklama má být. Asi nějaký sportovní oblečení? 
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V: Jojo, přesně, je to dětská řada oblečení. 
Nějakého volnočasového.  
 
F: Jako je to možná trochu na první pohled divný, 
proč vlastně se to větší dítě opírá o tu menší 
černošku. Ale jako by já jsem v tom prvoplánově tu 
urážku nehledal. Přímočaře by mě to nenapadlo. 
Ale jak se o tom bavíme, tak vnímám, že tam něco 
není v pohodě na tý reklamě. A trošku vnímám, že 
to je nějak nešťastně uchopený.  A teda jestli bych 
měl už rovnou odpovědět na další otázku. Jestli 
teda taky následuje? 
 
V: jojo. Jasně.  
 
F: Tady to chápu trochu víc než předtím. Tady je to 
vlastně přímo znázorněný, že se opírá o černošku, 
kterou má pod sebou, což může vyjadřovat možná 
nějakou nadřazenost. 
 
V: Mhmm, přišlo by ti to třeba horší, kdyby na 
místě té černošky stála třeba Romka nebo 
Vietnamka?  
 
F: Jako možná by mi to i horší přišlo, protože, jak 
jsem říkal, cítím nějakou tu většinovou náladu, 
nebo ne většinou, ale v široký společnosti trochu. 
Že tam nějaká předpojatost je. Takže to by to 
možná umocnilo. To je pravda.  
 
V: Dobře a ještě si přestav třetí scénář, zase to 
vezmeme do českého kontextu, takže by to byli 
všichni běloši. Představ si, že tam místo těch tří 
bílých holek budou kluci a místo té černošky jedna 
holka. Takhle stejně v té pasivní pozici.  
 
F: Hmmm. Jakože asi dost záleží i na výrazech těch 
lidí. Ta černoška je taková vážnější, takže i to má 
asi dost vliv. Nevím, jestli by mě to zase 
prvoplánově napadlo, ale byl by tam zase nějaký 
ten náznak nadřazenosti. Takže asi tak nějak stejně 
jako u těch předchozích.  
 
V: Dobře. Vnímáš, že by se sexismus v Česku 
nějak víc řešil? Víc než rasismus? 
 
F: Ty jo, teď nevím. Jako přijde mi, že se od kauzy 
#metoo řeší značně víc jak dřív. Přitom rasismus se 
v tý společnosti pořád nějak pohybuje, ale výrazně 
se neřeší. Jak říkám, v mých sociálních kruzích, je 
ten rasismus něco, co je rovnou zavrhnutý, asi 
stejně jako sexismus.  
 
V: Když se vrátím k té kampani, myslíš, že by 
mohla mít ta reklama nějaký vliv na tvůj vztah k té 
značce? 
 
F: Nedokážu říct. Myslím, že spíš ne. Obecně 
kdybych tu reklamu viděl, tak se nad tím 
nepozastavim. Jakože to bych jenom přelít. 

Kdybych se u toho měl zastavit a přemýšlet, tak 
bych tam nic nehledal. Takže žádný extra by to 
nemělo.  
 
V: Tak si dáme třetí reklamu. Je to kauza s 
černochem v letáku Lidlu, jestli jsi zaznamenal.  
 
F: Jojojo, je to nějak rok, dva, možná tři. Teď si 
nevybavím. 
 
V: Přelom 2016/2017 to bylo no.  
 
F: Zaznamenal jsem.  
 
V: Jak na tebe působí, ne ta kauza, ale to, že v 
letáku Lidlu je černoch? 
 
F: Jako mně to je úplně jedno. Já s tim nemám 
sebemenší problém. Proč by tam černoch nemohl 
být. Vůbec mě to neuráží, stejně i kdyby tam byla 
černoška. Vůbec bych se nad tím nepozastavil.  
 
V: Myslíš, že mě Lidl očekávat, že to nějaká část 
společnosti nepřijme? 
 
F: Teď jde o to, jestli na to koukám z pohledu mé 
sociální skupiny. Jestli tu kampaň sestavovali lidé, 
kteří se pohybují víc v tom multikulturním světě, 
stačí, že jsou třeba v Praze, tak pro ně těžší to 
předpokládat. Ale jako zkušenější markeťák to asi 
předpokládat mohl. Zároveň si ale říkám, proč to 
neudělat, i když tam ta odezva bude. Nelíbí se mi 
ten názor, že v letáku by neměl být černoch. 
Existují i čeští černoši, a i kdyby tu nebyli, tak jako 
nevidim to jako pádný argument.  
 
V: Mhhm, to jsem se taky chtěla zeptat trochu. 
Kdybys mohl Lidlu zpětně poradit, tak co bys jim 
řekl. Jako jestli i přesto, že to nějaká část 
společnosti nepřijme, tak to vydejte, protože je to 
úplně normální, nebo jestli bys jim spíš řekl, ať to 
nevydávaj, že ztratí zákazníky a někoho naštvou. Je 
pro tebe podstatnější, že si stojí za tím názorem, že 
to je v pořádku. 
 
F: Záleží z jakého pohledu. Kdybych jim radil jako 
finanční ředitel, který je závislý na jejich tržbách 
nebo obratu, tak bych jim poradil, ať to nevydávaj, 
protože to může mít dopady na jejich obratech, 
třeba na menších městech. Kdybych to měl 
rozhodovat sám jako ředitel společnosti nebo 
majitel, tak bych se spíš rozhodoval tím, že se 
nechci vymezovat, že v český reklamě maj být 
jenom běloši právě. Ukázat lidem, že globalizace je 
úplně normální věc. Že jiný kultury a jiný vzhled 
není žádný problém. Takže já osobně bych se 
přikláněl k tomu to vydat, i kdybych viděl ty 
dopady. Na mě osobně to má spíš pozitivní vliv. 
Kdybych věděl, že to Lidl vydal i přesto, že tušil, že 
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to bude mít negativní dopad, tak bych si toho Lidlu 
naopak začal víc vážit.  
 
V: Takže dá se říct, že tohle změnilo tvůj postoj k 
Lidlu k lepšímu? 
 
F: Možná teď až když se o tom bavíme. Normálně 
ty reklamy moc neřeším, ale jak se o tom bavíme 
teď, tak si to možná budu i do budoucna pamatovat 
a od teď ten vztah k Lidlu bude lepší, ale zase spíš 
se rozhoduju spíš podle kvality produktu než … 
 
V: Super, tak já ti pošlu poslední. Bude to kampaň 
od pivovaru Bernard. Pošlu ti dva vizuály, celkem 
jich má asi deset a na některých jsou i černošky, 
podobné tomu, co jsem ti poslala.  
 
F: Hm, tak já se rovnou zeptám. Jsou vždycky ty 
černošky u černého piva? 
 
V: Jo. 
 
F: Jo. Tak zase mě by to na první pohled vůbec 
nenapadlo. Když ty reklamy vidím vedle sebe, tak 
je to trochu víc do očí bijící. Ale nevidím tam 
nějakou rasistickou myšlenku. 
 
V: A když to vezmeš oba ty vizuály z pohledu 
sexismu? 
 
F: Tak dobře. Možná i ta reklama s černoškou je 
trochu víc sexistická, ale ani jeden mi nepřijde za 
hranou. Jsou tu mnohem horší příklady. Tohle je 
navíc k tomu i kreslený, takže je to vlastně i 
vkusný, vkusně sexistický.  
 
V: Takže přišlo by ti to horší, kdyby tam byla fotka 
reálné ženy, nahé? 
 
F: No to určitě. Takhle to ani navíc nepovažuju tak, 
že je nahá. Dobře, leze jí tam půlka zadku, ale jsou 
horší věci. Nepřijde mi to nějak pohoršující, stejně 
jako kdyby tam byl chlap bez trička, jako ukázka 
pořádnýho chlapa se svalama. Nepozastavoval bych 
se u toho ani z druhého pohledu.  
 
V: Bernard tvrdí, že použitím černošky v kampani 
podporuje multikulturalismus, jelikož ukazuje, že 
ve světě jsou lidé různých pletí. Považuješ to za 
správou cestu, jak podporovat multikulturalismus?  
 
F: Třeba jako já jsem si to černá 12 vůbec 
nevztáhnul k tý ženě. Já to beru jako vtípek trochu. 
Ale když se podívám na tu druhou, tak nefiltrovaná 
– co si jako mám o tý ženě myslet? Jak jako 
nefiltrovaná? Takže tu černou 12 beru stejně. Taky 
si to nevztahuju. Každopádně kdyby chtěl 
podporovat multikulturalismus, tak možná by to 
nemělo být pivo stejné barvy u ženy stejné barvy. 

Takhle to může něco naznačovat. Ale jak říkám, 
nehledal bych to v tom.  
 
V: Máš nějaký vztah k Bernardovi? Třeba jestli se 
změnil tvůj vztah po téhle kampani.  
 
F: No já ho mám spojeného s tou jeho karikaturou, 
kterou měl na etiketě. Já ale nejsem nějak pivař, 
vztah k tý značce úplně nemám.  
 
V: Bernard je známý takhle provokativní 
komunikací, často se strefuje do feministek a 
podobně. Je nekorektní. Přijde ti to třeba 
sympatický, že se vymezuje vůči korektnosti a 
provokuje? 
 
F: Nechtěl bych shazovat problémy co se týče 
sexismu, ale některý ty názory feministek mi 
přijdou přehnaný, takže tohle mi přijde v pohodě a 
asi to i vychází z mojí povahy, že si rád z něčeho 
udělám srandu. Ale nerad bych shazoval vážný 
problémy. To by mi naopak přišlo nesympatický.  
 
V: Dobře. To bylo k těm konkrétním kampaním 
všechno. Teď se tě zeptám ještě na nějaké otázky k 
reklamě. Vnímáš nějaký rozdíl mezi českou a 
americkou reklamou v tomhle zobrazování témat? 
 
F: S čím přijdu do styku, tak to jsou třeba reklamy 
na Super Bowl. Rozdíl asi hlavně, že americká 
reklama musí mít všechno extra a velký a všeho 
moc. A to co si vybavim, tak sexismus mi přijde, že 
tam je víc zrovna u toho Super Bowlu, že jsou 
schopný narvat ženskou úplně ke všemu.  
 
V: Jak vnímáš politickou korektnost v reklamě? 
Myslíš, že by se do reklamy mělo zasahovat, nebo 
je to naopak zasahování do svobody slova a nemělo 
by se dít? 
 
F: Já si určitě myslim, že by měly být jasně 
stanovený pravidla, což je těžký stanovit. Tohle je 
ještě ok a tohle je už za hranou – stanovit hranice je 
těžký. A není to jenom o sexismu a rasismu, ale i o 
vyjadřování nějakýho politických názoru, třeba 
fašismu a podobných směrů. Ale nějakým 
způsobem by měl být určený nějaký rámec.  
 
V: Je ti sympatickým, když se firma vyjadřuje ke 
společenským tématům? Jak jsme se třeba bavili o 
tom Lidlu? 
 
