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1. Úvod

Předmětem této diplomové práce j e analýza reklamy jako specifického
sociokulturního jevu. Zvláštní pozornost j e věnována genderovým rolím žen a
mužů v reklamách. Práci tvoří tři relativně samostatné části. První část je
teoretická

analýza

reklamy

jako

součásti

masové

komunikace,

přiblížení

klíčových reklamních pojmů a exkurz do his torie reklamy.

Ve druhé části se zaměřuji na objasnění propojenosti reklamy a genderu a
zabývám se i samotnou teoretickou analýzou reklamy z hlediska pohledu
gender. Snažím se zároveň rozebrat některé reklamní problémy týkající se etiky,
morálky a jazyka používaného v reklamních kampaních. Rovněž jsem se
zaměřila na samotné zobrazení mužů a žen v současné reklamní kultuře, jakými
stereotypy se nejčastěji řídí a jaké mohou být pravděpodobné trendy a směry
v dalším vývoji.

Poslední kapitola j e věnována praktické analýze reklamy prezentované na
pouličních billboardech a citylightech. Součástí výzkumu jsou rozhovory
s představiteli několika českých reklamních agentur, kterým jsem položila sérii
otázek. Poslední část této kapitoly je věnována praktickým ukázkám reklam
z konkrétních reklamních kampaní za poslední dvě desetiletí.

Ústředním motivem této diplomové práce je analýza reklamy jako spolutvůrce lidské identity, genderového vnímání vlastní osobnosti, ale i kulturněsociálních konstruktů, stereotypů a předsudků. Zvláštní pozornost je věnována
specifickým t ypům reklam, které jsou určené ženám, a které jsou „o ženách“ a
reklamám, které jsou určeny mužům a „o mužích“. Vztah mezi gender a médii je
oblast velmi široká. Jedná se o interdisciplinární téma, o kterém bylo napsáno
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mnoho

knih

a

jemuž

jsou

věnovány

i

univerzitní

kurzy

a

přednášky.

V diplomové práci se proto snažím tuto problematiku zpracovat tak, aby bylo
možné ve výzkumu tohoto fenoménu pokračovat i v budoucnu. Práce se
nepokouší analyzovat konkrétní problémy současné reklamy a nalézt jejich
řešení, ale spíše poskyt nout materiál k zamyšlení nad různými oblastmi vztahů
mezi kulturou, gender a reklamou.

K napsání této diplomové práce mě motivoval aktuální stav reklam a
reklamních kampaní v českém prostředí. Na základě této skutečnosti jsem si
formulovala několik základních problémů, na něž bych ráda nalezla odpovědi a
přiblížila tak téma reklamy a genderu potencionálním čtenářům. Jedná se o
následující otázky: Jak média prezentují femi nitu a maskulinitu? Jak se média
podílejí na utváření našeho vnímání feminity a maskulinity v současné západní
kultuře? Jaké symboly maskulinity a feminity jsou v dnešních reklamách zdůrazňovány a propagovány? Mohou reklamy působit na člověka nejen jako na
spotřebitele - například ovlivňovat a měnit jeho hodnoty a postoje k realitě? Jak
se prezentace feminity a maskulinity proměňuje za posledních dvacet let, a jaké
trendy v této problematice lze sledovat?

2. Předmět reklamy, její historie a kontext masové komunikace

Pojem reklama pochází z francouzského la réclame a můžeme ho přeložit
jako doporučený způsob hromadné nabídky zboží nebo služeb spotřebitelům.
V Encyklopedickém

slovní ku

z roku

1993

je

reklama

definována

jako

ovlivňování a působení na spotřebitele s cílem vyvolat zájem a pozornost o
koupi určitého zboží nebo služby. Jiní autoři ve svých definicích více
zdůrazňují prvky manipulace. „Reklama se snaží, aby u spotřebitelů byla uměle
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vytvořena potřeba konzumovat daný výrobek nebo službu, popřípadě aby se
změnily či upevnily jejich politické nebo hodnotové preference“ (Jandourek a
kol., 2001:203). Reklama má pochopitelně i informační charakter, protože
poskytuje spotřebiteli určitý přehled o dostupných produktech a službách na
trhu. Reklama je většinou zaměřená na specifické skupiny lidí, využívá při tom
rozsáhlých soci ologických výzkumů pro zjištění hodnot, vkusu a požadavků
konkrétní

skupiny.

V této

práci

budu

s termínem reklama

pracovat

jako

s fenoménem, který má za úkol ovlivňovat a působit na spotřebitele s cílem
vyvolat zájem a upoutat pozornost o koupi určitého zboží nebo služby, a
zároveň se snaží o změnu či upevnění priorit, preferencí a hodnot potencionál ních spotřebitelů.

Reklama je nedílnou součástí naší kultury a proto pokládám za nezbytné
na tomto místě definovat i termín „kultura“, tak jak ho chápu a jak s ním budu
pracovat v celé své diplomové práci. Při vymezení poj mu kultura vycházím z
Václava Soukupa a z Anthony Giddense. Podle Soukupa v současné odborné
literatuře převládají tři základní přístupy k vymezení rozsahu a obsahu pojmu
kultura.
Tradiční

axiologické

pojetí

kultury,

které

vychází

z humanistické

a

osvícenské tradice. Axiologická koncepce je výrazně hodnotící a používá se
zejména v uměnovědách a ve filosofii. Omezuje rozsah třídy kulturních jevů
pouze na oblast pozitivních hodnot, které přispívají ke kultivaci a humanizaci
člověka. Do kultury jsou zahrnovány takové oblasti duchovních hodnot jako
umění, věda, literatura, výchova, osvěta atd.
Globální antropologické pojetí kultury, které v sobě zahrnuje nejen hodnoty
pozitivní, ale i všechny takzvané „nadbiologické“ prostředky a procesy, jejichž
prostřednictvím se člověk jako člen určité společnosti adaptuje k vnějšímu
prostředí. Antropologické pojetí kultury je chápané jako systé m artefaktů, soci -

5

okulturních regulativů a idejí sdílených a předávaných členy určité společnosti.
Toto pojetí kultury nemá hodnotící přístup, díky čemuž je možné charakterizovat a klasifikovat různá společenství v čase a prostoru dle jejich specifických
kultur ních prvků a komplexů.
Redukcionistické pojetí kultury se snaží omezit rozsah poj mu kultura pouze
na určitý výsek sociokulturní reality. V protikladu ke globálnímu pojetí kultury
jsou rozvíjeny zejména sémiotické přístupy, které tento pojem redukují na
systém znaků, symbolů a významů sdílených členy určité společnosti (Soukup,
2004:286-287).

Podle A. Giddense „kulturu tvoří hodnoty, k nimž se lidé hlásí, normy,
které dodržují, a hmotné statky, které vytvářejí. Hodnoty jsou abstraktní ideály,
zatímco normy jsou konkrétní principy či zásady, od kterých se očekává, že se
jimi lidé budou řídit. Normy představují „příkazy“ a „zákazy“ společenského
ži vota“ (Giddens, 1999:32). Při komponování své diplomové práce se přikláním
k redukcionistickému pojetí kultury, protože nejlépe vyhovuje záměru této
diplomové práce. Toto kulturologické pojetí omezuje rozsah pojmu kultura
pouze na určitý výsek sociokulturní reality – v mém případě na reklamu a
genderovou problematiku. Zároveň je možné zhodnotit tento kulturologický jev
v závislosti na čase a postihnout případný další vývoj v této oblasti.

