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Anotace 

Bakalářská práce Vyobrazování vzdáleného utrpení v reklamě a jeho důsledky pojednává o 

fenoménu, kdy neziskové organizace ve své komunikaci používají cizí utrpení, aby získaly 

pozornost a monetární podporu diváků. Záměrem práce je představit etické a jiné problémy spojené 

s tímto přístupem a představit k němu alternativy. Praktická část práce spočívala v hloubkových 

rozhovorech, v nichž autorka zkoumala emocionální reakce respondentů při sledování trpícího 

chlapce. Zároveň pak respondentům představila alternativní přístupy a sledovala jejich dopad. V 

potaz byla prána jak emocionální reakce, tak postoj k neziskovým organizacím a trpícím samotným.  

Annotation 

The bachelor thesis “Portrayal of Distant Suffering and its Consequences“ focuses on NGO's 

advertising – particularly on a phenomenon of the portrayal of distant suffering. The goal of this 

thesis is to uncover ethical and other problems connected to this kind of advertising. It has been 

widely described in psychology and philosophy literature that such portrayals bare many negative 

side-effects (dehumanisation of the sufferer for example). The author has also introduced some 

alternatives to this approach. In the research part, 8 qualitative interviews were conducted to 

uncover people's emotions while watching suffering. Respondents were also presented with 

alternative approaches so the work could conclude what the best approach is.  
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To take a photograph is to participate in another person’s (or thing’s) mortality, vulnerability, mutability 

(Sontag, 1973, s.11). 



Úvod 
 Neziskové organizace musí v moderní globalizované společnosti bojovat o divákovu 

pozornost – lidé se denně setkávají s desítkami reklamních sdělení, které se snaží cíleně přehlížet. 

Speciálně pak, chce-li reklama po divákovi monetární příspěvek. Z tohoto důvodu neziskové 

organizace ve své komunikaci často vyobrazují intenzivní výjevy trpících – ty částečně prokázaly 

schopnost příspěvek opravdu zajistit. V této práci budou taková vyobrazení utrpení rozebírána do 

hloubky – jak z etické perspektivy, tak pak z jejich funkční stránky.  

 Podle významných filosofů, současných i minulých, sledování cizího utrpení vzbuzuje v 

divácích lítost, odpor a mnoho dalších negativních emocí, které nemohou být považovány za 

vhodné nástroje k nastolení udržitelného systému péče a podpory. Autorka se teoretické vymezení 

práce rozhodla udělat ve dvou fázích, nejprve rozebrala konkrétní emoce v jejich psychologické i 

filosofické rovině a následně popsala teorie právě toho, jaké mají tyto emoce vůči trpícím vliv na 

dogma ve společnosti. 

 Je to právě lítost, která je často kritizována za vytváření nerovností mezi aktéry a za 

dehumanizaci trpícího. Vyobrazení utrpení mají pak mnoho dalších problematických aspektů, jako 

je například rostoucí apatie diváků či pocit, že se je reklamy snaží manipulovat. Vedle kritik 

vyobrazení vzdáleného utrpení však autorka představí i další přístupy v reklamě neziskového 

sektoru – těmi jsou vyobrazení podle patřičné vzdálenosti Rogera Silverstona a ironická reklama 

Lillie Chouliaraki. Je nutno podotknout, že práce se soustředí na komunikaci problematik, které 

jsou západnímu divákovi vzdálené – konkrétně se zaměřuje na hladomor v Jemenu a uprchlický 

tábor v Jordánsku.  

 Výzkumná část práce byla zhotovena pomocí osmi hloubkových rozhovorů. v nichž autorka 

respondentům představila konkrétní přístupy. Hlavním tématem byly právě reakce na sledování 

vzdáleného utrpení, představeny však respondentům byly i alternativní přístupy. Následně byly 

zkoumány nejen konkrétní emoce, ale zejména přístup participantů k trpícím. Výzkumné otázky 

proto byly položeny takto: Jak západní diváci reagují na vyobrazení utrpení? Který z přístupů 

neziskové reklamy vytváří nejrovnocennější vztah mezi divákem a trpícím a má šanci na navození 

solidárního a udržitelného principu podpory? Druhá otázka byla přidána až v průběhu hlubšího 

zkoumání problematiky, zde se tedy autorka mírně odklonila od teze, aby mohla představit a 

rozebrat alternativní přístupy. Práce díky tomu nechá čtenáři nahlédnout do problematiky z různých 

úhlů a může být využita organizacemi samotnými k hlubšímu porozumění emocí a etického aspektu 

vyobrazování trpících.  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1. Teoretická část 
1.1 Reklama v neziskovém sektoru 
 Větší část minulého století byl marketing, a tedy i reklama, výsadou komerčního odvětví. 

Podle článku Philipa Kotlera (1979, s. 37–44), napsaného na konci osmdesátých let, byl marketing 

mezi neziskovými organizacemi dokonce kategoricky odmítán. Kotler však zároveň podotýká, že 

ho dělají všechny firmy, organizace i veřejné instituce, ať už vědomě, či ne. Autor odmítavý postoj 

neziskového sektoru vysvětluje tak, že se organizace v té době bály o svou autonomii, je si však 

jistý, že dříve nebo později marketingové postupy přijmou, protože nebudou mít na výběr. 

 Právě Kotler rozděluje ekonomické aktivity do tří sektorů – soukromého, vládního a 

neziskového. Sektor neziskový je podle něj uprostřed – zajišťuje sociální pomoc lidem v nouzi, ale 

zároveň není vázán na byrokracii charakteristickou pro sektor vládní nebo na honbu za profitem, 

která je zase typická pro firmy soukromé. Tato pozice je však celkově komplikovaná, protože bez 

podpory občanů (soukromé sféry) a státu (sféry vládní), může jen těžce fungovat. Proto právě v 

článku pro Journal of Marketing (1979) popsal, jak správně začlenit marketing do fungování 

organizace. To by měla být cesta k lepšímu porozumění trhu a k efektivnímu zvýšení příspěvků, 

díky kterým pak neziskové organizace mohou pomoci tam, kde je to potřeba. Ve svých predikcích 

měl pravdu, marketing je v dnešní době stěžejní jak pro neziskové organizace, tak ve státním 

sektoru.  

 Nekomerční reklama má s tou komerční mnoho společného, zejména tedy komunikační 

prostředky a strategie; co je pak rozlišuje, je účel. „Nekomerční reklama se užívá k pohnutí 

společnosti, aby přispívala neziskovým organizacím a k celkovému přitáhnutí pozornosti k 

problémům ve světě” (Arens & Bovée, 1992, s. 662). 

 Mezi neziskovými organizacemi existují podle Luca Boltanskiho dva přístupy ke 

komunikaci – prvním z nich je abstraktní universalismus, druhým pak úzké soustředění na 

komunity. První z nich se zaměřuje na globální solidaritu, druhý odhaluje „pokrytectví a naivitu“ 

toho, když přecházíme kulturní rozdíly a historický vývoj konkrétních oblastí. Podle druhého směru 

je třeba se soustředit na to, že každá země, každá komunita a hlavně každý problém je jiný a neměli 

bychom je spojovat a věci simplifikovat (Boltanski, 2004, s. XIV). 
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1.2. Reklama zahrnující vyobrazení vzdáleného utrpení 
 Jednou z forem nekomerční reklamy je vyobrazování utrpení lidí z oblastí, ve kterých se 

konkrétní nezisková organizace snaží pomáhat; pro naše účely půjde o místa, která jsou nám 

geograficky i kulturně vzdálená (Jemen, Jordánsko a Afrika). Pojem a význam vzdálenosti pak bude 

podrobněji prozkoumán v kapitole 1.3.2 v souvislosti s práci Rogera Silverstona.  

 Je třeba podotknout, že s vyobrazováním cizího utrpení je možné se setkat napříč žánry – 

ačkoli se tato práce zaměřuje na reklamu a obecně marketingovou komunikaci neziskových 

organizací, tato vyobrazení jsou přítomná i v televizních zprávách, dokumentech, či umění. Také je 

třeba si uvědomit, že pohled na násilí a utrpení se liší napříč kulturami (Höier, 2004, s. 516). V této 

práci tedy pro přehled pojednáváme zejména o tom, jak daná vyobrazení vnímá západní publikum.  

 Reklamy na neziskové organizace mají tendenci vyobrazovat utrpení, aby si získaly nejen 

pozornost, ale také soucit diváka a následnou monetární či jinou podporu. Proto často vyobrazují 

intenzivní scenérie. „Lov dramatických výjevů pohání fotografickou obec; to je ve společnosti, v 

níž se stal šok primárním podnětem ke konzumu a zdroji hodnoty, normální” (Sontag, 2003). Tento 

výrok o fotografické obci je zároveň přenositelný na současnou reklamní tvorbu, která je právě 

podle Susan Sontag často stejně ambiciózní, pohoršující, ironická a přepychová jako fotografie 

umělecká (Sontag, 2003). V době přehlcenosti reklamními sděleními agentury hledají způsob jak 

šokovat i v neziskovém sektoru.  

 Druh reklamy, o kterém pojednává tato práce, vyobrazuje zranitelné (vulnerable others). 

Jedná se o lidi žijící v problematických oblastech, kteří potřebují pomoc diváků. Neziskové 

organizace nejčastěji vyobrazují takzvanou ideální oběť – tou se ve výzkumu Birgitty Höier ukázaly 

být děti, ženy a senioři. Když se diváci naopak setkali s vyobrazením trpících mužů, často vůči nim 

měli výhrady. Tento jev je zapříčiněn pravděpodobně společenskou konvencí západního světa, že 

právě muži se musí obětovat pro bezbranné a slabší. Höier tento jev ukazuje na příkladu muže v 

uprchlickém táboře v Makedonii, jehož video, ve kterém pláče a žádá o přesun do Norska, bylo 

sdíleno na internetu. Respondenti ve výzkumu muže osočovali ze špatného chování a dokonce 

sobeckosti  (Höier, 2004, s. 521-522). 

 Ukázkou tzv. ideální oběti je například dítě na Obrázku 1. Toto vyobrazení zároveň ilustruje 

druh reklam, o nichž pojednává tato práce, tedy vyobrazení vzdáleného utrpení. Obrázek zveřejnila 

organizace WHO Yemen na svém twitterovém účtu. Na fotografii je vyobrazeno podvyživené dítě, 

vizuál pak doprovází texty „2,2 milionů dětí v Jemenu trpí závažnou podvýživou” a „400 000 trpí 
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kritickou akutní podvýživou” (WHO Yemen, 2018). O dítěti zde nejsou žádné dodatečné informace. 

Chlapcův zrak směřuje přesně do čočky fotoaparátu, což vyvolává pocit, že hledí přímo na diváka. 

Dítě je položeno na stole a je podrobováno zdravotní prohlídce. Je zde vidět ruka doktora, který mu 

kontroluje srdeční činnost. Chlapec na fotografii má uvolněnou kůži a je na první pohled zřejmé, že 

je ve špatném zdravotním stavu. 

 Tento chlapec reprezentuje 2,2 milionu dětí, jimž se nezisková organizace snaží pomoci. 

Znamená to však, že právě on jako jedinec reprezentuje celý obsáhlý problém. Zde vzniká paradox, 

o němž se zmiňuje Luc Boltanski – reklamní vizuál musí být konkrétní, aby v divácích vyvolal 

emoce potřebné k monetární podpoře, zároveň však fotografie pojednává o celé mase lidí. Jeden 

člověk v tu chvíli vlastně zastupuje miliony trpících lidí. Divák musí mít pocit, jako by s trpícími 

fyzicky byl, „jako kdyby se mohl dotknout jejich ran a slyšet jejich nářek” (Boltanski, 2004, s. 12). 

V tomto vyobrazení je tedy potřeba miliony lidí vměstnat do jednoho, který si ale zároveň musí 

udržet svou jedinečnou identitu, aby bylo vyobrazení autentické. 

 Pojetí neziskové reklamy je v těchto případech zásadní, protože jde o jeden z mála 

momentů, kdy se západní divák setká se zranitelnými v mediálním prostoru. Právě na způsobu 

jejich vyobrazení záleží, zda se západní společnost o problémy bude zajímat. Organizace musí 

ukázat, že problém stojí za pozornost veřejnosti a (nejen) její finanční podporu (Chouliaraki, 2006, 

s. 7-8). Vše okolo neziskové reklamy souvisí s emocemi diváků, právě těm se budeme věnovat v 

následující kapitole. 
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1.3 Emoce v reklamě neziskového sektoru 
 Podle Xu (2017, s. 559) je role emocí v morálních otázkách (například v zapojení v 

problematice utrpení ve světě) velmi málo prozkoumaná. Je tomu tak, protože morální otázky jsou 

vždy spíše orientované směrem k filosofii než psychologii. Robin Nabi (2010, s. 153-159) 

definovala emoce jako „psychologický konstrukt sestávající z pěti částí – kognitivního vyhodnocení 

situace, fyziologického komponentu vzrušení, subjektivního pocitového stavu, motivující složky 

(která zahrnuje intenci a připravenost jednat) a tělesného vyjádření” (Nabi, 2010, s. 154). Jde tedy o 

spontánní a nedobrovolný tělesný fenomén, který doprovázejí fyziologické reakce. Emoce 

vyvstávají většinou nahodile nebo přímo proti naší vůli a je velmi těžké je regulovat. Zároveň 

mohou mít motivační vlastnosti a být tedy podnětem k akci (Blasi, 1999, s. 2-6).  

 Pro účel práce se autorka zaměří na emoce morální, tedy ty, které jsou spojené s externím 

faktorem, jako je například blahobyt a sociální situace jiných (Haidt, 2003, s. 276). Tyto emoce jsou 

vztaženy k druhým lidem a týkají se oblasti citů – konkrétně těch meziosobních. Mohou být 

přirozeně pozitivní i negativní. Jak bylo již zmíněno, emoce mají potenciál býti hybnou silou 

lidských činů. Právě to, zda tyto morální emoce přijmeme a jak na jejich základě budeme jednat, 

vypovídá podle Aristotela a Ricœura o dobře či špatně utvořeném charakteru jedince (Čapek, 2016, 

s. 152). Důležitým faktorem je, zda je emoce orientovaná na sebe samého, nebo na ostatní (self-

oriented či other-oriented). V kontextu nekomerční reklamy bychom se měli snažit o vyvolání 

emocí soustředěných na ostatní, které „…nás dávají do souvislostí s jedincem v rámci 

společenského kontextu” (Aaker & Williams, 1998, s. 242). 

1.3.1 Problémy s terminologií  

 Mezi terminologicky problematické emoce, které je třeba vymezit, patří z angličtiny 

compassion, sympathy a empathy. Compassion i sympathy se do českého jazyka překládají jako 

soucit, v anglickém jazyce se však tyto dva termíny značně liší (Jeffrey, 2016, s. 448). Pro účely 

práce autorka pojmenovala sympathy jako soucit a compassion jako sounáležitost.  

 Jak správně poukázali ve své práci Ana Soto-Rubio a Shane Sinclair (2018, s. 1428), tyto 

termíny všichni používáme, ale nikdo z nás vlastně přesně neví, co znamenají – resp. někteří v nich 

nevidí rozdíl, jiní je vnímají úplně jinak než ostatní apod. Odlišnost těchto emocí je i v českém 

jazyce nejasná a různá slova se často překrývají ve svém významu. Jak napsala ruská akademička 

Anna Gladkova, tato problematika je rozebírána zejména v anglickém jazyce a dlouho byl opomíjen 

8



fakt, že jiné jazyky a jiné kultury mají odlišné způsoby vytváření těchto pojmů a odlišování těchto 

emocí (2010, s. 267). Proto v této sekci definuji základní termíny stěžejní pro tuto práci a rozdíly 

mezi nimi. Právě tyto emoce budou důležité pro otevřené kódování ve výzkumné části a pro 

navázání na existující teorie, o nichž tato práce pojednává. 

1.3.2 Empatie (empathy) 

 Empatie je zjednodušeně sloučení našich pocitů s pocity druhého člověka. Tento jev probíhá 

nedobrovolně a nevědomě a skládá se z kognitivních elementů (chápání pocitů druhého) a 

emocionálních elementů (paralelní emocionální reakce) (Edson Ecalas & Stern, 2003, s. 567; 

Bennet, 1997, s. 219). Predispozice k empatii se opakovaně ukázala jako důležitý faktor v 

altruistickém chování, je však těžké předem určit, zda se nám empatii v divákovi podaří vyvolat 

(Bennet, 1997, s. 219). Vědci se obecně shodují, že empatie napomáhá k nezištnému dobrodiní 

(Reilly, 2008, s. 32-33; Xu, 2017, s. 557; Bennet, 1997, s. 219), otázkou však zůstává, proč. Někteří 

si myslí, že empatie vzbuzuje sounáležitost a proto zvyšuje šance, že člověk vykoná altruistický čin, 

jiní zase věří, že když cítíme s někým, kdo trpí (tudíž sami nějakým způsobem trpíme), tak sobecky 

konáme dobro, abychom se zbavili nepříjemného pocitu (Bennet, 1997, s. 219). Při cítění empatie 

však není akce pravidlem. V roce 2017 byl publikován výzkum sedmi kanadských vědců (z nichž 

většina byla z univerzity v Calgary), kteří si dali za cíl zjistit, jak vnímají pacienti s pokročilým 

stádiem rakoviny projevy empatie, soucitu a sounáležitosti ze strany lékařů. Pacienti vnímali 

empatii pozitivně, ale poukazovali na to, že nemusí nutně vyvolat akci ze strany zdravotníků 

(Beamer a kol., 2016, s. 446). Empatie vytváří emocionální pouto a identifikaci mezi trpícím a 

člověkem, který s ním cítí (Chouliaraki, 2013, 192). Jedná se o emoci soustředěnou spíše na druhé, 

tedy other-oriented. 

 Neziskové organizace využívají empatii často k vytvoření anticipační viny. To je emoce, 

kterou vzbudíme dle výzkumu Debry Basilové a kol. za dosažení dvou klíčových podmínek – 

musíme u diváků vzbudit empatii a zároveň přesvědčení o jejich schopnostech situaci změnit. 

Jakmile má divák pocit, že se situací nedokáže nic dělat, často začne situaci popírat či jinak 

argumentovat (2008, s. 1-18). 
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1.3.3 Soucit (sympathy) 

Soucit je vnímán jako uvědomování si pocitů ostatních a chápání situací, v nichž se nacházejí, aniž 

by divák tyto pocity a situace sám přímo prožíval. Nechává si při jeho cítění tedy odstup, což mu 

pomáhá vnímat situaci objektivněji (Edson Ecalas & Stern, 2003, s. 567). Soucit je mezi empatií a 

sounáležitostí dle několika výzkumů nejblíže lítosti (Jeffrey, 2016, s. 448; Beamer a kol., 2016, s. 

440). Právě z průzkumu s nemocnými pacienty, jenž byl zmíněn v předešlé kapitole, vyplývá, že 

lidé nevnímají soucit příliš pozitivně. Dokonce jim připadal až neupřímný. 

 
Účastníci soucit vnímali jako mělkou a povrchní emoci, která se typicky projevuje u doktorů, 
kteří si chtějí zachovat odstup mezi sebou a situací pacienta… I když soucit často zahrnoval 
starostlivá slova a gesta, byl popsán jako neupřímný a odcizený (Beamer a kol., 2016, s. 443). 

1.3.4 Sounáležitost (compassion) 

 Jedná se o „rozšíření naší péče na druhé” (Beamer a kol., 2016, s. 443). Právě sounáležitost 

je dle zkoumané literatury jakožto mezilidská emoce vnímána zdaleka nejpozitivněji, a to jak z 

filosofického a psychologického hlediska, tak i z biologického. Dle neuroplastického výzkumu 

Olgy Klimenski se při pocitu sounáležitosti aktivují v mozku pozitivní centra spojená s láskou, 

odměnou a spojením, zatímco třeba u empatie jsou aktivována zároveň i některá centra negativních 

emocí, jako například averze (tamtéž, s. 445). „Sounáležitost je (zároveň) nejméně spojována s 

povinností či současným mentálním stavem pozorovatele“ (tamtéž). Je také základním stavebním 

kamenem buddhismu, jehož myšlenkou je, že stejně tak, jako sebe chráníme před životními 

strastmi, měli bychom chránit ostatní – stejně jako sami nechceme trpět, tak nechceme, aby trpěl 

kdokoli jiný (Reilly, 2008, s. 12-13). V Tibetské knize života a umírání od Sogyala Rinpoche, která 

popisuje morální strukturu buddhismu, je jasně uvedeno, že abychom dosáhli pocitu sounáležitosti, 

musíme vědět, že jsou všechny bytosti stejné a trpí tedy stejným způsobem. Zároveň k nim musíme 

mít respekt a nepovyšovat se nad ně (Rinpoche in Reilly, 2008, s. 21). Schopenhauer píše: „Je to 

jednoduše a výhradně sounáležitost, která je pravým základem vší dobrovolné spravedlnosti a 

opravdové laskavosti a dobroty. Jen pokud čin vychází ze sounáležitosti, dá se mu přikládat morální 

hodnota” (Schopenhauer, 1995, s. 144). 

 Dle některých akademiků je jednodušší vyvolat sounáležitost vůči lidem, kteří jsou divákům 

podobní. Pro účel zkoumání tohoto jevu vytvořil Robert Cialdini koncept one-ness (Cialdini a kol, 

1997, s. 481–494), který měří, jak moc si jsou podobni diváci s člověkem, vůči kterému mají něco 

cítit. Cialdini opravdu našel korelaci, kdy diváci se sobě podobnými lidmi cítili větší sounáležitost a 
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ochotu jim pomoci. Řešení tohoto problému nabízí pak Hoffman, který píše, že pokud veřejnosti 

ukážeme, že všichni sdílíme stejné problémy napříč kulturami a že na ně reagujeme stejným 

způsobem, podpoříme pocit jednotnosti (Hoffman, 2000, s. 294–295). 

 Ve výzkumu s těžce nemocnými pacienty se ukázalo, že sounáležitost vnímají skrze malá 

laskavá gesta, spíše než skrze velké a okázalé činy (Beamer a kol., 2016, s. 444), o stejném jevu pak 

píše Hannah Arendt: „…sounáležitost není němá, ale její jazyk se skládá z gest a stabilní 

podpory” (Arendt, 1990, s. 86). Arendt vnímá sounáležitost jako intimní pocit, který smaže 

mentální prostor mezi dvěma lidmi. 

Sounáležitost, podobně jako láska, odstraní vzdálenost, která existuje v každém mezilidském 
styku. A pokud ctnost říká, že je vždy lepší trpět, než konat zlo, pak sounáležitost ve své úplné 
upřímnosti a dokonce naivitě říká, že je jednodušší trpět, než vidět trpět ostatní. Tím, že odstraní 
vzdálenost mezi lidmi, jejíž přirozenou součástí je politika a celá doména human affairs, 
zůstává pak politicky irelevantní a bez důsledků (tamtéž).  

Arendt věří, že tato emoce nemůže být vyvolána vůči celé mase lidí a tím pádem nikdy nemůže 

vstoupit na trh a být podnětem pro změnu v celosvětovém politickém měřítku. Sounáležitost se 

nedokáže vyrovnávat s komplexními problémy jako jsou dlouhodobá vyjednávání a procesy práva a 

politiky, ve kterých musíme dělat kompromisy. S tím se pak dokáže vyrovnat solidarita, na níž se 

práce zaměří v následujících kapitolách. Pokud se divák pokouší o sounáležitost s celou skupinou, 

pocítí pravděpodobně její „perverzi” – lítost (Arendt, 1990, s. 86-89). Na druhou stranu se 

neziskové organizace mohou zaměřit na pomoc konkrétním jedincům – v takovém případě hraje 

sounáležitost klíčovou roli. 

1.3.5 Lítost (pity) 

 Podle autorů jak z oblasti psychologie, tak filosofie, se jedná o emoci, kdy na druhého 

shlížíme shora a která vytváří spíše rozdíly, než že by lidi spojovala. Jak napsala Hannah Arendt ve 

své knize On Revolution: „Lítost, ač vnímána jako projev ctnosti, má ještě větší vlohy pro krutost 

než krutost samotná” (Arendt, 1990, s. 89). 

 David Hume definoval lítost vůči trpícím jako psychické nepohodlí, které má za důsledek 

přirozeně vzbouzet nenávist (Hume in Reilly, 2008, s. 25). Lítost není příjemná emoce a často má 

na svědomí dehumanizaci těch, jež nezisková organizace reprezentuje a selhává v jejich důstojném 

vyobrazení (Chouliaraki, 2011, s. 364–365). Divák trpící nevnímá jako sobě rovné, jde o emoci s 

pachutí arogance, blahosklonnosti a strachu. Není výjimkou, že si člověk pomyslí „ještě že se toto 
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neděje mně“ (Rinpoche in Reilly, 2008, s. 21). Lítost se nás nijak hluboce nedotýká – při jejím 

vzbuzení máme pocit, že se situací nemůžeme mnoho udělat, což nám dává prostor pro okázalé 

emocionální výlevy, které však nemají dlouhé trvání a nevedou k akci. Jednou z charakteristik 

lítosti je to, že je pomíjivá – buď musí divák jednat hned, nebo už pak pravděpodobně nejedná 

nikdy (Boltanski, 2004, s. 47–48). 

Lítost je možné cítit vůči velké mase lidí, proto je zároveň možné s ní vstoupit na trh (Arendt, 1990, 

s. 89). To je důvodem, proč je v neziskové reklamě používána. V očích lítosti si však lidé nejsou 

rovni: 

Lítost se nedívá na šťastné a strádající, na silné a slabé, stejným okem. Bez existence trpících by 
nemohla existovat, a je proto na slabých závislá… Lítost jakožto sentiment může být využita 
pro vlastní potěšení, a téměř automaticky vede ke glorifikaci utrpení druhých (tamtéž). 

Arendt je zároveň se svým pojmem politiky lítosti (politics of pity) jedním z klíčových autorů v této 

oblasti (Boltanski, 2004, s. 8). Samotné politice lítosti se věnuje práce v kapitole 1.3.1.  

 Lítost může být občas mylně zaměňována za sounáležitost, pokud divák začne masu lidí 

vnímat jako jeden celek a nechá se emocí uchvátit. O opravdovou sounáležitost však nejde, protože 

emoce je stavěná na mylné premise, že můžeme stovky tisíc lidí vměstnat do jednoho celku 

(Arendt, 1990, s. 94).  

1.4 Etické aspekty vyobrazení utrpení v reklamě neziskového sektoru 

Etika vyobrazení se týká zaprvé mocenských vazeb ve společnosti a jejich morálně-politických 
reakcí, a zadruhé způsobů identifikace s těmi, kdo trpí. Vyobrazení utrpení vypovídají o nás 
samotných jako o morálních činitelích a o tom, jakým způsobem se k nim postavíme (Blaagaard 
& Chouliaraki, 2013, s. 254). 