F: To bych řekl, že jednoznačně. Vážim si firem, 
které se mnou sdílí hodnoty. Sám si teď vybavím 
značku Patagonia, která se hlásí k ochraně planety 
už od nějakých 60. nebo 70. let. A i když je ta 
značka drahá, tak jsem pro si ji koupit a zaplatit za 
ní, protože sympatizuju s jejíma hodnotama. A 
třeba jak jsem říkal, ten Lidl, tak i ten u mě třeba 
stoupl tím, že něco hlásá a stojí si za tím.  
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V: Ještě na závěr mám pár otázek. Přijde ti něco 
špatného na tom, když popřeješ židovce hezké 
Vánoce?  
 
F: Já popravdě nevím, jestli židi slaví Vánoce. 
Evidentně teda ne.  
 
V: Přesně tak.  
 
F: Já nevím, jestli by jí to přišlo urážlivý, ale nic 
špatnýho na tom nevidim. Když si to vezmu opačně 
a někdo mi popřál hezký Ramadán, tak řeknu V 
pohodě, já to neslavim, ale dík. A neurazilo by mě 
to. Takže na tom nic špatnýho nevidim.   
 
V: Jasně. V Americe je takový fenomén 
mikroagresí, že se řeší takovýhle drobný urážky, 
který třeba i ten člověk myslí jako pochvalu. Když 
třeba Veitnamcovi, co tady vyrůstal pochválíš 
češtinu. Někteří lidé to právě přeberou tak, že tomu 
Vietnamcovi řekneš, že je míň Čech jak ty a té 
židovce říkáš, že křesťanství je lepší náboženství 
jak judaismus. Myslíš, že by se takový věci měly 
řešit? Takhle poukazovat na mikroagrese, které si 

člověk neuvědomuje, ale může tím něco 
podvědomě vzkazovat?  
 
F: Takhle no. Možná se mi nelíbí za vším za 
každou cenu hledat urážku. Hlavně, když to teda 
ten odesílatel nemyslí jako urážku. Když to říká 
nevědomky. Pokud to bude přímo tomu příjemci 
vadit a bude dotčen, tak to přece může říct a ten 
druhý to příště neřekne. Ale takhle obecně něco 
vlastně…“zakazovat“ v tom smysl moc nevidím no.  
Takže jako nějaký upozorňování částečně smysl 
možná má, ale pak je zase otázka kam až to povede. 
Jestli se z toho nemůže stát absolutně nezáživná 
konverzace o ničem, kde jsou lidi jako stroje. 
Pokud to ten člověk myslí dobře, tak se může stát, 
že to způsobí kulturní paseku, ale pak je to o té 
komunikaci spíš no.  
 
V: Tak super. Já mám všechno a můžu stopnout 
nahrávání. Pokud nemáš něco, co bys chtěl dodat? 
 
F: Nemám.  
 
V: Dobře. Tak děkuju za rozhovor.  

 

Příloha č. 7: Přepis rozhovoru s respondentkou Hanou 

V: Tak super, já tě poprosím o zopakování tvého 
souhlasu. 
 
H: Souhlasím se zpracováním tohoto rozhovoru a 
jeho nahráváním.  
 
V: Díky. Budeme se spolu bavit o reklamě a o tom, 
jak jsou v ní zobrazovaný menšiny. Pro někoho to 
může být téma, které je citlivé a kontroverzní, takže 
kdyby se náhodou stalo, že nebude chtít na nějakou 
otázku odpovědět, tak určitě řekni a přeskočíme ji, 
nic se neděje. Zároveň se nemusíš bát mi říct svůj 
skutečný názor, protože na tato témata neexistuje 
jedna univerzální pravda. Každý na to máme svůj 
subjektivní názor a nemusíš se bát, že tě bude 
například soudit.  
 
H: Ok, dobře.  
 
V: Tak začneme trochu obecně k celé té tématice. 
Jak vnímáš pojem multikulturalismus? 
 
H: Pojem multikulturalismus. Multikulturalismus 
vnímám jako propojování kultur a nějaké mazání 
rozdílů a těch jejich specifik.  
  
V: Mhm, dobře. Zajímala ses někdy o tu tématiku? 
Tématiku multikulturalismu? 
 
H: Spíš ne.  
 

V: Dobře. Jak vnímáš situaci v Česku co se tohohle 
týče? Představ si, že máš do jedné nebo dvou vět 
shrnout nějakému cizinci situaci tady.  
 
H: No. Já se zamyslim.  
 
V: Jasný.  
 
H: Asi záleží jakýmu cizinci bych to měla popsat. 
Jestli Němcovi, Američanovi nebo nějakému 
černochovi.  
 
V: Proč by v tom popisu byly rozdíly? 
 
H: No protože na každou tu menšinu bude ta 
společnost koukat jinak. No takhle teda… Česká 
společnost má určitý problém bych řekla, co se 
menšin a cizinců týká. Hodně ale záleží jak moc 
cizí ta kultura je.  Ale ani to není celá společnost. 
Jenom její určitá část, naštěstí ne moje okolí. Ale je 
hodně slyšet, v tom je problém.  
 
V: Hm, jak bys tu část popsala? Kdo jsou ti lidi, co 
mají s menšinama problém? 
 
H: Starší lidi z malého města, nižší vzdělání. Takhle 
je teda hrozný to škatulkovat, ale podle mě se to dá 
takhle říct.  
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V: Mhm, když říkáš starší lidi, vnímáš, že jsou 
nějaké větší rozdíly třeba mezi tvojí generací a 
staršími generacemi? 
 
H: Jako jo. Minimálně ta svoboda dělá hrozně moc. 
Starší generace žily zavřený ve státě, kde jiný 
kultury skoro nebyly. Neměly je jak poznat. My 
máme internet, cestujeme. Ale hrozně dělá i to 
vzdělání podle mě. Když se podívám na sebe a 
holky z mojí základkový třídy, co základkou 
skončily svoje vzdělávání, tak to je dost jiný.  
 
V: Ok, co si představíš pod pojmem politická 
korektnost? 
 
H: Hm, představím si…představím si nějaké 
zasahování nebo omezování toho, co lidi říkaj za 
účelem, aby to někoho neurazilo.  
 
V: Dobře, jak vnímáš tu korektnost ty sama?  
 
H: Já to v sobě asi moc nemám. Okolo sebe mám 
několik menšin a korektní teda vůči nim nejsem. 
(smích) Ale to protože je to humor a oni to sami 
vědí a vnímají tak. Já tu korektnost úplně nemusím 
no asi. Jakoby přijde mi zbytečná, protože ten kdo 
není rasista a tak, tak ten nic schválně zle říkat 
nebude a ten kdo je rasista, tak toho akorát víc 
popudí, že mu někdo něco nakáže a ještě víc se 
potom vyhraní, chápeš. Ale zas na druhou stranu to 
může mít i pozitiva, a to, že to ty lidi aspoň 
upozorní: „Bacha, tohle není ok co říkáš. Ty to sice 
vnímáš jako vtip, ale tu menšinu to uráží.“ Ale 
takhle to podle mě ty lidi prostě nevidí. Když jim 
řekneš, že nesmí říkat Romovi „cikán“, tak budou 
mít pocit, že jim bereš jejich svobodu a právo, i 
když je to blbost.  
 
V: Jasně. Takže jestli to chápu, tak to vnímáš tak, 
že politická korektnost je dobrá v tom základu, že 
na něco upozorňuje, ale je zároveň špatná a zachází 
moc daleko tím, že vlastně zakazuje lidem říkat to, 
co si stejně…jakoby…v hloubi duše myslí?  
 
H: Jojo, přesně tak. Ok, je fajn upozornit vlastně, 
ale jde to moc daleko, potlačuje to tu lidskou 
přirozenost. Mně by taky vlastně nějak vadilo, 
kdybych nemohla ze srandy říct „teplouš“, nebo 
„cikán“.  
 
V: Chápu, chápu, dobře. Tak se posuneme k tý 
samotný reklamě. Kdyby ses měla zařadit na škálu, 
jak na tebe působí reklama, kam se zařadíš? 
Představ si škálu 0-10, kdy 0 je „nekoukám vůbec 
na reklamy a nenakupuju podle nich“ a 10 je 
„koupim si všechno, co vidim na Instagramu“ 
 
H: Tak asi 5. Koukám na reklamy, na internetu 
hlavně a venku. Když vidím hezkou reklamu, tak na 
ní často kliknu a zajímám se o ten produkt. Není to 

úplně bezhlavý ovlivnění, ale už jsem si určitě 
koupila pár věcí díky tomu, že jsem viděla reklamu 
a jinak bych je neznala a neměla o ně zájem.  
 
V: Jak říkáš, že má na tebe vliv hezká reklama, 
dokážeš naopak popsat vliv špatný, ošklivý 
reklamy?  
 
H: No pokud má něco blbou reklamu, tak mě to 
taky vlastně zaujme, ale už docela negativně. Že na 
tu reklamu klidně taky kliknu, ale už předem si o 
tom produktu nemyslim nic dobrýho.  
 
V: Ok, fajn. Dokážeš si vybavit nějakou reklamu, 
nad kterou by ses pozastavila nebo naštvala 
dokonce kvůli tomu, jak pracuje s menšinama?  
 
H: Jako takhle, nikdy jsem se nepozastavila nad 
ničím, ale nějaké ty kauzy jsem zaznamenala. Třeba 
Dove, jak měl tu reklamu s černoškou, jak si sundá 
triko na bělošku.  
 
V: Výborně, o tý se budeme bavit za chvilku.  
 
H: Pěkně. Jinak asi si nic nevybavim. Přemýšlim v 
českym prostředí, jestli něco bylo. … Asi ne.  
 
V: Fajn, stačí tahle. Tak k ní rovnou přejdeme. Já ti 
pošlu do chatu video k ní ještě, aby sis jí 
připomněla víc. …Odesláno.  
 
H: Vidím, pouštim si.  
 
V: Tak jo, jak se budeme bavit o těch konkrétních 
kampaních, budou ještě další tři, tak každá z nich 
měla nějaké negativní odezvy veřejnosti. Já tě 
poprosim, aby ses na to vždycky podívala sama za 
sebe, jestli v tom tu problematiku vidíš.  
 
H: Jo. No tak jak jsem řekla, u týhle to teda jsem 
zaznamenala, ale samotný mi to nevadí. 
 
V: Nemění to nějak tvůj postoj k Dove?  
 
H: Ne vůbec. Já má Dove spojenej právě s tím, že 
jsou hodně v tomhle citliví a multikulti. I to ženství 
celkově propagujou a tak. Tohle holt nevyšlo úplně 
no. Naopak já to beru tak, že je super, že tam jsou 
tři typy pletí a navíc černoška na prvním místě. 
Když se na to dívám takhle, tak je to vlastně naopak 
korektní a ne problémový.  
 
V: A dokážeš pochopit reakce té společnosti?  
 
H: Do určitý míry jo. Chápu, že v Americe je to víc 
citlivé, problematika těch ras, ale zároveň by se 
neměli lidi asi chytat takových věcí. Když budeme 
pořád upozorňovat, že je něco špatně, tak to tak lidi 
nepřestanou vnímat. Právě jako u tý korektnosti. 
Kdyby na to lidi neupozorňovali, tak si toho 
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normální lidi nevšimnou. Takhle se na to akorát 
upozorňuje a lidi si ty rozdíly nepřestanou 
uvědomovat. Takže vrátim se k otázce. Chápu, že 
jsou citlivější, ale nevidim smysl v hledání 
takových problémů a maličkostí.  
 