Dalším velmi frekventovaným termínem je „public relations“. Tento
pojem můžeme definovat jako „systematické a dlouhodobé vytváření vztahů
mezi podnikem (organizací, značkou aj.) a veřejností, s cílem vybudovat důvěru
a porozumění“ (Jandourek a kol., 2001:185). Americký teoretik reklamních a
marketingových strategií P. Kotler zpochybňuje význam public relations jako
nástroje s jasným výsledkem. Tvrdí, že „na rozdíl od reklamní kampaně se
public relation nedá naplánovat a za její výsledný efekt se můžeme spíše
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modlit“ (Kotler, 2003:106). Přestože toto tvrzení chápeme jako jistou nadsázku,
realita je podle mého názoru jiná. Společnosti – především velké či nadnárodní
– velmi důsledně plánují a vymýšlejí své dlouhodobé strategie a snaží se
systematicky budovat dobré vztahy s médii a veřejností. Public relations
disponují celou řadou nástrojů, jak upoutat pozornost a vytvořit příznivou
atmosféru. Můžeme mezi ně počítat například akti vní budování kontaktů
s médii, sponzoring, lobbing, pre zentaci firmy (např. výročními zprávami, které
pomáhají vytvářet její image), ale i třeba zapojením svých zaměstnanců do
místní komunity nebo služeb pro veřejnost.

S reklamou souvisí i několik dalších pojmů, které bych zde ráda
vysvětlila. Nejprve bych specifikovala pojem „propagace“, který není zaměřen
pouze na spotřebitele inzerovaných produktů. Propagace je chápána jako nástroj
působení na veřejnost nebo konkrétní cílovou skupinu, s úmyslem zvýšit infor movanost

a

způsobit

změnu

nebo

upevnění

chování,

postojů

a

hodnot

(Jandourek a kol., 2001). Podle mého názoru je termín „propagace“ zaměřen
spíše na utvrzení v idejích, způsobu života nebo politických názorů. Propagace
se také nebezpečně vztahuje k nejrůznějším ideologiím a zločinným režimům.
V tomto

případě

mluvíme

o

propagandě,

která

je

často

spojována

se

záměrným podáváním deformovaného obrazu skutečnosti 1. Každá totalitní vláda
dokonale

ovládá

propagandu

a

doslova

masíruje

své

občany

ideologií.

Ohromného vlivu propagandy využili i nacisté, když ve svých

filmech

ukazovali usmívajícího se vůdce, nadšené davy a rozjásané děti. Nacisté přišli
na to, jak reklamou a propagací podpořit kult árijství. Propaganda se rozmisťo vala všude, v kinech, časopisech, na ulicích. Vše bylo doplněno ponurým

1

Když automobilová firma vyzdvihuje přednosti svého vozu, jedná se o propagaci. Oproti tomu,

když libyjský vůdce Kaddáfí údajně sám zkonstruoval dokonalý vůz, jedná se s velkou
pravděpodobností pouze o propagandu (Toscani, 1996).
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grafickým „logem“, svastikou. Stejný obrázek veselých a úspěšných pracujících
jsme mohli vídat po celou dobu komunistického režimu u nás, v Sovětském
svazu, nebo v Číně (Toscani, 1996).

Na závěr této kapitoly bych ráda upozornila na to, že uvedené pojmy a
j ejich definice nemají pevné hranice a velmi těžko se navzájem rozlišují.
V mnoha případech se významy pojmů reklama, public relation a propagace překr ývají a úzce spolu souvisejí.

2. 1. Historie reklamy

Reklama, inzerce a upoutávky všeho druhu byly od nepaměti součástí
všech lidských aktivit spojených s obchodem. Reklama sloužila lidem jako zdroj
informací. Za nejstarší dochovaný inzerát je považován tři tisíce let starý
papyrus, který je nyní uložen v Britském muzeu, a který požaduje navrácení
uprchlého otroka zpět jeho majiteli. Další, tentokrát reklamní charakter, má i
nález hliněné tabulky, pocházející z Egypta, na kterou si krétský podnikatel
nechal vyrazit tento text: „Já, Rino z Kréty, na příkaz bohů vykládám sny“
(Zeman, 1994:11). Vyvolávání na tržištích, přibíjení firemních štítů, které jsou
ostatně známé již z pompejských vykopávek, to vše jsou reklamní projevy
využívané až do 19. století.

Masový nástup průmyslu, zvětšování a urbanizace měst, nárůst populace,
strojní výroba a jiné. To vše mělo za následek obrovský rozvoj trhu, podstatně
větší výběr zboží, a tím pádem mnohem větší nutnost prosadit své zboží
v konkurenčním boji. Zrodily se základy moderní reklamy a marketingových
strategií, které měly za cíl zauj mout a přesvědčit zákazníka o kvalitách a
potřebě daných výrobků. Většina potenciálních zákazníků je pohodlná a
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staromódní. Pokud je chceme přesvědčit o výhodách obchodu, trhu a nákupu
zboží, musíme je v první řadě dobře informovat. Největší přirozený obchodní
duch se projevil ve Spojených státech amerických po válkách Jihu proti Severu
(1861-1865). Právě ve Spojených státech bylo objeveno tajemství rychlé infor mace, laciné noviny, tzv. „penny press“. Do roku 1830 existovalo ve Spojených
státech amerických na 65 deníků za tehdy luxusní cenu více než půl dolaru.
Laciné noviny, které své náklady kryly díky poplatkům z uveřejňovaných
inzerátů a reklam, prodávali kameloti na ulicích za pár centů. Primární byla
inzerce a až potom další informace o politice, kultuře a jiné. Laciné noviny
oslovovaly masy, a právě to obchodníci potřebovali.

V této době byl snad nejznámějším průkopníkem reklamy a reklamních
strategií Phineas T. Barnum. Ten, aby více zvýšil zisk své společnosti, představoval stařičkou scvrklou černošku, o které tvrdil, že je to kojná samotného
George Washingtona. Nikterak mu nevadilo, že by této dámě muselo být téměř
160 let, lidé mu přesto věřili. Barnum se domníval, že neexistuje nic takového
jako špatná publicita, ba zastával názor, že veškeré informace mohou posloužit
reklamním účelům. Od svých tiskových agentů žádal, aby psali cokoliv o jeho
byznysu, včetně lží, skandálů a pomluv. Nejhorší by bylo, kdyby se nepsalo nic.
Způsobu, kdy subjekt o sobě, o své společnosti vypouští do různých médií polopravdy nebo dokonce lži a sám se podílí na tvorbě skandálů, se dodnes říká
„barnumská reklama“. Tento typ různě zkreslených a překroucených informací
používá bulvární tisk dodnes. V osmdesátých letech 19. století začaly také
vznikat první reklamní agentury, které byly schopny zajistit kompletní reklamní
kampaně podle přání zákazníka. Tím začalo období reklamy, které nám poskytuje nepřeberné množství informací doslova na každém kroku. První reklamní
agentury

vznikaly

především

ve

Spojených

státech

amerických

v době

konjunktury po občanské válce, ale o podmanivé síle propagace se mohli lidé

9

přesvědčit již dávno před tím. Co mohlo být lepší vizitkou církve, než pohřební
rituály přitahující obyvatele z celého okolí? Co mohlo více hovořit o potřebnosti lékařů, než nakažlivé, smrtelné choroby? Co bylo nejpřesvědčivějším
nástrojem nezbytnosti politických režimů než boj proti vnitřnímu či vnějšímu
nepříteli a narušiteli? (Zeman, 1994)