 

Zde je třeba podotknout, že etická reflexe vyobrazování utrpení v médiích je v akademickém světě 

relativně novým fenoménem. Za většinou akademických prací v souvislosti s tímto tématem stojí tři 

hlavní autoři – Roger Silverstone, Lillie Chouliaraki a Luc Boltanski. Právě oni přišli s teoriemi, 

které Ong označuje za „dramatickou morálně-etickou změnu v mediálních studiích” (2009, s. 449). 

 Pro zkoumání etiky vyobrazení utrpení v reklamě, je nejprve třeba podrobit kritickému 

rozboru celý mediální svět a jeho dopady na společnost. Jsou to právě média, skrze která se k 

divákům dostávají fotografie a jiná vyobrazení trpících. V západní společnosti není výjimkou, že 
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takové výjevy sledují diváci například v televizi z pohodlí domova. Diváci si u sledování utrpení 

vaří, hrají hry na telefonu nebo tráví čas na sociálních sítích. Tento přístup může mít mimo jiné za 

následek (jak se později ukázalo i ve výzkumu k této práci), že jsou lidé více apatičtí a cyničtí; že 

jsou zvyklí vídat strádající během běžného dne. Je také důležité položit otázku – nechají televizi 

běžet, či ji raději jedním tlačítkem vypnou a vyhnou se tak pohledu na utrpení? Jsou to právě 

technologie, kterými se zabývá Roger Silverstone ve své práci a na které následně klade důraz i 

Lilie Chouliaraki ve své knize.  

 Co rozhoduje o akci či netečnosti diváka, je, jakým způsobem se dokáže nezisková 

organizace prodat. V naší společnosti (na úrovni jednotlivých občanů) neexistuje systematická 

snaha pomoci zranitelným. Zároveň se nedaří ve veřejné debatě dlouhodobě udržet téma 

problematických oblastí (zejména těch, které jsou od nás geograficky vzdálené). Nikdo lidem 

neříká, co je dobré a co je špatné, co by měli a neměli dělat. Tím, že diváky organizace vystaví 

výjevu utrpení, je zapojí do narativu (Silverstone in Chouliaraki, 2006, s. 5–10).  

 Dalším etickým problémem je v tomto ohledu samotný hlas trpících. Ve vyobrazení na 

Obrázku 1 nemá chlapec vůbec žádnou možnost mluvit za sebe, prezentovat se sám. „Zapojení 

hlasu trpícího je zásadní pro proces zlidšťování (humanizace), protože vnímání lidskosti u druhých 

není samozřejmostí, ale musí být aktivně formováno skrze správnou prezentaci 

strádajících“ (Chouliaraki, 2013, s. 193). Právě humanizace, lidskost, by měla být zásadní při 

vyobrazování druhých. 

 „Fotografie bolesti a zvěrstev vyvolávají odezvu – volání po míru, volání po odplatě. Nebo 

třeba jen rozčarování, že se takové věci opravdu dějí” (Sontag, 2003). Sontag věnovala tématu 

utrpení celou knihu. V ní poukazuje na fakt, že toto téma bylo vždy předmětem zájmu umělců, 

stejně jako například nahota; fenomén pak ilustruje mimo jiné na středověkých uměleckých dílech 

křesťanských malířů. Pasivní okukování (Sontag to nazývá voyerstvím) není podle ní z mnoha 

pohledů morálně správné a může vést k různým nepříjemným důsledkům. Sama pak dokonce 

navrhuje, že by možná měla být takováto vyobrazení dostupná jen těm, kteří jsou přímo schopni 

utrpení odlehčit nebo ke vzdělávacím účelům (tamtéž).  

 Lillie Chouliaraki, jež byla v této práci již několikrát zmíněna, se věnuje zejména etickým 

aspektům médií a vyobrazování trpících. Napsala články například o uprchlících v Evropě a jejich 

chování na sociálních sítích (Chouliaraki, 2017) a rozsáhle se věnovala rozvinutí konceptu politiky 

lítosti. Z jejích knih je pak pro účel práce třeba zmínit The Spectatorship of Suffering (2006) a The 

Ironic Spectator: Solidarity in the Age of Post-humanitarianism (2013). Právě v této knize 
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představuje postavu „ironického diváka” a koncept „post-humanitarismu”. Ve své práci apeluje na 

to, že:  

Naše morální a politické reakce na fotografie zachycující cizí zranitelnost nejsou pouze otázkou 
osobních přesvědčení či intimních emocí, ale především produktem kolektivní představy o světě, 
o nás a o druhých, kterou tato vyobrazení šíří a legitimizují v západní společnosti (Blaagaard & 
Chouliaraki, 2013, s. 254). 

Autorky poté připomínají, že etika fotografií je zásadní pro veřejné vnímání a morální vzdělávání 

společnosti, a to protože vyobrazení nejen ukazují, jak svět jinde vypadá, ale hlavně protože 

vzbuzují emoce a představy o tom, jak by vypadat měl (tamtéž). Koncept post-humanitarismu, který 

Chouliaraki představila ve své knize, pak znamená odklonění se od trpících a upření pozornosti na 

sebe samé (2011. s. 364). 

1.4.1 Politika lítosti 

 Již zmiňovaný pojem Hanny Arendt se zaměřuje na to, co se stane, pokud chceme 

problematiku osobních emocí přenést na veřejnost – konkrétně do politiky. Pro vyvolání politiky 

lítosti (politics of pity) potřebujeme mluvit o celé mase lidí najednou, což by se nám, jak jsme již 

zmínili, u sounáležitosti nepovedlo. Právě Obrázek 1 proto může sloužit jako názorná ilustrace – 

vyvolává lítost a zároveň mluví o celé mase 2,2 milionu dětí v Jemenu.  

 Politika lítosti má zakotvení v co největší generalizaci, v níž už konkrétní situace 

konkrétních lidí nehrají roli – jde tedy celkově o větší měřítko, o čísla a statistiky. Na druhou stranu, 

pokud chce nezisková organizace vyvolat v divácích sentiment, nemůže se plně obrátit na 

racionalitu. Je třeba pořád udržet alespoň část emocionálního zapojení, které v divácích čísla 

nevyvolají (Boltanski, 2004, s. 11–12). 

 Pokud chce organizace vyvolat politiku lítosti, neměla by zacházet ani do detailů o 

konkrétní situaci. Jde však pořád o estetickou „podívanou” – musí být přesně jasné, kdo jsou oni a 

kdo jsme my, je to politika hierarchická. To v praxi znamená, že podívanou diváci sledují s lítostí, 

ale také s určitou mírou vzdáleného odcizení.  

 Politika lítosti je často využívaná právě neziskovými organizacemi, protože dokáže do určité 

míry získat jednorázové monetární příspěvky diváků. Ačkoli v některých případech vede k 

humanitární pomoci, jejím vedlejším efektem je utvrzování hierarchií a nerovností mezi námi a 
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jimi. Trpící jsou vyobrazeni jako tichá, křehká a prosící masa, která je odevzdána západním 

divákům na milost (Hutchison, 2014, s. 8–13). 

1.4.2 Pozice diváka 

 Byl to Adam Smith, který před přibližně 250 lety přirovnal vztah diváků a strádajících k 

situaci v divadle. Divák se vždy může rozhodnout, zda se na utrpení bude dívat, či ne. I pokud se 

však rozhodne scénu sledovat, jsou si s trpícím stále cizí a vzdálení. Podle Smithe i Davida Huma je 

však tento problém řešitelný, a to lidskou představivostí. Právě ta podle nich dokáže vzdálenost 

překonat (Smith a Hume in Boltanski, 2004, s. 41). Na tuto teorii navazuje pak Lillie Chouliaraki, 

která také tvrdí, že právě představivost by měla být základem morálního vzdělávání na západě. 

Takové vzdělávání by pak mělo vyzývat neoliberální konsenzus tím, že nás bude spojovat se 

vzdáleným světem, který je nám zatím cizí (Chouliaraki, 2013, s. 204–205). 

 Adam Smith ve své práci představil dva druhy diváků, takzvaného obyčejného diváka a 

ideálního diváka. Ten první je normálním divákem, zatímco ten druhý je divákem jak utrpení, tak 

své vlastní reakce a činů, které utrpení vyvolá. Kdyby se sledujícím podařilo stát se ideálními 

diváky, byla by šance vytvořit rovnováhu a zkombinovat objektivismus a morální zapojení, což by 

mohlo teoreticky řešit některé z problémů, které tato práce rozebírá (Boltanski, 2004, s. 40–41).   

 Chouliaraki pak ve své knize The Ironic Spectator: Solidarity in the Age of Post-

humanitarianism (2013) představuje ironického diváka dnešní doby, v níž vládne takzvaný 

clicktivismus a kde jsou petice či finanční podpora neziskových organizací součástí rychlého multi-

taskingu za pracovním stolem. Žijeme v době, kdy lidé vyjadřují emoce vůči zranitelným 

obyčejným tweetnutím, které stejně tak používají například na oznámení světu, že byli na koncertě 

oblíbené celebrity. Jde o odklonění od lítosti k ironii, která už není vedena přesvědčením, ale 

volbou diváka. Není to o ostatních, je to o nás a o našem životním stylu (Chouliaraki, 2013, s. 178).  

Ironická rétorika apeluje a spoléhá na různé formy sémiotické juxtapozice, která vytváří 
vzdálenost mezi naší privilegovanou existencí a chudobou na jihu. Tu nás nutí reflektovat ne 
skrze morální argumentaci, ale skrze afektivní odcizení (Chouliaraki, 2013, s. 176).  

To v praxi znamená, že se divák soustředí na rozdíly mezi sebou a strádajícím a tyto dva světy 

porovnává. Ideální ukázkou ironické reklamy jsou Obrázky 2A a 2B, na nichž jsou v rámci 

kampaně Člověka v tísni vyobrazeni lidé v Africe s drahými produkty. Na první fotografii je 

vyobrazena žena s luxusní kabelkou, vedle níž je nápis „KABELKA €32“ a pod ním „Jídlo na celý 
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týden €4“ (Adeevee, 2007). Na druhé fotografii leží pak muž držící kosmetický produkt a vedle něj 

divák vidí „VODA PO HOLENÍ €35“, „Základy na nový domov €6,50“ (tamtéž). Tyto vizuály 

Člověka v tísni divákovi tedy říkají, že zatímco si ve své západní realitě koupí jednu kabelku či 

vodu po holení, mohl by nasytit někoho v Africe na celých osm týdnů nebo postavit více než pět 

domovů. To v divácích vytváří nový druh vzdálenosti – ten mezi jejich morálními hodnotami, 

svědomím a životním stylem. Místo na trpícího se zraky přesunou do nastaveného zrcadla, což je 

jistě důležité, ale trpícímu tak neziskové organizace berou na pomyslném pódiu veškerý prostor. 

Ironický divák je narcista – nepřemýšlí nad problémy jako nad celkovými otázkami okolo 

nespravedlnosti, ale přemýšlí nad sebou samým. Tím pádem pak tato vyobrazení nemají moc 

posunout diváky za hranice západní společnosti a vyvolat princip solidarity (Chouliaraki, 2013, s. 

191–192).  

 Diváci si tedy často pomyslí, jak je „bizarní”, že mají drahé telefony a vyhazují spoustu 

jídla, zatímco jinde desetitisíce lidí denně umírají hlady a žízní (The World Counts, 2020). V tomto 

porovnávání však zdaleka nejde o vyvolání sounáležitosti či jiné pozitivní emoce – tento fenomén 

naopak vytváří obrovské odcizení. Diváci mezi sebou a trpícími hledají to, co je rozdílné, ne to, co 

je spojuje. Ironie dělá ze solidarity osobní konzumní rozhodnutí, což „nakonec podporuje, spíše než 

zpochybňuje existující mocenské vztahy mezi západem a zranitelnými v problematických 

oblastech“ (Chouliaraki, 2011, s. 364). Vyobrazovaní strádajících nezahrnuje jejich lidskost.  

 Chouliaraki vysvětluje ironii nejen jako kulturní charakteristiku naší doby, ale zároveň jako 

„ambivalentní politický projekt silně zakořeněný v neoliberálním kapitalistickém duchu 

doby” (Chouliaraki, 2013, s. 173). Tuto ironii můžeme pozorovat nejen v komunikaci neziskových 
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organizací (viz. Obrázky 2A a 2B), ale například v komunikaci celebrit. Ty jsou skvělým příkladem 

ironické doby – jezdí do Afriky, fotí se tam se zranitelnými a obsah pak přidávají z 

pětihvězdičkových hotelů na sociální sítě. 

  

1.4.3 Potenciální reakce diváků 

 Vyobrazení utrpení v neziskovém sektoru může způsobit dvě reakce (rozhodne-li se divák 

vůbec jednat) – placení a mluvení.  

 Nejprve se práce zaměří na řeč, kterou je v tomto kontextu myšlena řeč na politické úrovni – 

vyjadřování se na veřejnosti a rozšiřování povědomí o problému, což by mělo v ideálním případě 

vést ke změně v rámci demokratického systému. Podle Boltanskiho tento jev začíná u každého v 

hlavě tichým monologem, který by později měl přejít v řeč na veřejnosti, v takzvané veřejné říši 

(public realm). S konceptem veřejné říše přišla v návaznosti na uspořádání starověkého Řecka 

Hannah Arendt. V ideálním případě jsou si v této veřejné říši navzájem všichni rovni a řeší v ní 

společenské a morální problémy formou diskuze. Podle Arendt je pouze v této říši možné býti 

plnohodnotně člověkem; jen pokud se lidé zaobírají věcmi veřejnými a politickými (Arendt, 1998, 

s. 22–28). Tento postoj navazuje na Aristotela, který v rámci svého konceptu dobrého života 

apeloval na politické a morální naplnění a který vnímal všechny mezilidské vztahy právě v rámci 

politiky a morálky (Sherman, 1991, s. 30).  

 Pokud si vybere divák cestu řeči, je zásadní, aby se sám považoval za relevantní hlas ve 

veřejném prostoru. Důležitým faktorem je také to, jakým způsobem problematiku komunikuje 

(zejména při popisu strádajících). Obecně až příliš realistická vyobrazení v konverzaci či při 

přednesu k publiku vzbuzují v lidech odpor a nechuť. Dalším problémem je, že pokud lidé mluví o 

osobní zkušenosti s cizím utrpením – o své pozici diváka – tak by se měli pokusit zachovat lidskost 

druhé osoby. Proto nemohou trpícího popisovat jako pouhý objekt, jako když reportér mluví o 

chátrajícím mostu či novele zákona. Toho se dá docílit tak, že popíší danou situaci a zároveň 

představí své emoce při jejím sledování, tedy pokud se stanou ideálním divákem Adama Smithe. 

Klíčová je v tomto přístupu introspekce, kdy řečník popisuje, co viděl a cítil ze třetího úhlu 

pohledu. Jen tak může předat nejlepší možné sdělení dalším. Zároveň je tímto způsobem strádající 

sám zapojen do příběhu, což boří mentální vzdálenost a částečně vyrovnává pozice obou aktérů. 

Tím se dá přiblížit k patřičné vzdálenosti (které se bude práce věnovat v následujících kapitolách) – 

najednou je v příběhu zahrnuta i západní realita. Důležité je však vybalancovat, do jaké míry mluví 

řečník o sobě samotném a svých pocitech a do jaké míry o těch druhých, kteří by pořád měli být 

hlavní prioritou v příbězích.  

17



 Popis utrpení ze strany diváka a sdílení informací o různých problémech ve světě může být 

veřejností napadnutelné, pokud řečník nemá podložená fakta. Vždy je důležité si předem zjistit 

všechny informace – ať už ty politického charakteru či ty o humanitární pomoci. Dalším faktorem 

je věrohodnost a konzistence v chování. Pokud se vyjadřované emoce a názory neslučují s činy 

řečníka, tak může být snadno napadnutelný. Pokud mluví například o ekologii a pak cestou z 

přednášky vyhodí tři igelitové tašky do směsného odpadu, může být jednoduše zpochybněna jeho 

integrita a jeho hodnoty, což odradí veřejnost. Řeč bývá zároveň problematická, protože nikdo 

přesně neví, kolik řečníka stojí a co pro ni kdo musel obětovat. Má však pořád potenciál být 

hybatelem ve společnosti (Boltanski, 2004, s. 35–45). 

 Reakce placením je v mnoha směrech také problematická. První komplikací bývá, že cesta 

peněz je pro diváky relativně abstraktní a že často neví, zda jejich finance opravdu doputují k 

trpícím. O tom se například rozmluvila jedna respondentka z rozhovoru: „Je to takový, že pošleš 

nějaký peníze na nějakej účet a bůh ví, co se s tim stane a jak se využijou…“ (Emma).  

 Pokud se podíváme na radikálnější kritiky naší společnosti, tak například slovinský filosof 

Slavoj Žižek považuje reakci placením za narcistický čin takzvané kapitalistické subjektivity, v níž 

jsme dotčeni jen velmi povrchně a peněžně přispíváme jen proto, abychom si od sebe trpící udrželi 

dosti daleko (Žižek in Höier, 2004, s. 528). Zároveň se ve výzkumu Denise Arnetta, Steva Germana 

a Shelbyho Hunta ukázalo, že někteří lidé cítí vyloženě pýchu poté, co přispějí na neziskovou 

organizaci (Arnett, German, & Hunt, 2003, s. 89–105). Pokud se lidé rozhodnou peníze opravdu 

poslat, mohou čelit podobným kritikám: 

Upřímná oddanost a závazek dárce je skryt za neosobním charakterem média, které 

dárce běžně používá například k nákupu rýžovaru či dovolené. Proto je placení často 

odsuzováno jako jednoduchý únik, kdy se pouze lacině zbavíme pocitu viny a 

povinnosti bez opravdové angažovanosti v situaci trpícího. Peníze odchází daleko, ale 

dárce je nenásleduje. Pouto mezi ním a trpícím je minimální a abstraktní (Boltanski,  

2004, s. 18). 

Tento jev se následně řeší například dopisy mezi dárci a dětmi. 

 Řeč i placení jsou dva druhy akce. Jaké pocity k těmto činům však vedou? To je problém 

velmi komplexního charakteru. Vyobrazení utrpení v divácích často vzbuzuje pobouření – pokud 

jde o morálního diváka, který má pocit, že situaci nemůže odlehčit, není výjimkou, že se v něm 

vzbudí vztek. V případě, že jde o utrpení, které je od diváků tisíce kilometrů daleko, bude mít 
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reakce ze vzteku čistě verbální charakter, není totiž možné využít fyzické násilí. Divák se zároveň 

bude snažit najít viníka, který by byl za utrpení zodpovědný a toho osočit. V tu chvíli ho nezajímá 

tolik strádající samotný jako hledání právě onoho viníka. Autoři mediálního výstupu mohou viníka 

buď představit nebo nechat na divákovi, aby se sám rozhodl, kdo za situaci může. Spousta 

problémů je však natolik komplexních, že nelze jednoduše ukázat na konkrétního člověka a toho 

obvinit. Diváci pak často za viníka označují celý systém (což se ověřilo při rozhovorech ve 

výzkumné části této práce), čímž vzniká zajímavý paradox – samotní diváci totiž v tomto systému 

pořád fungují a podporují ho (například placením daní), ale zároveň mají pocit, že bojují za trpící 

(tedy proti němu).  

 Obvinění často vede k reakci mluvením a jak víme, mluvení bývá často kritizováno jakožto 

„prázdná slova“. Veřejné nařčení však může být pořád ukázkou plné oddanosti pro věc, a to 

zejména v zemích, kde se nedbá na dodržování lidských práv a kde nefunguje svoboda projevu 

(Boltanski, 2004, s. 57–75). Tam totiž vystoupení proti politikovi či systému může znamenat vážné 

následky pro toho, kdo se k němu uchýlí, je tedy vidět přímá oběť, kterou se řečník rozhodl 

podstoupit. Například za komunistického Československa bylo takové nařčení velmi odvážným 

činem, zatímco dnes to dělají na sociálních sítích lidé každý den.  

 U diváků se mohou projevit i negativní a odmítavé reakce na vyobrazení vzdáleného 

utrpení. Jednou z těch nejčastějších, která se projevuje zejména u vysoce citlivých lidí, je tendence 

vyhýbat se nepříjemným vyobrazením (Bennett, 1997, s. 219). 

 Další z reakcí může být atrakce k „chudákům”, a to nejen jako touha po moci, kdy v této 

situaci my jsme na výši, ale zároveň může pro některé být atraktivní samotná dehumanizace 

ostatních (Höier, 2004, s. 524). Podívanou si také může divák užít pro vlastní potěšení, což je 

sobecký způsob voyerství, který v nás vyvolává „fascinaci, hrůzu, zájem, nadšení či 

potěšení“ (Boltanski, 2004, s. 21). Řeč či placení také nenastanou v případě, že divák odmítne 

informace považovat za pravdivé – to se může dít, pokud není schopen pravdu ustát (což opět 

nastává u silně empatických jedinců).  

 Lidé také mívají tendence po zhlédnutí vzdáleného utrpení kritizovat samotné neziskové 

organizace. Na tento fenomén upozornil ve svém výzkumu například Martin Scott, jehož 

respondent po zhlédnutí zpráv ohledně války v Gaze začal televizní stanici osočovat z propagandy 

(Scott, 2014. s. 12).   

 Dalším jevem v této oblasti je, když se diváci stanou jednoduše imunní vůči vyobrazenému 

utrpení. Podle Scottova výzkumu se tento jev projevoval zejména u mladších diváků. To má 

spojitost s compassion fatigue (únava ze soucitu; dochází k ní, pokud se s emocionálně náročnými 
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situacemi divák setkává tak často, že je přestane plně vnímat) (Höier, 2004, s. 526). Ve výzkumu M. 

Scotta došlo dokonce na osočování samotných trpících v tom slova smyslu, že do nich západ 

investuje peníze a pomáhá, jak může, ale oni sami si pomoci nedokáží (Scott, 2014. s. 16).  

 Právě Scottův výzkum je pro agendu této práce zajímavý. Ačkoli sleduje diváky napříč 

různými mediálními výstupy v televizi (ne tedy pouze v reklamě), dokazuje, že rychlé dramatické 

výjevy bez kontextu mají zdaleka nejhorší dopad na diváky, kteří se poté nejčastěji uchylují k 

některým z negativních reakcí zmíněných výše. Nejpozitivnější odezvu pak měly zejména 

dokumenty, ve kterých jsou problémy vysvětlené z historického a politického hlediska a v nichž 

mají i trpící vlastní hlas (Scott, 2014, s. 18).  

 Je také třeba podotknout, že podle některých akademiků mají muži větší tendence zajímat se 

o spravedlnost věci, než o cit; ženy pak bývají více emocionálně zasaženy vyobrazením utrpení 

(Gilligan in Höier, 2004, s. 527; Scott, 2014, s. 12). 

1.4.4 Koncept vzdálenosti Rogera Silverstona 

 Roger Silverstone byl jedním z klíčových vědců v oblasti mediálních studií ve Velké Británii 

a byl také prvním profesorem médií a komunikace na prestižní univerzitě London School of 

Economics (Lynn, 2007, s. 537). Ve své poslední knize Media and Morality: On the Rise of the 

Mediapolis (2007) se zabýval mimo jiné i konceptem, který nazval patřičná vzdálenost (proper 

distance) (Silverstone, 2007, s. 47). 

 Silverstone zkoumá média v rámci jejich etických aspektů a píše, že moderní technologie 

před nás pokládají otázku, co vlastně znamená býti člověkem. Věří, že naše lidskost, to dobré i to 

špatné, se přímo odráží v tom, jaké mediální prostředí vytváříme. Také navrhuje, že medializované 

kulturní prostředí je pro lidi stejně důležité jako prostředí enviromentální (Silverstone, 2004, s. 

440–442). 

 Pokud jde o koncept patřičné vzdálenosti – Silverstone představuje pojem vzdálenost nejen 

jako kategorii fyzickou či sociální, ale také morální. Apeluje zejména na to, že medializované 

obrazy mají tendenci věci polarizovat. Pokud se divák ocitne příliš daleko – v momentě, kdy jsou 

pro něj pojmy, výjevy, informace i lidé úplně cizí a neuchopitelné, nedokáže je vůbec pojmout 

(například proto je pro diváky těžké vidět lidskost u trpícího chlapce na Obrázku 1). V tomto 

případě na trpící nemůže dosáhnout divákova starost, péče ani sounáležitost. V případě druhém, kdy 

je zase přitažen příliš blízko, přestává vnímat jakékoli rozdíly a okolnosti mezi jím a strádajícími. Je 

tak blízko, že strádající od sebe samého nedokáže rozlišit. To mu pak brání vnímat věci alespoň 

trochu racionálně a vidět širší okolnosti, což také není ideální. Čistě na základě emocí totiž není 
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možné pojmout racionální stranu problému, která je pro jeho řešení nepostradatelná (Silverstone, 

2004, s. 444–445). 

 Silverstone přichází s řešením tohoto problému – s patřičnou vzdáleností, „(ta) implikuje a 

zahrnuje hledání informací o druhých lidech a jiných kulturách, čímž divákovi umožní cítit 

pochopení, zodpovědnost a péči, stejně jako mu umožní ten druh akce, který je zaštítěn 

informovaností a racionalitou. Potřebujeme být blízko, ale ne moc blízko; daleko, ale ne moc 

daleko” (Silverstone, 2004, s. 444). Lillie Chouliaraki také vnímá přílišnou blízkost či přílišnou 

vzdálenost jako selhání komunikace. Právě ona se ve své práci snaží najít praktické způsoby, jak 

dosáhnout patřičné vzdálenosti (Chouliaraki, 2011, s. 364). 

 Nejen, že je tedy důležité kriticky vnímat, jak jsou jiní lidé vyobrazeni v médiích, podle 

Rogera Silverstona zároveň není dobré podléhat soucitným pocitům, jež nevedou k žádné racionální 

a smysluplné akci (Silverstone, 2007, s. 47). Navrhuje také pak, že by média měla být vedena 

pomocí etiky pohostinnosti (ethics of hospitality), která zajišťuje, aby byli slyšeni i ti, kteří nedokáží 

být sami hlasití. Apeluje výrazně na to, aby byli slyšeni za jejich vlastních podmínek. To je totiž 

klíčové pro to, aby byl divák i strádající na stejné úrovni a aby bylo docíleno principu solidarity. 

Tím, že za trpící v médiích často mluví západní aktéři, se vytváří jen větší a větší mentální bariéry 

(tamtéž, s. 139). 

 Hlavním cílem Rogera Silverstona tedy bylo zranitelné humanizovat a zajistit, aby byli 

vnímáni lidsky a na stejné úrovni. Obecně se o tento styl komunikace snaží například Unicef na 

svém facebookovém profilu. Příkladem může být například video, v němž se představuje syrská 

dívka Bodoor z jordánského uprchlického tábora v Azaqu. Bodoor uprchla se svou matkou a 

sourozenci před válkou a ve videu ukazuje, jak takový život v uprchlickém táboře vypadá. Divák se 

o ní během dvouminutového videa zároveň dozví velké množství informací – například to, že ji 

baví škola, zejména věci týkající se vesmíru. Bodoor by se totiž chtěla stát první syrskou ženou, 

která uvidí modrou planetu skrze malé okénko vesmírné lodi. Divák vidí, jak rodina jí na zemi, jak 

vypadá místní škola a Bodoor mu také představí svou matku a sourozence. Toto je dle teoretického 

vymezení i autorčina názoru ideální příklad patřičné vzdálenosti a vyobrazení, o něž by měly 

neziskové organizace usilovat. Komplikací pak je, že ne vždy mají organizace možnost 

komunikovat právě videem, které poskytne divákovi přirozeně nejvíce informací (například na 

outdoor reklamách).  