V: Jak říkáš maličkosti, nemyslíš si, že ta reklama 
nemůže mít nějak hlubší dopad na lidi?  
 
H: Podle mě to je naopak. Že ta reklama reaguje na 
ty hlubší pochody společnosti. Jako ok nějak to 
třeba reprezentuje ty myšlenky lidí a může je 
podporovat a podněcovat, ale zase, v těch lidech to 
právě je a reklama to nemůže takhle hodně měnit. 
 
V: Dobře, fajn. Tak se posuneme k další. Posílám ti 
vizuál. Je to vizuál ke kampani značky GAP, to je 
značka oblečení a použila k propagaci dětské řady 
dívčí taneční skupinu. Tak se podívej a řekni, až se 
budeme o tom moct bavit.  
 
H: Ok. No tak teď jsem si musela dát víc práce a 
přemýšlet, co tam je špatně dokonce. Jde o to, že se 
opírá běloška o čenošku, ne? A navíc je tam jenom 
jedna.  
 
V: Přesně tak. Černoška stojí v pasivní poloze a 
slouží jako opěrka pro bílou vyšší kamarádku. 
 
H: Hm, tak to je hustý. Jako tohle fakt blbě 
nevnímám. Je to vlastně stejný jako předtím. 
Rozumím, že je to naštvalo, ale zase v tom nevidím 
smysl, v tom šťourání se v takových věcech.  
 
V: Tak teď si představ, že tam místo té černošky 
stojí Vietnamka nebo Romka, jak to budeš vnímat? 
Je možný, že to bude působit jinak? 
 
H: Ok, to mi je jakoby bližší… ale vlastně třeba tu 
Vietnamku bych vůbec blbě nevnímala asi. Protože 
Asiati jsou v reklamě běžně. Romku bych vnímala 
blíž, protože to je zase citlivější téma u nás. A 
hlavně asi by bylo vůbec divný, že v reklamě je 
Romka. To hlavně by mě zarazilo a pak si dokážu 
představit, že v tom třeba najdu nějaký tajný 
sdělení.  
 
V: Ok a ještě třetí scénář si představ. Představ si, že 
tam místo těch bílých holek stojí kluci. A všichni 
budou bílí, ať ti to je kulturně nejbližší.  
 
H: Jakože malá holka a o ní se opírá kluk a okolo 
jsou taky kluci? 
 
V: Přesně tak.  
 
H: To by mi nevadilo. To beru jako že to jsou děti a 
je to takový normální pošťuchování. O klukovi, co 
se na pískovišti štítí holky, bych taky neřekla, že je 
sexista.  

 
V: Jasně. Tak jenom zpátky k té originální 
kampani, shrneme si to. Nevnímáš to nijak 
negativně a nemá to vliv na postoj ke značce? 
 
H: Přesně, vůbec. Je mi to šumák.  
 
V: Tak se podíváme na třetí kampaň. Posílám ti 
vizuál. Je to kauza s černochem v letáku Lidlu. Jaký 
máš postoj k tomu, že Lidl dal do českého letáku 
černocha? 
 
H: Mně to je úplně jedno, že tam je. Na jednu 
stranu to byl dost odvážný krok vzhledem k situaci 
v Česku, ale na mě osobně to nepůsobí nijak blbě.  
 
V: Když říkáš, že to byl odvážný krok, myslíš, že to 
byl správný krok? Kdybys mohla zpětně Lidlu 
poradit, jestli to vydat, nebo nevydat, co bys jim 
řekla?  
 
H: No řekla bych jim, že to maj vydat, protože 
přece nebudou extra fotit Čechům bílýho modela, 
aby je to nenaštvalo. To by mi přišlo dost hrozný. 
Nebo teda předpokládám, že to nebyla kampaň 
jenom pro Česko.  
 
V: Přesně tak. Tohle je Němec, ten model. 
Používají stejné podklady pro více zemí.  
H: No tak asi prostě vydat. Sice jak jsem říkala, 
nemá smysl nějak tý společnosti úplně něco nutit, 
ale když budeme ty menšiny takhle normálně dávat 
do toho běžného provozu s tím, že to je normální, 
tak by to lidi mohli přijmout. Nebo si minimálně 
začít zvykat.  
 
V: Jak bys vnímala kdyby to Lidl stáhnul?  
 
H: To by bylo dost špatný vlastně. Tim by dali 
lidem najevo, že mají pravdu. Zase by to byl 
opačný extrém. Prostě na černochovi v letáku není 
nic špatnýho, deal with it. Ale nic nevnucovat zase. 
Takhle je to za mě úplně ideál, normálně zařadit 
černého modela nenásilně, neřvavě.  
  
V: Dobře. Když to teda bereš jako ideál, je možný, 
že se ti postoj k Lidlu třeba změnil k lepšímu?  
 
H: Tim samotnym faktem, že mají černocha v 
letáku, to asi ne. To mi je fuk. Ale asi koukám na 
Lidl líp, že si za tim stál a hlavně, že to nestáhnul.  
 
V: Fajn. Tak se podíváme na poslední kampaň. 
Zase ti pošlu vizuál. Teď budou dva. Zatím jeden a 
potom pošlu druhý. …Tak první bys měla mít v 
chatu. Je to kampaň na pivovar Bernard.  
 
H: Jo, to taky znám vlastně. On pak měl i ty se 
svým obličejem ne? 
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V: Přesně tak. Tak povídej, jak vnímáš tuto 
reklamu? 
 
H: Asi nijak negativně. Je to reklama na pivo, která 
cílí na muže. Je to estetický, takhle ty kresby a 
možná mi to i třeba lichotí? Že se chlapům líbíme. 
Na tom není nic špatnýho.  
 
V: Nevnímáš to třeba lacině, povrchně?  
 
H: Lacině, možná lehce. Mohli si dát větší práci s 
vymyšlením lepšího nápadu, ale vlastně proč ne. 
Ženský v reklamě fungujou a tohle není nijak 
ošklivý nebo zahanbující.  
 
V: Jak vnímáš sexismus v reklamě?  
 
H: Tady konkrétně mi nijak nevadí. Ale nemám 
ráda takový ty nahotivnky. Když to je fotka ženský, 
to je pak laciný a s tím bych mohla mít problém. A 
taková ta klasika, že ženský patří do kuchyně a 
myjou nádobí a tak, to už teď snad všichni berou 
jako vtip a zjednodušení, ne? Stejně jako mi nevadí, 
že v reklamě na sekačku je chlap, tak mi nevadí, že 
v reklamě na mycí prostředek utírá stůl ženská. 
Holt ty role společenský máme jiný a já s tím 
problém nemam. 
 
V: Dobře. Tak prosím mrkni do chatu, posílám ti 
ten druhý vizuál.  
 
H: Jo. Hm, no, jako…zase mně osobně to nevadí a 
nepohoršuje mě to. Je to vlastně asi vtipný, ale 
trochu si myslim, že v Česku na takové věci 
nemáme právo. Jo jakoby, ta problematika 
černochů je, nějaké to historické spojení a tady to 
nikomu nepřijde divný, protože si to 
neuvědomujeme. Jakoby já si řeknu: „Ha ha, černý 
pivo, černá holka, ok“, ale není to úplně zapotřebí 
asi. Tak no.  
 
V: Mhm, on Bernard tvrdí, že tím, že použil 
černošku, tak vlastně multikulturalismus podporuje, 
protože ukazuje, že tady máme lidi různých barev. 
 
H: Tak to asi není úplně ideální cesta teda. Zase jak 
u toho Lidlu, ten to udělal normálně, dal černocha 
do letáku přirozeně, to je ta cesta. Bernard to použil 
nějak s nadsázkou a vtipem a tam cesta za mě 
nevede.  
 
V: Mhm, on teda Bernard má takovouhle 
provokativní a nekorektní komunikaci, jak to 
vnímáš?  
 
H: Mně je to vlastně sympatický. A určitě tím i 
dobře cíli na ty pivaře, protože to je ten názor, co 
oni sami mají asi.  
 

V: Myslíš, že bude tahle komunikace úspěšná i do 
budoucna? Když jsme se na začátku bavily o tý 
proměně generací.  
 
H: No, záleží jak moc ty mladý generace budou 
háklivý a citlivý. Jestli to budou rozumný lidi, který 
chápou humor a nadsázku, tak v tom nevidim 
problém. Ale jestli se to bude nějak posouvat k té 
korektnosti jako v Americe, tak to asi dobrý 
nebude.  
 
V: A co vidíš jako ideální scénář? Jak by se to mělo 
proměnit? Myslíš, že přijde ta vyšší korektnost?  
 
H: Mně by bylo líto, kdyby se to takhle posunulo. 
Já mám ráda tu českou kulturu, že si děláme srandu 
ze všeho a provokujeme. A dokud je to neškodný a 
není to myšlený zle a neubližuje to nikomu nějak, 
tak je to lepší než nějaká korektnost a opatrnost.  
 
V: Takže se sama kloníš spíš k nekorektnosti?  
 
H: No určitě. Jsem rozumná, si myslim, ale dělám 
si ráda srandu. Kamarádi by ti řekli.  
 
V: Chtěla jsem se zeptat, jak se stavíš k zasahování 
korektnosti do reklamy, ale na to jsi vlastně 
odpověděla, pokud si to uvědomuju.  
 
H: Jo, tak nějak asi jo. Že to je za mě zbytečný, 
dokud to v těch lidech je zakořeněný. Je fajn 
upozornit, že to může někomu ublížit, ale zase není 
dobrý to nějak potlačovat a posouvat, když s tim ta 
společnost nesouhlasí.  
 
V: Je pro tebe důležité, aby značka komunikovala 
nějaký postoj? 
 
H: Jo asi jo. Spíše se přikloním ke značce, která mi 
je blízká tím postojem. Třeba fajn jsou značky, 
který nepodporujou ty šílený slevy před Vánocema 
a Black Friday. Mně se to myšlení v tomhle docela 
posouvá a snažím se být nějak minimalistická a 
ohleduplná. Je to pro mě fajn bonus, když narazím 
na značku, která nějaké téma vnímá stejně a můžu 
se s ní spojit na téhle úrovni. Pak má člověk lepší 
pocit a klidně si připlatí.  
 
V: Vnímáš takhle třeba ten Lidl?  
 
H: Já celkově mám Lidl ráda, asi nejradši ze všech 
obchodů s potravinama a asi jo, líbí se mi to. Ale 
oblečení si tam nekoupim, to je zas proti tomu 
přesvědčení. Takže líbí se mi ten postoj Lidlu se 
zobrazováním menšin, ale abych se s firmou takhle 
napojila, tak je pro mě podstatnější třeba přístup k 
udržitelnosti, a ten u Lidlu necítim.  
 
V: Super, blížíme se ke konci. Vidíš něco špatného 
na tom, když popřeješ židovce veselé Vánoce?  
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H: Jakože je neslaví nábožensky a já jí je cpu?  
 