Dvacáté století je také možno nazývat „pravým stoletím reklamy“. Právě
20. století úplně změnilo atmosféru a duchovní základy západního světa. Asi
nejlépe to můžeme demonstrovat na symbolu koně, který byl mnoho staletí a
tisíciletí nezbytně důležitým prvkem naší kultury. Počátkem minulého století
téměř celý západní svět podlehl kouzlu automobilů a kůň byl rázem odsunut do
pozadí zájmu. Symbol koně je nám prezentován v plechové podobě buď názvy
vozů (Ford-Mustang) nebo udáváním jejich výkonu „v koních“. Od padesátých
let minulého století začínají, opět jako první ve Spojených státech amerických,
vznikat jiný masový fenomén - supermarkety. Jde o velké obchody se sortimentem zahrnujícím několik oblastí obchodu, od pekařství po zahradničení a hobby.
Utrácení peněz se stalo oblíbenou kratochvílí, která se postupně rozšířila po
celém západním světě. Vzniká fenomén neustálého hromadění a spotřebovávání
výrobků, aniž bychom se zamýšleli nad jejich hodnotou a potřebou, vzniká
konzum a bezmezná touha po spotřebě a stále novém zboží. Vzniká také široký
sortiment zboží „na j edno použití“, od kelímků rychlého občerstvení až po oble čení (pracovní obleky, pláštěnky a jiné). Podle Toscaniho tento způsob života
společnosti vytváří zástupy frustrovaných a nešťastných lidí, kteří nikdy
nebudou moci uspokojit všechny touhy, které jim moderní konzumní svět
nabízí, protože tyto jejich touhy neustále rostou (Toscani, 1996; Křížek, 1995).
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2. 2. Reklama v kontextu masové komunikace

Reklama je nedílnou součástí masové komunikace. Na tomto místě bych
ráda objasnila pojem masové komunikace a masové kultury a jejich úlohu
v moderní společnosti. Masová kultura se vytváří bezmála tři století. V druhé
polovině 18. století se v zemích západní Evropy rychle rozvíjely a uplatňovaly
technické vynálezy a zdokonalovala se výroba. Nastala epocha mechanické,
standardizované výroby, jejímž dalším průvodním jevem je i masová kultura,
šířená masovými komunikačními prostředky – nejprve tiskem, později rádiem a
filmem a dalšími elektronickými (masovými) médii. Masová kultura vznikla
spolu s industrializací a urbanizací, rychlé technické změny byly zároveň doprovázeny demografickou revolucí, čili obrovským nárůstem populace a jejím
soustřeďová ním do městských center. V neposlední řadě je nutné připomenout,
že důsledkem zavedení povinné školní docházky v polovině 18. století, byl i
zvyšující se počet gramotných obyvatel. Všeobecné vzdělání tak otevíralo cestu
masové kultuře. Podle polské socioložky Antonie Kloskowské „se masová
kultura vysvětluje jako současné sdělování identických nebo obdobných obsahů,
vycházejících

z malého

počtu

zdrojů,

určená

velkým

masám

příjemců“

(Kloskowská, 1967:69). Masové sdělování předpokládá zaprvé standardizaci
(jednotnost)

předmětu

a

za

druhé

kvantitu

příjemců

–

publika.

Podle

francouzského psychologa Gabriela Tardeho je „publikum výsledek duchovního
působení, které vede k psychickému sjednocení lidí, při němž však – na rozdíl
od davu – nedochází k fyzickému sblížení“ (Kloskowská, 1967:69). Publikum je
u soudobých autorů vymezeno jako „volné seskupení lidí charakterizované
určitou podobností zájmů, znalostí, potřeb a hodnot“ (Kloskowská, 1967:69).
Publikum masové kultury je tedy charakterizováno prostorovou atomizací, která
se vytváří působením shodných podnětů širo kého dosahu, jako je tisk, rozhlas a
televize. V dobách před průmyslovou revolucí byl při komunikaci kladen důraz
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na přímý kontakt mezi vypravěčem a posluchačem. Bezprostřední, osobní
kontakt tvůrce nebo interpreta s auditoriem byl dokonce podmínkou kulturního
zážitku. Dávno před vznikem masové komunikace zdůrazňoval Platón ve svém
díle Faidros, že „jen živým a přímým stykem mezi lidmi se může předávat
pravdivé poznání. (…) Text písemných znaků zůstává naopak vůči čtenáři němý.
Psaný text se může zároveň dostat do nepovolaných rukou a stát se předmětem
mylných interpretací“ (Kloskows ká, 1967:118). Nahrazení auditoria masovým
publikem si vynucuje jak složitou organizaci, tak odcizení příběhu a interpreta.
Obojí má vliv na změnu charakteru sociální vazby mezi tvůrci a příjemci.

Velké urbanizované průmyslové společnosti vytvořily typy sociálních
vazeb,

které

v evropských

se

výrazně

lišily

zemědělských

od

typů

vazeb

společnostech.

po

staletí

Charakteristikou

převládajících
společnosti

a

vymezením jejích termínů se zabýval například německý sociolog Ferdinand
Tönnies.

Podle

F.

Tönniese

existují

dva

protikladné

typy

společenské

organizace, ve kterých se vytvářejí odlišné druhy sociálních vazeb. První nazval
„pospolitostí“

(Gemeindschaft)

a

druhý

typ

„společností“

( Gesellschaft).

Pospolitost (Gemeindschaft) spočívá na třech typech mezilidských vztahů: na
svazcích rodově rodinných, sousedských a na vazbách přátelských. Tato charakteristika odpovídá i typu urbanizace a způsobu života lidí. Pospolitost
fungovala

ve

vesnických

zemědělských

usedlostech

či

malých,

tradičně

řemeslných městečkách. Lidé byli poutáni tradicí, příbuzenstvím, přátelstvím,
společným vlastnictvím, vzájemnou závislostí a hospodářskou soběstačností.
Takováto organizace společnosti zakotvuje individuum do sítě velmi silných
systémů

neformální

kontroly.

Na

rozdíl

od

tohoto

typu

se

Společnost

(Gesellschaft) vyznačuje atomizovanými a neosobními vztahy, které se vytvářejí
na principech kalkulace a osobního prospěchu. Je to systém kompetitivních
vztahů, při nichž se jedinci snaží maximalizovat to, co dostanou ze směny, a
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mi nimalizovat to, co dávají. Základní podmínkou sociálních vztahů je smlouva,
tedy racionálně dohodnutý svobodný vztah a její plnění je zajišťováno
neosobním mechanismem sociální kontroly. Typickým urbanistickým zřízením
je město až velkoměsto s dominantním postavením kapitálového trhu a ekonomi ky. Neexistuje tradiční sociální hierarchie, jsou sekularizovány postoje a racionalizovány

názory.

Metropole

ovlivňuje

ekonomicky,

organizačně

i

intelektuálně celou okolní společnost. „V Gesellschaftu je každý sám a
izolovaný, (…) sféry činnosti jsou ostře oddělené, (…) negativní vzájemné
vztahy

se

stávají

normálními

a

vždy

jsou

v pozadí

vztahů

těchto

individuí…nikdo nechce ručit a udělat cokoli pro jiného jedince, neboť není
ochoten darovat něco nezištně jinému člověku…“ (Defleur, Ball -Rokeach,
1996:78). F. Tönnies byl tak jedním z prvních, kdo vymezil roli a charakteristiku prostředků masové komunikace jako specifických rysů moderní společnosti.