 Na Obrázku 3 proto autorka představí i statický příspěvek z Jemenu, který komunikuje 

stejnou problematiku jako Obrázek 1, ale jiným způsobem. Jedná se také o příspěvek WHO Yemen, 

tentokrát však na Facebooku.  
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Je na něm vyobrazena podvyživená dívka Muna ve spánku – kromě nemocničního prostředí a 

obvázané ruky po infuzi by člověk však ani nepoznal, že jde o vyobrazení trpícího člověka. V 

popisu je napsané „Dvouletá Muna z gubernie Aden. Muna dostává léčbu v centru WHO ‚byla 

opravdu slabá, když jsme ji sem před týdnem přinesli, její zdraví se však zlepšilo a mně se nesmírně 

ulevuje, že vidím své dítě se uzdravovat.’ říká matka Muny. Děkujeme KSRelief a UAE Aid.“ V 

tomto případě nemá Muna sama hlas, ale divák slyší svědectví ze strany její matky, což mu dává 

více informací a staví to Munu do mnohem humánnější a rovnocennější pozice. Zároveň na 

vyobrazení není vidět přímo drastické utrpení, takže se minimalizuje riziko, že by fotografie 

vzbudila u diváků fyzický odpor. 

1.4.5 Princip solidarity 

 Podle Hanny Arendt může být solidarita vzbuzena utrpením, ale není jím vedena. Jedná se o 

alternativu k lítosti (1990, s. 88). Solidarita funguje stejně tak vůči silným jako slabým. „Oproti 

lítosti by se mohla zdát chladnou a abstraktní, protože je vedena ideami – je vedena k velikosti, cti a 

důstojnosti, spíše než k ‚lásce k lidem’“ (tamtéž, s. 89). Když se řídíme solidaritou, neočekáváme 

nic nazpět, „jde o humanitární přístup par excellence“ (Chouliaraki, 2011, s. 364). Medializace 

solidarity se rozprostírá mezi různé populární žánry. Jejich výstupy nás pak „zvou, abychom 

pomohli zranitelným a pokládají si otázku, jak se tito zranitelní stali objektem našeho posuzování, 

imaginace a akce“ (tamtéž). 
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Obrázek 3: Muna v nemocnici (zdroj: Facebook)



1.4.6 Potenciální řešení 

 Nyní, poté co práce vymezila různá úskalí vyobrazování dehumanizujícího utrpení v 

reklamě, budou představena některá z potenciálních řešení, o kterých se v akademické obci mluví. 

Je třeba podotknout, že záležitost je i nadále velmi komplexní a na problémy výše zmíněné 

neexistuje jednoduché řešení. Existují však teorie, které mají za cíl pozici trpících zlepšit a 

vybudovat solidární přístup, který bude směřovat jak k akci, tak k humánnímu vyobrazování těch, 

kteří potřebují pomoci. 

 Prvním z možných řešení je rozhodně morální gramotnost, o niž mluví zejména Roger 

Silverstone, ale dotknou se jí i mnozí jiní.  

Věřím, že základem této výuky morální gramotnosti by měla být morální agenda, ohledně které 
by se mělo vždy debatovat – nikdy by neměla být zafixovaná, vždy by měla být součástí 
veřejného diskurzu i osobní praxe. Měl by to být morální diskurz, v němž si uvědomujeme svou 
zodpovědnost vůči ostatním lidem ve světě plném velkých konfliktů, tragédií, netolerance a 
lhostejnosti (Silverstone, 2004, s. 440). 

 Lilie Chouliaraki pak přichází s řešením pomocí agonistické solidarity, která by se 

odehrávala v patřičné vzdálenosti, jak ji popsal Roger Silverstone. V agonistické solidaritě je 

hlavním prvkem osobní moralita a navrácení se zpět k hodnotě spravedlnosti. Právě nerovnoměrné 

rozprostření moci by se mělo stát hlavní problematikou v komunikaci a podnětem naší akce na 

pomoc těm, kteří to potřebují. Spravedlnost se pak stává otázkou ve veřejné říši a trpící dostanou 

zpět svůj hlas (Chouliaraki, 2011, s. 364). Nemělo by jít o těžce srozumitelné vysvětlování 

komplexních historických problémů a popis vývoje konkrétních zemí, ale o explicitní vyjádření 

sociálních hodnot. Agonistická solidarita „problematizuje lidskou zranitelnost jako otázku globální 

nespravedlnosti a zároveň vybízí k akci, kolektivní zodpovědnosti a společenské změně. Musíme se 

odklonit od post-humanismu” (Chouliaraki, 2013, s. 195). 

 Luc Boltanski pak doplňuje, že je třeba dostat se jako společnost do stavu, v němž se lidé 

soustředí spíše na veřejné blaho než na vlastní prospěch (Boltanski, 2004, s. 68). Jak bylo již 

zmíněno, výzkum Martina Scotta pak dokázal, že dokumentární filmy měly zdaleka nejpozitivnější 

reakce mezi ostatními formáty, v nichž se tyto problematiky rozebíraly (Scott, 2014, s. 18), možná 

právě ty jsou tedy cestou, jak nejlépe komunikovat světové problémy a nerovnosti tak, aby západní 

publikum pochopilo problematiku do hloubky a aby byl navozen princip solidarity. 
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 V posledních letech se podobné problematiky komunikují také populárními žánry, nejen nv 

knihách a dokumentárních filmech. Připravují se například divadelní hry, filmy či celé výstavy v 

galeriích, které si dávají za cíl zajímavou formou vzdělávat veřejnost. 
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2. Metodologická část  
 Praktická část navazuje na vymezené teorie a zabývá se reakcí diváků na vyobrazení tří 

představených přístupů (vzdálené utrpení, patřičná vzdálenost a ironie). Zároveň odpovídá na 

výzkumné otázky: Jak západní diváci reagují na vyobrazení utrpení? Který z přístupů neziskové 

reklamy vytváří nejrovnocennější vztah mezi divákem a trpícím a má šanci na navození solidárního 

a udržitelného principu podpory?   

 Nejprve zde bude představena metodika kvalitativního výzkumu formou hloubkových 

rozhovorů a následně provedena samotná výzkumná sonda. 

2.1.1 Kvalitativní výzkum 

 Aby autorka mohla správně porozumět emocím diváků a jejich vnitřním motivacím, bylo 

třeba problematiku zkoumat do hloubky. K provedení tohoto výzkumu proto nejprve představila 

respondentům konkrétní vyobrazení a následně pozorovala jejich reakce. 

 Kvalitativní výzkum v oblasti marketingu popsal R. Tahal jako hledání motivů, proč lidé 

dělají rozhodnutí k nákupu či proč mají k značce určitý vztah. Hlavní otázkou v kvalitativním 

výzkumu je tedy proč. V takovém výzkumu se pracuje s jednotlivci či malými skupinami a data se 

následně podrobují obsahové analýze (Trhal a kol, 2017, s. 99–104).  

 Kritéria pro validní kvalitativní výzkum definovali Lincolnová a Guba jako důvěryhodnost, 

spolehlivost a přenositelnost (Lincoln & Guba, 1982, s. 246). Dále pak tato kritéria rozvedl 

Švaříček, Šeďová a kol (2007, s. 32–40). 

1. Důvěryhodnost – Aby byl výzkum důvěryhodný, měl by být podrobován kritice (nejen) vědecké 

komunity. Také by měl přesně popisovat, jakými kroky bylo dosaženo daných závěrů, protože u 

kvalitativního výzkumu nejsou dobré a špatné odpovědi a jeho důvěryhodnost závisí právě na 

způsobu sběru a interpretaci dat výzkumníkem. Důvěryhodnost je možné zvýšit například 

ověřením výzkumu akreditovanými akademiky, vedením deníku či přímými citacemi (tamtéž, s. 

32–35). 

2. Spolehlivost – Spolehlivosti se také jinak říká konzistence či stabilita. To znamená, že by totožný 

výzkum měl při replikaci dojít ke stejným závěrům, pokud se studovaný jev v čase nezměnil. K 

zvýšení spolehlivosti může vědec použít například konzistenci otázek, přepisy nahrávek z 

rozhovorů a konzistenci při kódování (tamtéž, s. 39–43). 
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3. Přenositelnost – Toto kritérium je také známo jako aplikovatelnost a znamená, že by výsledky 

mělo být možné přenést na širší populaci, než je vybraný vzorek respondentů. Za tímto účelem 

by měla být provedena reflexe subjektivity, výsledky výzkumu by měly být podloženy 

důvěryhodnou literaturou a autor by měl představit možné limity výzkumu (tamtéž, s. 36–38). 

2.1.2 Kvalitativní výzkum v podobě hloubkového rozhovoru 

 V této práci bude konkrétně využit polostrukturovaný hloubkový rozhovor, který „…

umožňuje zachytit výpovědi a slova v jejich přirozené podobě“ (Švaříček, Šeďová a kol, 2007, s. 

159–160). Právě tyto rozhovory bývají jedním z nejpopulárnějších způsobů kvalitativního 

výzkumu, nechávají totiž respondentům dostatek místa na vyjádření jejich postojů do hloubky a 

výzkumníkům pak možnost rozebírat zajímavé názory přímo v průběhu rozhovoru.  

 Téma, o němž pojednává tato práce, není pro mnoho lidí snadno uchopitelné. Často je 

problematické mluvit o emocích, zvláště při sledování cizího utrpení. Jak nastínila teoretická část, 

některými z emocí, se kterými se člověk při sledování utrpení setká, jsou například vina či odpor.  

 Jak podotkla ve své práci Julie Minikel-Lacocque (2019, s. 1039–1043), právě hloukové 

rozhovory o emotivních tématech mohou být často delikátní. Minikel-Lacocque píše, že cílem 

hloubkového rozhovoru by neměla být změna názorů respondenta; často se však stane, že člověk 

začne přemýšlet o věcech hlouběji, než byl zvyklý, a změní své názory či chování. S tímto jevem se 

autorka setkala při dvou rozhovorech, po nichž respondeni přispěli na neziskové organizace. Tyto 

činy jsou však jen vedlejším účinkem, nikoli výsledkem systematické snahy výzkumníka. 

2.2 Analýza dat 
 Hloubkové rozhovory poskytnou výzkumníkovi nepřeberné množství dat, které je následně 

třeba seřadit a uspořádat, aby se z nich daly vyvodit závěry. V této práci bude pro tento účel použita 

metoda otevřeného kódování v programu ATLAS.ti, který je ve zkušební verzi volně dostupný na 

internetu.  

  Otevřené kódování je velmi univerzální metoda řazení kvalitativních dat, při níž výzkumník 

rozebere údaje, zařadí je do konceptů a následně je poskládá dohromady novým způsobem. Nejprve 

je třeba text rozdělit na jednotky, a následně různým jednotkám přidělit kód (jméno či označení). 

Pak se jednotky tématicky přeskupují a ukazují výzkumníkovi nové souvisloti (Švaříček, Šeďová a 
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kol, 2007, s. 211–221). Například v této práci bude kód lítost ve stejné kategorii jako kód chudák, 

protože oba kódy vyjadřují podobný cit. 

 Rozhovory byly pro účel této práce nahrávané (se svolením všech účastníků) a poté doslova 

přepsané. Dostupné jsou v příloze práce. Po otevřeném kódování je autorka přeskupila do nových 

kategorií a z nich vyvodila závěry.  

2.3 Participanti 
 Pro tuto práci bylo zvoleno osm respondentů z vyšší / vyšší-střední sociální vrstvy. Všichni 

z nich byli záměrně z Prahy, která je vnímána jako „nejblíže západu“. Většina respondentů byla 

natolik finančně zaopatřena, aby byla schopna na neziskové organizace pravidelně přispívat. Čtyři z 

nich již v minulosti na dobročinný účel přispěli, čtyři ne.  

 Zájem autorky byl zároveň v porovnání přístupu studentů a pracujících, proto z osmi 

respondentů byli čtyři studenti vysokých škol. Věkové rozmezí participantů bylo od 21 do 54 let. 

Pro anonymitu výzkumu byla respondentům přidělena krycí jména: Albert, Beáta, Čeněk, Dorian, 

Emma, Frida, Gustav a Hermann. Tabulka 1 představuje věk, zaměstnání i příjem každého z nich 

pro větší přehlednost.  

Tabulka č. 1: Seznam respondentů 

Respondent Věk Zaměstnání Příjem

Albert 54 Učitel jógy a 
obchodník s akciemi 

50 000 Kč

Beáta 37 Finanční ředitelka 
firmy v Německu, v 

současné době na 
mateřské dovolené

80 000 Kč

Čeněk 22 Student s prací na 
poloviční úvazek v 
realitní kanceláři

16 000 Kč

Dorian 32 Architekt 35 000 Kč

Emma 26 Finanční konzultantka 36 000 Kč

Frida 24 Studentka s prací na 
poloviční úvazek v 

auditorské firmě

17 000 Kč
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2.4 Průběh výzkumu 
 Rozhovory probíhaly fyzicky v bydlišti autorky či respondentů. Ač bylo původně plánované 

setkávat se s na neutrálních místech, situace okolo koronaviru taková setkávání znemožnila. Před 

rozhovory samotnými byli participanti ujištěni o anonymitě výzkumu a dali svolení k nahrávání a 

uveřejnění dat. Kostra rozhovoru (viz. Příloha č. 10) byla sepsána předem tak, aby zahrnovala 

hlavní témata práce. Některé otázky byly jasně dané (například „Jak se cítíš při pohledu na tento 

obrázek?“), jiné pak vzešly spontánně z konverzace. V původním plánu bylo zahrnout do výzkumu 

pouze vyobrazení vzdáleného utrpení a patřičné vzdálenosti, hned v prvním rozhovoru však 

spontánně vyvstalo téma ironie, proto byla později do výzkumu zahrnuta. První respondent tedy 

neviděl tato vyobrazení, ač o nich spontánně také mluvil. 

 Výzkum byl vytvořen tak, aby respondentům představil reprezentace vzdáleného utrpení v 

neziskové reklamě, patřičné vzdálenosti a ironie a následně pak sledoval, jak na tyto reprezentace 

budou diváci reagovat. Konkrétně jim byl představen Obrázky 1, Obrázek 2A a 2B, Obrázek 3 a 

Video 1. Pro přehled autorka přiloží ukázky i v této části práce.  

 Otázky byly zejména směřované na to, jak se respondenti cítí vůči trpícím a jaké mají 

vnitřní motivace přispět / nepřispět na neziskovou organizaci. Do rozhovorů se také mimoděk 

dostalo téma řeči, které bylo v této práci rozebráno, a celkově názoru na neziskové organizace. Tato 

témata však nebyla hlavním cílem výzkumu, proto jim nebude věnována velká pozornost.  

Gustav 21 Student 0 Kč

Hermann 23 Student a novinář na 
volné noze

4 000–7 000 Kč
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Obrázek 1: Vizuál WHO (zdroj: Twitter) Obrázek 3: Muna v nemocnici  
(zdroj: Facebook)



  

 Pro ilustraci všech tří jevů autorka vybrala Obrázek 1 jako ilustraci vzdáleného utrpení, 

Obrázek 3 a Video 1 jako ukázku patřičné vzdálenosti a Obrázky 2A a 2B jako příklad ironie. Pro 

každý z těchto výstupů byla vytvořena vlastní kniha kódů (dostupné v příloze). Výsledkem práce 

bude tedy rozbor emocí, jež konkrétní vyobrazení vzbuzují, a jejich dopad na chování respondentů.  
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Obrázky 2A, 2B: Reklamní vizuály Člověka v tísni  (zdroj: Adeevee)



3. Výsledky  
 V následující části autorka rozebere výsledky výzkumu ve třech kapitolách, které odpovídají  

různým přístupům v neziskové reklamě. Prvním z nich bude vyobrazení vzdáleného utrpení, 

druhým  patřičná vzdálenost a třetím  ironie. Součástí každé kapitoly bude vlastní kniha kódů, v níž 

budou představeny nejčastější reakce diváků. 

3.1 Vyobrazení vzdáleného utrpení 
 

  

 Fotografie chlapce z Jemenu, vedle něhož jsou nápisy říkající, že v této oblasti je „2,2 

milionu podvyživených dětí“ a „400 000 z nich trpí akutní podvýživou“ (WHO Yemen, 2018), 

vyvolala zejména negativní reakce. Nejčastěji se u respondentů vyskytovala bezmoc, ze které pak 

vycházel pocit, že je na ně tento problém moc obsáhlý a že s ním nedokáží nic dělat.  

 
Cítím se nepříjemně, je to takový uff, prostě bezmocný. Že já s tim jako nic neudělám. Že i 
kdybych třeba pomohla tomuhle klučíkovi, tak bude dalších 400 000, kterejm prostě pomoct 
nedokážu (Beáta). 
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Tabulka č. 2: Kniha kódů 1



Zároveň, což bylo zajímavé, se respondenti často při prvním pohledu na chlapce pozastavovali nad 

tím, že je v něčem jiný než oni sami a pokládali si otázky například o jeho věku.  

Zajímalo by mě třeba, kolik mu je. Protože takhle vypadá jako fakt malý dítě a přitom to může 
bejt klidně čtyřletej, pětiletej kluk, kterej by nepodvyživenej vypadal úplně jinak žejo (Čeněk). 

Stejnou otázku pak vznesl Gustav: „já nevim, jestli je (to dítě) zrovna narozený – jako jestli je to 

novorozeně, protože má vlasy jako já“. Frida podotkla, že „ale vypadá tak jako stařičký děťátko“. 

Ohledně vizuálního vzezření chlapce, konkrétně vlasů, měl poznámku i Hermann: „vidim hubený 

dítě, který má docela dobrý vlasy ale“ a Dorian: „vidim tam nějaký kiddo, který má překvapivě dost 

vlasů, ale vypadá, že nemá moc jídla“. 

 Souběžně s bezmocí se v rozhovorech projevily všechny charakteristiky politiky lítosti, jež 

byly popsány v teoretické části práce: 

• Psychické nepohodlí – Beáta v jednu chvíli pronesla „když se podívám na tohodle kluka, 

tak se prostě otřesu“, Emma popsala vyobrazení jako „špatný, hnusný a nepříjemný“ a  

vyjádřila, že cítí „takovou jako nechuť“. Gustav nejprve řekl, že „nevim, je to takový 

znepokojující docela. Nevim, co k tomu říct, je to takovej nepříjemnej obrázek, nepřijde mi 

totiž, že to dítě je úplně zdravý“, mimo kontext pak během rozhovoru opět vznesl „mně se 

nelíbí ten obrázek“. 

• Dehumanizace – Velmi často vyvstávalo téma, jež autorka nazvala „živá mrtvola“, což je 

pojem použitý Albertem hned v prvním rozhovoru: „vypadá trošku jak živá mrtvola, má 

takový fakt zvláštní rysy“. Velké množství respondentů tedy dítě vnímalo jako už předem 

mrtvé. Objevily se fráze jako: „prostě to dítě už je v podstatě mrtvý…“ (Albert), „tady je 

nějaký malý chudák bezbranný dítě, který asi chcípne hlady než se naučí mluvit“ (Dorian) 

nebo například „kdybych já udělala cokoliv, tak prostě umře za dva dny“ (Emma). Emma  

zároveň chlapce popsala jako „úplně zuboženého prostě tvorečka“ a Beáta v rozhovoru 

poznamenala „tady na tý fotce neni to miminko ani ukázaný jako člověk”. Často 

respondenti také cítili přímo odpor a chuť odvrátit zrak: „(cítím) takovej odpor vlastně. 

Když to řeknu popravdě. Jako run away takový“ (Beáta). 
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• Nerovnost – Hermann, když mu byla položena otázka, zda mu chlapec připadá rovnocenný, 

vyjádřil, že: „Ne. Nebo jako... Měl by, ale reálně neni. Jak jsem říkal, já vyrost prostě v 

blahobytu oproti němu, timpádem on neni nějak rovnocennej (a to nemyslim špatně) ale 

jakože... No víš, jak to myslim“. Zároveň pak Hermann vyjádřil pocit, že „(mi) nepřijde, že 

máme moc společnýho. My můžeme rozhodovat o svym životě a to on jako moc nemůže“. 

• „Ještě, že to nejsem já“ – Tento jev se projevil zejména u respondentů, kteří měli sami děti. 

Například jednou z prvních reakcí Beáty bylo „Oh my god, tohle nechci, aby se mi stalo 

nebo aby se stalo mýmu dítěti“. Albert, který má také dítě, zareagoval podobně: „A je to 

smutný, je to smutný smutný hodně, protože sám mám dítě. Tak samozřejmě, že je to hodně 

intenzivní a nedívá se na to pěkně. Ale neumim říct, co bych měl udělat, abych mu 

pomohl.“ 

• Pomíjivost –  „Tohle mi přijde takový, že to někam slepě pošleš a vypustíš z hlavy reálně za 

2 minuty, kdy nastoupíš do metra.“ (Emma). S politikou lítosti je spojena okamžitá akce, 

která se projevila u několika respondentů. Obecně otázka příspěvku byla dosti polarizovaná, 

několik participantů by pomohlo: „ten šok z toho chlapečka je tak velkej, že by mě možná k 

tý akci přiměl jako bez přemejšlení“ (Beáta). Dorian pak mluvil přesně o té pomíjivosti, 

když v porovnání s Obrázkem 3 přímo řekl, že: „po fotce kapajícího kidda bych jim spíš 

bouchnul nějakej cash a měl od nich pokoj. Tadyhle Muny příběh by spíš asi vedl k tomu, 

že bych si nastavil trvalej příkaz na nějakej malej obnos a občas se podíval, jak se v těch 

táborech maj“  (Dorian). 1

Podstatným fenoménem se ukázalo nařčení z manipulace. Názor, že se jedná o manipulaci či citové 

vydírání vyjádřili téměř všichni respondenti.  

Přijde mi, že bych se měl cejtit smutně a provinile, že s tim nic nedělám. A že se mi to 

snaží až jakoby vnutit, ať jsem provinilej a něco přispěju, abych si zlepšil svědomí… 

Tenhle tlak mi vadí (Čeněk).  

 Dorian zde použil několik slangových slov, kapající kiddo zanemaná umírající dítě a cash reprezentuje 1

peníze, tedy monetární pomoc. Bouchnul pak nese stejný význam jako odeslat. 
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U několika participantů se projevila apatie: „…takovýhle obrázky vídám docela často a je to z 

tolika stran tolik různejch problémů, že člověk se v tom naučí bejt takovej lhostejnej, 

chápeš“ (Hermann).  

 Vzdálenost byla dalším důležitým faktorem. Respondenti měli tendence vnímat 

problém jako extrémně vzdálený. „Ten svět, kterej můžu ovlivnit, je úplně jinde, než je svět, 

ve kterym leží tohle dítě… V tomhle je to jiný, Jemen je ode mě daleko a netýká se mě ten 

problém.“ řekl Albert. Beáta pak vyjádřila stejnou myšlenku: „ale neni to naše zodpovědnost. 

Tohle je jinde, já nejsem ani v Jemenu, ani na Blízkym východě.“ 

Ta vzdálenost je obrovská, jako fakt obrovská. Tak, že to ani nejde moc nijak vyjádřit. Jako je to 
tak daleko, že vlastně během normálního života bych si na někoho takovýho ani nevzpomněla. 
Nikdy. Kdyby mi to někdo takhle nenaservíroval (Emma). 

S tím se projevila i touha participantů přispívat spíše na lokální problémy: „Hele no přijde mi to 

hodně vzdálený, neni to v mojí zemi, neni to na mym kontinentu. Určitě bych radši přispěl jako na 

nějakej lokální problém“ (Hermann). 

 Zároveň, což bylo zajímavé, došlo při rozhovorech i na hledání viníka, o čemž psal ve své 

knize Luc Boltanski; Emma v rozhovoru řekla:  

 
Je to špatně, kam ta společnost zašla. Jsem prostě tak nějak naštvaná na ten systém, že to zašlo 
tak daleko, že jsme rozdělený do nějakejch prostě kast. A že je to celý nefér, že stejně tak se to 
dítě mohlo narodit do penthausu v New Yorku. A jsem prostě naštvaná na to 1 % Ameriky, který 
by s tim reálně mohlo něco dělat, kdyby chtělo, a kterejm by to jen trochu vlastně ubralo a 
přitom by to mohlo zachránit miliony lidí. 

Emma paradoxně patří k nejmovitějším respondentům a pracuje ve finančním oddělení nadnárodní 

korporace. Není však jedinou, kdo o tomto tématu promluvil a snažil se někoho obvinit, například 

Albert osočil byznys: „to je pro naivní snílky, který si myslí, že něco změní proti obrovskýmu 

byznysu“. 

 U Obrázku 1 se zároveň ukázala nedůvěra vůči neziskovým organizacím a tomu, zda dokáží 

peníze dostat tam, kde mají být a využít je smysluplně.  
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… stejně žiju v tom, že je spousta těch organizací neschopná ty peníze fakt všechny dát 

tam, kde maji bejt. Je to takový, že pošleš nějaký peníze na nějakej účet a bůh ví, co se s 

tim stane a jak se využijou… (Emma).  

Další kritikou neziskových organizací v návaznosti na vzdálené utrpení bylo to, zda má nezisková 

organizace na daných místech vůbec působit. Dva z respondentů, Albert a Dorian, vyjádřili názor, 

že pokud by neziskové organizace přestaly léčit umírající děti, že by se mohly problémy spravit 

rychleji: 

Ale co mě občas napadne je to, že ti lidi, co tam dělaj ten problém, tam maji vlastně ty 
neziskovky rády. Že to jsou takový užitečný idioti. Třeba kdyby tam nebyly, tak je to už celý u 
konce. Teď je tam pořád nějaká naděje, pořád tam někdo pomáhá zvenku (Albert). 

Je třeba podotknout, že stejní respondenti u jiných vyobrazení tento názor již nevyjadřovali a 

naopak byli nakloněni humanitární pomoci.  

 Obecně toto vyobrazení představovalo ideální příklad politiky lítosti, kdy daná čísla a 

konkrétní fotografie chlapečka vytvářely v divácích konflikt. Byla zde představená jasná hierarchie, 

v níž bych chlapec níže než západní divák. Na reakcích respondentů bylo vidět jasné odcizení.  

 Podstatná je i neverbální komunikace participantů. Tři z nich se při prvním pohledu na 

vizuál viditelně otřásli (Beáta, Čeněk a Emma). Zároveň byl jazyk většiny z nich u Obrázku 1 

vulgárnější než u ostatních vyobrazení. Jedna z respondentek, Frida, se dokonce během rozhovoru 

nekontrolovatelně smála, což může být vnímáno jako obranný mechanismus. Právě ona pochází z 

velmi movité rodiny a užívá si blahobytu. 