V: Někdo to tak může brát.  
 
H: Hm, já taky ale nejsem křesťanka a Vánoce 
miluju. Na tom nic blbýho nevidim. Když mi ona 
popřeje hezkou Chanuku, tak mě to taky neurazí. 
Jenom si neuvědomila, že to neslavim, ale přece to 
nemyslí špatně.  
 
V: Mhm, v Americe je právě takový fenomén 
mikroagresí, což jsou takový běžný malý urážky, 
který lidi třeba menšinám říkaj i bez toho, aby si to 
uvědomovali. Dokonce to může být i pochvala. 
Třeba, když Vietnamcovi řekneš, že umí hezky 
česky, tak on by si to mohl přebrat, že mu říkáš, že 
není stejný Čech jako ty a není tu doma. A té 
Židovce říkáš, že tě nezajímá její vyznání a 
křesťanství je jediné správné náboženství.  
 
H: Ale tak přece poznámka, kterou někdo nemyslí 
špatně, nebudu brát jako urážku a osočovat někoho 
za ni.  Jako ok, tak židi neslaví Vánoce, ale co je na 

tom přání špatnýho? To akorát zase posouvá tu 
společnost někam zpátky do svých kultur, uzavírat 
se. Pokud se nám mají kultury mísit, tak ať se mísí i 
ta vyznání a názory. Nebo teď nevim, jak to 
vyjádřit… Prostě tohle lidi zase směruje k tomu, že 
ta jiná kultura je nedotknutelná a nemůžu se o ní 
zajímat a pochválit někoho, kdo má jiný geny, že 
umí hezky mojí řeč. Ok, Vietnamci okolo mě umí 
kolikrát česky líp jak bílí Češi a nenapadlo by mě je 
chválit, ale proč jako nedat najevo, že oceňuju, že 
se naučil mojí řeč, která jim není nějak přirozená a 
neslyší ji doma. Už se do toho začínám motat.  
 
V: Neboj, tohle už je úplný konec, nebudu tě dál 
trápit. Pokud nechceš něco dodat, tak já mám 
všechno a můžeme rozhovor ukončit.  
 
H: Super, nic nemám. 
 
V: Tak já ti děkuju a vypínám nahrávání.  

 

 

Příloha č. 8: Přepis rozhovoru s respondentem Jakubem

 
V: Poprosím tě o zopakování souhlasu ke 
zpracování a nahrávání rozhovoru. 
 
J: Souhlasím s nahráváním rozhovoru a použitím 
pro tvou bakalářskou práci.  
 
V: Děkuju. Tak můžeme začít. Budeme se bavit o 
reklamě a o tom, jak se v ní pracuje s menšinami a 
budeme se bavit teda hlavně o rasismu a taky 
sexismu. Pokud by se ti na nějakou otázku nechtělo 
odpovídat, stačí říct a přeskočíme ji.  
 
J: Hm, dobře.  
 
V: Jelikož to jsou společenské témata, tak na ně 
každý nahlížíme jinak a ze svého subjektivního 
pohledu, a proto se nemusíš bát mi cokoliv říct, 
jelikož každý ty věci vnímáme jinak a nikdo z nás v 
podstatě nemá pravdu. Což znamená, že já nemám 
v žádném případě právo tvoje názory soudit.  
 
J: Dobře.  
 
V: Začneme takovým obecným přehledem o tý 
problematice. Co si představíš pod pojmem 
multikulturalismus.  
 
J: Pojem multikulturalismus. V souvislosti s tou 
reklamou? 
 

V: Nene, obecně. 
 
J: Představím si nucené míšení kultur. Až umělé.  
 
V: Takže nevnímáš to jako nějaký přirozený 
proces? 
 
J: Ne, nemyslím si.  
 
V: Mhm, dobře. Zajímal ses o tu problematiku 
někdy blíž, nebo to tak okolo tebe plyne?  
 
J: Nezajímám se o to.  
 
V: Kdybys měl popsat v jedné, dvou větách situaci 
v Česku, co se toho multikulturalismu a rasismu 
týče, někomu, kdo má k nám třeba na rok přijet, co 
bys mu řekl?  
 
J: Jako já si nemyslím, že jsme nějak rasisti. I když 
možná ty starší generace jo. Třeba moje babička, o 
té si to umím představit. Ale co se koukám na moje 
vrstevníky, tak to si nemyslím, že bychom byli 
nějak rasisti a ohledně multikulti – nevidím to v 
Česku moc.  
 
V: Když jsi říkal, že vidíš rozdíly mezi generacemi, 
dokážeš si vysvětlit, čím to je? 
 
J: Tak asi to i nějak souvisí s tím koronavirem teď. 
Babička a celkově starší generace kouká na zprávy 
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a tím se nechá ovlivnit a je z toho hrozně vyděšená, 
tak si dokážu představit, že když byla třeba ta 
uprchlická krize, tak ji to taky mohlo hodně 
ovlivnit, když koukala na zprávy a slyšela tam, jak 
se černoši hrnou do Evropy. My se s tím setkáváme 
jinak a přijde nám to normální, třeba na internetu, 
že jo.  
 
V: Dobře. Co si představíš pod pojmem politická 
korektnost?  
 
J: Přehnané vycházení vstříc všem. Možná, že 
někdo si dělá z někoho oběť. V souvislosti s historií 
– černoši, plantáže.  
 
V: Dobře, fajn. Tak se přesuneme k reklamě. 
Kdyby ses měl zařadit na škálu, jak na tebe působí 
reklama, kam by ses zařadil? 0 je vůbec reklamu 
nevnímám a 10 je koupím všechno, co vidím na 
Instagramu.  
 
J: Tak 4. Zas tak moc ty reklamy nesleduju. Když 
na mě něco vyskočí, tak zřídka kdy na něco kliknu 
a ještě menší šance je, abych si to i koupil. Ale 
nějakým způsobem ty reklamy vnímám, to jo. 
Třeba ale na počítači mám AdBlock, takže tam tu 
reklamu vůbec nevidím. Na televizi taky 
nekoukám. Takže jedině tak na mobilu a pak venku, 
billboardy a tak.  
 
V: Když si představíš nějakou špatnou reklamu, 
myslíš, že by mohla mít vliv na tvůj vztah ke 
značce, kterou má propagovat?  
 
J: Já myslím, že úplně ne.  
 
V: Vybavíš si nějakou reklamu, nad kterou by ses 
pozastavil nebo by tě i nějak naštvala z toho 
pohledu, jak zpracovala tématiku menšin?  
 
J: Tak napadá mě asi jenom Lidl, který mazal 
křížky na kostelech, když byl řecký týden. To je 
takový spíš směšný. Jinak černoch v Lidlu, taky, ale 
nad tím bych se nepozastavoval, ale ty křížky, to jo, 
to bylo takový směšný, no.  
 
V: Dobře. Tak já ti teď pošlu postupně 4 kampaně. 
Na každé té kampani někdo viděl něco 
problémového, nějak ho urazila apod. Zkus se na ty 
kampaně nejdřív podívat sám za sebe a říct, jestli v 
nich něco vidíš ty a jestli by ses nad nima třeba 
pozastavil.  
 
J: Mhm.  
 
V: Dobře. Tak první bude video. Posílám. (DOVE) 
 
J: Hm, tak já tam nic negativního nevidím.  
 

V: Hm a je to tak, že ho tam sám nehledáš, nebo 
vůbec v tom nic nevidíš a nevíš, co mohlo urazit 
někoho. 
 
J: Jako jo, to tam vidím, ale jako sám bych to 
neřešil a nepřijde mi to nějak blbý.  
 
V: Dobře a dokážeš se vcítit do těch lidí, kterých se 
to dotklo? Dokážeš pochopit ty důvody?  
 
J: Jako nevím, proč by je to mělo urážet. Prostě si 
sundala tričko a objevila se tam bílá. Jako ne. 
Kdyby to mělo něco naznačovat, tak tam pak přece 
nedaj zase tu trochu tmavší ženu.  
 
V: Mhmm, on si to někdo přebral tak, že se Dove 
snaží naznačit, že pomocí toho sprcháče se umyje 
černoška na bělošku. 
 
J: Aha, no vidíš. Tak to jsem tam ani neviděl.  
 
V: A dokážeš teď teda víc pochopit ty reakce?  
 
J: Jako to pořád sedí. Přijde mi to jako zbytečný 
rýpání.  
 
V: Dobře. Takže to ani nemění nijak tvůj vztah k 
Dove? 
 
J: Ne, vůbec, nemění. Možná kdybych byl černoch, 
tak to vidím trochu jinak, ale takhle vůbec.  
 
V: Dobře, tak já ti pošlu další. Bude to jeden z 
vizuálů značky oblečení GAP. GAP využil na dívčí 
řadu oblečení jednu dívčí taneční skupinu a takhle 
vypadal jeden z vizuálů, které použili.  
 
J: Mhmm.  
 
V: Zase, vidíš v tom něco sám za sebe? 
 
J: Tak jako zase sám v tom nic nevidím. Jde o to, že 
má jin tričko jak ostatní, nebo že stojí pod 
běloškou? Co s tím bylo za problém? 
 
V: Přesně. Ta druhá varianta. Lidem vadilo, že 
jediná černoška, co v té kampani je stojí pasivně, 
nijak se neusmívá a větší běloška se o ni opírá.  
 
J: Jo tak. No tak to mě na první pohled vůbec 
nenapadlo. Já se zaměřil na tu jinou barvu a trička a 
hledal něco v tom. V těch pozicích mě nic 
nezarazilo no. Prostě děti no.  
 
V: Myslíš, že by se tvůj názor změnil, kdyby tam 
byla místo černošky Romka nebo Vietnamka? Že 
by ses víc zamyslel nad tím, jestli to nechce něco 
naznačovat?  
 
J: Ne.  
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V: Dobře, tak ještě třetí scénář. Představ si, že tam 
místo těch bílých holek stojí kluci a místo té 
černošky tam stojí bílá holčička. Tu barvu pleti 
upravuju jenom, aby ti to bylo kulturně bližší.  
 
J: Ne, zase ne. Jsou to děti a nějak se postavili no.  
 
V: Dobře. Tak se posuneme dál. Posuneme se k 
černochovi v letáku Lidlu, jak jsi zmiňoval. Pošlu ti 
obrázek, aby sis to připomněl.  
 
J: No jo, už se mi to vrací. (smích)  
 
V: Jak to na tebe působí? Ne ta kauza, ale to, že v 
letáku Lidlu, v českém letáku Lidlu je černoch?  
 
J: Jako je mi to úplně jedno. Sháněli modely na 
focení a našli černocha. Kdyby tam byl Asiat, je mi 
to jedno. Kdyby tam byl Rom, je mi to jedno.  
 
V: Myslíš, že měl Lidl očekávat, že to někoho 
naštve? 
 
J: No tak vzhledem k tomu, že mezi jejich 
zákazníky patří i důchodci, co jsou po slevách, tak 
něco asi čekat mohli no.  
 