2. 2. 1. Informační společnost

V evoluci prošli lidé několika odlišnými komunikačními stádii. Se zr ychlujícím se způsobem života, se přirozeně zvyšovala i rychlost a náročnost komunikace mezi lidmi. Lidské komunikační schopnosti postupovaly od období znaků
a signálů k obdobím, lidé kdy ovládali řeč a jazyk. Následně si osvojili techniku
písma, tisku, až nakonec dospěli do éry elektronických médií. Každé z těchto
stádií mělo důležitý dopad, každé přineslo zásadní změny jak v lidském
myšlení, tak v kulturním vývoji. Jak jedno období přecházelo v druhé, lidské
myšlení se stávalo vyspělejším a kultura stále komplexnější. Každé z médií bylo
založeno na neustálém evolučním zvládání vědeckých principů a praktických
dovedností, které daly vzniknout nepřebernému množství zařízení, jež změnily
způsoby naší komunikace.

Technika i společnost jsou v neustálém procesu
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změn, proto je těžké popsat pravidelnost nebo vysvětlit účinky masové
komunikace, které by byly platné vždy a všude. S koncem devatenáctého století
se začala společnost měnit z tradičního a stabilního uspořádání, v němž byli
lidé úzce svázáni každý s každým, do složitějšího, v němž jsou jedinci sociálně
izolováni.

Pro

některé

tato

složitost

společnosti

představovala

přirozený

evoluční pokrok k více žádoucím a úspěšnějším systémům, pro jiné představovala

sestupný

neschopného

vývoj

lidstva

identifikace

k pusté

s jinými

a

osamocené

(Defleur,

existenci

Ball -Rokeach,

jednotlivce,

1996).

Dnešní

informační společnost má však i negativní stánky, jakými jsou například rychlé,
často zkrácené či zkreslené informace. Jejich obrovské množství zároveň
znesnadňuje, ba přímo znemožňuje, aby si příjemce ověřil jejich pravdivost. Je
kladen důraz na útržkovité, stručné a často povrchní informace, které nepředpokládají hlubší zájem příjemce. Tyto prvky informační společnosti se odráží i v
reklamě.

2. 3. Typy a charakteristika masových médií

V této kapitole bych ráda připomněla nástup a rozvoj masových médií
jako jsou tisk a rádiové a televizní vysílání. Studium médií je možné chápat
také jako analogii k celospolečenským sociálním změnám, které se udály
v několika uplynulých stoletích. Mnohé technické vynálezy, které byly původně
zamýšleny pro jiné účely, se staly nástroji masové komunikace a reklamy.
Klasickým příkladem může být rádio, které mělo původně vojenskou funkci při
dorozumí vání posádek lodí na moři. Můžeme sledovat změnu médií z pouhého
technického zařízení či objevu do forem, jež mohou být užívány všemi. Podobně
je to s televizí, internetem a mnoha jinými technologiemi. Pozorujeme tak
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stádia užívání komunikačních prostředků, tedy vzorce jejich vzniku a rozšíření,
užívání a nakonec stárnutí a úpadku. Faktory jako válka, krize, emigrace,
blahobyt, rozšíření vzdělání, urbanizace, politické a ekonomické konflikty se
promítnou do vývoje každého masového média. Masová média tak můžeme
zařadit do kontextu sociálních změn jako širší součást evolučních procesů in dustrializace a urbani zace. Evoluční pohled je zde možné využít jako obecné
paradigma, které umožňuje vysvětlit narůstající složitost společnosti jako
proces přizpůsobování měnícím se podmínkám společenského života.

2. 3. 1. Tisk

Za nejstarší způsob jak zprostředkovávat lidem informace je, kromě
ml uveného slova, považováno písmo. Prostřednictvím písemných záznamů se
dovídáme mnohé informace o dávných kulturách a civilizacích, o jejich způsobu
ži vota, obchodu, ekonomickém a politickém uspořádání. Moderní noviny, jak je
známe dnes, jsou kombinací prvků, které se vyvinuly historicky a společensky.
Mnoho charakteristických rysů moderních novin – například úvodník, informace
ze sportu, kresby či politické satiry a sloupky – se objevily dávno před tím, než
vznikl samotný masový tisk. Zásadní změny se udály, když byly staré feudální
společnosti s rigidním uspořádáním obyvatel nahrazeny novými sociálními
strukturami. Nastal rozvoj techniky a obchodu, který nakonec vyvrcholil průmyslovou revolucí. Rozvoj novin je také neodmyslitelně spjat s větší mírou
gramotnosti obyvatel, později se svobodou slova a s utvářením veřejného
mí nění. Obecně můžeme říci, že čím více je určitá forma vlády závislá na přízni
veřejného mínění, tím více se podporuje svobodný tisk. Proměna politické
struktury vedoucí k rozšíření volebního práva, vedla zpětně k podpoře masové
komunikace. Tato složitá změna založila tradici žurnalistiky, jež činila z novin
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arénu pro veřejné diskuse, protesty a politické komentáře (Defleur, Ball Rokeach, 1996). Rozvoj masového tisku byl spojen s několika změnami v celé
západní společnosti.

Vedle změny politické úlohy obyčejného občana, rozvoje obchodu a
vytvoření silné střední třídy byl také důležitý rozvoj tiskařských a papírenských
technologií na počátku průmyslové revoluce. Oproti knihám mají noviny a
časopisy všeobecný charakter a jsou určeny širším a různorodějším skupinám
veřejnosti, neboť apelují na universální zájem o aktuální události. Popularita
novin se přitom od poloviny osmnáctého století stále zvyšovala a její stagnace
nastala až ve dvacátých letech století minulého. Neuvěřitelné množství informací, u kterých nebylo možné ověřit jejich pravost, vyvolaly protesty představitelů církví, školství i vlády. Tisku hrozila nejen ztráta důvěry veřejnosti, ale
především možnost, že jejich činnost bude kontrolována zvenku. Tisk se
postupně začal chovat seriózněji a jeho představitelé si určili pravidla a normy
pro získávání a zpracovávání informací. Vznikly tak první kodexy žurnalistiky.
Přesto, že dnešní masový tisk se od původní podoby dost liší, obecně lze říci, že
zásady žurnalistické práce pomáhají ujasnit roli, odpovědnost a fungování i těch
médií, která se objevila později (Defleur, Ball -Rokeach, 1996; Kloskowská,
1967). Tisk, rozhlas, film a televize jsou i dnes důležitými činiteli, kteří
formují kolektivní představy důležité pro zajištění psychické jednoty každé
společnosti. Ať už se jedná o tisk, televizní reportáž, nebo rozhlasové vysílání,
hlavním problémem komunikace je vědět, zda ti, kterým je sdělení určeno, mají
kód k porozumění toho, co sděluji.
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2. 3. 2. Rozhlas

Důležitým masovým médiem je bezpochyby rozhlas. První pokusy o
zachycení a přenos lidského hlasu jsou z počátku devatenáctého století. Teprve
ve dvacátých letech minulého století se radiové vysílání začíná rozšiřovat a
vzni kají první rádiové stanice. Hlavní přínos rozhlasu jako komunikačního
prostředku je v překonávání vzdáleností (Kloskowská, 196 7). Největší rozmach
rozhlasového vysílání nastal ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století.
Rozhlasové stanice začaly prodávat čas určený pro reklamu a zároveň své
vysílání zaměřily na co největší obec posluchačů. Tím se rozhlas stal
prostředkem masové zábavy (Defleur, Ball -Rokeach, 1996).