3.2 Ukázky patřičné vzdálenosti 

 V této části rozhovorů autorka představila jak fotografii Muny v příspěvku na Facebooku 

(Obrázek 3), tak video organizace UNICEF (video 1). Obecně se dá říci, že reakce respondentů byly 

výrazně pozitivnější jak v přístupu vůči organizaci (nevyskytla se zde žádná kritika ani nařčení z 

manipulace), tak v tom, že participanti byli mnohem ochotnější přispět a viděli v monetární pomoci 

smysl. Velkou roli zde hrála naděje, o níž mluvili téměř všichni z nich a která byla jedním z 

hlavních motivátorů. 
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Tady mam pocit, že když se chce, tak to jde. Že prostě tady je vidět rozdíl, když tam ta pomoc 
přijde. Protože já jako člověk vim, že nepomůžu nějakejm 400 000 dětem, ale když tady vidim 
ten jeden příběh, tak si můžu představit to dítě, kterýmu můžu pomoct a to mi dělá mnohem 
větší radost (Gustav). 

Důležitým se ukázal pocit „opravdovosti“, který respondenti vnímali zejména u Obrázku 3. 

Hele tahle fotka na mě určitě působí reálnějc, tamta (Obrázek 1) mi přijde taková hrozně 
upravená, aby se to prodalo úplně. Ale tohle je fakt reálná fotka holčičky, která tu leží v 
nemocnici a máš tam i ten text k tomu. Přijde mi to takový opravdovější, že to víc feelim , jak 2

tam leží v tý nemocnici, ještě jak to neni moc poupravená fotka (Čeněk). 

S opravdovostí pak přichází pocit blízkosti a sounáležitosti. Právě sounáležitost se projevovala u 

obou ukázek. K jejímu dosažení bylo klíčové smazání mentálního prostoru a představení dvou 

konkrétních dívek, které měly vlastní hlas a divák o nich měl více informací. Mezi projevy 

sounáležitosti (jak již bylo řečeno v teoretické části) patří:  

• Pozitivní pocity – Všichni z respondentů projevili po shlédnutí ukázek pozitivní pocity. „Tady 

neni ten strach, zděšení a odpor, že se na to vydržim dívat a vyvolává to mnohem pozitivnější 

emoce a hlavně tu naději“ (Beáta). Gustav pak také porovnal Obrázek 3 s Obrázkem 1: „Proto se 

 Slangové synonymum slova cítit2
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mi líbil ten post s tou Munou, že to ve mně nevyvolávalo pocit viny, spíš naopak mam takovej 

pocit, že jo, některý lidi nemaji takový štěstí, ale můžu jim pomoct a budu z toho mít radost a 

lepší den.“. „Přijde mi, že se do ní dokážu nějak vcejtit, jak je prostě hezká a spí tam a víš, že jí je 

líp... A řekneš si, že je to super, že jí je líp.“ (Emma). 

• Intimita – Sounáležitost nelze vzbudit vůči velké mase lidí, jde o pocit, který cítí divák vůči 

konkrétnímu člověku. Tento jev se projevoval při všech rozhovorech, kdy respondenti hovořili o 

dívkách velmi specificky, dokonce ve většině případů používali přímo jejich jména.  

• Rovnocenné vnímání sebe a trpícího – Respondenti obecně vnímali dvě dívky jako rovnocenné –

 Frida okomentovala video s Bodoor takto: „No ona mi přijde už taková rovnocenná jak my, že mi 

to nepřijde tak to... Že tam měli i jídlo, že si ten život udělali takovej hezkej“. Také Hermann 

porovnal Borood s chlapcem na Obrázku 1: „No určitě mi přijde jako rovnější v tom, že už jako 

sama může měnit tu svojí realitu a má ty cíle a ví, co se děje ve světě. A tim je jakoby vejš, že ví i, 

co chce dělat a tak“. V tomto útržku je přesně vyjádřena Hermannův pocit, že chlapec moc neví, 

nemá cíle a není respondentem vnímán jako plnohodnotná lidská bytost. Zároveň Hermann v 

tomto porovnání použil konkrétní slovo „vejš“ což značí jasně danou hierarchii. Čeněk pak 

vyjádřil zájem o budoucnost Bodoor, nad níž přemýšlel stejným způsobem, jak lidé přemýšlí nad 

budoucností v západním světě: „No nevim, spíš jako přemejšlim, co ona bude dělat pak. Jako jak 

se dostane do toho vesmíru, že i když ty podmínky tam nejsou špatný, tak ona tu dokončí nějakou 

školu a co ona pak bude dělat?“. Čeněk i Emma se například podivili, že dívka mluví anglicky, 

Emma pak dodala, že k ní cítí „úplně nesmírnej obdiv“. 

• Princip one-ness – Zejména část, kdy Bodoor mluví o cestě do vesmíru, silně podpořila princip 

one-ess Roberta Cialdiniho – právě tak si respondenti vzpomněli na své vlastní plány, které měli, 

když byli mladší. Emma dokonce vyjádřila takovou míru sounáležitosti, že by chtěla se syrskou 

dívkou navázat kontakt. „No cejtim se k ní mnohem blíž. Možná je to i věkem, že jí nejsou tři, 

čtyři roky – ty se těžce ztotožníš s tříletym dítětem, protože nevíš žejo. Ale s někym, kdo prostě 

studuje a má svoje sny a tak dále, tak prostě se do toho dokážeš mnohem líp vcítit. A když to 

trochu přeženu, tak si dokážu představit, že bych jí třeba poslala dopis. A že by mi prostě 

odepsala“ (Emma).  
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• Stabilní podpora – Jak již bylo vyjádřeno v předešlém útržku, v němž Emma vyjádřila chuť 

napsat Bodoor dopis, respondenti prokázali zdaleka větší tendence k navození stabilní podpory po 

shlédnutí Obrázku 3 a Videa 1. Dorian otevřeně přiznal, že „tadyhle Muny příběh by spíš asi vedl 

k tomu, že bych si nastavil trvalej příkaz na nějakej malej obnos a občas se podíval, jak se v těch 

táborech maj“ (viz. výše). Beáta pak vyjádřila dokonce přání Munu obejmout: „ „No je mnohem 

to... Jako obejmula bych jí, že je mnohem blíž“. Gustav také vyjádřil chuť přispět: „je dobrý, že v 

tom videu je jeden člověk, že máš pocit, že tomu můžeš nějak pomoct, stejně jako s tou Munou, 

že jestli kvůli mně bude jeden člověk studovat, tak budu rád“. Emma pak propojila stabilní 

podporu právě s faktorem osobitosti a konkrétnosti vyobrazení: „Ale třeba ta druhá ukázka, jak 

tam byla ta konkrétní holčička, tak radši pomůžu jí, nebo její kamarádce, nebo kamarádce její 

kamarádky, nebo je to úplně jedno. Ale že prostě budu vědět, že to jde na děti v týhle nemocnici 

prostě. Že jsem těmhle dětem pomohla, a ne, že to prostě půjde na 400 000 dětí v Jemenu, který 

prostě ani nevim kde jsou, jak jsou starý, nevim prostě nic“. 

• Politická irelevance – Žádný z respondentů nevznesl nikterak politické téma (narozdíl od politiky 

lítosti či vyobrazení ironie), vždy šlo o afektivní reakce.  

Vyšší míra sounáležitosti byla projevovaná u videa s Bodoor. Autorka věří, že tomu tak bylo díky 

jejímu vlastnímu hlasu ve videu a většímu prostoru pro její představení. Je pravda, že ztotožnění s 

menšími dětmi není tak snadné jako s někým, kdo je ve věku respondenta, dítě však může vyvolat 

jiný druh blízkosti, jako například u Doriana:  

Muna mi přijde nějak normálnější (v porovnání s Obrázkem 1), nebo jak bych to řek. Že má 
nějakou mámu a nějak se vylepšuje. Že z ní mam vlastně docela pocit, že je tak nějak normální 
dítě. Že vlastně neni tak daleko od toho, jak žijou ty děti tady. 

Zároveň by Munu podpořilo dohromady nejvíce respondentů. V příběhu Bodoor již totiž viděli, že 

uprchlický tábor v Azaqu (ač rozhodně není ideálním místem, kde žít) je relativně dobře zajištěn a 

necítili tedy takovou naléhavost. V této otázce však velmi záleží na hodnotách konkrétního 

respondenta – například Dorian vnímá vzdělání jako zdaleka nejužitečnější formu humanitární 

pomoci a proto by nejraději přispěl Bodoor k dalšímu vzdělávání. Každý z respondentů uvedl, že se 

při zhlédnutí těchto dvou obrázků cítí lépe a většina z nich zároveň uvedla, že by právě na jedno z 

těchto vyobrazení přispěla úplně nejraději. Je nutno podotknout, že tři respondenti měli pocit, že 
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jsou tato dvě vyobrazení příliš pozitivní, zároveň však všichni z nich ocenili tento způsob 

komunikace a popsali ho otevřeně jako lepší. 

3.3 Vyobrazení ironie 
 Pro vyobrazení ironie vybrala autorka Obrázky 2A a 2B, tedy fotografie ležící ženy s 

luxusní kabelkou a muže s pěnou po holení. Mužským participantům byl představen obrázek s 

pěnou po holení, participantkám pak variace s kabelkou.  

 

 Participanti často vnímali tato vyobrazení jako přímý útok na jejich životní styl. Například 

Frida, která byla po celou dobu rozhovoru značně odměřená s tím, že by na neziskovou organizaci 

nepřispěla a vyobrazení na ni nemají velký vliv, po konfrontaci s Obrázkem 2A projevila výrazný 

nesouhlas. „Ona je tam jenom na reklamu. A přijde mi to hrozně jako útočný a z toho nemam dobrej 

pocit a už jenom z toho důvodu bych nepřispěla, že mě to nijak emočně nevzalo, spíš mě to 

naštvalo“, 

Stejný postoj zaujal například Gustav:  

Ale mně prostě vadí, když někdo ve mně vyvolává tu vinu, když se někdo snaží, abych se cejtil 
špatně. A jakoby ta neziskovka po mně chce pomoc, takže... Jo, narodil jsem se do lepších 
podmínek, než ty děti, ale nemyslim si, že za to můžu a že to je moje chyba. 
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U Emmy se projevila stejná reakce jako u Fridy a u Gustava, zároveň stejně jako Gustav poukázala 

na to, že není její chyba, do jakých podmínek se narodila. Právě Emmina reakce byla ze všech  

nejvíce agresivní – nazvala reklamu arogantní a poukázala na fakt, že „tahle reklama tě prostě 

zatlačí do kouta, ty nemáš na výběr prostě; ty z tohodle nemůžeš vyjít dobře, protože už jsi udělala 

špatně jenom to, že ses narodila tady“.  Pak dokonce došlo na vyjádření „mě sere tadyta reklama, 

fakt se mi nelíbí“. 

 Někteří z respondentů měli však jiný názor, například Albert, Čeněk i Dorian vnímali tento 

typ reklamy jako něco, co na ně funguje. Právě tito respondenti však v rozhovorech projevili 

největší inklinaci k racionálnímu přemýšlení.  

No tohle se mi líbí musim říct. Jako nevim, jestli ten obrázek úplně, ale spíš smysl toho 
porovnání. Že tady si člověk může koupit aftershave za 35 eur a nebrat to vůbec jako velkou 
částku, když to tak řeknu, a přitom za pětinu z toho bychom člověku mohli postavit dům. Takže 
mně se to líbí to srovnání (Čeněk). 

Dorian si pak vzpomněl ještě na jednu reklamu postavenou na principu ironie: „a vlastně ještě vim, 

že jsem viděl v metru takovou tu reklamu, že za 600 korun se dá vrátit zrak někomu v Africe. Tak to 

na mě hrozně funguje, že je to tak strašně málo, aby mohl někdo tyvole vidět“. Následně pak řekl, 

že právě v návaznosti na tento typ reklamy přispěl. 

 Jak bylo rozebráno v teoretické části, tento druh komunikace často odváděl pozornost od 

samotných trpících a participanti se zaměřovali na sebe. Právě téma odcizení se v rozhovorech často 

projevovalo:  

No tohle mi přijde takový jako moc bizár, že to je... Já si myslim, že je to too much, že to 
vlastně sebere tu pozornost tim, jak je ta reklama zajímavá jakoby a že začneš přemejšlet nad 
tim, jakej je kontrast mezi západnim bohatstvim a tou chudobou v Africe, ale tim se ztratí ta 
pozornost na toho člověka a na ten konkrétní problém jakoby. Že se to ubere do tý filosofický 
roviny… A vlastně to odkloní tu pozornost (Beáta). 

Albert i Čeněk ocenili kreativitu nápadu. Albert však poukázal na to, že „…ti lidi, co tam jsou s tim 

vyfocený, maji nějaký úplně jiný priority“. Stejně tak Gustav reflektoval, že je vyobrazení člověka 

na vizuálu dokonce zbytné: „nemusí tam vůbec bejt ten člověk s tim aftershavem“. Tyto reakce 

odpovídají kritice Lillie Chouliaraki. Zároveň je s výsledky výzkumu třeba vyzdvihnout právě onen 

útok na životní styl – o takové reakci se totiž žádná z teorií nezmiňovala.  
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4. Shrnutí výsledků a diskuze 
 V práci se autorka snažila rozkrýt, jaké emoce a motivace vyvstávají v divácích sledováním 

vzdáleného utrpení a představit alternativy k tomuto přístupu. Následně si pak dala za úkol dané 

alternativy otestovat a najít řešení, které by dokázalo přitáhnout pozornost k důležitým problémům 

a zároveň představit potřebné humánně a neprohlubovat stávající hierarchie a rozdělení společnosti 

na „my“ a „oni“ . 

 V rozhovorech se ukázalo, že trpícího chlapce z Obrázku 1 vnímali respondenti jako 

„zvláštního“ až „nelidského“ – tomu zejména napovídal názor, že „dítě je již v podstatě mrtvé“. 

Toto vyobrazení vyvolalo u diváků všechny charakteristiky politiky lítosti, jak ji představila Hanna 

Arendt (1990). S politikou lítosti se zároveň vyrojily všechny její negativní důsledky, které byly 

představeny v teoretické části práce. Ačkoli někteří diváci měli chuť na základě fotografie přispět, 

přiznali, že by tak učinili pouze, aby se zbavili viny. Následně by stránku zavřeli a snažili se na 

vyobrazení zapomenout. (Boltanski, 2004, s. 47–48)  

 Projevily se i další negativní reakce, o nichž pojednávala teoretická část práce – odvracení 

zraků, apatie, vnímání velkých rozdílů „my“ vs. „oni“, odpor vůči trpícímu, kritika neziskových 

organizací (zejména kvůli manipulaci) i zpochybňování samotných jejich aktivit. (Bennett, 1997, s. 

219; Reilly, 2008, s. 21–25; Scott, 2014. s. 12–16; Höier, 2004, s. 526). Zároveň respondenti cítili 

značnou bezmoc v tomto problému, kterou prohlubovala čísla ve vizuálu. Ačkoli by tedy několik 

respondentů na organizaci přispělo, dle autorčina mínění u tohoto vyobrazení převažovala negativa 

– zejména právě úplná absence sounáležitosti či chuti pomáhat dlouhodobě. Nezanedbatelným 

etickým problémem pak je samotná humánnost vyobrazení, kdy chlapec není vnímán na stejné 

úrovni jako západní divák.   

 Neefektivním se také prokázalo využití ironie. Ta sice na část respondentů efektivně 

působila a označili ji jako „dobrý kreativní nápad“, ale u jiných byla vnímána jako přímý útok na 

jejich životní styl a vzbuzovala vztek. Někteří respondenti se nad problematikou důsledně 

zamýšleli, ztráceli však přitom pozornost od samotného trpícího (Chouliaraki, 2013, s. 178–364). 

Jeden z nich dokonce podotkl, že právě by nemusel na fotografii vůbec být. Zároveň tento 

abstraktní universalismus (Boltanski, 2004, s. 14) podnítil volání po více informacích a větší 

konkrétnosti. Participanti (pokud by měli přispět) potřebovali znát dané okolnosti – stejný jev byl 

koneckonců přítomný u vyobrazení chlapce z Jemenu. 

 Ve všech rozhovorech se prokázala touha respondentů po blízkosti. Celkově měla 

vyobrazení patřičné vzdálenosti (Silverstone, 2007, s. 47) zdaleka nejlepší odezvu, a to jak v tom 
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smyslu, že by na ně participanti rádi přispěli, tak v tom, že jim práce neziskových organizací přišla 

smysluplná. Zejména vyjadřovali názor, že „je vidět, že to jde“.  

 Velkou roli zde hrála sounáležitost, kdy se ve výzkumu prokázaly veškeré její 

charakteristiky – pozitivní pocity, intimita, rovnocennost, one-ness, stabilní podpora a politická 

irelevance (Arendt, 1990, s. 86–89; Beamer a kol., 2016, s. 444; Cialdini a kol, 1997, s. 481–494, 

Reilly, 2008, s. 12–13). Respondenti měli zdaleka větší pocit, že situaci dokážou sami ovlivnit a že 

pomáhat má smysl. Všichni z nich vnímali tato dvě vyobrazení jako „nejlepší“ a většina z nich by 

na základě jednoho z těchto vyobrazení přispěla nejraději. Několik respondentů dokonce uvedlo, že 

ač si uvědomují, jak hrozné podmínky obou dívek jsou, mají z vyobrazení vlastně dobrý pocit. 

Právě sounáležitost a rovnocenné vnímání „nás“ a „jich“ vedlo k tomu, že respondenti projevili 

přání dívky dokonce kontaktovat nebo alespoň zjistit, jak se jim v současnosti daří. Tyto pocity jsou 

pro stabilní podporu a pocit rovnocennosti zásadní.  

 Jak bylo však řečeno v teoretické části práce, ačkoli je sounáležitost klíčová k 

rovnocennému vnímání druhých a ke stabilní pomoci, není možné vzbudit ji vůči velké mase lidí a 

nemůže se tedy stát politickým hybatelem (Arendt, 1990, s. 86). Právě politika a princip solidarity 

však mají moc konflikty a důvody nerovností ve světě vyřešit shora (Chouliaraki, 2011, s. 364). 

Samotná humanitární pomoc toto nedokáže a podobné tragédie, jako je hladomor v Jemenu, se 

budou dít dál. Zde vyvstává důležitá otázka – mají se neziskové organizace zapojovat politicky?    

 Autorka věří, že ideální kombinací k udržitelné humanitární pomoci je jak dodržování 

patřičné vzdálenosti Rogera Silverstona, tak právě další vzdělávání, které má na politické úrovni 

schopnost vzbudit princip solidarity. Zda toto vzdělávání mají zajišťovat neziskové organizace, je 

otázkou nad kapacitu této práce. Touhu po vzdělání a aktu veřejné řeči však projevili i respondenti 

ve výzkumu, kdy často vyjadřovali touhu přispět a zároveň situaci změnit v její politické rovině. 

4.1 Limity výzkumu a návrh na budoucí rozvoj tématu 
 Je třeba podotknout, že by bylo jistě příhodnější, kdyby všechna vyobrazení byla ze stejné 

lokality a vyobrazovala stejný problém – tedy válku v Jemenu a podvýživu místních dětí. Právě 

vyobrazení patřičné vzdálenosti z této oblasti však bylo problematické nalézt, proto se autorka 

uchýlila k variantě, v níž představila jak reprezentaci patřičné vzdálenosti s Bodoor, tak fotografii 

Muny, která čelí stejnému problému jako trpící chlapec. Právě proto měla reprezentace patřičné 

vzdálenosti dvě vyobrazení. Zároveň, jak bylo zmíněno výše, nebylo jednomu z respondentů 

představeno vyobrazení ironie, protože autorka v době rozhovoru nevěděla, že ho do výzkumu bude 
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také zařazovat. V rozhovoru však došlo na moment, kdy se sám respondent o podobném typu 

reklamy rozmluvil, takže tento přístup byl nakonec pokryt. 

 Dalším limitem bylo téma jako takové. Pro respondenty bylo těžké mluvit o svých emocích, 

protože se (zejména za ty negativní) často styděli a nebylo jim příjemné přiznávat, že by na některá 

vyobrazení nepřispěli – často se snažili ospravedlňovat a podotýkali, že jsou „asi špatnými lidmi“.  

Jako řešení nevole vůči monetární pomoci představila autorka alternativní scénář, v němž si měli 

představit, že mají k dispozici finance, které jsou určeny pro jedno z vyobrazení. Tento princip 

pomohl a respondenti tak mohli vybrat reklamu, na základě níž by přispěli, bez ostychu. Některé z 

reakcí na sledování utrpení o nichž práce pojednávala (konkrétně fascinace jím, voyerství, záměrná 

dehumanizace trpících apod.) (Boltanski, 2004, s. 21; Höier, 2004, s. 524; Sontag, 2003), jsou 

sociálně tak neakceptovatelné, že by je respondenti před autorkou práce pravděpodobně neprojevili. 

Tyto jevy proto nebyly odkryty a mohou být námětem na další zkoumání.  

 Pro budoucí výzkum by zároveň bylo jistě zajímavé zaměřit se na agresivní reakce movitých 

respondentů při vyobrazení ironie, tento jev totiž nebyl zatím v akademickém světě popsán, stejně 

jako smích jedné z respondentek při sledování trpícího chlapce.  

 Dále by byl vhodný i výzkum, který by mapoval možnosti neziskových organizací a přesně 

definoval způsoby, kterými mohou komunikovat v rámci patřičné vzdálenosti. Je také třeba 

rozebrat, jakým způsobem by mohlo fungovat vzdělávání, jenž tato práce párkrát zmínila – jak to o 

konkrétních problémech ve světě, tak to zahrnující morální gramotnost. Důležité je také vymezit, 

kdo tedy nese odpovědnost za politickou rovinu daných problematik – kdo by měl být oním 

řečníkem, kterého práce představila a který se bude angažovat ve veřejné sféře. Je totiž docela 

dobře možné, že toto není role neziskových organizací – ty jsou často finančně podporovány právě 

státy, které z těchto válek profitují (například prodejem zbraní). Zde by proto mohl vznikat konflikt 

a organizace by pak přicházely o důležitou monetární podporu. Pak také vyvstává otázka – měly by 

organizace vůbec přijímat peníze od těch, kteří takové konflikty podporují?  
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Závěr 
 Tato práce rozebírala problematiku vyobrazení utrpení v reklamách neziskových organizací. 

Autorka v teoretické části představila morální emoce, z nichž klíčovými byla lítost a sounáležitost. 

Právě ty jsou v mnohém svými protipóly a silně ovlivňují nejen zda divák na neziskovou organizaci 

přispěje, ale zejména jak sebe ve vztahu k trpícím bude vnímat.  

 Organizace totiž často upřednostňují v reklamě šok a rychlou pomoc, spíše než stabilní 

podporu, které mohou docílit pomocí sounáležitosti. Politika lítosti, která je vyvolána utrpením, 

dlouhodobý efekt ze své podstaty nemá, ačkoli může organizaci dopomoci k jednorázovému 

příspěvku. Podle teorií Arendt, Chouliaraki, Boltanskiho a dalších lítost dehumanizuje potřebné a 

silně utvrzuje současné mocenské rozdělení světa na „my“ a „oni“. Tato rozdělení jsou pak 

zodpovědná za nedostatek solidarity vůči lidem, kteří západnímu divákovi přijdou „příliš daleko“ a 

„příliš cizí“. 

 O nastolení rovnocenného vztahu usiloval Roger Silverstone ve své teorii patřičné 

vzdálenosti. Právě ta by mohla být řešením představeného problému. Zároveň byla v první části 

práce nastíněna komplexnost problematik – je třeba nejen poskytnout humanitární pomoc, ale 

zároveň zapojit řeč a čelit problémům na politické úrovni. Dalším důležitým tématem pro budoucí 

výzkum, jehož se tato práce dotkla, je výuka morální gramotnosti.  

 Ve výzkumu samotném se autorka rozhodla ověřit, zda vyobrazení utrpení opravdu vzbuzují  

v divácích politiku lítosti a jaký obecně mají vliv na jejich přístup k trpícím. Toho docílila v 

hloubkových rozhovorech s osmi participanty. Ve výzkumu také představila alternativní přístupy k 

reklamě neziskového sektoru, aby zjistila, jak konkrétní vyobrazení na diváky působí. Zkoumáno 

bylo nejen to, na které reklamy by respondenti přispěli, ale zejména to, jak vůči sobě vnímali trpící 

a jaké motivy byly ukryty za potenciálními příspěvky. Monetární pomoc a vztah k trpícímu se od 

sebe silně odvíjely a autorka tak dostála hlubšímu porozumění problematiky, které by dále chtěla 

využít a předat neziskovým organizacím.  

 Ukázalo se, že vyobrazování utrpení opravdu má na svědomí mnohé negativní emoce vůči 

jak organizacím, tak trpícím samotným. Ironická reklama porovnávající život západního diváka s 

extrémní chudobou na jihu pak na některé respondenty působila dobře, ale v jiných vyvolala vztek. 

Navíc úplně odklonila zrak od samotného člověka a konkrétního problému. Zdaleka nejpozitivnější 

reakce respondenti projevovali u vyobrazení na principu patřičné vzdálenosti, kde měli pocit 

blízkosti a sounáležitosti s potřebnými. Právě v návaznosti na tyto pocity projevili zájem o stabilní 

podporu, která by měla být cílem neziskových organizací.  
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Příloha č. 1 – Rozhovor s respondentem Albertem 

Obrázek 1 
Moderátorka: Co vidíš na obrázku?  
 
A: No vidim tam dítě, který je podvyživený, visí na něm kůže, má dost dospělej obličej a informaci, že je 
jich tam takhle 2.2 milionu. 
 
Moderátorka: Co ti to říká, co je to za sdělení?  

A: Tim jak se na mě to dítě dívá, tak to asi chce, abych jim tam něco poslal nebo si aspoň uvědomil, že se to 
tam děje. 

Moderátorka: Jak se cítíš, když na to koukáš? 

A: Cítím se rozpačitě, protože to dítě je takový fakt jako zvláštní. 

Moderátorka: Jak bys popsal svůj vztah k tomu dítěti?  

A: K tomu dítěti žádnej vztah nemám, takže ho nemám co popisovat. Vypadá trošku jak živá mrtvola, má 
takový fakt zvláštní rysy. Není mi to fakt nijak sympatický, ale ani mi to nevyvolává žádnou lítost. Prostě to 
dítě už je v podstatě mrtvý a myslim, že to neni moc dobrý takhle zneužívat. Nepřijde mi to dobrý to takhle 
ukazovat. To dítě je chudák, jen tady leží a někdo si ho tady fotí, a ono je rádo že ještě žije. 

Moderátorka: Je v pořádku, že se ve světě dějou takovéhle věci? 