V: Tak teď si představ, že můžeš Lidlu zpětně 
poradit. V čemu by ses spíš přiklonit, co bys jim 
řekl? 1. Vydejte to, je super, že si stojíte za tím, že 
černoch v českým letáku je normální věc nebo 2. 
Nevydávejte to, akorát naštvete určitou část 
společnosti.  dost možná přijdete o zákazníky a 
navíc nemá cenu snažit se nějak společnost přeučit.  
 
J: Zajímavý. To musím promyslet. Kdybych jim 
řekl nevydávejte to, tak tím jim řeknu vlastně, že 
jsme národ rasistů, což mi vyvrací mojí prvotní 
myšlenku, že nejsme rasisti, i když tam starší 
generace vlastně je. Kdybych jim řekl Vydejte to…. 
(pauza). Jako taky záleží z a jakým účelem tam 
toho černocha dali. Pokud to jsou fotky někde z 
Velké Británie, kde Lidl je a použili to i pro Česko, 
nebo jestli tam je nějaký ten motiv převýchovy. 
 
V: Mhmm, jasně. Tohle jsou vizuály z Německa. 
Ten model je Němec a používají stejné podklady 
pro více zemí Evropy.  
 
J: Jako tak to v tom nevidím problém no.  
 
V: Mhmm, on potom Lidl vydal vyjádření na 
Facebooku, kde říká: Žijeme ve 21. století, kde žijí 
různí lidé. Čím více jich poznáte, tím více k nim 
budete tolerantní. Takže možná minimálně tím 
sdělením se Lidl snažil něco naznačit.  
 
J: Jo tak no. Tak to si nemyslím, že je úplně úloha 
Lidlu, aby nějak měnil uvažování českých 

důchodců. Jako já bych jim řekl, ať to vydaj. Ale 
jestli je za tím nějaké takové pozadí té převýchovy, 
tak to je asi zbytečný, takové řeči.  
 
V: Myslíš, že to nějak mění tvůj vztah k Lidlu? 
Třeba pozitivně – Je fajn, že jsou progresivní. 
Neutrálně – Je mi to fuk. Nebo negativně – Štve 
mě, že se mi snaží něco vnucovat.  
 
J: Je mi to jedno. Když tam bude akce, tak tam 
půjdu. 
 
V: Tak se přesuneme k poslední kampani. Pošlu ti 
nejdřív jeden vizuál a potom ještě druhý. Půjde o 
pivovar Bernard.  
 
J: Mám hodnotit, jestli je to sexistický? 
 
V: Přesně tak a jak to působí na tebe.  
 
J: Jako mně to připomíná ty pin-up girls, co se 
malovaly na letadla. Přijde mi, že tady jde jenom o 
tu stylizaci. Nepřijde mi, že by to bylo nějak 
sexistický.  
 
V: Působilo to jinak, kdyby tam byla fotka reálný 
ženský?  
 
J: No to asi jo. Tady to je prostě hezká malůvka.  
 
V: Tak já ti pošlu ještě jednu. Jak vnímáš tuhle? 
(Černá 12) 
 
J: (smích) To je vtipný. Myslím si, že je to legrační.  
 
V: Takže ti to nijak nevadí?  
 
J: Ne, asi ne. Prostě zasmál bych se a tím by to 
končilo. Černý pivo no… 
 
V: Majitel Bernard tvrdí, že tím použitím černošky 
podporuje multikulturalismus, jelikož tím dává 
najevo, že tady máme lidi různých pletí. Myslíš, že 
to je správný způsob, jak podporovat 
multikulturalismus? 
 
J: Tak to nevím, jestli se zrovna trefil no. Mně to 
nevadí, ale někomu to může vadit. Možná tím 
zbytečně do něčeho rýpe. Ale jak říkám, já bych se 
zasmál a neřešil to dál.  
 
V: Bernard je celkově ve své komunikaci 
nekorektní a provokativní. Líbí se ti tenhle postoj? 
 
J: Jo.  
 
V: Je možný, že si příště v obchodě na tohle 
vzpomeneš a koupíš si rád Bernard? 
 
J: Ne, to ne, koupím si i tak Plzeň.  
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V: Mění to nějak tvůj postoj v Bernardovi, k té 
značce? 
 
J: Ne, jako nijak zásadně ně. Ta komunikace se mi 
líbí, ale nijak mi to neposiluje vztah k němu.  
  
V: Jak si říkal, že vnímáš nějaké generační rozdíly, 
myslíš, že tahle jeho strategie bude dobrá i do 
budoucna, až se jeho zákazníky promění? 
Nekorektní komunikace, strefování se do citlivých 
témat pro někoho? 
 
J: Zase jde o ten účel. Jestli to dělá proto, že mu 
vadí černošky, což si nemyslim, nebo jestli mu vadí 
někdy až přehnaná politická korektnost, což si 
myslim i já a což bude asi i ten jeho důvod, tak v 
tom problém nevidim. Protože někde ta korektnost 
je přehnaná, v amerických seriálech nebo 
reklamách a tak.  
 
V: Mhmm, takže vnímáš, že jsou nějaké rozdíly 
mezi českou a americkou reklamou z tohohle 
hlediska? 
 
J: No nedokážu si představit, že by tahle černá 12 
mohla být v Americe. Myslím si, že tam by Bernard 
mohl mít problémy no.  
 
V: Mhmm, a jaký z těch přístupů k reklamě se ti 
líbí víc? Americký, nebo český?  
 
J: No ten náš přístup.  
 
V: Dobře. Když se bude do reklamy korektností 
zasahovat, jak to vnímáš? Může se tím bojovat proti 
rasismu a sexismu, nebo je to omezování svobody 
slova?  
 
J: Přemýšlím.  
 
V: Kdyby se třeba zakázal ten Bernard, tak jestli to 
může pomoct v boji proti sexismu a i rasismu.  
 
J: Já si nemyslim, že by se do toho mělo zasahovat. 
Prostě proč. Politická korektnost do toho nepatří. 
To už pak je na tom zákazníkovi. Když k tomu 
někdo nepřistupuje jako já, tak si řekne Ne, Bernard 

se mi kvůli tomu nelíbí a nekoupí si to. Nemělo by 
to být ale nějak celkově korigovaný. Prostě 
politická korektnost podle mě do reklamy nepatří.  
 
V: Tak fajn. Máme skoro všechno hotovo. Teď už 
jenom na závěr pár otázek. Vidíš něco špatného na 
tom, když popřeješ židovce veselé Vánoce?  
 
J: Ne. Jako jasný, Vánoce neslavěj, mají chanuku, 
ale proč ne. Vietnamcům tady taky lidi přejou. 
 
V: Mhmm. A když třeba Vietnamcovi pochválíš, že 
umí hezky česky?  
 
J: Jako zase ne. Představím, že žiju ve Vietnamu a 
učím se vietnamsky a někdo mi pochválí 
vietnamštinu, tak budu rád. 
 
V: V USA se totiž objevil takový fenomén, který se 
snaží upozorňovat na podobné mikroagrese – tak se 
tomu říká. Vlastně jedná se o takové běžné urážky, 
které člověk může říct, i když si to neuvědomuje a 
myslí je klidně jako pochvalu. Takový poznámky 
považují vlastně za náznaky, že tomu člověku říkáš, 
že je jiný. Takže když té židovce popřeješ hezké 
Vánoce, tak jí tím podvědomě říkáš, že křesťanství 
je lepší náboženství jak judaismus a tomu 
Vietnamcovi říkáš, že není v Česku doma a patří 
sem míň jak ty. Tak jak to vnímáš ty? 
 
J: Když se zase vžiju do toho, že jsem ve Vietnamu, 
tak jasně, že tam patřím míň. Oni se tam narodili a 
já jsem původem z druhého konce světa. Tak bych 
to nevnímal jako nějakou urážku, kdyby na to v 
podstatě nějak upozornili, i tím, že mi řeknou, že 
umím hezky vietnamsky. To samé ty Vánoce, já 
náboženství nijak nevnímám, jsem Ateista, takže já 
tam nic v tom nevidím. Podle mě to právě nějak 
opačně poukazuje na to, že jsme jiní a musíme si 
dávat bacha. Proč jako? Jestli má být ten smysl 
opačný. Je to zbytečný.  
V: Tak super, já ti děkuju, mám všechno, co jsem 
chtěla. Pokud nechceš ještě něco říct, tak já vypnu 
nahrávání. 
 
J: Ne, nic nemám.  
 
V: Tak dobře.

 

Příloha č. 9: Přepis rozhovoru s respondentkou Klárou 

V: Já tě poprosím o zopakování tvého souhlasu se 
zpracováním rozhovoru a jeho nahráváním. 
 
K: Souhlasím. Souhlasím s rozhovorem a jeho 
nahrávání.  
 

V: Děkuju. Budeme se spolu bavit o reklamě a o 
tom, jak jsou v ní zobrazovaný menšiny. Pro 
někoho to můžou být citlivá a kontroverzní témata. 
Nemusíš se mi bát cokoliv říct, já tě za tvůj názor 
rozhodně soudit nebudu, jelikož k těmhle věcem 
neexsituje jedna univerzální pravda. Kdyby se ale 
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stalo, že nebudeš chtít na nějakou otázku 
odpovědět, klidně řekni a přeskočíme ji.  
 
K: Dobře, fajn. 
 
V: Tak začneme trochu obecně k celé té tématice. 
Jak vnímáš pojem multikulturalismus? 
 
K: Multikulturalismus vnímám jako míšení kultur a 
nějaké vzájmné ovlivňování těch kultur mezi sebou. 
Že se mezi těma kulturama trochu mažou rozdíly.  
V: Mhm, dobře. Zajímala ses někdy o tu 
problematiku multikulturalismu? 
 
K: Moc ne, se přiznám. Jasně, nějak to vnímám, ale 
nikdy jsem to nijak neřešila.  
 
V: Jak vnímáš situaci v Česku co se 
multikulturalismu týče? Představ si, že máš do 
jedné nebo dvou vět shrnout nějakému cizinci, jaká 
je tu situace a co má čekat.  
 
K: No tak ta většinová společnost je, podle mě, 
uzavřená vůči cizím menšinám, které nezná. 
Typicky uprchlíci, že jo. Jsou menšiny, se kterýma 
se Češi docela sžili. Ale celkově existuje u nějaký 
části taková xenofobie nebo opatrnost a 
nepochopení vůči určitým menšinám.  
 
V: Jak bys definovala tuhle část společnosti? 
 
K: Kdybych to měla škatulkovat, tak asi lidi, co žijí 
někde na menším městě, starší, možná nižší 
vzdělání? 
 
V: OK, takže dá se říct, že to jsou lidi, u kterých je 
menší pravděpodobnost, že se setkaj s menšinou? 
 
K: Jo jo, tak bych to řekla no. Lidi, co jsou v 
kontaktu s menšinama a víc je poznaj, tak většinou 
pochopí, že je nemůžou házet do jednoho pytle.  
 
V: Když jsi zmínila, že jsou to starší lidi, vnímáš, 
že by mezi naší generací, generací mileniálů byly 
nějaké rozdíly v poovnání se staršíma generacema? 
 