Rozhlas se také začal okamžitě využívat k nejrůznějším komerčním
sdělením a reklamám. Reklamní čas na veřejnoprávní stanici tvoří asi j en 5%
celkového vysílacího času (Volek, Šetka, 2003). Předností rádiové reklamy jsou
i její několikanásobně nižší výrobní náklady v porovnání s výrobou televi zních
spotů. Přesto i u radiových reklam můžeme pozorovat erotický až sexuální
nádech některých reklamních sdělení. Tím, že je radiová reklama ochuzená o
vi zuální možnost sdělení, musí na posluchače zapůsobit z dostupných zdrojů,
tedy prostřednictvím řeči, resp. sluchu. Hlas, intonace, barva j sou zde stejně
důležité jako samotné reklamní sdělení. V této souvislosti si vybavuji reklamu
na nejmenovaný internetový portál pro muže, prezentovaný erotickým hlasem
hlasatelky reklamy. Nemám bohužel k dispozici údaje o mar ketingové účinnosti
takové reklamy, ale podle mého názoru je rozhodně snadno zapamatovatelná a
identifikovatelná.
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2. 3. 3. Film a televize

Film se objevil na konci 19. století a umožnil převést tradici poskytování
zábavy do nových podob prezentace a šíření. Široké veřejnosti nabídl příběhy,
dramata i komiku, hudbu a technické triky. Rozvoj filmu jako masového média
byl do jisté míry reakcí na to, že lidé netrávili veškerý svůj čas v práci, ale měli
k dispozici i čas „volný“. Film tak poskytl široké veřejnosti novou možnost
zábavy a relaxace. Masová obliba „stříbrného plátna“ souvisela právě s tím, že
film vyšel vstříc potřebám masového publika – většinou městského obyvatelstva
z nižší střední a pracující vrstvy. Jak píše McQuail ve své knize o masové
komunikaci, využití filmu k propagandě je významným momentem v dějinách
filmu. „Toto pojetí filmu staví na jeho širokém dosahu, předpokládaném
realismu,

emocionálním

dopadu

a

oblibě“

(McQuail,

1999:37).

Přestože

v dějinách filmu převládá zábavní funkce, filmy podléhá vnějším vlivům
snadněji než jiná média a může se stát nástrojem konformismu a unifikovaného
vidění světa. Podle McQuaila jsou „dvěma rozhodujícími okamžiky v dějinách
filmu příchod televize a „amerikanizace“ filmového průmyslu a filmové kultury
v letech po první světové válce“ (McQuail, 1999:37). Televize posléze odvedla
značnou část filmových diváků, kterým nabídla podobné kulturní zážitky z tepla
svých domovů. Relativní ústup filmového průmyslu pravděpodobně přispěl
k homogenizaci filmové kultury a sjednocení představ o filmu, jako masového
média.

Mezi nejefektivnější, ale také nenákladnější masová média patří televize.
Výdaje na reklamu v médiích by měli letos dosáhnout 18,67 miliard korun 2.
Přesto, že technologie elektronického přenosu byla známá od konce třicátých
2

Převzato z článku Lidových novin, 23. 11. 2007, Byznys/Média: „Arbo: Letos vedla nejvíce

Nova, příští rok přibrzdi“
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let, k výrobě a užívání televizních přístrojů došlo až po druhé světové válce.
Televi zní publikum je velmi podobné rozhlasovému. „Je složené z malých
skupin

jednotlivců,

prostorově

rozptýlené

a

charakterizované

současným

vnímáním téhož obsahu“ (Kloskowská, 1967:137). Rozvoj televize nastal
doslova „masově“. Během několika málo let se rozšířila takřka do celého světa.
Televize díky své masovosti, nepřeberné škále výrazových prostředků a sociální
nevyhraněnosti

je

nástroj,

pomocí

kterého

můžeme

teoreticky

zasáhnout

všechny. Prostřednictvím televize se také inzerují výrobky, které jsou určené
všem a které všichni běžně potřebují (potraviny, prací prostředky, léky aj.).

Podle francouzského sociologa Pierra Bourdieu má televize jakýsi druh
monopolu na formování mozků velké části populace. Z toho vyplývá opět
několik otázek: Je to, co chci říct, určeno všem? Je moje forma projevu
dostatečně čitelná, aby mu všichni rozuměli? Televize a jí přenášený obraz a
zvuk má jednu zvláštnost – může vyvolat dojem skutečnosti, může ukázat a
přesvědčit o tom, co ukazuje (Bourdieu, 2002). Televize je zatím nejmocnějším
a nejefektivnějším médiem, které je přítomno téměř v každé domácnosti i v těch
nejodlehlejších koutech světa. Televize se stala součástí každodenního života
miliard lidí na celé planetě, je pro ně zdrojem informací i zábavy, nabízí jim
náhradní, atraktivnější život. Proto je pochopitelné, že prostřednictvím reklamy
j e možné zasáhnout neuvěřitelně široké spektrum lidí. Navíc obrazová reklama
se těší mnohem větší důvěryhodnosti lidí. Z nejrůznějších lékařských testů je
prokázáno, že mozek zpracuje obrazový podnět podstatně rychleji nežli text.
Středně složitý obraz dokáže lidský mozek pochopit za pouhou jednu až dvě
sekundy. Za stejnou dobu může člověk pochytit maximálně sedm slov napsaného
textu. Účinek reklamy je o to větší, čím je obraz nezaměnitelnější a čím více
dokáže vzbudit představu něčeho blízkého (Zeman, 1994). Důležitým faktorem
j e také to, že člověk je schopen vnímat pouze určité množství podnětů. Lidé si
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vytvořili tzv. „mentální filtry“, které vyloučí většinu příchozích informací a
j ejich pozornost je věnována jen velmi malé části, která má význam jen pro
spotřebitele samotného (Defleur, Ball -Rokeach, 1996). Televize 50. let chtěla
být v první řadě kulturní institucí a používala svůj monopol k šíření produktů
s kulturními

nároky

–

televizní

adaptace

a

inscenace

dokumenty aj. – a formovala tak vkus široké veřejnosti.

divadelních

her,

Oproti tomu od

poloviny devadesátých let se televize snaží o využí vání vkusu tak, aby zasáhla
co nejširší publikum tím, že nabízí divákům primi tivní produkty, jako jsou
reality show, talkshow a jiné, v nichž je primárním úkolem bavit a odpoutat
pozornost od běžných problémů života. Jak píše T. Zemánková „televize je
zároveň nejúčinnějším nástrojem globalizace. (…) Díky unifikovaným pořadům,
hrdinům a příběhům vzniká ideální prostor pro nabízení produktů, které jsou
rovněž globálně použitelné. (…) Hlavním kritériem úspěchu komerčních televizí
je sledovanost, poněvadž čím větší sledovanost, tím vyšší mohou být ceny
reklamních časů. Kvalita je přitom zcela nepodstatná, jediným omezením jsou
hranice zákona“ (Zemánková, 2000:23). V současné době probíhá digitalizace
televizního vysílání na celém území České republiky. To samozřejmě přináší
téměř nekonečné možnosti v šíření nejen televizního signálu, ale i nový prostor
pro reklamu. Nadnárodní firmy a koncerny produkují reklamy, které jsou „ušité“
na

míru

pro

středoevropský,

východoevropský či

západoevropský

trh,

a

jednotlivé země jen dabují jejich znění do národních jazyků. Při tvorbě těchto
reklam se tvůrci pochopitelně snaží postihnout univerzální model spotřebitel ského chování, který je pro daný region typický. Tím se podporují zažité stereo typy ve společnosti, které se velmi obtížně mění. Toto je podle mého názoru
velmi dobrý příklad globalizace a unifikace na poli reklamní tvorby posledních
let.
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2. 3. 4. Internet