A: Samozřejmě že mi to nepřijde v pořádku. Jen nevim, jak tomu pomoct. To je hřiště, na kterém my ten 
fotbal nehrajem, to hraje někdo úplně jinej. 
 
Moderátorka: Takže nemyslíš, že člověk může ovlivnit věci třeba v pol. sféře? 

A: Člověk jako jedinec může něco měnit ve volbách a nebo může někam odjet pomáhat nebo něco založit a 
zkusit s tim něco dělat, ale myslím si, že ta šance, že to něčemu prospěje, je minimální. Pokud to může jeden 
jedinec někde něčím pomoc, tak je to vydat se do vod dobrovolnické práce. 

Moderátorka : Jaké v tobě vyvolávají obecně podobná vyobrazení, pokud tě tohle zanechalo chladným, je to 
tak vždy? 

A:Vždycky to něco vyvolá, ve mně to vyvolává samozřejmě nějaký emoce, 
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Moderátorka: Jaký? 

A: No pocit. Ty emoce nejsou asi úplně pozitivní, protože se na to fakt nekouká hezky a vědomí toho, že tam 
jde o život.. O žití či nežití toho děcka je samozřejmě špatný. Na druhou stranu přesně vim, že proto jsou ty 
fotky takhle dělané, aby se pokusily vyburcovat lidi k nějaké akci. Z tohoto vyobrazení si ale nejsem jistý, k 
čemu to směřuje, k čemu to slouží. Nevím, co udělat, abych se necítil vinnej, že já jsem najedenej a nemám 
hlad a mé dítě je najedené a nemá hlad, kdežto tohle děcko nešťastné hlad má. 

Moderátorka: A cítíš vinu?  

A: Ne, já jsem tohle nezpůsobil. Cítím ale beznaděj a bezmoc mu nějak pomoct.  

Moderátorka: Jak daleko si připadáš o téhle situace? 

A: Já k němu nemám žádný vztah, protože je to úplně cizí člověk, ale samozřejmě to, jak se dívá, jak je jeho 
pohled takový naléhavý, tak to samozřejmě vyvolává nějaké emoce. Mohl bych na to nahlížet jako na nějaký 
způsob citového vydírání, protože to je citové vydírání, protože to je citové vydírání, na druhou stranu to 
děcko si to nevymyslelo, to tam chudák jenom leží a je takový, jaký je. Je na něm vidět, že je blíž smrti než 
životu, ale já vím, že mu nedokážu pomoct, ani jemu, ani dalším dětem, které jsou ve stejném stavu, protože 
nevím jak. A je to smutný, je to smutný smutný hodně, protože sám mám dítě. Tak samozřejmě, že je to 
hodně intenzivní a nedívá se na to pěkně. Ale neumim říct, co bych měl udělat, abych mu pomohl. Vim, že to 
ani moc dobře neni možný podle toho, co se tady píše a co tak nějak vim o tom, co se děje v týhle nešťastný 
části světa, tak je to prostě úplně v háji.  

Moderátorka: A kdyby tam byla přímo výzva? 

A: Tak si to ještě dvakrát rozmyslim, protože těmhle věcem zrovna dvakrát nevěřim a je to pro mě hodně 
takový obecný.  Kdybych aspoň věděl, na co ty peníze jdou a že to dává nějakej smysl.  

Moderátorka: Podpořil jsi někdy NGO? 

A: Třeba Člověka v tísni, to byly takový ty opravdový dárky, skutečný dárky. A z toho jsem měl dobrej pocit, 
protože i kdyby tam došla půlka těch peněz, tak je to dobrý a ten způsob, kterej oni zvolili mi přišlo dost 
smysluplný, protože to neni jen krmení hladovejch krků, ale i tam vysvětlujou, v čem přesně to pomůže, proč 
to má nějakou budoucnost a jak to tam posouvá tu společnost na další úroveň, že to pomáhá buď produkovat 
potraviny, pracovat nebo jenom mít bezpečnej porod, žejo. Nebo co mi přišlo hodně dobrý, třeba studna, tak 
to mi dává smysl. A tahle fotka mi přijde jako citový vydírání, tahle fotka.  

Moderátorka: Pamatuješ si nějaké reklamy z neziskového sektoru?  
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A: Ten skutečnej dárek a pak nějaký polomrtvý děti někde s kabelkama. To mi přišlo jako dobrej nápad a 
dobře udělaný ale je otázka, jak to fungovalo, protože člověk se nad tim musel fakt zamyslet, co tim chtěji 
říct. Myslim tim ty Afričany s těma značkovejma výrobkama. A co na mě mělo poměrně jasnej dopad a 
efekt, že do toho bych šel, byl právě ten opravdovej dárek. Protože to nebylo okázalý, nebylo to srdceryvný, 
bylo to vlastně docela veselý a zároveň to sdělení bylo úplně jasný. 

Moderátorka: Takže co hledáš u reklam na neziskovky?  
 
A: Fakta a nějakej smysl. To hledám v každý kampani. Já jsem prostě racionálně založenej člověk a 
potřebuju tomu víc rozumět. Tady mi přijde, že úplně vidim, jak mě tam chtěj manipulovat.  

Moderátorka: Nemyslíš, si, že kdyby tahle fotka přiměla jednoho člověka něco poslat, že je to nakonec 
dobře? 

A: Je to dobře, ale nikdo neví, co kam posílá. Ale obecně pokud to někomu pomůže, tak mi jakejkoliv 
způsob přijde smysluplnej, jestli to někoho přesvědčí. Ti lidi si samozřejmě schopný pomoct nejsou a je 
super, když to někdo udělá za ně. Je ale samozřejmě otázka v těhle věcech, jestli ty kampaně jsou vůbec 
schopný zajistit to, že tam ta pomoc vznikne.  

Moderátorka: Když ti řeknu, že se cizí utrpení stalo běžnou součástí našich životů, že nám to běhá v televizi, 
na plakátech, na internetu.. Co si o tom myslíš? 

A: No je to pravda, a přijde mi, že to jenom zvyšuje míru cyničkosti, že lidi místo toho, aby byli vác 
empatický, tak jsou dost otrlý, protože když to na ně kouká z každýho rohu, tak už jim to přijde úplně 
normální a když se to pořád opakuje a je to pořád stejnej způsob, teda nějaký šokující obrázky nebo texty, 
tak si myslim, že v tý běžný populaci místo toho, aby to vyvolávalo nějaký hlubší emoce, tak to spíš v 
podstatě vyvolává snížení tý vnímavosti a zvyšuje to vyhejbavost. Lidi se na to nechtěj dívat, protože 
bohužel se nechcem dívat na utrpení jinejch a ti, kdo se na to chtěji dívat, tak jsou zas ujetý, to je druhá věc. 
Ta společnost je teď víc cynická než empatická. Asi to ani neplní ten účel, kterej to mělo mít, když takhle 
neziskovky ukazujou ty postižený. 

Moderátorka: Cítíš se rovnocenný tomuhle dítěti?  

A: Ne, to dítě je úplně bezmocný a vypadá, že má smrt na jazyku. Cejtim se s nim v jednom jen v tom, že 
všichni jednu umřem. A ono asi umře dřív a v nižšim věku, než umřu já. Ale je to působivej a dost depresivní 
a smutnej snímek dítěte v situaci, kterou si nevybralo a nezavinilo, na kterou nemá vůbec žádnou páku jí 
změnit. A v tom jsme vlastně stejný, že s tim nemůžeme nic dělat. Je to smutný no.  

Moderátorka: Zapojuješ se politicky? 

A: Občas 
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Moderátorka: Vnímáš se jako hlas ve veřejnym prostoru?  

A: Ne. Nebo vlastně jo, sice nemluvim na tyhle témata, ale na svých lekcích jógy vždycky vedu nějaký 
moudrý řeči, kdy upozorňuju na to, že ne všichni mají to štěstí a že je potřeba si toho vážit.  

Moderátorka: Máš pocit, že můžeš svět kolem sebe dělat lepší?  
 
A: Jo, ale ne v tomhle případě. Protože ten svět, kterej můžu ovlivnit, je úplně jinde, než je svět, ve kterym 
leží tohle dítě. 

Moderátorka: A nejsme všichni v jednom světě? 

A: Jsme všichni lidi. Ale geograficky je ten svět poměrně bohatej a hodně rozdělenej, my jsme geograficky 
troufám si říct v nejlepších 10 % pokud jde o nějakej životní standard a  žijem si skvěle, kdežto tohle dítě je 
v těch posledních deseti, pěti nebo 2 %. To dítě je v zemi, kde bojujou dva státy na území třetího státu, 
protože tady bojujou Saudi s Íránem, Jemen si to nevymyslel. Je to pořád jedna zeměkoule, ale ta zeměkoule 
neni všude stejná, je prostě rozčleněná na spoustu, spoustu různejch diverzifikovanejch kontinentů a zemí, 
který se od sebe lišej.   

Moderátorka: Takže my nemáme vliv na to, co se tam děje?  

A: Prakticky ne.  

Moderátorka: A kdybych ti řekla, že třeba Německo a Francie prodává Saudům zbraně, kterýma oni tam 
potom válčí?  

A: No tak co, tak je prodávaj. My je tam možná prodáváme taky. A můžu já to ovlivnit?  

Moderátorka: Třeba jo 

A: Čim? 

Moderátorka: Politickym jednánim, mluvenim o problému, pomocí demokratických nástrojů, demonstrací… 

A: To je pro naivní snílky, který si myslí, že něco změní proti obrovskýmu byznysu. My o tom nic nevíme a 
nedokážem to ani pojmout, natož změnit. Nehledě na to, že se tyhle věci vůbec nedozvíš, protože je to celý 
podivně ututlaný. 

Moderátorka: Takže si myslíš, že vystupování a mluvení v rámci veřejné diskuze není relevantní v tomhle 
případě? 
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A: Vždycky je to relevantní. Každej z nás máme jeden hlas, ten používáme ve volbách proto abychom si 
zvolili nějaký zástupce. To zatim nedopadá moc dobře. A já úplně beru, že existujou nějaký občanský 
iniciativy, který se zaobíraj těmahle věcma. Je to podle mě úplně legitimní. Často je ten dopad ale bohužel 
marginální.  

Moderátorka: Co třeba Martin Luther King?  

A: Ten marginální nebyl, ale právě proto ho zabili. Ten ale měl velký publikum, kterýho se to přímo týkalo. 
V tomhle je to jiný, Jemen je ode mě daleko a netýká se mě ten problém. V tomhle případě bych měl bojovat 
za právo tohodle dítěte, aby mohlo nějak žít. Ale protože jsem daleko a nemam vůbec žádnej dosah na to, co 
se tam děje a na ty státy, tak nemam šanci. Martin Luther King bojoval za sebe ve svym státě, to je něco 
jinýho.  

Moderátorka: Ale když ti lidi sami nemají kapacita a my ano? I když jsme daleko?  

A: Ale co můžem?  

Moderátorka: Například WHO má v Jemenu spoustu míst, kde pomáhá těm dětem.  

A: Já vim, že jo. To je dobře, ale to je WHO. My nejsme WHO. My jediný co můžem dělat je buď jim poslat 
peníze, nebo tam sami odjet pomáhat.  

Moderátorka: Nebo o tomhle problému mluvit s lidma a třeba tam i oni pak pošlou peníze.  

A: To jo no. Já v tomhle ale nejsem takovej optimista abych věřil tomu, že to tu nějakou publikačně-
osvětovo-politickou aktivitou dokážu vylepšit. Já tohle samozřejmě vnímám a nedívá se mi na to dobře. Ale 
zároveň mam pocit, že tomu nedokážu pomoct. A protože mam tenhle pocit, tak je pro mě jednodušší to 
zavřít a starat se o věci, kterejm rozumim. těmhle nerozumim. Jasně, vidim sdělení, že tam umírá spousta 
dětí, je to neštěstí, ale to neštěstí je už v takovým rozsahu, že si vlastně člověk říká, že když tam člověk zkusí 
něco udělat, učinit, poslat, tak je to taková kapička v oceánu, že to nepomůže ničemu. Ale určitě je dobrý 
něco dělat, jen by člověk měl mít jasno v tom, co. A tady si myslim, že moje možnosti jsou dost omezený. 
Nedokážu změnit tyhle čísla, kolik lidí je tam podvyživenejch. To je úplně nad mý síly. A bohužel ty 
organizace tam hasí požáry, který nezaložily. Ale co mě občas napadne je to, že ti lidi, co tam dělaj ten 
problém, tam maji vlastně ty neziskovky rády. Že to jsou takový užitečný idioti. Třeba kdyby tam nebyli, tak 
je to už celý u konce. Teď je tam pořád nějaká naděje, pořád tam někdo pomáhá zvenku. Proto se státy 
spoléhaj na to, že to vždycky někdo zachrání. A to je vlastně problém těchhle neziskovek, že dávaji pořád 
lidem naději, že to někdo zachrání, že to za ně udělá někdo jinej. Oni pomáhaji, ale je to beznadějná pomoct, 
oni tu situaci nevyřeší, jenom hasí požár. Jenom zachraňujou nejkřiklavější případy, ale to, že nad nima lítaji 
stíhačky a to, že tam jsou u moci lidi, který se nechaji platit jednou nebo druhou stranou, to prostě neovlivní. 
Kdyby jim začaly ty děti fakt umírat všem a masově, tak se třeba něco změní. Ty děti za to samozřejmě 
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nemůžou a maji tu smůlu, že se tam narodily.. Ale no nevim, někdy možná musí být hůř, aby bylo líp. A ty 
neziskovky to oddalujou.  

Moderátorka: Co si myslíš, že znamená být člověkem v souvislosti k ostatním? 

A:No chovat se tak, aby se člověk ráno mohl podívat do zrcadla. Chovat se k ostatním dobře i sám k sobě 
dobře. Aby neubližoval sám sobě a aby používal svý kapacity k tomu, co je správný.  

Moderátorka: A myslíš, že kdyby existoval způsob, jak lidem ty problémy v komunikaci dobře vysvětlit, jak 
můžou postupovat, aby tu situaci zlepšili. Myslíš, že by ses do toho třeba zapojil?  

A: Já nevim, jestli v tomhle konkrétním případě, ale kdybych tu možnost měl, tak asi klidně. 

Moderátorka: A jak si představuješ ideální společnost?  

A: Ideální společnost neexistuje. Ale když nad tim tak přemejšlim, tak byla společnost amerických Indiánů. 
Ti žili v kmenech, i když spolu pořád nějak bojovali. Ale vlastně to bylo dost demokratický zřízení, i když 
velice prostý. Ale měli jasně daný mocenský struktury, válečný i eticko-vládní. Tak v nějaký takovýhle 
společnoosti by to mohlo fungovat, ale to samozřejmě nejde v našem světě. Tady vládne hamižnost. Peníze 
nás korumpujou nejenom materiálně, ale i v integritě osobnosti. Ale jakmile byly peníze vynalezený, tak je 
těžký je zrušit. Je to totiž měřítko všeho – co člověk může, co nemůže a jakou má moc. Asi by bylo super mít 
matriarchát, takže mnohem víc žen, protože ty jsou mnohem víc empatický a míň kompetitivní. Pokrok ale 
nikdy nebude výsledek altruismu.  

Moderátorka: Co si myslíš o sdílení informací o těch krizích na sociálních sítích?  

A: Mně přijde normální sdílet věci, který se mě týkaj, ale sdílet každou blbost jen proto abych jako vypadal, 
že něco sdílím, tak mi přijde bezúčelný. A často mi to přijde jen jako snaha na sebe upozornit, že se někde 
chlubim cizim peřim, co kdo kde dobře vymyslel.  
 
Moderátorka: Sdílel bys tenhle příspěvek?  

A:Já takovýhle fotky nesdílim, protože mi to přijde jako citový vydírání. To, že to posdílím neznamená, že to 
někdo bude sledovat. A co si budem povídat, sociální sítě jsou totálně povrchní a plytký médium, kde se 
těžko hledá nějakej hlubší smysl a nemůžeš čekat a nemůžeš po těch lidech chtít, aby se, protože jim to tam 
někde vyskočí, že by se o to začali nějak zajímat. Pro mě jsou sociální sítě jenom povrchní zábava.  

Obrázek 3 
Moderátorka: Co si myslíš o tomhle příspěvku? 
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A: No je osobnější, víš tam víc věcí. A má to větší naději, že ta holka díky tý péči asi přežije. Je to prostě 
osobnější, že se to člověka víc dotýká.  

Moderátorka: Na základě kterýho z těch prvních dvou příspěvků bys tedy spíš přispěl?  

A:No spíš na tenhlem je to sice míň šokující, ale jak je to personiikovaný, tak bych měl pocit, že když ty 
peníze někam pošlu, že můžu někomu takovýmu pomoct.  

Video 1 
Moderátorka: Co vidíš?  

A: Vidim Syrskou holku, která to chce někam dotáhnout a to mě naplňuje optimismem.  
 
Moderátorka: V čem to je jiné než první obrázek?  

A: No tamto bylo depresivní a tohle je nadějeplný. Samozřejmě že ty podmínky, ve kterejch ta holka žije, 
jsou šílený. Na druhou stranu i v těch šílenejch podmínkách je schopná mít jakž takž normální život. 

Moderátorka: A myslíš, že bys na základě téhle reklamy přispěl? 
  
A: No nevim, jestli bych přispěl, ale rozhodně to ve mně vyvolává víc pozitivních myšlenek. Takže bych na 
to přispěl spíš na tohle než na toho prvního kluka. 

Moderátorka: Jak se cítíš vůči té holce? V souvislosti s tebou? 

A: Nijak, já s ní žádnou spojitost nemam. Tahle holka mi je dost sympatická, protože má nějaký cíle a něco 
pro to dělá. Je mi o dost bližší. Ten kluk jen leží a čeká, než umře. Celkově ta forma tohodle videíčka je pro 
mě daleko přijatelnější, než to citový vydírání na tý první fotce. Tohle neni citový vydírání. Samozřejmě, je z 
toho cejtit, že by bylo super nějak podpořit Unicef, ale ta holka fakt prostě dělá, co může, aby se ten její 
život zlepšil. A to mi přijde dobrý a daleko smysluplnější, než ukazovat polomrtvýho chlapečka, kterej je od 
tý smrti pár kroků. Podle mě je mnohem lepší ukazovat dobrý příklady než špatný. I dobrý v tom, kam ty 
peníze jsou. Když jde fakt jenom o to, že nakrmíš hladový, ale nic víc se nestane, tak je to takový od ničeho 
nikam.  

Obrázek 2A a 2B 
A: No tohle mi přijde jako dobrej kreativní nápad, ale myslim, že se to trochu míjí s účelem. Člověk v tísni 
dělá super práci a je dobře, že to na ně upozornilo. Nicméně si nemyslim, že je zrovna tenhle způsob 
komunikace pro ně něco, co by jim mělo pomoct. Oni dělaji fakt záslužnou práci všude možně a nedělaji to 
timhle způsobem. Dělaji to od píky, staví školy a studny… Tohle jsou takový dva kontrapunkty, ten chudej 
člověk a luxusní produkt. Myslim si, že ti lidi, co tam jsou s tim vyobrazený, maji nějaký úplně jiný priority. 
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Na druhou stranu ta kampaň je dobře kreativní no, že může tu neziskovku zviditelnit. Ale to meritum je 
podle mně vedle.  

Moderátorka: V jaký pozici se nachází ten pán tady v pozici týhle věci?  

A: No je to model na reklamní fotce, nic o něm nevíme, možná jen to, že potřebuje “basics for the new 
home”. Když se na to podívám, jsou tam jasný atributy Afriky, že je to asi někde na Sahaře. Že potřebuje jen 
šestinu toho, co stojí nějakej náš aftershave, na nějaký “basics for a new home”. To nevim, co znamená. No a 
to srovnání, co my jsme schopný vydávat za něco, co je vlastně dost zbytný… 

Moderátorka: Přispěl bys na základě téhle reklamy?  

A: Já bych musel vědět, na co se to přispívá. Přispívám jenom když vidim přesně, na co to jde, třeba na 
krávy a porody právě v rámci toho Skutečnýho dárku. Ale je pravda, že člověk si u toho uvědomí, kolik 
utrácí peněz vlastně úplně zbytečně. A ty peníze by jinde mohly udělat mnohem větší službu. A v tom smyslu 
by samozřejmě se dalo přemejšlet o tom, že člověk tam něco pošle. 

Příloha č. 2 – Rozhovor s respondentkou Beátou 

Obrázek 1 
B: Uuuufffff 

Moderátorka: Co vidíš na obrázku?  

B: Utrpení. A nějaký čísla.  
 
Moderátorka: A jak se cítíš, když se na tohle díváš?  

B: No strašně. Takový jako Oh my god, tohle nechci, aby se mi stalo nebo aby se stalo mýmu dítěti. Pak 
takový to, jak to může někdo dovolit tohleto. A taky mi to přijde celý fikaně postavený, ta reklama, na velkej 
efekt.  

Moderátorka: Jakej je tvůj názor na humanitárnní organizace?  

B: No že mají určitě dobrej záměr a věřim tomu, že spousta z nich určitě funguje. Ale nezdá se mi, nebo to, 
co mi na nich vadí je ta ekonomika – že se hrozně moc těch peněz ztratí v tom procesu.  

Moderátorka: A myslíš, že člověk může něco změnit? Třeba tím, že přispěje nebo že o tom problému mluví s 
lidmi?  
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B: Jo to jo, tomu věřim.  

Moderátorka: A zapojuješ se?  

B: Zatim ne, ale měla jsem v plánu dát peníze Lékařům bez hranic.  
 
Moderátorka: Pamatuješ si nějaké reklamy na neziskové organizace z poslední doby?  

B: No takhle brutální jako tohle ne. Ale v metru visí něco proti potratům. 

Moderátorka: Poslala bys na základě nějaké takové reklamy peníze na tu neziskovou organizaci? (Obr. 1) 

B: No to jo, protože to se dotýká emocí a hodně silně to působí. Cejtim takový zoufalství, že s tim nemůžu 
nic dělat, že něco takovýho existuje a že tím pádem bych se aspoň trochu měla pokusit něco dělat a tim 
příspěvkem tomu pomoct, aby se tohle nedělo.  

Moderátorka: Pokud říkáš teď, že by tě to motivovalo přispět. Tak co si myslíš o tom, že takovýhle věci 
vídáme na sociálních sítích, na billboardech, v televizi..  

B: No tim jak je to šokující a hodně silně působivý, tak jakože to vlastně vyvolá to, že ti lidi přispějou, Že to 
bude efektivní. Ale zase je v tom ta hořkost vlastně, že to vyvolá jen tu negativní emoci a nic jinýho. Takže 
pro mě je to… No tenhle obrázek je tak děsivej a nesmazatelnej. A ten dobrej skutek toho příspěvku, ten to 
asi nevykompenzuje, ten hroznej pocit.  

Moderátorka: A jak se cítíš ve vztahu k tomu dítěti?  

B: Takovej odpor vlastně. Když to řeknu popravdě. Jako run away takový.  

Moderátorka: Myslíš, že máte nějakej vztah mezi sebou?  

B: No pokud jo, tak dost nerovnocennej, kdy on je v roli tý oběti žejo, to neni rovnocennej vztah. 

Moderátorka: A cítíš vůči němu zodpovědnost?  

B: Mm, ne. Protože za to já nemůžu za tohle. No to je taková odtažitost, vlastně je to takovej šok z tý hrůzy, 
kterej vyvolává tu touhu přispět, ale neni to naše zodpovědnost. Tohle je jinde, já nejsem ani v Jemenu, ani 
na Blízkym východě. Možná jen zodpovědnost v tý lhostejnosti.  

Moderátorka: Mluvíš o podobných problémech se svým okolím? Vnímáš řeč jako způsob, jak taky pomoct 
těm lidem?  
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B: No já si myslim, že informovanost je hezká, ale ty peníze do těch nedá a ty děti nenakrmí. Ale já jsem v 
tomhle hroznej skeptik. Já nemam ty high thought a beliefs o tom, jak by to změnilo svět. Jediný co, tak se 
dá tam jet a tak to změnit. Ale tim, že o tom budeme mluvit, se nic nezvrátí, tim, jak je to daleko. 

Moderátorka: Přemýšlela jsi někdy nad tím, proč se cítíš jak se cítíš, když koukáš na takovéhle obrázky?  

B: Tyjo to nevim. To je dobrá otázka. Asi to někde brnká na takový ty starý základní instinkty jako je instinkt 
přežití.  

Moderátorka: A jak se liší tohle dítě od tvého dítěte? V čem jsou rozdílní?  

B: No že mam pocit, že to miminko v Jemenu je v ohrožení života. Je to taky lidská bytost a ty jsou všechny 
na stejný úrovni, ale on je hrozně znevýhodněnej. A tady na tý fotce neni to miminko ani ukázaný jako 
člověk, ale zas nevim, jak to ukázat jinak.  

Moderátorka: Přijde ti, že z tohohle obrázku víš dost, abys dělala nějaké závěry?  

B: No to ne.  
 
Moderátorka: A jaký bys tedy řekla, že má to vyobrazení účel? 

B: No ten kterej to plní docela dobře – že to v tobě vyvolá tu silnou emoci a přiměje tě to poslat peníze.  

Moderátorka: Posílala bys ty peníze opakovaně?  

B: No jako sama o sobě ne, protože když to vidíš víckrát, tak otupíš žejo. Nebo se na to přestaneš dívat, jako 
když jsem to viděla poprvý já. Proto se na to už nechci dívat, je to fakt hnusnej pohled. Ale aby to mělo 
nějakej smysluplnej efekt, abych přispívala pravidelně, tak je třeba si to nějak srovnat v hlavě myšlenkama a 
zjistit si, co se tam děje a udělat si nějakej průzkum.  

Moderátorka: Jaký si myslíš, že mají média dopad na člověka?  

B: No manipulativní, když se dívám na tohle. V tom smyslu, že zkreslujou realitu a vytváří jí takovou, jakou 
oni chtěj. A když neni člověk dostatečně grounded a nehlídá si, co odkud je a neumí si to čerpat z různých 
zdrojů, tak člověk může rychle skončit v takový zkreslený realitě.  

Moderátorka: Mam ještě něco, co ti chci ukázat 

B: Já jsem si mezitím vzpomněla na další dvě, jak jsme se tu o tom bavily. Ta jedna běžela docela dlouho v 
metru teď, takový to “sdílejí všechno, i hlad”, jak je tam ten africkej chlapeček na poušti a maji tam tu 
kachnu a jsou oba úplně kostnatý.  
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Moderátorka: A co si o tom myslíš?  

B: Přišla mi víc soft, než ten chlepeček, ale taky to u mě vyvolalo to, že chci přispět, protože ten šok je tam 
stejnej. Nebo jako na úrovni šoku trochu menší, ale je tam velkej rozdíl v tom, jak tam vlastně neni ta 
konkrétní osoba jako tady, tak to neni tak děsivý. Když se podívám na tohodle kluka, tak se prostě otřesu. 
Ale zase u toho prvního kluka ho vnímám jako člověka, jak tam jsou ty oči, co na mě koukaj, zatímco v 
reklamě s kachnou je to prostě objekt takovej. Že si ani nevybavim, jak vypadá. Je to nějakej černoušek.  