V: Jo, asi se to nedá vztáhnout úplně, ale rozdíly 
tam budou. My máme větší šance se s menšinama 
setkat. Starší generace, co vyrůstali za komunismu 
ten kontakt neměli. 
 
V: Ok, fajn. Jak vnímáš pojem politická 
korektnost? 
 
K: Politická korektnost na mě působí jako nějaké 
odstraňování negativně zabaravených slov z naší 
řeči. Což mi přijde, že nemá moc efekt, je to takový 
zakazování na oko, protože lidi si to nepřestanou 
myslet.  
 

V: Dobře, fajn. Tak teď se přesune už k reklamě. 
Kdyby ses měla zařadit na škálu, jak na tebe působí 
reklama, kam se zařadíš? Představ si škálu 0-10, 
kdy 0 by byla „nekoukám vůbec na reklamy, 
nemají na mě vliv“ a 10 by byla „koupim si 
všechno, co vidim na Instagramu“. 
 
K: Hm.…na škálu...tak asi 5, takový střed budu no. 
Jako reklamu okolo sebe určitě vnímám, má na mě 
vliv, když jsem v obchodě a něco si vybavim, že 
jsem viděla. Jinak že bych klikla na každou 
reklamu na Instagramu, to ne, to vůbec.  
 
V: Představ si nějakou hrozně blbou reklamu, 
mohla by mít vliv na tvůj vztah ke značce?  
 
K: Blbá reklama, no mohla. Hned se mi vybaví 
XXXLutz, jak měli před lety tu písničku XXXLutz 
tatatata, tak s touhle kravinou mám ten obchod 
pořád spojenej a popravdě se mi do něj nechce 
chodit, mám k tomu obchodu vnitřní odpor. (smích) 
Což je vlastně šílený, když o tom tak přemýšlim, 
ale mám to tak no.  
 
V: OK, dokážeš si vybavit nějakou reklamu, nad 
kterou by ses pozastavila nebo třeba i naštvala kvůli 
tomu, jak zobrazuje menšiny? 
 
K: No tak pár těch kauz jsem zaznamenala, černoch 
v letáku Lidlu nebo jak umazávaly kříže. Pak HM a 
to coolest monkey. 
 
V: Fajn a jak jsi ty kampaně vnímala?  
 
K: No, mně to nijak nevadí a přijde mi to zbytečný.  
 
V: Dobře. Teď se přesuneme ke konkrétním 
kampaním. Budou celkem 4 a já ti budu postupně 
vizuály k nim posílat do chatu. Každá z nich 
zaznamenala nějaký negativní reakce. Já tě 
poprosim, aby ses na to vždycky podívala sama za 
sebe, jak to vnímáš a případně, jestli se ti to jeví 
jako problémové.  
 
K: OK.  
 
V: Posílám první, je to video.  
 
K: Hm, ok.  
 
V: Tak jak tuhle reklamu vnímáš?  
 
K: Jako já ani nevím pořádně, co tam mám hledat. 
Že se černoška svlíkne v bělošku a pak zase v 
tmavší ženu?  
 
V: Přesně tak. Veřejnost v tom viděla takové 
sdělení, že Dove chce naznačit, že ten sprcháč 
dokáže umýt černošku v bělošku.  
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K: Hm.…jako ok, dokážu to nějak pochopit, ale 
stejně bych to v tom nehledala. Přece musí bejt 
lidem jasný, že takovou věc by Dove nemohl chtít 
naznačovat ne? Taková velká značka.  
 
V: Možná to tak Dove nezamýšlel, ale vyznělo to 
tak pro někoho. Nemyslíš, že bychom měli brát na 
takové věci zřetel? 
 
K: No tak v tom případě mě uráží, že běloška je až 
druhá a svlékne se v tmavší ženu. Ne, samozřejmě 
mě to neuráží, ale dokázala bych v tom najít i 
takovou interpretaci. Každý v tom vidí, co chce asi. 
A to mi na tomhle přijde hrozný. Jako přece 
nemůžeme pořád myslet na všechno, abychom 
někoho neurazili.  
 
V: OK. Mohla by mít takhle reklama vliv na změnu 
tvého postoj k Dove? 
 
K: Ne, vůbec.  
 
V: Dobře, tak já ti pošlu vizuál k další kampani. Je 
to viuzál ke značce GAP, která pro nějakou dětskou 
řadu oblečení využila dívčí skupiny a nafotila s ní 
sérii vuziálů a jeden z nich vypadal takhle. 
 
K: Koukám se a jdu si hrát na detektiva. ...Ok, 
běloška se opírá o černošku, chápu. Hele to je to 
samý jako předtim a navíc tohle jsou děti. Jedna je 
vyšší, jedna je menší no.  
 
V: Takže nemáš s tím vizuálem ty osobně problém? 
Dokážeš případně pochopit ty reakce? 
 
K: Nemám s tim problém a jako dokážu to 
pochopit, že v tom ten problém někdo našel, 
protože v Americe je to víc bolestivý a 
kontroverzní.  
 
V: Ok, takže ty to vnímáš míň, protože ta 
problematika ti není blízká? 
 
K: Jo, asi jo.  
 
V: Tak si teď představ, že tam místo té černošky 
stojí Vietnamka nebo Romka. Vnímala bys to 
jinak? 
 
K: Ha, no. Ta Vietnamka asi ne, to není citlivý 
právě. Ta Romka, možná jo. Protože...no...ta 
problematika Romů je blízká u nás.  
 
V: Mhm, teď si představ ještě třetí scénář. Že tam 
místo těch bílých holek stojí kluci nad jednou 
holčičkou. Aby to zase bylo kutlurně bližší, tak ta 
holčička by byla tako bílá.  
 

K: To by mi nepřišlo asi blbý. Možná kdyby to byli 
dospělí lidi, ale u těch dětí ne, to je nevinný, taková 
nevinná provokace mezi dětma.  
 
V: Proč by to bylo horší u dospělých? 
 
K: Protože...protože to už by bylo vážnější, nějaký 
znázornění toho genderu a silnějšího postavení 
mužů.  
 
V: Vnímala bys v tom sexismus? 
 
K: Jo, tak no. Ne nijak moc, nebo vlastně jo, docela 
jo vlastně. Já jsem si to teď pořádně představila v 
hlavě. To by mi asi vadilo. Nejvíc z těch představ.  
 
V: Protože ti to je nejbližší? 
 
K: Jo, dotýká se to něčeho, co mi je blízký.  
 
V: Dobře, tak jdeme na třetí kampaň. Pokud jsi 
zaznamenala, jedná se o kauzu černocha v letáku 
Lidlu.  
 
K: Jo, vzpomínám. To bylo kdy vlastně? 
 
V: Přelom 2017/18, okolo nového roku.  
 
K: Už jo, aha.  
 
V: Jak to vnímáš? To, že Lidl použil černocha pro 
český leták?  
 
K: No určitě mě to nijak nepohoršuje, proč by 
nemohli, že.  
 
V: A dokážeš pochopit reakce veřejnosti, těch, 
koho to naštvalo? 
 
K: Jako...jo, chápu, ale neuznávám je, nebo jak to 
říct. Jak jsem říkala na začátku, ty lidi na to nejsou 
zvyklí, když žijou v Česku, kde ty menšiny nejsou.  
 
V: OK. Lidl potom na ty rekace odpověděl, že 
žijeme ve 21. století a okolo nás žijou lidi různých 
pletí a čím víc jim budeme vystavováni, tím víc je 
budeme chápat. Vnímáš to tak taky? Že je to možný 
i ty starší generace nějak přeučit v úvozovkách, 
který teď rukama naznačuju, ale ty je nevidíš. 
(smích)  
 
K: Takhle...nějaký vystavování je nutný asi, jinak 
se to v nejblížší době nezmění. Otázka je, jestli to 
může nějak pomoct. Jak jsem řikala u tý koreknosti, 
lidi si taky myslí pořád to svoje.  
 
V: Mhm, dobře. Je možný, že tenhle postoj a to, že 
si stojí za využíváním černocha v letáku nějak mění 
tvůj vztah k Lidlu? 
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K: Jako možná trochu jo. Je fajn, že se toho nebojí.  
 
V: OK, tak se podíváme na poslední kampaň, 
pivovar Bernard. Pošlu ti dva vizuály, postupně. 
Jeden máš v chatu.  
 
K: Ok.  
 
V: Jak tu reklamu vnímáš? (nefitltrovaná 10) 
 
K: Jako nevadí mi to. Když to srovnám s tím 
předtim, s tím GAPem, tak tohle mě nijak neuráží. 
Protože to předtím by nějak naznačovalo to vyšší 
postavení chlapů, tohle jenom poukazuje na to, že 
jsou ženský hezký.  
 
V: Takže tě nijak neuráží, že Bernard takhle 
využívá ženské tělo k propagaci piva? 
 
K: Ne, neuráží. Tím, že to jsou kresby, tak mi to 
nevadí.  
 
V: Kdyby to byla fotka, bylo by to pro tebe horší? 
 
K: Jo, to by bylo.  
 
V: Dobře. Tak já ti posílám druhý vizuál.  
 
K: Jo. No...jo. Takhle, mně to nevadí, přijde mi to 
vlastně i vtipný, ale to bude tím, že mi to není 
blízký, jak jsme se bavily a nijak se mě to nedotýká.  
 
V: Bernard v jednom rozhovoru řekl, že tím, že 
použil černošku ve své viuzálu, tak podporuje 
multikulturalismus. Vnímáš tohle jako správnou 
cestu, jak multikulturalismus podporovat? 
 
K: Ne. Když to přeženu, tak sexistická reklama, 
která využívá skoro nahou černošku, není... není 
důstojná podpora.  
 
V: Jak vnímáš Bernardovu provokativní 
komunikaci? On je takhle celkově nekorektní.  
 
K: Jako já sem taky spíš nekorektní a tohle mi 
nevadí a asi se mi to i nějak líbí. Ale záleží, jak moc 
provokuje. Určitě by se mi nelíbilo, kdyby o už 
hraničilo s nějakým rasismem a zlehčováním těch 
velkých problémů. 
 
V: Vnímáš tuhle komunikaci jako ideální pro jeho 
cílovou skupinu? 
 
K: To určitě. Jednoznačně. 
 
V: Jak myslíš, že to bude v budoucnu? Bude muset 
tu komunikaci upravit?  
 

K: To nevim no, možná bude muset trochu zmírnit. 
Ale záleží, kam se to Česko posune no, pokud se 
posune.  
 
V: Mhm, tak to bylo k těm konkrétním kampaním 
všechno a blížíme se k závěru. Už jsme se o tom 
bavily tak nějak, ale mohla bys shrnout, jak vnímáš 
zasahování politické korektnosti do reklamy? 
 
K: No...mně se to zasahování moc nelíbí, protože to 
nejde do hloubky. Ale zase na druhou stranu, jak 
jsme se bavily u těch reklam, tak někoho můžou 
urážet a to není úplně OK a aspoň si to lidi 
uvědomí. Ale zase tim, že zakážeme reklamu, tak si 
to lidi nepřestanou myslet a třeba se jim to i naopak 
víc zaryje do paměti – to, že černocha se nemůžeme 
dotknout – a víc je to ještě uzavře. ... Je to těžký no. 
Takový věci asi potřebujou čas a spíš by ten tlak 
měl jít od tý samotný veřejnosti, který to začne 
vadit. 
 