Internet je dalším příkladem masového rozšíření vynálezu, který byl
původně určen výzkumným a vojenským účelům. Ještě v polovině sedmdesátých
let zakladatel počítačové firmy prohlásil, že „neexistuje žádný důvod, proč by
kdokoliv na světě chtěl mít doma počítač“ (Jedličková, 1998:45). Během
několika málo let se počítače a následně internetová síť rozšířily v mnoha
zemích světa. Dnes patří internet k nejrychleji se rozvíjejícím médiím, čemuž
odpovídá i míra reklamy a investic v této oblasti. Reklamní výdaje letos
vzrostly o neuvěřitelných 26,9%, což je oproti inzerci v televizi (7,5%) opravdu
významný náskok 3. Int ernet je unikátní tím, že nabízí oboustrannou komunikaci
spojením obrazu, zvuku a textu a jejich různými kombinacemi. Internet také
nabízí zcela nové možnosti obchodu a nepřetržitého šíření reklamních infor mací. Je to jeden z nejlevnějších způsobů reklamní prezentace s dopadem na
širokou skupinu spotřebitelů. Využívá jak přímé adresné reklamy, tak prodeje
reklamní plochy na webových stránkách. Potencionální zákazníci mohou pomocí
internetu nakupovat zboží a reagovat na kvalitu poskytovaných služeb. Přestože
internet poskytuje celou řadu výhod, největší pozornost veřejnosti upoutal právě
elektronický obchod, jehož prostřednictvím je možné koupit téměř cokoliv.
Internet, globální počítačová síť, je demokratickým prostorem, ve kterém se
jedinec

realizuje

časoprostorové

nezávisle

bariéře,

rase,

na

svém

vyznání

fyzickém
nebo

vzhledu,

pohlaví.

handicapech,

Současný

boom

v informačních technologiích, přiblí žení světa počítačů laikům, otevřelo svět
internetu široké veřejnosti. Populární články a diskuse připodobňují internet
k celosvětové studnici informací, ke světu bez cenzury, bez omezování, bez ne-

3

Převzato z článku Lidových novin, 23. 11. 2007, Byznys/Média: „Arbo: Letos vedla nejvíce

Nova, příští rok přibrzdi“
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svobody a cenzury. Přesto bych s názorem, že internet nevyt váří žádné překážky
pro vstup – například ženám – polemi zovala. Klasickou bariérou je obecně
sdílená představa, že ženy nemohou zvládnout moderní techniku stejně dobře
jako muži. To je předsudek, který se táhne celou historií technických vynálezů i
telekomunikačních technologií. Internet však není záležitostí technického
zvládnutí. Stejně jako se každý může bez rozdílu pohlaví dívat na televizi, aniž
by nutně musel chápat principy jejího fungování, neexistuje žádná bariéra pro
vstup žen do informační sítě internetu. Někteří internet chápou jen jako zdroj
celosvětové zábavy, ale kyberprostor je především zdrojem informací, prostředkem k seberealizaci, pokroku, nástroj podnikání, výzkumu a vzdělání. Lidé si
s sebou do kyberprostoru přinášejí také své návyky, předsudky i způsoby
komunikace, které jsou běžné v reálném světě (Jedličková, 1998). Proto j e nutné
podotknout, že internet neplní pouze pozitivní funkce. Příkladem mohou být
různé formy obtěžování, agrese nebo diskriminace. Protože je internet poměrně
mladé médium, není ještě dostatečně vyřešena otázka bezpečnosti, etiky a
morálky, a je velice těžké takovou globální síť kontrolovat, či dokonce cenzurovat.

Internet

je

nástroj

komunikace,

snadno

použitelný

a

zneužitelný

k podpoře a šíření pornografie, pedofilie nebo nejrůznějších extrémistických
ideologií.

2. 4. Značky a reklamní nosiče

Značkou je jakékoliv pojmenování, s nímž je spojen nějaký význam či
asociace. Značka napovídá, jakou hodnotu a kvalitu může spotřebitel od daného
výrobku očekávat a jaké služby mu budou poskytnuty. Značka tedy utváří
jakousi smlouvu se zákazníkem, jejímž obsahem je očekávaná hodnota (Kotler,
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2003). Vlastnictví značek dnes představuje velké bohatství. Značky začínají
nabývat stále silnějšího postavení v emočních základech společnosti, jsou
schopny přenosu hodnoty značky do podvědomí člověka. Když pomineme
analýzu kapitálového vlastnictví značky, kde sledujeme především obrat, zisk a
výnos, můžeme sílu či hodnotu značky zjistit podle toho, jakou roli hraje tzv.
pocit emocionální blízkosti ve vztahu ke spotřebiteli. To, co nám připadá známé
a blízké, máme tendenci považovat za české. Českou společnost lze v tomto
případě rozdělit na tři generační segmenty. Mladší generace je kosmopolitní,
zvyklá cestovat, poznávat a přizpůsobovat se novému prostředí. „Českost“ jim
nic moc neříká a z hlediska výběru produktu se spoléhají spíše na předešlou
osobní nebo zprostředkovanou zkušenost. Reklama a nejrůznější doporučení
mají na ně největší efekt.

Druhým segmentem trhu je střední generace, u které hraje velkou roli to,
v jakém prostředí jednotlivec vyrůstal. Zda v rodině pasivních či aktivních
rodičů, zda na vesnici nebo ve městě, a mnoho jiných faktorů včetně politické
orientace. U některých je možné oživit relikt „české“ značky z mi nulosti, na
kterou byla generace zvyklá a připomenout jim dobu jejich mládí a bezstarost nosti. Takovou strategii využila například firma vyrábějící nápoj Kofola, či
Bohemians se svými tradičními brambůrkami nebo Jar. Někteří členové střední
generace jsou spíše pasivní a konzervativní lidé, spíše nespokojení se stavem
dnešní společnosti. „Českost“ značky je jim ale stále blízká a spojují si ji
s obdobím před revolucí v roce 1989. Porevoluční dobu vnímají jako zhoršení
svého životního standardu. Reklamní tvůrci se v tomto případě snaží upozornit
na symboly českosti nekonfliktními tématy. Posledním segmentem je generace
starých lidí. Ve většině případů dnešní době příliš nerozumí a českost značky je
pro tuto generaci jediným možným záchytným bodem. Protože jsou starší lidé
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konzervativní, jakmile si nějakou značku oblíbí, ve většině případů jí zůstávají
věrni (Strategie, 1-2/2007, Strategie, 23/2007).