Obrázek 3 
Moderátorka: Co si myslíš o tomhle příspěvku?  
 
B: No že je to pozitivnější a dává to naději. A je v tom taková větší smysluplnost, přispět na tuhle holčičku a 
na tuhle organizaci.  
 
Moderátorka: Proč si myslíš, že to tak je? 

B: No protože tě to okamžitě.. Vlastně se na to chceš koukat, protože ta holčička vypadá mnohem 
přirozenějc a tak jako... spokojeně až se mi chce říct. I když je to teda s ohledem na to, kde leží, docela bizár. 
Ale neni tam ten strach, zděšení a odpor, že se na to vydržim dívat a vyvolává to mnohem pozitivnější emoce 
a hlavně tu naději. 
 
Moderátorka: Jakej k ní cítíš vztah?  
 
B: No je mnohem to... Jako obejmula bych jí, že je mnohem blíž. 
 
Moderátorka: A kdyby sis měla vybrat, na co z těch dvou přispět?  
 
B: No tyto to je ale těžko říct.. No tyjo já si nejsem jistá. Ten šok z toho chlapeška je tak velkej, že by mě 
možná k tý akci přiměl jako bez přemejšlení. No to je ono, kdybych o tom nepřemejšlela racionálně, tak ten 
šok z toho obrázku mě donutí hned k akci a přispěju na chlapečka, když se na to podívám rozumově a začnu 
se nad tim víc zamejšlet, tak spíš na tu holčičku. Díky tomu, že je tam ta story a že je to nadějeplný.  

Moderátorka: Máš na základě tohodle obrázku pocit, že má smysl přispět?  
 
B: Jo, mnohem víc než to první. Je tady vidět prostě i to dobrý, že se to zlepšuje, že to může fakt někomu 
pomoct.  

Video 1 
Moderátorka: Jak se cítíš potom, co jsi viděla toto? 
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B: Wow, to je hodně.. enlightening. V tom smyslu, že je to pozitivní a že cítim ten pocit, že ta holka to dá. 
Jako takovej ten moment - uuu, hele, ono to jde. A taky je vidět, že i ta reklama se dá dělat jinak.  

Moderátorka: Myslíš, že bys na tuhle reklamu třeba přispěla?  

B: No mam z toho dobrej pocit. Je to pozitivní motivace, tak z toho mam takovej ten pocit “jo, tohle by šlo”, 
protože vidim, že to funguje vlastně. Tady je nějaká na naděje, která je vlastně zhmotněná v tom videu. Na 
tom prvním obrázku je to “potřebujeme, potřebujeme, potřebujeme, tak posílej peníze”. Ale ten Unicef v tom 
videu říká “taky potřebujeme, ale tady je, jak to může fungovat.” 

Moderátorka: Jak bys popsala svůj stav k té dívce? 

B: No ta je mnohem víc rovnocenější nám. Mám z toho fakt dobrej pocit, ale pořád vlastně mám chuť tomu 
Unicefu něco poslat. Jen vlastně nevi, jestli tohle konkrétní video neni možná trochu moc pozitivní. Jde asi i 
o to, že neni úplně maličkatá, že je dospělejší. U toho miminka je to takový, že je do toho chudák hozený a 
že je úplně závislý na tý pomoci.   

Obrázek 2 

B: No tohle mi přijde takový jako moc bizár, že to je… Já si myslim, že je to too much, že to vlastně sebere 
tu pozornost tim, jak je ta reklama zajímavá jakoby a že začneš přemejšlet nad tim, jakej je kontrast mezi 
západnim bohatstvim a tou chudobou v Africe, ale tim se ztratí ta pozornost na toho člověka a na ten 
konkrétní problém jakoby. Že se to ubere do tý filosofický roviny, kdy začneš přemejšlet o tom, že “no jo, 
my tady jsme úplně vystřelený na měsíc s našim Guccim a tak, ale ti lidi v Africe nemaji co jíst”. A vlastně to 
odkloní tu pozornost. 

Příloha č. 3 – Rozhovor s respondentem Čeňkem 

Obrázek 1 
Moderátorka: Co vidíš na obrázku?  

Č: Ok, no vidim podvyživený dítě, a podle nápisu se jedná o Jemen. A vypadá to asi jako nějakej propagační 
obrázek týhlectý organizace. A vidim tady, že v tom Jemenu je jich fakt hodně, ty 2.2 milionu, a že se s tim 
dělá asi málo, a že ta organizace to chce dostat na oči lidem, aby si trochu uvědomili, že tohle se tam děje a 
soustředili se i na tenhle problém. Naše republika já 11 milionů, takže tyjo to je pětina Česka.  

Moderátorka: Jak se cítíš, když se na to díváš? 
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Č: Vzbuzuje to ve mně trochu depresi jako, že tohle se může dít. Zajímalo by mě třeba, kolik mu je. Protože 
takhle vypadá jako fakt malý dítě a přitom to může bejt klidně čtyřletej, pětiletej kluk, kterej by 
nepodvyživenej vypadal úplně jinak žejo. Což mě trošku přivádí fakt.. No je to hrozný. A přijde mi, že bych 
se měl cejtit smutně a provinile, že s tim nic nedělám. A že se mi to snaží až jakoby vnutit, ať jsem provinilej 
a něco přispěju, abych si zlepšil svědomí. Ale cejtim se fakt blbě, když na to koukám, jen tenhle tlak mi vadí.  

Moderátorka: A jakej si myslíš, že k němu máš vztah? 

Č: Tyjo to je hrozně složitá otázka, já takhle k němu prostě žádnej vztah nemam. Nevim, o koho jde a takhle 
z obrázku cejtim, že je to fakt smutný, ale zase nejsem člověk, co by to zas tak nějak prožíval. Upřímně, 
když vidim takovýhle obrázky někde na internetu nebo v časopise, tak mi z toho tak smutno neni, ale radši s 
tim něco udělám, že třeba přispěju. Nejsem ale člověk, kterej by se utápěl nějak, že se tohle na světě děje.  

Moderátorka: Ale souhlasíš s tim, že by se to dít nemělo 

Č: Určitě, určitě. Mělo by se s tim něco dělat, ale my nejsme úplně v pozici, kdy bychom s tim mohli něco 
dělat v našem věku.  

Moderátorka: A myslíš, že někdy může jednotlivec něco změnit?  

Č: Jednotlivec ano, ale nemyslim si, že v naší pozici. V naší pozici můžem přispět sami buď energií nebo 
financema nebo přemluvit i lidi okolo nás, aby něčemu pomohli. V pokročilejší fázi můžem pak nějak 
vytvořit vlastní iniciativu, ale to jsou už fakt pokročilý fáze s tim, že by do toho člověk musel dát fakt 
všechnu energii a všechem čas. Ale jedinec třeba ve vedení firem nebo na nějakejch vysokejch pozicích, s 
tim samozřejmě může něco dělat.  
 
Moderátorka: A zapojuješ se?  

Č: Hele přímo pro tohle ne. Ale snažim se přispívat na jiný světový problémy, ale je jich tak moc, že se nedá 
soustředit na všechnny. A s platem studenta ani my nemůžem. 
 
Moderátorka: Považuješ se za hlas ve veřejnym prostoru?  

Č: Ne. Nemyslim si, ale snažim se. Ale prostě nemam to momentálně zatim v sobě, že bych fakt ovlivnil lidi 
kolem sebe a byl bych ta osoba, která je vidět a za kterou lidi jdou. Ale snažim se určitě. 

Moderátorka: Jaké si pamatuješ reklamy na neziskovky?   

Č: Hele nejaktuálnější byly ty s Austrálií. Na to jsem i přispěl, protože to mi přišlo fakt hrozný. O tom se ale 
bavit nebudeme, protože to je asi mimo. Ale třeba na to no, to si pamatuju, že bylo hodně propagovaný třeba 
na internetu. A další reklamy, tyjo, třeba s Greenpeace s klimatem nějaký.  
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Moderátorka: Takže jsi v minulosti ale přispěl? V návaznosti na reklamu. 
Č: Jo to jo. 

Moderátorka: Co si myslíš o tom utrpení na obrázku?  

Č: Jako když jde o emoce? 

Moderátorka: Jo. 

Č: Hele já jsem v tomhle trochu pařez, tak mi dej chvilku, než se to ke mně dostane. … Hele tak hlavní, co 
cejtim, je asi smutek, že se tohle na světě děje a taková bezmoc, že já jako jedinej, jako student, s tim 
nemůžu nic udělat. No a taky, že to vůbec neni fér, že jen tim, že se to dítě narodilo v Jemenu si prochází 
timhle a my se máme krásně tady. 

Moderátorka: A když jsi toho kluka připodobnil k českejm dětem, cítíš tam nějakou spojitost?  

Č: No když třeba tady vidim v Česku nějaký uprchlíky, který dělaji práce.. Nechci říkat podřadný práce, ale 
třeba dělníky, lidi za kasou… Často si říkám, že to neni fér, že jen protože je nějakej kluk z Ukrajiny, tak je 
prostě na stavbě. Klidně může bejt chytřejší než já, jen prostě nemá tu příležitost se prosadit. Nad timhle 
často přemejšlim, ale zase kdybych přemýšlel pořád, tak se utrápim taky.  

Moderátorka: A jak vnímáš, že jsme daleko od toho dítěte? 

Č: Jestli s nim fakt soucítim jako? Nebo jestli by tohle mohlo být tady? 

Moderátorka: No obojí.  

Č: No tak v Česku nám je tohle asi cizí, že si to tady nedokážeme představit. Což je asi dobře, ale na druhou 
stranu si to pak nedokážem moc dobře představit a je pro nás těžší s tim něco dělat.  

Moderátorka: Co je mezi námi stejné a v čem se lišíme?  

Č: No jako jsme stejný lidi, ale narodili jsme se na jinym místě a máme jiný příležitosti. 

Moderátorka: Co si myslíš o týhle reklamě? Že je ve veřejnym prostoru?  

Č: Hele já si myslim, že by takovýhle věci měly bejt vidět. Většina lidí tyhle věci ignoruje a přechází a 
soustředí se na sebe. Myslim si, že by to lidi měli vidět a vnímat. 

Moderátorka: Jaký si myslíš, že maji média vliv na člověka?  
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Č: No obrovskej. Ovlivňuje nás to asi úplně ve všem. Třeba na internetu strávíme klidně půlku našeho času 
denně. A v tý době sledujeme, co nám někdo propaguje v televizi nebo co nám někdo podsouvá na internetu. 
Vnímáme, co lidi nosej na sobě nebo co je zrovna trendy, co bysme si měli koupit.. A v tomhle nás ty média 
fakt hrozně ovlivňujou.  

Moderátorka: Přispěl bys na základě téhle reklamy?  

Č: Hele na základě tohodle obrázku.. Asi bych potřeboval něco víc, potřeboval bych fakt informace.  

Obrázek 3 

Moderátorka: Jakej si myslíš, že je rozdíl, mezi touhle a tamtou reklamou? 

Č: Hele tahle na mě určitě působí reálnějc, tamta mi přijde taková hrozně upravená, aby se to prodalo úplně. 
Ale tohle je fakt reálná fotka holčičky, která tu leží v nemocnici a máš tam i ten text k tomu. Přijde mi to 
takový reálnější, že to víc feelim, že tam leží v tý nemocnici a neni to moc poupravená fotka, že tam fakt leží 
v tý nemocnici.  

Moderátorka: Takže kdybys měl říct, komu se cítíš blíž? 

Č: Určitě týhle holčičce.  

Moderátorka: Takže kdyby sis měl vybrat, na co přispět? 

Č: Na tu holčičku určitě.  

Moderátorka: V čem si myslíš, že je ten rozdíl?  

Č: Určitě v tom, jak tam bylo vypsaný 2.2 milionu dětí.. Co to tam bylo?  

Moderátorka: Že jsou podvyživený a 500 000 z toho akutně.  

Č: No. Tak to je prostě obrovskej počet a člověk a člověk si řeknne, že – jak tomuhle mam pomoct? Ale když 
tady vidí tu holčičku a k tomu je napsanej ten takovej příběh nebo takovej odstavec o tom, co o tom říká její 
máma, tak to je mi fakt jako blíž. A říkám si, že tomuhle konkrétnímu člověku třeba můžu já pomoct.  

Obrázek 2 
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Č: No tohle se mi líbí musim říct. Jako nevim jestli ten obrázek úplně, ale spíš smysl toho porovnání. Že tady 
si člověk může koupit brejle za 24 eur a nebrat to vůbec jako velkou částku, když to tak řeknu, a přitom za 
třetinu z toho bychom člověku mohli poskytnout přístup k vodě. Takže mně se to líbí to srovnání. 

Moderátorka: A přispěl bys za základě takovýhle reklamy?  

Č: To nevim, mně se moc nelíbí ten obrázek. Fakt mi to přijde, jak kdyby ta frajerka prodávala brejle. Takže 
ne, nelíbí se mi, jak je to zpracovaný, ale nápad dobrej.  
 
Moderátorka: Jakej ti přijde, že máš vztah k těm lidem na těch obrázcích (3A a 3B)?  

Č: Tyjo já nevim, přijde mi, že to nevystihuje, co to vystihovat má. Vypadaj jak nějaký figuríny v reklamě, 
který prodávaj tyhlecty věci, jsou tak postavený, ale přitom ta informace, kterou chtěj předat, z nich vůbec 
nepůsobí. Tady jsou v pohodě úplně.   

Video 1 

Moderátorka: Tak jak se cítíš teď?  

Č: No jestli jsi chtěla probudit moje city, tak teď tyjo. Jakože fakt hrozně hezký jak to bere, ale teď mě to 
hrozně rozesmutnilo, že my si tady vůbec nevážíme toho, co máme. A ona je fakt takovej extrémně pozitivní 
člověk tyjo jenom z toho, že může jít do školy, která je takovej sklad… Prostě… To je šílený. S touhle 
frajerkou jsem třeba feelil hodně no.  

Moderátorka: Takže jsi se jí cítil blíž než těm lidem v předchozích ukázkách?  

Č: Jo, to určitě, tak ona je fakt jako mladej člověk, se divim, že mluvila anglicky tuhle. Efekt to mělo určitě 
největší to dvouminutový video, ale zas ne každej se na to koukne no. Ale forma videa asi lepší, člověk v 
tom vnímá ty emoce co jsou v těch lidech. Když vidíš obrázek, tak ok, ten člověk je tam nějak nešťastnej, 
podvyživenej, ale necejtíš, jak je to tam vlastně úplně doopravdy, ale když vidíš to, jak natáčí to video, tak 
fakt vidíš, jaký to tam je, jak se baví mezi sebou a jak ona se tam cejtí. Takže mnohem lepší.  

Moderátorka: Jak si myslíš, že by se těm daným situacím dalo pomoct?  

Č: No nad tim jsem právě přemejšlel. Tak určitě se dá přispět žejo. Nebo kdyby to fakt hodně lidí sdílelo na 
tom Facebooku, třeba to video, tak by to bylo taky dobrý. A myslim, že u tohodle by to mohlo bej fakt 
úspěšný. 
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Příloha č. 4 – Rozhovor s respondentem Damianem 

Obrázek 1 

Moderátorka: Řekni mi, co vidíš na obrázku?  

D: Vidim tam nějaký kiddo, který má překvapivě dost vlasů, ale vypadá, že nemá moc to, jídla. A nějakej pán 
ho ošetřuje. A podle těch nápisů je to v Jemenu, že je to jemenský dítě někde, který hladoví a vim, že to má 
nějakou souvislost s občanskou válkou v Jemenu a že je to příspěvek od WHO, kterej má v člověku vzbudit 
pocit lítosti tak, aby dal nějakej cash nebo vyvinout nějakou snahu, aby se ta situace zlepšila.  

Moderátorka: Jak se cítíš, když se podíváš na tu fotku?  

D: Jasně, že mě to zasahuje hrozně. Vidim bezbranný nějaký malý kiddo, který vůbec nechápe, co se děje 
vlastně. A vůbec tam neni vidět nejaká zloba nebo válka, je tam jen to malinkatý bezbranný kiddo, je tam 
úžasný srovnání tý jeho ruky vyhublý maličkatý oproti tý mnooohem větší ruky toho doktora. A prostě vidíš 
jenom tohodle malýho bezbrannýho člověka, kterej z tohodle světa nemá vůbec nic, nic na něm neudělal, ale 
prostě je úplně v prdeli a asi zkape nebo já nevim. Vim, že to ve mně vzbuzuje obrovskej pocit lítosti a pocit, 
že tohleto se kurva dít nemá.  

Moderátorka: Jak se cítíš ve vztahu k tomu dítěti?  

D: Jako ten první pocit, kterej se mě dotkne je to, že to je strašný, že se to dít nemá. A hned potom je vlastně 
pocit viny, že my se tu máme jak prasata v žitě (i když teď je tu ten virus, ale stejně). Že já si tady prostě v 
pohodě felim, žeru si jak chci, moh bych žrát čim dál víc, kdybych chtěl, a tady je nějaký malý chudák 
bezbranný dítě, který asi chcípne hlady než se naučí mluvit, a prostě to ve mně vzbuzuje vlastně pocit viny 
už jenom z podstaty. Já jsem se nijak nezasloužil o to, že se mam v podstatě dost dobře a to dítě neudělalo 
nic špatnýho, proč by mělo takhle trpět. A už jenom z tohodle důvodu cejtim nějakej pocit viny. Že tohle 
jsem si nezasloužil. A pak hned přichází pocit, jestli bych mu neměl nějak pomoct jako. A hned potom zas 
takový ty bolavý myšlenky jako “tyvole v pátek jsem se vykalil prostě někde, utratil jsem litr za nesmysly a 
prostě za ten litr asi to dítě mohlo měsíc jíst ne”. 

Moderátorka: Jakou od něj cítíš vzdálenost?  

D: Člověk snadno uvěří tomu, že my jsme tu nějaký svý lidi a pak jsou někde jinde nějaký úplně jiný lidi, 
který vypadaj jinak a mluví jinym jazykem a věří jinejm věcem.. A že se nás to vůbec netýká, protože oni se 
nás netýkaj a jsou někde na druhý straně světa.. A člověk většinou věří, že ty jiný lidi jsou horší a chová se k 
nim hůř, než vůči těm svejm lidem v uvozovkách. A tahle situace s tim malym dítětem to vlastně záměrně 
potlačuje, že najednou ty vidíš dítě, který sice dobře, má jinou barvu pleti a nějaký jiný znaky, než by mělo 
dítě český tady, ale to, že ho vidíš vlastně v tý nejpřirozenější jako, nejprapůvodnější lidský podobě, předtim 
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než nabere vůbec nějaký kulturní jako znaky.. A myslim, že to je taky tady záměr toho WHO to tak ukázat, 
jako snažit se ukázat, že to je přece dítě jako jakýkoliv jiný, jenže tohle hrozně trpí. Přece by to mohlo bejt 
tvoje dítě nebo bys to mohla bejt ty. Takže v tomhle ohledu vidim dítě jako každý jiný, jen tohle se narodilo 
prostě v zemi, kde je průser.  

Moderátorka: A myslíš, že bys na základě týhle reklamy přispěl?  

D: Eh, no přiznám se, že zatim jsem nepřispěl. Ale tohle je ten typ reklamy, na kterej bych asi přispět mohl. 
Jako myslim, že to na mě funguje. A vlastně ještě vim, že někdy když jsem viděl v metru takovou tu 
reklamu, že za 600 korun se dá vrátit zrak někomu v Africe. Tak to na mě hrozně funguje, že je to tak strašně 
málo, aby mohl někdo tyvole vidět. Když vidim tuhle reklamu, tak mi přijde, jako kdybych měl někam 
darovat milion nebo se sebrat a odjet do Jemenu. Ale ono vlastně realita je, že by stačilo jenom kdybych si 
odpustil páteční kalbu a ty prachy mu poslal. Takže to je nějakej point, kterej na mě funguje, to lidství 
zbavený nějakejch jako kulturních symbolů spojený s tim, že stačí asi fakt málo, aby se tohle kiddo dožilo 
nějakýho věku.   

Moderátorka: Cítíš se jako hlas ve veřejnym prostoru?  

D: Myslim, že je nějaká asi malá skupina, na kterou mam nějakej vliv.  

Moderátorka: Jaký je tvůj názor na humanitární organizace? 

D: Mam na ně takovej spornej názor. Určitě to neni čistě pozitivní, musim se přiznat. Je to víc důvodů, 
zaprvý já hrozně nemam rád takový to stádový chování a vlastně ani stádovou solidaritu. Popravdě mě to i 
děsí, jak teď všichni hrotěj ty roušky, že mi to přijde hrozně stádový. A vlastně takovýto, když tohleto začalo. 
Když se na Západě poprvý začlo mluvit o problémech třeba v Africe a začaly nějaký první humanitární akce 
a takovýty Life Aid koncerty v Americe, tak hrozně moc hvězd se nějak angažovalo, hrozně se na to 
přispělo, a asi o 10 let pozdějc se zjistilo, že asi 90% těch peněz šlo reálně na zbraně. Že se to tam poslalo 
těm vládám a ony si za to prostě nakoupily zbraně. A ještě to poslali těm stranám oběma, co spolu vždycky 
bojovaly, takže za ty peníze dostaly obě strany zbraně a mam pocit, že to je obecně fenomén tý humanitární 
pomoci, že může bejt hrozně kontraproduktivní, i když samozřejmě tohle byl asi nějakej tupej příklad, že to 
organizace v tý době asi moc nevěděly a dneska to maj určitě ošéfený mnohem mnohem líp, ale stejně jsem 
přesvědčenej, že je to hrozně kontraproduktivní už jenom z toho, že když do tý země přichází něco zvenku, z 
něčeho, co oni zase vůbec neznaj… Že když jim pomáhá někdo úplně vnější, že… Jasně, je to něco jinýho, 
když někdo umírá hlady, ale že prostě takovejch peněz a takový hodnoty si člověk nedokáže nikdy moc 
vážit, když to prostě odněkud přijde. A když člověk jako nezná tu druhou stránku věci. A přijde mi, že se to 
často setkává i s odporem těch místních, když tam někdo přijde a začne tam někde něco organizovat a dělat. 
A prostě mam takovej pocit, že dobře funfujou ty věci, který vzejdou aspoň částečně z toho místa 
samotnýho.  

Moderátorka: Věříš, že má cenu jako jedinec něco dělat? Případně co? 
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D: Hmm. No třeba v tom Jemenu nevim. To jsou symptomy žejo. To jsou symptomy nějakýho úplně 
vysranýho státu, kde se angažuje Saudská Arábie a Irán a to jsou prostě země, který tam bojujou o moc a o 
prachy a možná ještě o něco jinýho a tadyhle to kiddo netrpí, protože by neexistovalo na světě jídlo, ale 
prostě kvůli těmhletěm odpornejm důvodům, který vedou k tý situace jako takový. A posílat tam peníze je 
prostě léčení symptomů, který ještě do jistý míry věřim, že těm lidem v Saudi a Iránu dodává ještě podporu, 
že můžou dělat, co tam dělaj, protože přijdou nějaký lidi ze Západu a těm dětem pomůžou. Takže i když je to 
samozřejmě hezká teorie, ale dost složitá praxe a ještě o sto milionů horší praxe pro jednotlivce, tak si 
myslim, že smysl má řešit primárně tu situaci jako socio-ekonomicko-politicko-vojenskou radši než ty 
symptomy. A no jako je to takový hodně pasivní, jsem si toho vědomej, ale co mam pocit, že fakt dává smysl 
je snažit se zlepšovat věci okolo svýho bydliště a snažit se tyhle země jako chápat a jezdit tam, pokud to neni 
nějak nebezpečný, a snažit se chápat tu jejich kulturu a ukazovat nám tu naší. Když pochopíme ty místní 
souvislosti, tak si myslim, že to může dost změnit vztah člověka k imigraci třeba, což je docela prostředek, 
jak pomáhat lidem, který jsou hodně vysraný. Protoře hodně velkej problém třeba Český republiky je to, jak 
se lidi staví právě k uprchlíkům a že to hodně vychází z tý neznalosti. A fakt věřim, že má smysl, tam, kde 
člověk žije, snažit se nějak pomáhat, aby to fungovalo co nejvíc a zároveň se snažit chápat ten svět okolo. 
Myslim, že to je z dlouhodobýho hlediska schůdnější cesta.  

Moderátorka: Jaký si pamatuješ reklamy na neziskový organizace? 

D: Hele pamatuju si nějakýho Člověka v tísni. Nevim, jestli si vzpomenu na nějakou konkrétní podobu… 
Vim, že jsem viděl, když bylo na Haiti zeměstřesení, že jsem viděl nějaký. Už ale vůbec nevim, co tam bylo 
napsaný. 

Moderátorka: Zareagoval bys na nějakou takovou reklamu?  

D: Asi spíš jako blíž. Jak říkám. Že já spíš věřim tomu pomáhání blíž než dál. Že třeba na Ukrajině jo, na 
Haiti ne. 

Moderátorka: Co si myslíš o vyobrazení tohoto obrázku ve veřejném prostoru? 

D: Hele přijde mi to problematický. Já vim, že je to takový, že si hledám důvody proč si myslet, co si 
myslim.. Ale jak pořád vídám takovou tu brutální masáž takovejch těch reklam v metru s tim, jak tam jsou ty 
postižený děti a jsou tam vyobrazený věci, co potřebujou, aby mohly nějak fungovat.. A těchhle věcí je 
strašně moc a už hrozně dlouho si říkám – kolik ta organizace asi musela dát peněz za tu reklamu. A já vim, 
že ve výsledku se jim to asi vyplatí, ale je to tak, že tam člověk něco přispěje a čtvrtina z toho jde jen na 
reklamu, aby to viděli další lidi? Já chápu, že takhle PR asi funguje, že oni to takhle dělat musej, ale vlastně 
mi to přijde hrozně absurdní, že oni platí spoustu peněz a vyvíjí hrozně práce jen na to, aby sehnali ten cash.  

Moderátorka: Co si myslíš o tom, že jsou takhle citlivé fotky právě v metru?  
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D: Jako vůči tomu člověku, jestli je to špatný? Principiálně asi jo. Jako vyobrazovat cizí utrpení je morálně 
asi dost problematická věc. Já se přiznám, že o tom vim velký hovno. Určitě se o tom už fakt hodně napsalo 
a vydiskutovalo, co je a neni ok. Ale přiznám se, že fakt nevim, co jsou nějaký správný postupy. Já popravdě 
jsem trochu alergickej na ty hodně emotivní věci, jako je třeba tohle (obrázek 1). Jakože mě to primárně 
vlastně trochu odpuzuje. Kdyby to bylo podaný nějakou formou, která by míň jednostranně útočila na city a 
víc by mi to podávala nějakou racionální srozumitelnou formou, tak bych se tomu asi víc otevřel. Že když 
takhle něco hodně cejtim, že se to strašně snaží působit na ty silný pocity, tak si vlastně říkám “jděte s tim do 
prdele”. Protože mě vlastně uráží, že se mě někdo snaží takhle zmanipulovat skrze ty city. A vůči tomu 
dítěti? Já nevim, tak to dítě nemohlo nikde podepsat jako souhlas s tim a teď taky někde svítí chudák v 
západnim světě no.  