V: Mhm, takže vnímáš to tak, že politická 
korektnost nemá smysl, dokud se nezmění myšlení 
těch samotných lidí?  
 
K: Jo, jo, tak. A pak už nebude ani potřeba ta 
politická korektnost vlastně, protože to bude 
samotný myšlení těch lidí. Takže tak – politická 
korektnost vlastně nemá smysl.  
 
V: Je pro tebe důležitý, aby se značka vyjadřovala k 
nějakým společenským problémům, aby měla 
nějaký postoj? 
 
K: Hm, jako pro mě to moc důležitý neni. Teď je 
spousta značek, co je za tu ekologii a tak a jako je 
to fajn, určitě je to fajn, ale pro mě to pořád neni to 
hlavní, co od té značky chci.  
 
V: A co je to, co chceš? 
 
K: No aby ten produkt byl kvalitní a fungoval tak, 
jak má. Koupila jsem si jednou eko přírodní 
deodorant a za týden jsem se musela vrátit zase k 
obyč a levnější chemii, protože ten přírodní nedělal 
to, co měl. Je pro mě důležitější ten přínos produktu 
pro mě osobně. ... Možná je to sobecký, ale je to 
tak.  
 
V: Dobře. Tak nakonec ještě pár otázek. Vidíš něco 
špatného na tom, když popřeješ židovce veselé 
Vánoce?  
 
K: Ne. ... Jo takhle, jakože je neslaví a já si to 
něuvědomím? 
 
V: Mhm. Já ti vysvětlím kontext týhle otázky. V 
Americe se takovýmhle poznámkám říká 
mikroagrese. Jsou to takový poznámky, který třeba 
i neúmyslně někomu řekneš. A i když to tobě 
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nemusí připadat zlý, tak ten člověk, nejčastěji z 
nějaký menšiny, si to může jakoby přebrat jinak, 
víš. Že když židovce popřeješ hezký Vánoce, tak jí 
tim říkáš, že křesťanství je nadřazený. Jak tohle 
vnímáš? 
 
K: Vnímám to asi jako zbytečný hledání problému 
zase. OK, jako já bych si asi vlastně neuvědomila, 
že židovka neslaví Vánoce, tak je dobrý si toho být 
aspoň vědoma, to jo. Ale rozhodně v tom mojem 
přání by nebyla prostě žádná podprahová zpráva o 
křesťanství nebo tak. Zase jako do jistý míry je fajn 
na to upozornit, ale zase to moc nehrotit a nehledat 
takový věci drobný, když, si myslim, že v tom světě 
jsou jako podsatatnější problémy.  
 

V: Dobře, fajn. Máš nějaký postoj k té americké 
reklamě? Vidíš tam rozdíly mezi námi?  
 
K: No jako určitě. U nás by si málokdo stěžoval na 
tu reklamu od Dove, že je necitlivá. Já pár 
Američanů znám a teda byla jsem jako překvapená, 
jak oni sami tohle vnímaj a že fakt takový věci 
berou vážně a citlivě. A tím, že vyrůstám v Česku, 
tak mi je jednoznačně bližší tak český přístup, kdy 
jsme nekorektní a nemusíme se bát něco říct.  
 
V: Dobře, super. Tak já mám všechno. Pokud 
nechceš něco dodat nebo se na něco zeptat, tak 
můžou vypnout nahrávání.  
 
K: Fajn. Já nic už asi nemám. 

 

Příloha č. 10: Přepis rozhovoru s respondentem Lukášem  

V: Poprosím tě o zopakování tvého souhlasu.  
 
L: Souhlasím s nahráváním rozhovoru.  
 
V: Děkuju. Dobře, budeme se spolu bavit o reklamě 
a o tom, jak jsou v reklamě zobrazované menšiny. 
To, co mi řekneš, jsou tvoje subjektivní názory a 
nemusíš se bát, že tě budu za něco soudit, protože 
se nedá najít jedna pravda, co se těchto témat týče. 
Já nemám právo tě soudit. 
 
L: Výborně.  
 
V: Kdybys něčemu nerozuměl, tak se nemusíš bát 
zeptat. Stejně tak kdyby se ti na nějakou otázku 
nechtělo odpovídat, tak jí můžeme přeskočit a nic 
se neděje.  
 
L: Dobře.  
 
V: Tak nejdřív začneme takovým obecným 
přehledem o té problematice. Co si představíš pod 
pojmem multikulturalismus? 
 
L: Multikulturalismus. Zobrazení co nejvíce kultur. 
Všude kolem nás.  
 
V: Zajímal ses někdy o tuhle problematiku víc? 
 
L: Asi jo, tak nějak se o to zajímám, protože 
vnímám svoje okolí.  
 
V: Dobře. A jak vnímáš situaci v Česku? Kdybys 
měl shrnout třeba do dvou vět, jak vnímáš 
problematiku menšin a multikulturalismu v Česku, 
jak bys to shrnul? 
 
L: No myslím, že je naše společnost konzervativní, 
ale že se to pomalu posouvá kupředu. K vyšší 
toleranci vůči ostatním kulturám.  

 
V: Mhmm a vnímáš to skrz celou společnost? 
 
L: Hlavně skrze mladou nastupující generaci.  
 
V: Proč myslíš, že tomu tak je? Že to ty generace 
vnímají jinak? 
 
L: Tak starší generace byly vychovávané za 
komunismu a za velké uzavřenosti našeho státu a 
kultury. Mladí lidé teď můžou cestovat a jsou 
zvyklí na takový ten mix, na globalizaci.  
 
V: Dobře, super. Představíš si něco pod politickou 
korektností? 
 
L: Představím si, že když někdo jedná korektně, tak 
jedná neutrálně, aby nepovyšoval nebo neponižoval 
různé skupiny lidí.  
 
V: Jak se k tomu stavíš ty sám? 
 
L: Já si myslím, že politická korektnost je správná, 
ale nic by se nemělo přehánět a věci bychom měli 
nazývat pravými jmény.  
 
V: Super, tak se posuneme k té samotné reklamě. 
Kdyby ses měl zařadit na škále, jaký má na tebe 
reklama vliv, kam by ses umístil? Vem si, že 0 je 
nevnímám reklamu a když něco kupuju, jde mi 
kvalitu produktu a 10 je koupím si všechno na 
Instragramu.  
 
L: Tak 4.  
 
V: Myslíš, že by reklama mohla mít vliv na tvůj 
postoj ke značce? Kdyby měla značka špatnou 
reklamu, že by to například mohlo nějak zhoršit 
tvůj vztah ke značce?  
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L: Ano. To by mohlo.  
 
V: Napadne tě nějaké reklama, nad kterou by ses 
pozastavil nebo tě nějak naštvala dokonce kvůli 
tomu, jak zobrazovala menšiny?  
 
L: Hm. Ty jo. Napověz mi. (smích) 
  
V: Takže nevíš takhle? Nevzpomeneš si? 
 
L: Na nic si nevzpomínám.  
 
V: Dobře, tak mi se teď přesuneme ke konkrétním 
kampaním, takže ti napovím třeba. Budou celkem 
čtyři a každá z nich vyvolala nějaké reakce a 
diskuze ve společnosti. Zkus se vždycky na ty 
reklamy povívat sám za sebe, jestli v nich vidíš 
něco problémového ty sám.  
 
L: To předtím, jak ses ptala na tu reklamu. Tak jak 
měl T-Mobile s tím Polákem. Jak tam byl v tom 
lese.  
 
V: Mhmm, k tomu jsi měl nějaký postoj? 
 
L: Když jsem to viděl poprvé, tak mi nedošlo, že by 
to mohlo být nějak špatný a neřešil jsem to, ale pak 
jak se to řešilo na internetu a i vím, že to museli 
nějak stáhnout, tak jsem o tom začal přemýšlet a 
uvědomil jsem si, že vlastně tam byl takhle nějak 
vyobrazený Polák.  
 
V: Jasně, dobře, super. Tak já ti teď budu postupně 
posílat ty kampaně. Posílám první do chatu. Máš ji 
tam. V klidu si ji prohlédni.  
 
L: Hmm, dobře.  
 
V: Vidíš na té reklamě něco špatného?  
 
L: Jako na první pohled asi ne. Ale kdybych do 
toho měl šťourat, tak je to reklama na mýdlo, který 
smejvá špínu a jako první tam je černoška a potom 
bělošky no. Tak to vypadá divně.  
 
V: Mhmm, ta poslední nebude úplně běloška, je 
trochu tmavší, ale jasný, správně jsi odhalil tu 
interpretaci.  
 
L: Ale nevadilo by mi to. Je to hodně šťouravý.  
 
V: Dokážeš pochopit ty reakce, že to někomu 
vadilo? 
 
L: jo určitě. Dokážu pochopit, že to vadilo 
černochům, protože oni jsou na to hodně hákliví. 
Třeba v těch filmech, to hodně vidíš, že to hodně 
berou. Takže dokážu pochopit, že si to vzali osobně 
a že to takhle vztáhnou.  
 

V: Myslíš, že takhle to šťourání, jak jsi to nazval, 
může být prospěšné pro podporu boje proti rasismu 
a podobně?  
 
L: Já si myslím, že do určité míry. Že by si to ta 
firma měla uvědomit, protože mě jako bělocha by 
to nenapadlo. Zase ta firma to mohla brát tak, že 
kdyby tu černošku nedaly, tak nebudou politicky 
korektní, že tam budou jenom bělošky a 
nezobrazují menšiny. Zase ale byla chyba, že jí dali 
na první místo. Mohli ji dát na druhé místo, nebo 
poslední, ale to by si zase někdo mohl vysvětlit 
jinak, že jí upozaďují.  
 
Takže myslím, že je dobře na to upozorňovat, ale 
měl by se o tom vést dialog. Je dobře, že si to firmy 
aspoň uvědomí, protože by je to nemuselo 
napadnout, že by to někomu mohlo vadit.  
 
V: Mhmm, tak já ti pošlu druhou. Půjde o jeden z 
vizuálů kampaně firma GAP, která takhle 
propagovala dětskou řadu oblečení, nějakého 
volnočasového a použili k tomu taneční skupinu. 
Posílám.  
 
L: Mhmm.  
 
V: Tak zase, vidíš tam nějaký problém? 
 
L: No že se o tu černošku opírá. Já nevím, jak to 
popsat. Že je ta bílá holka nadřazená, by si to mohl 
někdo vysvětlit.  
 
V: A vnímáš to i ty sám? 
 
L: No asi jo. Přijde mi to trochu divný, že ta 
Afroameričanka tam takhle stojí a ta běloška se o ní 
opírá. Tak Afroameričanka se ani neusmívá. 
Vypadá to zvláštně, dal bych jí třeba místo tý holky 
napravo.  
 
V: Myslíš, že by se ten tvůj názor ještě nějak 
změnil, kdyby tam byla místo té černošky Romka 
nebo Vietnamka?  
 