Kromě zmíněných reklamních nosičů, jakými jsou tisk, rozhlas, televize a
internet, je nutno uvést další, jako například venkovní reklamy, reklamy v místě
prodeje a tzv. „direct mail“. Venkovní reklamou rozumíme všechny reklamní
prostředky, které působí v exteriéru – jak pod širým nebem, tak v ulicích, v
metru, průchodech a na stanicích hromadné dopravy. Provedení venkovních
reklam je většinou jednoduché, se srozumitelným, krátkým textem, který člověk
zaregistruje i při krátkém pohledu na něj. Mezi další typy patří reklama na
místě prodeje. Je jednou z nejúčinnějších, protože zasahuje spotřebitele přímo
v době jeho rozhodování o nákupu. Proto se v posledních několika letech
můžeme setkat s reklamou na nákupních vozících, s reklamou v podobě nálepek
na podlaze prodejen a nejrůznějších poutačů přímo při nakupování. Posledním
typem, který uvedu jako velmi účinný reklamní nosič, je direct mail neboli
přímá reklama. Jsou to prostředky, které se obrací adresně přímo ke spotřebiteli
jako

k samostatné

osobě

–

ostatní

reklamy

jsou

orientovány

na

„masu

spotřebitelů“. Prostředky přímé reklamy mohou mít podobu osobního kontaktu –
j ako je podomní prodej, telefonický rozhovor, nebo mohou být zasílány do
poštovní schránky. V dnešní době se již většina lidí setkala s nějakou formou
přímé reklamy, ale v důsledku špatně zvládnutých technik výběru a oslovení
zákazníků jsou lidé k této reklamě obezřetní. Direct mail také balancuje na
hraně zákona jako nevyžádaná reklama či obtěžování (Křížek, 1995; Strategie,
24/2007, Strategie, 4/2004).
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2. 5. Poslání reklamy

Reklama je považována za nejmocnější nástroj komunikace. Hlavní
funkcí reklamy j e informovat spotřebitele o produktu a vyvolat zájem o koupi
výrobku. Jinými slovy má pomoci prodat více zboží většímu počtu lidí za více
peněz. Dobře mířená reklamní kampaň může zároveň vyvolat emoce, rozpoutat
diskusi

o

kontroverzních

tématech

a

utvářet

a

formovat

stereotypy

ve

společnosti. Přestože by dobrá reklama měla podávat pravdivé informace o
produktu formou, která je pro veřejnost přijatelně formulována, někdy je
v reklamách informace potlačena a snaží se pouze upoutat a šokovat. Reklama
má obrovs kou sílu, která působí na myšlení lidí a stává se součástí jejich
ži votního stylu. Cílem reklamy je kromě sdělení fakt týkajících se výrobku i
prodání nějakého snu a touhy (Toscani, 1996). Velmi zajímavou charakteristiku
poslání reklamy shrnul šéf velké reklamní agentury J.Ségeuél: „Posláním
reklamy je provázet spotřebitele v jeho podvědomých přáních na každém kroku.
Když tyto touhy vyvolá, vytvoří mocného hybatele naší skomírající spotřební
společnosti“ (Toscani, 1996:22).

Podívejme se nyní na reklamu z pohledu inzerenta či zadavatele. Reklama
může mít několik důvodů uveřejnění. Proč tedy reklamu vůbec dělají a proč do
ní investuj í? Jedním z primárních důvodů pro tvorbu reklamy j e seznámení
zákazníků s novým zbožím. Tato reklama se pochopitelně používá při uvedení
nového výrobku na trh. Většinou se využívá několika sdělovacích prostředků
najednou, aby informace zasáhla spotřebitele několikrát denně na nejrůznějších
místech. Při stagnaci nebo propadu tržeb se mohou zadavatelé soustředit na vyzdvihnutí předností výrobku oproti jiným, konkurenčním. V případě dlouhé
prodlevy mezi jednotlivými reklamními kampaněmi sledují inzerenti jako
primární důvod udržení zájmu a připomenutí značky. Podle Davida Ogilvyho –
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významného zakladatele jedné z největších reklamních agentur na světě – j e
nejdůležitější částí kampaně příprava, tedy výzkum trhu. Zadavatel musí určit
cílovou skupinu, kterou chce svou reklamou oslovit. Měl by si dát práci se
zj ištěním potřeb, hodnot, postojů, chování a mnoha dalších informací o cílové
skupině. Zároveň musí výborně znát vlastní produkt, jeho silné a slabé stránky.
Musí stanovit pozici výrobku na trhu, přesně vědět co výrobek dělá a komu je
určen. V neposlední řadě by se měl zabývat i tím, jakými způsoby jsou komuni kovány výrobky konkurenčních firem (Ogilvy, 1996) 4.

Poslední důležitá otázka je „jakým způsobem chci reklamní komuniké
sdělit“, tedy jakou formou reklamy nejvíce zapůsobím a ovlivním vybranou
cílovou skupinu. Zadavatel by si měl zároveň stanovit, jakých cílů chce pro střednictvím reklamy dosáhnout. Zda je jeho prioritou prodat výrobek a zvýšit
zisk, nebo staví do popředí vylepšení image firmy, kterou výrobek zastupuje.
Zároveň je potřeba připomenout, že i přesto, že máme jako prioritu zisk firmy,
souběžně vytváříme i image celé značky, kterou nesmíme podcenit. Image
značky je tvořena mnoha prvky – j ménem výrobku, obalem, cenou, stylem
reklamy a charakterem výrobku samého. Podle Davida Ogilvyho se vyplácí dát
svým výrobkům image kvality. Kdo by chtěl být viděn, že používá podřadné
výrobky? David Ogilvy ve své knize uvádí příklad: „dejte lidem ochutnat
whisky Old Crown a řekněte jim, že je to Old Crown. Pak jim dejte opět
ochutnat Old Crown whisky, ale řekněte, že je to Jack Daniel’s. Budou si
myslet, že ty dva nápoje jsou úplně odlišné. Ochutnávají totiž image značky“
(Ogilvy, 1996:15).

4

Podle D. Ogilvyho patří strategie zjištění konkurence mezi první zjištění, které musí výrobce

udělat. Teprve poté se věnuje výzkumu mezi spotřebiteli (Ogilvy, 1996).
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2. 6. Reklama, etika a morálka

Existuje mnoho kodexů etického chování v souvislosti s různými typy
povolání – žurnalisté, lékaři, právníci a jiní. Je tedy logické, že odvětví
reklamy, které má schopnost ovlivnit a formovat lidské hodnoty a touhy, bude
mít také vlastní etický kodex, jímž se tvůrci a zadavatelé reklam řídí. Etické
kodexy závisejí na tradicích a zvycích příslušné země a na tom, kdo kodex
formuluje – zda jsou to vydavatelé, novináři nebo externí regulační orgány.
V Evropě jsou morální a etické zásady vybudovány na základech křesťanských
hodnot. Přestože vliv církve, především v Českých zemích, je poměrně malý,
zásady a zákazy uvedené v Desateru jsou společností stále považovány za
měřítko dobrého či špatného.

Reklamní témata, která hraničí nebo přímo překračují etický a morální
rámec, jsou lidmi silně emočně vnímána a mohou mít na spotřebitele opačný
efekt. Jsou to reklamy zaměřené především na sex a zobrazování nahoty,
ponižující zobrazování žen či mužů v reklamě, útok na rasovou a náboženskou
svobodu, útok na děti, ponižování a znevažování stáří a bezmocnosti. Mezi problematické můžeme připočítat i tabákovou reklamu a reklamu na alkoholické
nápoje. V různých zemích se k těmto tématům přistupuje různě. Ve Velké
Británii jsou tradičně tabu téma sexu a smrti, Francie je například mnohem více
tolerantní k nahotě ukazované v médiích (Zemánková, 2000). V České republice
jsou lidé k reklamám obsahujícím erotické motivy nebo k reklamám na al kohol
a tabák podle nejrůznějších výzkumů jedním z nejtolerantnějších národů 5.

5

vyplývá to z průzkumu TNS Factum k využívání erotiky v propagaci výrobků a služeb. Celých

17,2% Čechů uvedlo, že se jim využití sexuálních motivů v reklamě líbí. Sex a erotiku
v reklamách vítají především muži. Tyto postoje se podle několika kontinuálních výzkumů pod
názvem Postoje české veřejnosti k reklamě dlouhodobě nemění (Strategie, 34/2006).
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Někdy je obtížné předem definovat, co bude veřejnost vnímat jako urážlivé a co
ne. A na to právě spoléhají reklamní tvůrci, kteří se často ohánějí tím, že
interpretace je čistě osobní emoční záležitostí spotřebitelů.