Moderátorka: Co si myslíš, že máme společnýho a že nás odlišuje?  

D: No hele prostě si myslim, že to dítě chce bejt šťasný, chce chápat, co se kolem něj děje. Chce mámu a 
tátu, jako každý jiný dítě. A vlastně ve vztahu k tomu světu je úplně stejný jako my, když jsme byli malý. Ale 
pokud to dítě vůbec přežije tohle, to peklo, který se tam děje, tak na něj asi bude mít úplně zásadní drastickej 
vliv, co zažilo. I mimo to reálný hladovění a fyzický problémy základních potřeb, tak si myslim, že pro děti 
je hrozně důležitej nějakej jako pocit bezpečí a že ho má někdo rád a že žije v hezkym světě. A nevěřim 
tomu, že tohle dítě může tenhle pocit mít.  V tý přirozenosti je teda stejný, jako každý jiný dítě a v tom, co 
přichází zvnějšku, je hrozně rychle deformovaný.  

Obrázek 3 
Moderátorka: Vidíš nějakej rozdíl mezi tímhle příspěvkem a tim prvnim?  

D: No tamten ve mně měl vzbuzovat pocit, že je to v hajzlu, a tenhle ve mně má vzbuzovat zase to, že je 
nějaká naděje, že Muna se zlepšuje a že má asi nějakou naděje. Že se i tak jako usmívá, že Muna se 
zachránila. No a pak se zamyslíš žejo, proč že to bude dobrý a že je to vlastně asi díky WHO, který jí prostě 
nějak léčili. Ale že ono to vlastně asi neni moc dobrý tam, když jí vlastně museli léčit. Že to tam asi neni v 
pohodě. Že to jde přes tu pozitivní emoci.  
 
Moderátorka: Jak se cítíš, když se na to koukáš?  

D: Hele jakoby je tam pořád to podobný jako u tamtoho, že to jde přes ty emoce a vyobrazení jednoho 
roztomilýho kidda. A mě asi prostě vadí ta emocionálnost a nedostatek racionality, i když tohle je určitě lepší 
příklad než ten první.  

Moderátorka: Kdyby sis měl vybrat, na základě jaký reklamy přispěješ, byla by to ta první nebo druhá? 

D: Po fotce kapajícího kida bych jim spíš bouchnul nějakej cash a měl od nich pokoj. Tadyhle Muny příběh 
by spíš asi vedl k tomu, že bych si nastavil trvalej příkaz na nějakej malej obnos a občas se podíval, jak se v 
těch táborech maj 
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Moderátorka: Cítíš k Muně stejnej vztah, jako k tomu klukovi nan prvním obrázku, nebo je to v něčem jiný?  

D: Hmm přemejšlim. Muna mi přijde nějak normálnější, nebo jak bych to řek. Že má nějakou mámu a nějak 
se vylepšuje. Že z ní mam vlastně docela pocit, že je tak nějak normální dítě. Že vlastně neni tak daleko od 
toho, jak žijou ty děti tady.  

Video 1 
Moderátorka: Co si myslíš o tomhle?  

D: Mmm, no nějaký holka v uprchlickym táboře, kde chodí do školy a vlastně je jako v pohodě, je excited, 
baví jí chemie a vlastně to vůbec nebere negativně, hodně se usmívá a je vlastně pro něco jako nadšená. A 
hned zase začnu přemejšlet nad tim, co to ve mně má vzbuzovat. Že jakoby ten stereotyp syrskejch uprchlíků 
je, že to jsou nějaký svalnatí mladí muži s iphonama nebo nějaký utahaný chudáci, co se někde plahočej v 
bahně na Balkáně. A myslim, že tohle se cíleně snaží ukazovat jinej obrázek a že se snažej nějak vzdělávat a 
normálně nějak žijou a tak. Že maj nějakou budoucnost, protože maj nějaký vzdělání. A jasně, ta holka nemá 
stejný příležitosti jako my, ale tím, že má tohle vzdělání, bude třeba mít nějakou šanci. A tohle na mě dost 
funguje, to vzdělání. Že když se vybírá, aby někde neumíraly děti, tak co – neumřou týden, kdy je někdo 
bude krmit, ale neni to žádný reálný řešení. A přesně proto jediná věc, na kterou jsem kdy přispěl, bylo 
stavění školy v Africe. Že tam se ty děti naučí všechno. Vzdělání je budoucnost a vzdělání je život. Pro ty 
kidda, pro jejich děti, pro ty země a pro planetu. Vzdělání je prostě budoucnost, takže když mi někdo ukáže, 
že ten uprchlík ze Sýrie nejenže nějak přežije, ale že se může učit a žít se svojí rodinou a že má nějakou 
šanci, že někam odjede a vystuduje třeba vysokou a bude normálně fungovat a bude se zajímat o svoje věci a 
bude schopnej volit a fungovat v normální společnnosti. Tak to mi dává mnohem mnohem větší smysl než 
jenom to, když dítě neskape. I když je samozřejmě hrozná tragédie, když dítě skape. 

Moderátorka: Jak se cítíš ve vzahu k týhle holce?  

D: Já se teda musim přiznat, že jí to úplně nevěřim, že se tak moc culí a že je to takový přehnaný. Je to celý 
takový správňácký no, nevim. Je to takovej jako obrázek pro zápaďáky, aby jim to sedělo. Ale obecně si 
myslim, že ten formát videa je super. A navíc mi tenhle typ humanitární pomoci dává mnohem větší smysl. A 
tahle holka je prostě v Jordánsku, kde sice je v uprchlickym táboře a neni to super, ale když nějak jako 
dostuduje, tak bude mít nějakou tu možnost. Ale líbí se mi, když je to nějak jako personifikovaný, když 
člověk ví, kam to fakt jde. Kdyby mi někdo řekl, ať přispěju 500 na vzdělání syrskejch uprchlíků v 
Jordánsku, tak bych to asi neřešil, ale kdyby mi někdo ukázal konkrétní holku a řekl mi, na co ty peníze 
přesně jsou, tak to určitě jo. A asi bych měl větší pocit toho závazku, ale aspoň bych věděl, na co ty peníze 
přesně jsou. A líbila by se mi ta kontinuita, kdybych věděl přesně, že jsem někoho vytáhl z průseru a 
nastartoval mu budoucnost, která má smysl. 
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Příloha č. 5 – Rozhovor s respondentkou Emmou 

Obrázek 1 
Moderátorka: Řekni mi, co vidíš na obrázku?  

E: Tak vidim na něm fakt podvyživený dítě, který se ještě kouká na tu kameru, což je takový, že tě úplně 
zapojuje do toho obrázku, že úplně cejtíš, jak kouká na tebe, takže prostě koukáš na něj a hlavně tam vidim 
ruce, který maj košili a sako, takže to znamená, že to je nějakej západní doktor, že to asi nebude někdo, kdo 
se vypořádává s tou situací kdo je odtamtud. A ještě je to na nějakym, kancelářskym stole. Vypadá to, jako 
kdyby to dítě bylo úplně vyndaný z jeho přirozenýho prostředí, kde se mu stala tadyta příšerná věc, a bylo 
hozený do nějaký kanceláře, do úplně jinýho světa. A vlastně ti to dítě nepřijde moc ani jako člověk, spíš 
jako takovej tvor prostě…. Je hrozný to takhle říct. No a jsou tam ještě nějaký čísla, nějaký figury, který v 
tobě maj vyvolat pocit, jak je to úplně příšerný, stejně jako se to dělá teď s koronou. Že ti vlastně řeknou 
jenom ty nejhorší věci, aby to v tobě vyvolalo pocit paniky. Navíc kvůli těm číslům máš takovej ten pocit 
one in a million.  
 
Moderátorka: A jak se cítíš, když se na něj díváš?  

E: Nepříjemně, je to takový uff, prostě bezmocný. Že já s tim jako nic neudělám. Že bych třeba pomohla 
tomuhle klučíkovi, ale bude dalších 400 000 dalších, kterejm prostě pomoct nedokážu. A že to je prostě 
špatně celý.  

Moderátorka: Takže ta emoce je bezmoc? 

E: No a ještě – teď to bude znít hrozně – ale taková jako nechuť. To je asi to nejlepší slovo, jak to vyjádřit. 
Taková ta nepříjemná pravda, kterou nechceš vidět. A fakt mě sere, že se ve světě dějou takovýhle věci. Že je 
to špatně, kam ta společnost zašla. Jsem prostě tak nějak naštvaná na ten systém, že to zašlo tak daleko, že 
jsme rozdělený do nějakejch prostě kast. A že je to celý nefér, že stejně tak se to dítě mohlo narodit do 
penthausu v New Yorku. A jsem prostě naštvaná na to 1 % Ameriky, který by s tim reálně mohlo něco dělat, 
kdyby chtělo, a kterejm by to jen trochu vlastně ubralo a přitom by to mohlo zachránit miliony lidí.  

Moderátorka: Jak se cítíš ve vztahu k tomu klukovi?  

E: No že mam víc štěstí než on. A nemůžu se s nim moc nějak ztotožnit, protože jsem nikdy nebyla takhle o 
hladu a nikdy nebudu a vim, že ať se bude dít cokoliv, tak vždycky budu mít co jíst a budu v pohodě. Protože 
my měli to štěstí, že jsme se narodili tady. A prostě nevim no… Je tam prostě jako takovej.. Já nevim, úplně 
zuboženej prostě tvoreček.  

Moderátorka: Cítíš vůči němu zodpovědnost?  
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E: Bude hodně sobecký, když řeknu ne?  

Moderátorka: Ne, je to úplně v pohodě.  

E: Tak ne, jakoby možná bych měla, možná bysme měli všichni, ale já neudělala nic špatně, že to neni moje 
chyba.  

Moderátorka: Cejtíš, že je na stejný úrovni jako my?  

E: Hele je to lidská bytost a měl by bejt, ale prostě asi neni. 

Moderátorka: A v čem vnímáš ten rozdíl?  

E: Hele asi hlavně v tom štěstí no, že my tu máme tu privilegii žít jak žijem  a on se pravděpodobně asi 
nedožije ani pár měsíců a nejspíš to bude jenom jedno z dalších tisíců dětí, kterejm se tohle stalo. 

Moderátorka: Jakou bys popsala svojí vzdálenost od něj? 

E: Obrovskou, jako fakt obrovskou. Tak, že to ani nejde moc nijak vyjádřit. Jako je to tak daleko, že vlastně 
během normálního života bych si na někoho takovýho ani nevzpomněla. Nikdy. Kdyby mi to někdo takhle 
nenaservíroval.  
 
Moderátorka: Proč si myslíš, že se takhle cejtíš, když se na něj podíváš?  

E: Protože mi jeho život nezasahuje do mýho života. Že se s timhle problémem jakoby nikdy nepotkám, že 
to na mě normálně nevybafne a nijak mě to neovlivňuje. Že mi to nedělá nějakej problém, že když mu 
nepomůžu, nic se mi nestane. Že klidně můžu žít ve svym ignorantskym životě a nic se mi nestane. A to je 
podle mě hroznej problém, že to takhle maji všichni. Ale tak to reálně je, že si všichni myslí, že to vyřeší 
někdo jinej, že to neni jejich problém. Je to jak volby prostě. Že když nebudu volit já, tak to nic nezmění, že 
by se to mělo podchytit nějak zhora.  

Moderátorka: Takže si myslíš, že jedinec nemůže nic změnit, chápu to správně?  

E: Pokud nemáš doma pět milionů euro, tak sám nic nezměníš. A druhá otázka je to, že ok, zrovna WHO a 
Unicef budou asi v pohodě, ale stejně žiju v tom, že je spousta těch organizací neschopná ty peníze fakt 
všechny dát tam kde maji bejt. Je to takový, že pošleš nějaký peníze na nějakej účet a bůh ví, co se s tim 
stane a jak se využijou a nevim, já jsem třeba posílala na děti, i rodiče, že aspoň prostě pár tisíc ročně. Že z 
toho máš takovej aspoň trochu dobrej pocit. Ale taky vlastně nevim, jestli je to dobře. Protože mejch pár tisíc 
asi nespasí svět, když to nepošle každej. Ale zase nemůžeš udělat to, že pošleš tři litry ročně a udělat *klapne 
rukama* hotovo. To si taky nemyslim, že je správně.  
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Moderátorka: Považuješ řeč na veřejnosti za nějakou formu pomoci těmhle lidem?  

E: No viděli jsme Grétu, že to postihla nebo minimálně na sebe i na ten problém dost upozornila. Jako já jí 
moc ráda nemam, ale to je jedno. Asi vždycky záleží, od koho by to šlo.  
 
Moderátorka: A považuješ se třeba za hlas ve veřejnym prostoru?  

E: Jakože tady? Někde v hospodě možná jo, když zavelim, že jdem na panáky, tak jdem na panáky, ale 
jakoby nemyslim si, že já konkrétně bych s timhle mohla něco udělat.  

Moderátorka: Přispěla bys na základě týhle reklamy (obrázek 1)?  

E: Ne. A nevim proč, ale ne. Jakože ráda na tyhlecty věci přispívám, ale na tuhle konkrétní asi ne.  

Moderátorka: Jaké reklamy na neziskovky si pamatuješ? 

E: Unicef všude před očima byl. Buď právě veselý děti nebo nějaká hladová kačenka. A právě si pamatuju, 
že ty veselý děti mi mnohem víc daly motivaci přispět než ta hladová kačenka. Což jakoby vůbec nevim 
proč. Ale asi to je takový, že se na ně podíváš a máš pocit “hej tyhle děti maj ještě pořád šanci”, zatimco 
tenhle klučík, kdybych já udělala cokoliv, tak prostě umře za dva dny. Že je to taková ta bezmoc, že já s tim 
neudělám nic, i kdybych chtěla. A teda kromě Unicefu pak nějaký linky bezpečí a pomoc po potratech? 
Nějaká ta česká organizace. Nechtěný děti a takový věci, to vim, že vídám v metru no.  

Moderátorka: Pomohla jsi teda někdy v návaznosti na reklamu?  

E: Ne, našla jsem to sama, prostě Unicef a věděla jsem, kam to poslat. A nebylo to o tom, že by byla nějaká 
reklama v televizi.  
 
Moderátorka: Jakej máš názor na to, že se takový vizuály (obrázek 1) pohybujou ve veřejnym prostoru? 

E: Přijde mi to, že od toho lidi spíš odvrátí zrak, že na to nechtěj koukat. A i když je to sobecký od nás, tak 
nikdo nechce koukat na něco špatnýho, hnusnýho a nepříjemnýho. A nemyslim si, že by to mělo nějak jako 
pomáhat a že by to vůbec mělo bejt takhle – že si nemůžeš vybrat, jestli to uvidíš nebo ne. Je to možná 
pokrytecký, možná sobecký, ale nemělo by to být v metrech, tramvajích a tadycty věci, protože to je, no, 
nepříjemný.  

Obrázek 3  
Moderátorka: Co si myslíš o tomhle? 

E: To mi přijde lepší. Že to ukazuje i pozitivní stránku věci, že to neselektuje jenom to nejhorší. Možná je to 
i načasování, jak je teď korona a ta panika kolem, ale dělaji to média i teď. Že to média dělaji hrozně moc 
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dneska, že ti ukazujou jen to nejhorší. I když každá tadyta katastrofa má (sice málo), ale má nějaký světlý 
stránky. A tady prostě když vidíš, že tvoje pomoc má smysl, tak máš mnohem větší chuť pomoct, než když ti 
přijde, že to je ztracený jako na tý první fotce. Že tady vidíš holčičku, kde prostě si přečteš, že se to zlepšilo a 
máš chuť taky na to pomoct a přispět.  

Moderátorka: A jak se cítíš ve vztahu k ní?  

E: No je mi jí taky líto, ale přijde mi, že se do ní dokážu nějak vcejtit, jak je prostě hezká a spí tam a víš, že jí 
je líp… A řekneš si, že je to super, že jí je líp. A je to prostě konkrétní případ, kterýmu se pomohlo, kterej se 
povedl.  
 
Moderátorka: Takže v návaznosti na tohle by jsi přispěla?  

E: Jo. Určitě víc než na toho kluka.  

Moderátorka: Proč si myslíš, že to tak je?  

E: Protože to na tebe… Zaprvý prostě znáš to její jméno, víš kolik jí je, víš v jakým je treatment centru… A 
tadyta fotka mi přijde rozhodně míň naaranžovaná než ta minulá. Že tady prostě vidíš postel, vidíš tu dečku a 
je to takový autentický. Že ta první fotka byla prostě taková umělá a nepřirozená. Navíc tam prostě vzali 
nějaký umírající dítě, aby ho jako profesionálně nafotili, to je už takovej jako první… Vždyť to je prostě 
úplně špatně, vždyť je prostě na pokraji sil, na pokraji života a oni jen aby prostě udělali nějakou kampaň, 
tak ho prostě prásknou na kancelářskej stůl. To prostě neni ok. A tohle s tou Munou je něco, co klidně mohl 
někdo vyfotit na telefon spíš pro nějakou ilustraci toho problému. Přijde mi to mnohem osobnější, mnohem 
takový lepší a míň naaranžovaný a  míň falešný.  
  
Video 1 
Moderátorka: Co si myslíš o tomhle videu?  

E: První, co mě napadne je asi obdiv, úplně nesmírnej obdiv no. No prostě hustý. My si tady stěžujem prostě, 
že nemůžem cestovat 2 měsíce pomalu a takhle jako lidi žijou. A fakt jí obdivuju, že má takovýhle sny a že 
chce studovat a že umí anglicky vůbec! To je prostě neuvěřitelný, takže fakt asi.. no takhle.  

Moderátorka: A jak se cítíš ve vztahu k té holce?  

E: Mně přijde, že je milionkrát lepší než já. Jako když to řeknu upřímne, tak prostě smekám, naprosto 
smekám… Protože v takovejhle podmínkách žít, a že prostě tak studuje a chce prostě do vesmíru a do toho 
se určitě tam stará o tu rodinu, protože jsem tam neviděla žádnýho tátu. Že je tam ona, máma a tři děti. Že 
fakt jako smekám, nevim, jestli bych něco takovýho já vůbec zvládla.  

Moderátorka: A jakej k ní cítíš vztah, když to porovnáš s tím klukem?  
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E: Neporovnatelný. Úplně. Tadycto mi přijde mnohem osobnější, mnohem takový… že ona tam neleží v 
klubíčku a nebrečí, že nemá co jíst a že nemůže studovat na normální škole, ale naopak ti ukáže, co může a i 
prostě jak to v tom kempu uprchlickym normálně funguje. I když to je tak hrozně daleko od nějakejch 
přijatelnejch životních podmínek. Tadycto je takový, že jsem vlastně vůbec necítila žádnou lítost, že vim, že 
je to těžký a vůbec neříkám, že nepotřebuje pomoct a že to zvládne sama… ale že to ve mně nevyvolalo 
takovýto “fuj ty vole tohle je fakt blbý, tohle fakt ne.” Spíš naopak z toho mam pocit, že týhle holce a 
takovejm lidem by se mělo pomáhat ještě o to víc. A že prostě když dáš nějakej dar, že to má smysl.  

Moderátorka: Takže kdyby sis měla vybrat, na co bys přispěla z těch reklam, který jsi viděla?  

E: Druhá nebo třetí. Tam je něco jakoby jinýho, tahle holka je už větší a neni tak hrozně nemocná žejo. Ale 
vim, že na to první bych určitě nepřispěla, ani nevim proč. A takže druhá nebo třetí, ta druhá mi přijde asi 
horší, jakože ta situace, takže asi druhý. Obecně mi přijde, že i z těch pozitivnějších příspěvků totiž chápeš ty 
problémy a vlastně vidíš ty špatný věci. Ty nepotřebuješ, aby ti to někdo cpal před oči.  

Moderátorka: Proč si teda myslíš, že jsou takové reklamy s tím utrpením?  

E: Protože je to mnohem jednodušší. Je to jednodušší pro ten marketing tý organizace jako takový, že ty 
vlastně ukážeš to nejhorší a ty lidi to zasáhne hned a hodně… A třeba to na některý lidi působí, třeba se pak 
někdo cejtí blbě a z tý lítosti tam jako přispěje, že aby moh klidně spát. Ale jak říkám, když někam prostě 
pošleš dva tisíce, tak to neznamená, že můžeš prostě klidně spát. Jako pokud už se budem bavit o tomhle 
problému. Takže mi to přijde takový konktraproduktivní, že to asi nevyvolává úplně ten efekt, co by mělo.  
Anebo to třeba zabírá jako na starší nebo míň vzdělaný lidi no.  

Moderátorka: Jak se cítíš vzdálená od téhle holky?  

E: No cejtim se k ní mnohem blíž. Možná je to i věkem, že jí nejsou tři, čtyři roky, ty se těžce ztotožníš s 
tříletym dítětem, protože nevíš žejo. Ale s někym, kdo prostě studuje a má svoje sny a tak dále, tak prostě se 
do toho dokážeš mnohem líp vcítit. A když to prostě přeženu, tak si dokážu představit, že bych jí třeba 
poslala dopis. A že by mi prostě odepsala. Že je to takový mnohem osobnější no.  
 
Obrázek 2 
Moderátorka: Co si myslíš, že ti tohle má říkat?  

E: To ti má říkat, že seš špatná osoba. Tohle ti má říkat, že seš úplně nahovno a že si máš rozmyslet celej svůj 
život a kurva probrat se, zadupat ty Ray-Bany, který sis prostě koupil za sto euro někde. No tohle v tobě má 
vyvolat prostě vlnu viny. Jako naprostou. 

Moderátorka: A co si o tom myslíš, přispěla bys třeba na základě tohodle?  
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E: Tyvole nevim, protože se ve mně perou dvě extrémní jako.. Jedna ta strana mi říká jo. Protože si 
uvědomíš, že oni maj fakt pravdu, že pro mě to prostě budou dvě kafe a pro ty lidi dva měsíce vody, když to 
takhle shrnu jako hodně s nadsázkou, ale reálně si říkáš “hej prostě”… Zase taková ta sobeckost těch 
západních zemí, že co jako, že si koupim brejle. Jako tak mě nech bejt. Jako já když si chci koupit brejle, tak 
si je koupim. A to vůbec neni ničí problém, ta ženská mi do toho nemá co mluvit. Takže perou se ve mně 
tyhlety dvě věci. to je takový… Že mi asi nepřijde úplně správný postavit to, že ty máš pomoct, na tom, že se 
cejtíš sám blbě. To je prostě.. Když to přirovnám k něčemu… Jako když někoho podvedeš a pak jim přineseš 
snídani do postele. Jakoby not good enough. A to ti jako nepomůže v tom, že se cejtíš blbě a je to takový 
jako… Nevim, jak to přirovnat, ale nemělo by to bejt takový, že si řekneš “aha, já jsem špatnej člověk, a 
když udělám tohle, tak budu lepší”. Protože to neni pravda. Prostě tohle v tobě dělá výčitky. Což tě prostě 
jenom naštve.  

Moderátorka: Cítíš vztah k té ženě nějaký?  

E: Ne. Tam jde o ten nápis, ta ženská je tam jen tak jako na oko. Jde tam jen o ten nápis, o to, vpálit ti to do 
ksichtu. Jako podíváš se na to a řekneš si “hej, neřvi na mě.” Je to takový… Je to nepříjemná reklama. Hodně 
nepříjemná a chápu ten záměr asi, rozumim tomu, že to může k něčemu bejt, ale myslim, že to jde teda podat 
i líp. Je to furt lepší než ten vychrtlej chlapeček, to jo, ale je to takový hrozně arogantní. Takže tak no. Máš 
pomáhat protože chceš, ne protože se cejtíš špatně a že tě někdo do toho nutí. Tahle reklama tě prostě zatlačí 
do kouta, ty nemáš na výběr prostě, ty z tohodle nemůžeš vyjít dobře, protože už jsi udělal špatně jenom to, 
že ses narodil tady. A nemyslim si, že můžu za to, že jsem měla takový štěstí. Neni to moje chyba. A nebudeš 
tady asi chodit v pytli od brambor žejo, protože žiješ v nějaký společnosti, kde to taky akceptovatelný neni. 
A myslim, že je úplně sporadický, jestli za brejle necháš tři eura nebo 150. O to tady vůbec nejde, tady jde o 
to, že máš brejle. A co já mam prostě dělat, když chci brejle? Protože je to tu prostě normální a nosí je 
všichni? Že ti to vyčítá něco, za co nemůžeš. Vyčítá ti to tvůj styl života a skoro to až říká, že oni jsou lepší 
než my. Což se taky nedá říct. My nejsme primárně špatný za to, že jsme se sem narodili. Mě sere tadycta 
reklama. Fakt se mi nelíbí. 

Moderátorka: Co považuješ za důležitý, kdyby jsi se rozhodla dělat nějakou humanitární pomoc?  

E: No určitě chci bejt informovaná nějak. A taky chci prostě mít pocit, že to má smysl, třeba přispět na 
konkrétní dítě, to mi přijde super. Že jasně, nemusí to skončit vždycky dobře.. Ale třeba ta druhá ukázka, jak 
tam byla ta konkrétní holčička, tak radši pomůžu jí, nebo její kamarádce, nebo kamarádce její kamarádky 
nebo je to úplně jedno, ale že prostě budu vědět, že to jde na děti v týhle nemocnici prostě. Že jsem těmhle 
dětem pomohla, a ne, že to prostě půjde na 400 000 dětí v Jemenu, který prostě ani nevim kde jsou, jak jsou 
starý, nevim prostě nic. A akorát to prostě pošlu na nějaký číslo účtu, kde si to prostě nějakej bohatej pán 
vezme a z jedný hromádky to dá na druhou hromádku jakoby. Je taky docela důležitý vidět i třeba nějakej 
výsledek víš. Jakože jednou nám takhle přišel domů dopis a bylo to hrozně hezký. Že pak máš oprávněně ten 
dobrej pocit, že jsi fakt někomu pomohl, že to mělo smysl, že jsi jen neposlal ty peníze a nenechal to bejt 
jakoby. Že je tam nějaký třeba trochu i pouto a závazek.  Že jsi pomohl prostě jedný lidský bytosti, a kdyby 
to takhle dělal každej, tak pomůžeme dohromady hrozně moc lidským bytostem. A že si pak nakonec řekneš, 
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že to mělo smysl a že to chceš udělat znovu. Máš přesně tu odpovědnost, jak jsem říkala, jsi větší součástí 
toho procesu. A že to prostě celou dobu sleduješ a víš přesně, co se děje, ne, že to někam slepě pošleš a 
vypustíš z hlavy reálně za 2 minuty, kdy nastoupíš do metra. A už si na to děcko v životě nevzpomeneš.  

Moderátorka: Jaký si myslíš, že mají takovýhle vyobrazení na společnost? 