L: To možná asi jo. To bych vnímal, že to je bližší. 
Ale možná s tou Vietnamkou ne. Protože s tou 
nemam nijak spojený, že by byly méněcenný. 
Takhle přijme mi …ježiš, to je blbý říct takhle…že 
ten svět vnímá ty černochy jako víc méněcenný než 
Vietnamce. Kvůli té historii, otroctví. Takže ta 
Vietnamka by mě asi nezarazila. Ta Romka, to by 
mi asi přišlo divný, že tam vůbec je, protože mi 
přijde, že se vůbec nezobrazujou v reklamách.  
 
V: Jo, dobře. Teď si ještě zkus představit třetí 
scénář, že tam místo těch bílých holek budou kluci, 
bílí, ať je to v kontextu toho Česka a pod nimi 
takhle stejně bílá holka. Ve stejné pozici jako ta 
černoška. Jak bys vnímal tohle? 
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L: A byli by stejně starý?  
 
V: Jojo, bylo by to jako na té originální fotce.  
 
L: To bych asi nevnímal nějak špatně, protože by 
mi přišlo, že to je třeba sourozenec.  
 
V: Dobře. Mění ta kampaň, tenhle konkrétní vizuál 
nějak tvůj postoj k té značce? 
 
L: Asi ne. Protože kdybych se do toho nešťoural 
takhle, tak by mi naopak přišlo, že to je spíš dobře, 
protože tam zařazují menšinu. 
 
V: Jasně. Tak se podíváme na třetí. Černoch v 
letáku Lidlu.  
 
L: Jo.  
 
V: Jak na tebe působí, že Lidl použil v letáku 
černého modela? 
 
L: Nijak. Mně to bylo celkem jedno. Vlastně jsem 
docela zvyklej, že se používaj modelové na 
oblečení černoši. Takže jsem se nad tím nijak 
nepozastavil.  
 
V: Dokážeš pochopit názory veřejnosti? Proč byli 
někteří lidé naštvaní?  
 
L: Já to dokážu pochopit z toho pohledu, že když 
vidím ten obrázek, tak si chci představit, jak by to 
oblečení vypadalo na mně. Tím, že jsme jako Češi 
běloši, tak si takhle neumím pořádně představit, jak 
by to oblečení vypadalo na mě, s mojí pletí. Takže 
dokážu to pochopit takhle, ale většina lidí neměla 
problém s tímhle, ale s tím, že tam vůbec je 
černoch, no.  
 
V: Lidl potom na Facebooku zareagoval tím, že 
žijeme ve 21. století a ve světě žijí lidé různých 
pletí a čím víc se jim budeme vystavovat, tím víc 
jim potom porozumíme a budeme je tolerovat. 
Myslíš, že je to správný způsob, jak poučit 
společnost? 
 
L: Nevim, jestli je to správná cesta, ale zároveň to 
ani není špatná cesta. Nevim, já bych osobně ani 
neřešil to, že tam je černoch, nebo běloch, protože 
mi to už přijde normální a vídáme to čím dál tím 
víc. Takže tím pádem mi to přijde v pohodě, že si 
na to lidi navykaj a nežijou v té svojí bublině, kde 
nejsou černoši.  
 
V: Kdybys teď mohl zpětně Lidlu poradil, jestli tu 
reklamu vydat, nebo ne, co bys jim poradil?  
 
L: No, já bych jim řekl, ať v tom pokračujou.  
 

V: Přijde ti třeba sympatický takhle ten postoj 
Lidlu, že černoch v letáku je normální situace?  
 
L: Jo, to mi je určitě sympatický. Určitě je lepší, že 
si za tím stojej, než aby tu reklamu stáhli.  
 
V: Takže je možný, že ti to změnilo postoj k Lidlu?  
 
L: Ano. Vlastně tím, že si za tím stáli, tak jo. Nebo 
já jsem to předtím zas tak neřešil, nějak jsem si to 
uvědomoval, ale teď jak se o tom bavíme, tak jo. Je 
to dobrý, že si za tím stáli, že se nezačali omlouvat 
a nestáhli to. To bych si řekl, že se posouváme 
docela zpátky.  
 
V: Jasně, super. Tak já ti pošlu poslední kampaň. 
Nejdřív jeden vizuál a potom ještě druhý. Máš ho 
tam. Jak to vnímáš? 
 
L: Hm. Vzhledem k tomu, že to není aktuální, že je 
to ta stylizace, kreslená, tak bych to nijak neřešil. I 
když jako je to taková česká typická…, je to možná 
trochu sexistický. Protože má podvazky. Jako nelíbí 
se mi to, ale není to tak hrozný. Kdyby tam byla 
dnešní aktuální žena a ne kreslená, tak by to bylo 
horší určitě. Takhle je to nějaký retro, vrací se do 
minulosti.  
 
V: Jak vnímáš sexismus v reklamě?  
 
L: No vadí mi to. Teď nevím, jaká je to reklama, 
možná Kozel, ale jak je tam ta ženská a všechno 
tomu chlapovi podává z ledničky. Tam je ta ženská 
vyobrazená takhle, chlap sedí na gauči a ona mu 
všechno podává, tak to mi vadí no.  
 
V: Dobře, tak já ti pošlu ještě jeden vizuál k téhle 
kampani. Jak vnímáš tuhle? 
 
L: No, tak to mi přijde i rasistický. Protože je černý 
pivo a je tam černoška oblečená vyzývavě. Je to 
sexistický a až rasistický. Myslim, že tohle by si 
nikdo nedovolil udělat v Americe třeba.  
 
V: Mhmm, jak vnímáš ten americký přístup? Když 
to zmiňuješ. Vidíš tam nějaké rozdíly?  
 
L: No určitě. Tam si snad ani nikdo nedovolí říct 
černoch. Když se baví o lidech jiných pletí, tak se 
baví o Hispáncích, Afroameričanech a tak.  
 
V: K jakému tomu přístupu se víc kloníš? 
 
L: Hmm, já si myslím, že tam si dávaj víc pozor na 
to, co dělaj. V tom se moc nevyznám, ale řekl bych, 
že tam mají horší třeba ten systém soudů a žalob. 
 
V: Mhmm, tak zpátky ještě k tomu Bernardovi. On 
ten majitel, Bernard, tvrdil, když se k té kampani 
strhly diskuze, tak on tvrdil, že tím použitím 
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černošky podporuje multikulturalismus, jelikož 
ukazuje, že existují lidé různých pletí. Myslíš, že to 
je správný způsob, jak podporovat 
multikulturalismus? 
 
L: Ne. Za mě je to špatně, je to sexistický a 
rasistický. Kdyby to chtěl zakomponovat, aby si lidi 
na to zvykali, tak měl použít černošku nebo 
černocha normálně do reklamy, jak pijou pivo s 
Čechama v hospodě.  
 
V: Bernard je celkově v komunikaci nekorektní, 
staví se proti korektnosti a nechce jí být svázaný. 
Jak se stavíš k takovému postoji firmy?  
 
L: Mně se nelíbí, když je ta komunikace zase až 
moc korektní. Kdy už je moc umělá a ne autentická. 
Ale asi budu radši, když bude víc korektní, než aby 
někomu mohla ubližovat a urážet ho.  
 
V: Dobře, fajn. To bylo k těm konkrétním 
kampaním všechno a blížíme se k závěru. Myslíš, 
že by se mělo do reklamy zasahovat tou politickou 
korektností?  Takhle jak to spíš vnímáš? Jako 
nějaké omezování svobody slova, nebo spíš to 
vytváří nějaký bezpečný prostor, kde se mohou 
vyjádřit všichni a nemusí se bát?  
 
L: Zasahovat jako právně? Nebo na to poukazovat? 
 
V: Právně ani ne. Spíš jako společensky. Když 
třeba jsme se ukazovali ten Dove, tak on tu kampaň 
kvůli těm reakcím stáhnul.  
 
L: Já si myslim, že to je správně do toho zasahovat, 
protože většinou ty reklamy běží třeba v celém 
státě, nebo v celý části Evropy, světa a někoho to 
může urážet. Když tu reklamu třeba dělají někde 
běloši, tak jim nedojde, že to může někoho urážet. I 
když to prostě nemyslí nějak zle, tak to tam může 
vyznít, pro nějakou menšinovou skupinu, protože 
oni to vnímají jinak.  
 
V: Když jsi vlastně říkal, že ti je sympatický ten 
postoj Lidlu, je pro tebe důležitý, aby se firma 
vyjadřovala ke společenským tématům a 
problémům? 
 
L: Já si myslim, že to je dobře no. Protože ta firma 
a reklama má v dnešní době na lidi velký vliv, když 
to třeba vidí několikrát denně v televizi, tak to 
určitě nějak ovlivňuje jejich smýšlení. A i jako 
radši podpořím nějakou firmu, když se mi líbí, že 
něco podporuje.  
 
V: Super, dobře. Na závěr jenom pár otázek na 
takové fenomény v USA. Zeptám se Vidíš něco 

špatného na tom, když popřeješ židovce veselé 
Vánoce?   
 
L: Asi jo. Ale, přijde mi to špatný, až když se 
koukám víc na americký filmy a seriály, kde vidím, 
že takové věci jsou špatně, že to pro ty lidi může 
být nějakým způsobem urážlivý, bezohledný, 
protože ty Vánoce neslaví a ty jim tímhle dáváš 
najevo, že ti to je vlastně jedno.  
 
V: Mhmm. Přesně tak, on je to teď takový fenomén 
v USA, fenomén mikroagresí, kdy se vlastně 
poukazuje na takovéhle mikro urážky, mikro 
problémy, které člověk ani nemusí zamýšlet špatně, 
nebo je dokonce myslí jako pochvalu. Stejně třeba 
když Vietnamcovi, který žije v Česku od narození 
pochválíš češtinu, tak někdo si to může přebrat, že 
mu tím podvědomě říkáš, že, že... 
 
L: Že není Čech.  
 
V: Přesně, že není v téhle zemi doma. Nebo ta 
židovka, že jí podvědomě říkáš, že křesťanství je 
nějak nadřazené náboženství. Myslíš, že by se na 
takové věci mělo upozorňovat?  
 
L: Myslím si, že jo. Protože těm lidem to může 
vadit, protože nějak se nad ně nadřazuješ vlastně. 
To, že asi většina lidí slaví Vánoce, neznamená, že 
by je měli slavit všichni, což ty tím dáváš najevo. 
Nebereš to jejich náboženství v potaz. 
 
V: Tak jo, super. Já mám všechno, pokud nechceš 
něco dodat?  
 
L: Nějaký poselství?  
 
V: No, můžeš.  
 
L: Že by se měli víc používat v reklamě menšiny z 
LGBT komunity.  
 
V: Vnímáš to jako problém, že nejsou dost 
vyobrazovaní?  
 
L: Ano.  
V: A celkově, nebo v českém kontextu?  
L: Celkově asi no.  
 
V: Dobře, tak my se do budoucna zlepšíme.  
L: No jo, ty to budeš vlastně vyrábět.  
 
V: Tak já vypnu diktafon. 
 
L: Dobře, neshledanou.
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