E: Obrovskou, obrovskou. Jakoby ty neziskovky prostě nebudou mít takovej ten obraz v médiích jako maji 
třeba nějaký firmy, teď třeba Rohlík žejo. Proto podle mě musej používat víc ještě tu reklamu. A většinu lidí 
prostě zajímaj prachy, takže jakoby ty neziskovky to musej dělat o to prostě líp. Proto je pro ně tak hrozně 
důležitý, jak se odprezentujou. A je to dost o tom, jak jako neziskovka vstoupíš do toho podvědomí lidí, když 
třeba má ta organizace reklamy všude, takový jako je ten první kluk, tak na to prostě fakt nechceš koukat 
furt. A je to prostě takový jako otravný úplně. Jako chápu, je to blbý, ale i když ti lidi třeba pošlou pšíspěvek, 
tak je to prostě nepříjemný na to koukat všude prostě. A naopak by mi asi začala ta organizace vadit. A když 
to pak uděláš důvtipně, tak máš šanci, že si to ti lidi pak třeba najdou sami, nebo o tom třeba pak někomu 
řeknou na kafi.. A prostě ty lepší pocity se šíří mnohem líp než ty špatný. A jasně, špatnej marketing je taky 
marketing, ale ty chceš, aby tě měli rádi jakoby. 

Příloha č. 6 – Rozhovor s respondentkou Fridou 

Obrázek 1 
Moderátorka: Řekni mi, co vidíš na obrázku?  

F: No že v Jemenu (jak se to řekne, je to Jemen česky?) ehh je velká podvýživa. A že WHO (jak je to 
česky?). No že to je reklama od nich no. To je tak, co tam vidim.  

Moderátorka: A ten chlapeček, můžeš ho nějak popsat?  

F: No vypadá, že by potřeboval nějaké papání, ale vypadá tak jako stařičký děťátko.. Nevim, co bych ti měla 
víc povědět.  
 
Moderátorka: A jak se cítíš, když se na něj díváš?  

F: Ne moc comfy, haha.  

Moderátorka: Můžeš to rozvést? 

F: Tak nevyvolává to úplně příjemný pocity, neni to reklama úplně, kterou bych chtěla vidět… Ale, no jak 
bych to měla rozvíst. Tak no vypadá, že by potřeboval pomoct.  
 
Moderátorka: A kdybys měla pojmenovat tu emoci?  
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F: No tak nějaká úzkost z toho na mě jde klidně. A no nepříjemně.  

Moderátorka: Jak bys popsala náš vztah k tomu klukovi? 

F: Nijak (smích), nula. 

Moderátorka: Jakou cítíš vzdálenost od toho, co je na obrázku? 

F: Velikou, jelikož to tady nemáme. Nebo jako my se máme hodně dobře v porovnání. A jakoby všichni ví, 
že se dějou takový věci, ale je to tak daleko od nás prostě, tak radši je lepší prostě dělat, že neexistujou.  

Moderátorka: Jaký si myslíš, že jsou rozdíly mezi nim a náma?  

FF: Rozdíly jsou veliká. A možná je to i tim, v jaký my žijeme teda společnosti, že možná je to u nás taky, 
ale necejtim se nijak jako.. cejtim velkou vzdálenost?  
 
Moderátorka: Cejtíš vůči němu nějakou zodpovědnost?  

F: Vůbec (smích).  
 
Moderátorka: A v návaznosti na tuhle reklamu, dokážeš si představit, že bys pomohla?  

F: Nepomohla no. Nebudu říkat, že jsem nikdy takovou reklamu neviděla a ano, vyvolalo to vždycky ve mně 
něco, ale ne tak, že bych reálně pomohla. 
 
Moderátorka: Máš pocit, že člověk může něco změnit?  

F: No to mi právě jako přijde, že moc ne. Že já jako sama tomu nijak nepomůžu, když prostě bych poslala 
nějaký peníze, tak neudělám žádnej rozdíl. Ale vim, že je to špatný přemejšlení, tohlecto, že mam přemýšlet 
o tom, že já pomůžu, ale mam to tak v hlavě no.  

Moderátorka: Jaký je tvůj názor na neziskovky? Myslíš si, že mají nějaký smysl?  

F: Jo, určitě maji nějaký smysl, ale asi bych já osobně do toho nikdy nešla. Ale jsem ráda za lidi, který to 
dělaji, ale vim, že to neni nic pro mě. 
 
Moderátorka: Takže jsi nikdy nepomohla v návaznosti na reklamu? 

F: Ne.  
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Moderátorka: Co si myslíš o tom, že se ten kluk může takhle ukázat v metru?  

F: Já to asi tolik nevnímám.  

Obrázek 3 
Moderátorka: Co si myslíš o tomhle příspěvku?  

F: No že jsem ráda, že jí někdo pomáhá a že jí je líp v tom stavu.  

Moderátorka: A jakej k ní máš vztah?  

F: Asi větší než k tomu klukovi. Že vidim, že jí jsou dva roky a jak tam leží normálně.  
 
Moderátorka: Kdyby sis měla vybrat, v návaznosti na který příspěvek bys spíš pomohla, na první nebo na 
druhý?  

F: No to asi tomu klukovi. U týhle holky vidim, že jí už někdo pomáhá. A asi je to i tou fotkou no, že tam má 
tu dečku a je to takový  

Video 1 
Moderátorka: Co si myslíš o tomhle videu?  

F: Ty podmínky jsou hrozný (smích), ale je hezký, že ona je taková optimistická. Ale rozhodně to asi nebude 
mít úplně lehký v životě a no je to příšerný, jak žijou ale… 

Moderátorka: A jak se vůči ní cejtíš, kdybys to třeba porovnala s těma dětma?  

F: No přijde mi, že to nejde moc porovnat a z toho videa víš mnohem víc… Ale přijde mi super, že víš, že 
chce něčeho dosáhnout a jde si za tim a o tamtěch žejo vůbec nic nevim… A jsou malý a tak… Ale líbí se mi, 
jak studuje a dělá to, co chce nejvíc.  
 
Moderátorka: A kdybys z těch tří měla teď říct, kam bys přispěla?  

F: To asi na ty malý děti no. Ale to mi připomíná, že já mam vlastně Viktora v Zimbabwe přes školu. A 
nějaký lidi, když jsem po nich chtěla, aby mi přispěli, tak říkali, že nepotřebuje už peníze, ale to neni pravda 
žejo. A on mi píše dopisy a hodněkrát jsem chtěla odepsat, ale ještě jsem to neudělala, že to bylo nějaký 
složitý, že to musí jít přes tu organizaci a bla bla bla.  

Moderátorka: A vůči tý holce, jakou cítíš vzdálenost?  
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F: No ona mi přijde už taková rovnocenná jak my, že mi to nepřijde tak to… Že tam měli i hodně jídla, 
takovou hostinu, že si ten život udělali takovej hezkej…  

Moderátorka: Máš po tom videu pocit, že můžeš reálně něco změnit?  

F: No víc než u těch dětí. Tady mam pocit, že prostě to půjde na to studium její a tak a že to něčemu pomůže. 
A tak u těch dětí to neni jakoby jistý, kam to půjde a co a jak. U toho prvního mam prostě víc informací no.  
 
Obrázek 2 
Moderátorka: Jak se cítíš, když vidíš tohle?  

F: No mně to přijde takový jakože… já nemám ráda tyhle reklamy, který ti říkaj “ciť se blbě za to, že si 
koupíš brejle”. A já si chci koupit brejle a cejtit se z toho dobře, ne z toho mýt nějaký výčitky.  

Moderátorka: Jak se cítíš vůči té ženě?  

F: Nijak, ona je tam jenom na reklamu. A přijde mi to takový hrozně jako útočný a z toho nemam dobrej 
pocit a už jenom z toho důvodu bych nepřispěla, že mě ni jinak emočně nevzalo, spíš mě to naštvalo.  
 
Moderátorka: Věříš, že člověk může něco změnit, když o těch věcech mluví?  

F: To si myslim, že určitě, ale problém je to, že to moc lidí neví, že já o tom jakoby nevim. Že kdyby o tom 
lidi víc mluvili, tak by se s tim třeba pak dalo něco dělat. A asi mi to přijde i jako mnohem efektivnější, jestli 
jak jsi říkala, tak je ten hladomor kvůli válce na území nějakýho třetího státu, tak je mnohem efektivnější to 
zastavit vlastně to, aby se to dělo na třetim státu, na třetim území, že jestli chtěj válčit, ať si to dělaj u sebe a 
neokupujou ještě další území, a tim, že nevim, že bych tam poslala peníze, tak čemu to jako pomůže? Oni 
tam nepřestanou válčit.  

Moderátorka: Z těhle reklam, kdyby sis měla vybrat, na kterou přispět, která by to byla?  

F: Asi úplně ta první.  
 
Moderátorka: A proč si myslíš, že to tak je?  

F: No tadyta poslední, ta se mi vůbec nelíbila. To video s tou holkou, to je takový, že jo – věděla bych, že to 
jde nějak na to její vzdělání a že ona už jakoby žije a bude žít. Nebo že je to nějaký jako něco plus. Aby se 
měla jako líp a tak. Ale těm prvním dvěma jde teoreticky fakt o život, takže tam by to pomohlo jakoby 
zachránit život. 
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Příloha č. 7 – Rozhovor s respondentem Gustavem 

Obrázek 1 

Moderátorka: Řekni mi, co vidíš na obrázku?  

G: Vidim dítě nějaký podvyživený nebo nezdravý. Zrovna já nevim, jestli je zrovna narozený, jako jestli je to 
novorozeně, protože má vlasy jako já. Ale.. Nevim, je to takový znepokojující docela. Nevim, co k tomu říct, 
je to takovej nepříjemnej obrázek, nepřijde mi totiž, že to dítě je úplně zdravý.   

Moderátorka: Jak se cítíš, když se na to koukáš?  

G: No nevim, kdyby to bylo moje dítě, tak z toho asi nemam úplně radost… Takhle jako na internetu můžeš 
vidět spoustu obrázků, který nejsou hezký a tohle je asi jeden z nich. 
 
Moderátorka: A jak bys pojmenoval tu emoci?  

G: Lítost asi. A taková bezmoc, že takový věci neovlivníš, jak se to dítě narodí. A těm rodičům to asi taky 
neni úplně… No prostě bezmoc. 

Moderátorka: A co ty čísla kolem? 

G: No tak že je to asi dost rozsáhlej problém.. Nevim, co k tomu říct, vidim tady, že to řeší WHO, tak asi 
chtěji upozornit na nějakej problém, ale jestli je to problém státu nebo rodičů nebo jak.. To vlastně nevim, asi 
bych si o tom musel něco načíst.  

Moderátorka: Cítíš k tomu dítěti nějakej vztah? 

G: Asi ne, určitě je tam nějaká lítost a nějakej soucit, ale.. To dítě se jenom necejtí fajn, ale že by mělo 
nějaký v tomhletom stádiu.. Že novorozeně v tomhle stádiu to nijak nevnímá, jenom prostě asi se nemá moc 
dobře… Myslim, že to… Mně se nelíbí ten obrázek.  
 
Moderátorka: Cítíš vinu, když se na to díváš?  

G: Hmm, nemyslim si, že by to byla moje vina. Já necejtim vinu v sobě, ale myslim, že kdybych měl 
nějakou možnost třeba to ovlivnit, tak určitě. Že o tomhle problému třeba vůbec nevim, že existuje. 
 
Moderátorka: A máš pocit, že s touhle situací můžeš něco dělat? 
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G: Já jako prostě člověk v Český republice s tim moc dělat nemůžu. Protože i kdybych poslal nějaký peníze, 
tak dokud nepošlu nějakou šílenou částku, tak… A nepostarám se o to, aby to šlo přímo na podporu 
nějakejch těch dětí, tak s tim neudělám vůbec nic. Můžu akorát soucítit s nim a třeba to sdílet na sociálních 
sítích a nějak šířit, nebo cokoliv. Říkat to okolo sebe.  
 
Moderátorka: A vnímáš tohle mluvení na veřejnosti jako dobrej způsob, jak těm problémům pomoct?  

G: No myslim si, že jo. Že vždycky, když se o něčem mluví, tak to akorát zvyšuje to povědomí, viz. třeba 
Milion chvilek, ta společnost by to bez nich asi vůbec neřešila.  
 
Moderátorka: Cítíš se rovnocenný tomu dítěti?  

G: Jo, nevim, proč bych si měl připadat povýšenej proti tomuhle stvoření, já jsem úplně stejný stvoření a 
tenhle tvoreček má úplně stejný právo žít jako máme my. 

Moderátorka: Pomohl jsi někdy nějaký humanitární organizaci?  

G: Myslim si, že ne. Nemyslim si, že jsem nějaká osoba, která by s tim mohla nějak zahejbat. Ani se vlastně 
nepohybuju v kruzích lidí, který tyhle věci řeší. A možná jsem sobec, ale dokud mi to někdo nesdělí, jako 
třeba ty teď, ale kdybych měl prostě řešit všechny tyhle věci, tak to ani nestihnu všechno přečíst za den, 
kolik se stane hloupostí.  

Obrázek 3 
Moderátorka: Jak se cítíš, když vidíš tohle?  

G: Tak to dítě už vypadá líp, že člověk vidí, že se něco posouvá dál. I že ta matka je prostě ráda za svoje dítě, 
že je mu líp a že má nějakou šanci jakoby. Že třeba i přežije. Je hezký, když potom přijde ten finální 
výsledek, že je tam nějaká pomoc.  

Moderátorka: A na základě které z těch prvních dvou reklam bys přispěl spíš na tu organizaci?  

G: Tyjo upřímně… Možná že i tady na tohle druhý, protože mi přijde, že (jako člověku, kdo o tom nic moc 
neví, což bude asi 99% všech lidí). Jak říkám, děje se strašně moc věcí takhle ve světě a kdyby se člověk měl 
zajímat o všechno, tak tim bude hrozně zahlcenej.  Takže tady je nějak vidět i ten výsledek. A je to prostě 
lepší, vidět nějakej ten progress, že lidi chtěji vidět, že ty jejich peníze nepůjdou někam do záchoda.  

Moderátorka: A kterýmu z těch dětí se cítíš blíž?  

G: No víc je mi líto toho prvního kluka, ale myslim si, že… Tyjo nevim, cítim se, že u něj neni nijak moc 
pomoci, tady mam pocit, že když se chce, tak to jde. Že prostě tady je vidět rozdíl, když tam ta pomoc přijde. 
A navíc vždycky i třeba ve zprávách je lepší, když je to víc specifický a když tam hodí příběh jednoho 
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člověka. Je to takový osobnější ten druhej obrázek. Protože já jako člověk vim, že nepomůžu nějakejm 500 
000 dětí, ale když tady vidim ten jeden příběh, tak si můžu představit to dítě, kterýmu můžu pomoct a to mi 
dělá mnohem větší radost.  
 
Obrázek 2 
Moderátorka: Co si myslíš o tomhle?  

G: Přijde mi to jako bizár. Přijde mi to prostě takový… Já nevim, no… Nemusí tam vůbec bejt ten člověk s 
tim aftershavem vlastně. No já nevim, nepřijde mi asi jako nějakej hřích pořídit si drahej aftershave, nijak mě 
to nepřesvědčuje o tom… Jako přispěl bych třeba, ale ne kvůli tomu. Jako zaujme tě to a třeba o tom začneš 
přemýšlet a řekneš si, že za tyhle peníze bys mohl pořídit třeba hygienu pro spoustu lidí… Ale prostě svět 
takhle nefunguje. Navíc mi to má jako říkat, ať se z toho cejtim špatně, že jsem spoiled, ale prostě těžko 
srovnávat dva světy, že tohle je někde nějaká Afrika… No a prostě to má v tobě vyvolat pocit, že když už si 
kupuješ drahý věci, tak bys aspoň mohl zapřemejšlet, že ty peníze dáš na lepší věc, ale nevim. Ale nepřijde 
mi to asi jako nejlepší způsob, že lidi se můžou urazit spíš.  

Moderátorka: A kdyby sis měl vybrat mezi těmi třemi reklamami? Obrázek 1, obrázek 2 a 3 

G: Na tu druhou asi.  

Video 1 
Moderátorka: Co si myslíš o tomhle videu?  

G: No přijde mi to hezký, že je vidět, že ta máma třeba neumí anglicky, ale prostě podporuje tu holku. A že si 
uvědomujou ten problém vzdělanosti, že bez toho žiješ jako v kleci. Je trochu smutný no, jak tam žijou, ale 
bejvá to i horší asi, že to video nevypadá tak hrozně. Že mi přišlo, že ty podmínky jsou zvladatelný. 
 
Moderátorka: A jak se po tom videu cítíš – myslíš, že bys přispěl třeba na základě toho videa?  

G: No kdybych na to měl kapitál, tak asi jo. Spíš je to takový, že tam neni ten jako intenzivní apel, že 
myslim, že by to tam mohli víc zdůraznit, že všechno, co tam je, je jen díky prostě státům, firmám a lidem, 
který do toho Unicefu lejou peníze. Že i my jakoby můžem pomoct, aby se ona mohla vzdělávat.  

Moderátorka: A jak se cítíš vůči ní?  

G: Cítím se… No nevim, spíš jako přemejšlim, co ona bude dělat pak. Jako jak se dostane do toho vesmíru, 
že i když ty podmínky tam nejsou špatný, tak ona tu dokončí nějakou školu a co ona pak bude dělat? Jakože 
jí si nemyslim, že nějaká evropská univerzita… Že si myslim, že i lidi se základnim vzdělánim u nás budou 
mít třeba lepší vzdělání než ona.   Je dobrý, že v tom videu je jeden člověk, že máš pocit, že tomu můžeš 
nějak pomoct, stejně jako s tou Munou, že jestli kvůli mně bude jeden člověk studovat, tak budu rád. 

85



Moderátorka: Pamatuješ si nějaké reklamy na neziskovky?  

G: Tyjo to moc ne, já nemam telku doma. Ale třeba z metra si pamatuju nějaký rakoviny. A matně si 
pamatuju nějaký třeba plešatý děti, který děkujou za pomoc, že díky neziskovkám maji vlastně šanci na 
novej život. A vlastně si pamatuju i když se vybraly peníze třeba na nějakej vozíček, že to pak bylo v televizi 
a to mi přijde, že fakt pomáhá. Že lidi na to koukaj a prostě něco pošlou, jak je tam ten příběh.  

Moderátorka: A kdyby sis měl teď vybrat z těch všech?  

G: Pořád na tu Munu, i když je to hodně simple. Ale mě prostě vadí, když někdo ve mně vyvolává tu vinu, 
když se někdo snaží, abych se cejtil špatně. Ale jakoby ta neziskovka po mně chce pomoc, takže jakoby… 
Jo, narodil jsem se do lepších podmínek, než ty děti, ale nemyslim si, že za to můžu a že to je moje chyba. 
Proto se mi líbil ten post s tou Munou, že to ve mně nevyvolávalo pocit viny, spíš  naopak mam takovej 
pocit, že jo, některý lidi nemaji takový štěstí, ale můžu jim pomoct a budu z toho mít radost a lepší den. 

Příloha č. 8 – Rozhovor s respondentem Hermannem 

Obrázek 1 
Moderátorka: Řekni mi, co vidíš na obrázku?  

H: Vidim hubený dítě, který má docela dobrý vlasy ale. 

Moderátorka: Jak se cítíš, když se na to koukáš?  

H: Nic moc, dal bych mu jídlo. Nikdo se asi necejtí dobře, když kouká na podvyživený dítě. Je mi z toho 
smutno no, ale zas moc nevim, co bych s tim moh dělat. A takovýhle obrázky vídám docela často a je to z 
tolika stran tolik různejch problémů, že člověk se v tom naučí bejt takovej jako lhostejnej, chápeš. Takže 
jako když to takhle vidim, tak to vyvolává nějakej smutek a otázku, proč se tohle ve světě děje, ale zároveň 
jako vim, že se děje hodně takovejch věcí různejch.  
 
Moderátorka: Jaký si myslíš, že máme vztah k tomu dítěti?  

H: Já k němu nemam žádnej vztah kromě toho, že jsme oba lidi. 

Moderátorka: Věříš, že člověk dokáže udělat nějakou změnu?  

H: No myslim, že určitě. 

Moderátorka: Považuješ se za hlas ve veřejnym prostoru?  

86



H: Jasně, kdyť jsem influencer, haha. Já sám se snažim měnit lidi.  
 
Moderátorka: A cítíš nějakou povinnost pomoci tomuhle klukovi?  

H: Upřímně asi necejtim, jakože… Asi ne, jako pomoh bych mu rád, ale přímo já jakoby nemůžu za to, že 
jsou 2 miliony dětí v Jemenu podvyživený.  

Moderátorka: Takže naše individuální snaha je v tomhle případě nazmar?  

H: To ne, každá snaha se počítá, je lepší pomoct dvaceti dětem než nula dětem.  
 
Moderátorka: Přispěl bys v návaznosti na tuhle reklamu?  

H: Tyjo asi ne, nechci znít nijak bezcitně, ale…  

Moderátorka: Proč myslíš, že ne?  

H: Hele já asi nikdy jako nepřispívám, jakože radši dám bezďákovi prachy, že mu to dám prostě do ruky. Že 
tohle přispívání je jakoby moc kroků, že je to takový komplikovaný a vzdálený a nevim no.  
 
Moderátorka: A když se bavíme o tý vzdálenosti – jak se cítíš vzdálenej tomu dítěti?  

H: Jako emoční nebo kilometrovou?  

Moderátorka: Emoční.  

H: Hele no přijde mi to hodně vzdálený, neni to v mojí zemi, neni to na mym kontinentu. Určitě bych radši 
přispěl jako na nějakej lokální problém. 
 
Moderátorka: Co je mezi náma stejný a co je rozdílný?  

H: No rozdílný je, v jakejch vyrůstáme podmínkách a že vlastně my vyrůstáme ve velkym komfortu a ani si 
toho často asi nevážíme. A on si nevybral, že bude takhle podvyživenej víšco. Ale nepřijde mi, že toho máme 
dost společnýho. Ten hlavní rozdíl je asi v tom, že my se můžeme jako rozhodovat o svym životě a to on 
jako moc nemůže. A on by tohle měl taky mít, nějakou tu možnost tvořit si ten vlastní život, ale neni to tam.  
 
Moderátorka: Cítíš, že je nám rovnocennej?  

H: Ne. Nebo jako… Měl by, ale reálně neni. Jak jsem říkal, já vyrost prostě v blahobytu oproti němu, tim 
pádem on neni nějak rovnocennej (a to nemyslim špatně) ale jakože… No víš, jak to myslim.  
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Moderátorka: Co o něm víš?  

H: Tak podle textu je z Jemenu, má hodně pronikavej pohled, je podvyživený, ale zrovna o tomhle dítěti… 
Když je zrovna na plakátu, tak by ale asi mohlo pomoct, když ho WHO takhle vyfotila. Tak asi dostane víc 
než zbylejch 400 000. Takže tohle dítě by snad mohlo dostat pomoct.  
 
Moderátorka: Co si myslíš o tom, že se takhle to dítě ukazuje na veřejnosti?  

H: To je dobrá otázka, no to dítě asi nedalo souhlas s tim, aby takhle někde byl. Pokud někdo dal souhlas, tak 
asi jeho rodiče, ale to dost těžko říct, jestli vůbec nějaký rodiče má. Navíc jak říkám, já když tohle vidim, tak 
jsem se k tomu už naučil bejt lhostejnej, takže… Je to podle mě na jednu stranu dobře, že lidi poukazujou na 
problémy ve zbytku světa, že si uvědomujeme, že prostě nežijeme jenom my tady, kde se máme hezky, ale 
prostě že támhle se dějou tyhle píčoviny a támhle zase jiný píčoviny… Nikdy jsem se ale nezamejšlel nad 
tim, jestli je to ok vůči tomu klukovi, jestli mu to dá nějakou pomoc. Spíš jakoby záleží, jestli třeba nějaký 
lidi slabší nátury, jestli to zvládaji. 

Obrázek 3 
Moderátorka: Jak se cítíš, když vidíš tohle?  

H: Jes, vidíš? To je přesně, o čem mluvim! Jestli ten týpek z toho prvního plakátu udělal, že díky němu 
někdo přispěl a týhle holce je líp, tak je to přesně, že mi to přijde jako dobrý.  
 
Moderátorka: A jakej máš pocit, když na to koukáš?  

H: Tak samozřejmě dobrej, zaprvý je tam mamča, to hraje na city, zadruhý nejdřív tam je, že jí bylo mega 
blbě a teď jí je líp a ještě že ta máma je ráda.. No člověk z toho má dobrej pocit automaticky. 
 
Moderátorka: Máš pocit, že s touhle holčičkou máš větší vztah, než s tim klukem?  

H: Myslim, že s ní mam úplně stejnej vztah, akorát jsem za ní radši, že dostala pomoc, že tady je jasně 
řečený, že tu pomoc dostala a u toho kluka jsme se mohli jenom jako dohadovat. Takže jsem za ní rád. 

Moderátorka: Na základě kterýho z těch příspěvků by jsi spíš pomohl?  

H: Myslim, že asi stejně. Že bych nepřispěl tak ani tak.  

Video 1 
Moderátorka: Jak se cítíš potom, co jsi viděl tohle?  

H: Cejtim se asi dobře, bylo to pozitivní, ta holka byla sympatická, mělo to dobrou hudbu. No prostě 
pozitivní video, takže to mělo vyvolat pozitivní pocity. 
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Moderátorka: A když to porovnáš s těmi dalšími dětmi?  

H: No určitě mi přijde jako rovnější v tom, že už jako sama může měnit tu svojí realitu a má ty cíle a ví, co 
se děje ve světě. A tim je jakoby vejš, že ví i, co chce dělat a tak. Že je na tom prostě líp, ty děti. 

Příloha č. 8 – Kniha kódů 1: Vzdálené utrpeni 

Příloha č. 9 – Kniha kódů 2: Patřičná vzdálenost 
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Příloha č. 10 – Kniha kódů 3: Ironie 

Příloha č. 11 – Kostra rozhovorů 

(Obrázek 1) 

OT1: Co vidíš na obrázku?  
 
OT2: Jak se u toho cítíš?  

OT3: Můžeš to rozvést? 
 
OT4: Jak bys popsal/a svůj vztah k tomu dítěti?  
 
OT5: Jaké mezi námi vnímáš rozdíly a co máme společné?  

OT6: Jakou cítíš vzdálenost od fotografie?  
 
OT7: Cítíš zodpovědnost?  
 
(Obrázek 3 a Video 1) 
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OT8: Co vidíš?  

OT9: Jak se u toho cítíš?  

OT10: Jak bys popsala svůj vztah k ní?  

OT11: Kdyby sis měla vybrat, v návaznosti na který příspěvek bys spíš pomohla, na první, druhý nebo třetí? 

OT12: Jakou cítíš vzdálenost?  

(Obrázek 2A a 2B) 

OT13: Jak se cítíš, když vidíš tohle?  
 
OT14: Přispěl/a bys?  

OT15: Jaký cítíš k té ženě vztah? 
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