Jedním

z nejvíce

diskutovaných

problémů

je

především

zneužívání

ženského těla, nebo jeho částí - tzv. torza, což je kritiky označováno jako
„objektivizace ženského těla“ (tomuto problému se věnuj i podrobněji v dalších
kapitolách této diplomové práce). Mezi další reklamní témata, která mohou být
považována za neetická nebo nemravná patří zobrazování starých lidí. Českými
médii v minulých letech proběhla reklama na brambůrky Lays a stala se ihned
terčem kritiky. Zobrazovala boj dvou manželů pokročilého věku o sáček křupavých brambůrků, kteří se nestyděli navzájem si podrážet nohy, či se vysmívat
druhému pro chybějící zubní protézu. Rada pro reklamu potvrdila, že spot je na
samé hranici etických norem, ale přesto dala souhlas k jeho vysílání. Reklamní
tvůrci se brání, že pro svůj spot využili mezi Čechy tolik oblíbené nadsázky a
černého humoru. Podle autorů j e opět jen na spotřebitelích, zda se „umějí
zasmát“ (Strategie, 4/2004, Strategie 1-2/2007).

O to, aby reklama nepřekračovala určité společensky uznávané normy a
hodnoty, se stará Rada pro reklamu, která vydává „Etický kodex reklamní
činnosti“. Mezi jeho všeobecné zásady patří slušnost, čestnost, pravdivost a
společenská odpovědnost. Právě pod pojmem „slušnost reklamy“ se myslí, že
„reklama nesmí obsahovat tvrzení nebo vizuální prezentace, které by porušovaly
hrubým způsobem normy slušnosti a mravnosti“ (Winter a kol., 1996:50).
Nemohu si pomoci, ale tato formulace – stejně jako mnohé jí podobné ve
zmí něném Kodexu – jsou tak vágní a nic neříkající, že záleží především na
interpretaci a osobních morálních hodnotách toho konkrétního reklamního
tvůrce či inzerenta.

28

Podle

Davida

Ogilvyho

reklama

„odráží

morálku

společnosti,

ale

neovlivňuje ji“ (Ogilvy, 1996:72). Otázka, zda jsou média (eventuálně reklamy)
takové, jaké je chceme mít my, nebo jestli nás média (reklamy) utváří a vnášejí
do nás normy, je jednou ze základních. Podle mého názoru jsou reklamy
primárně závislé na společenských hodnotách, ale dokážou tyto hodnot y
uchopit, prodlužovat a zveličovat jejich existenci. Reklama plní tyto dvě funkce
zároveň. Na jednu stranu odráží morálku společnosti, ale také do značné míry
posouvá a tvoří nové hodnoty a normy a otevírá tabuizovaná témata. Reklama
odráží společnost především v tom, na jaké produkty a v jaké intenzitě
upozorňuje. Negativní stránka reklamy spočívá v tom, že utvrzuje ve stereotypech, které se ve společnosti vyskytují (nebo vyskytovaly). Tato reklama se
týká především genderových rolí žen a mužů, kteří jsou v reklamách prezentováni (tomuto tématu je věnována samostatná kapitola této práce). Další typ
reklamy, jejímž cílem je upozornění na společenský problém nebo odbourání
tabuizovaných témat, je většinou agresivnější, na první pohled upoutá pozornost
a vyvolá emoce. Jejím cílem není primárně prodat, ale vybídnout k zamyšlení a
reakci. Takováto reklama byla na českých billboardech například v souvislosti
s bojem proti využívání zvířat k výrobě kožešin. Typickým příkladem reklamy,
která „zvedne ze židle“, jsou reklamní fotografie Oliviera Toscaniho, který už
několik let fotí kampaně pro Benetton. Fotografie jsou podle mého názoru
krásné a profesionální, jejich schopnost vyvolat zájem a reakce veřejnosti jsou
neuvěřitelné. Kampaně Benettonu jsou zaměřené na vel ké celospolečenské
problémy, jakými jsou drogy, zločinnost, životní prostředí, bezdomovectví a
jiné. Otevírají tabuizované otázky rasismu a diskriminace, válek nebo šíření a
prevence nemoci AIDS. Toscani sám říká: „Nedělám reklamu. Neprodávám.
Nesnažím se veřejnost nátlakem přesvědčit, aby kupovala. Benetton totiž, na
rozdíl od jiných firem, odmítá vzdát se poselství“ (Toscani, 1996:83). Přesto, že
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reklamní fotografie O. Toscaniho mohou někteří hodnotit jako nemravné –
v jedné ze svých posledních kampaní zobrazil detaily mužských a ženských
genitálií – podle mého názoru mají velkou morální hodnotu. Nahota tu není
samoúčelná, ale je prostředkem k upozornění na důležité a konfliktní otázky
dnešní společnosti. V tomto konkrétním případě poukázal na neoprávněnost
rasové a genderové diskriminace.

Často využívaným cílem reklamních propagací bývají i děti. Reklama
týkající se dětí je specifická tím, že využívá dětské naivity a důvěřivosti a
veliké schopnosti přesvědčit solventní spotřebitele – rodiče o koupi produktu.
Děti nejsou schopné rozlišit, co je skutečnost a co je fikce. V Etickém kodexu
reklamy se praví, že „je nutno věnovat pozornost tomu, aby děti nebyly podporovány v naléhání na jiné osoby ve snaze získat konkrétní produkt či službu“
(Winter, 1996:55). Dítě je přitom v záj mu reklamních tvůrců od samého počátku
jeho života. Kvůli dítěti je žena ochotna žít v těhotenství zdravěji a více dbát o
sebe a o své pohodlí a bezpečí. Těhotná maminka jí zdravé j ogurty, maže si
rostoucí bříško krémy a spolu s manželem řeší životní pojištění budoucího člena
rodiny.

Další fáze následuje, když se miminko narodí. Rodiče jsou bombardováni
nejnovějšími a samozřejmě nejefektivnějšími dětskými plenami, olejíčky a
pracími prášky, které nepodráždí dětskou pokožku a naopak ji zanechají
voňavou a hebkou. Ovšem jen co dítě trochu povyroste a začne vnímat a chápat
svět kolem sebe, jde do tuhého. Dokáže od sebe odlišit značky a některé
reklamy umí nazpaměť. Do jejich mozečků se dostává povědomí o fialových
kravách, měkoučkých králíčcích a o stereotypech dané společnosti. Reklama
také dokáže přesvědčit rodiče, že bez této značky (kterou už všichni jeho
kamarádi samozřejmě mají) by byl úplně „out“. To, že jsou děti schopny
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ovlivnit výběr rodičů při nakupování či používání služeb, je patrně jednou z
největší zbraní reklamních stratégů. Dítě do sebe vstřebává stále více moderních
značek a začíná se zajímat o módu. V posledním stadiu dospívání si je schopno
vydělat malý obnos a samo se rozhodnout, za co ho utratí. Celý kolotoč tak
začíná nanovo.

Již zmiňované reklamy na tabák a alkohol patří mezi často diskutovaná
témata. V mnoha evropských zemích je reklama na tabák a alkohol omezena
nebo zcela zakázána. Cigareta a alkoholické nápoje jsou v reklamách spojovány
s pocity

uvolnění,

relaxace

a

svobody.

Tyto

reklamy

konzumentovi „image“, která je v reklamě prezentována.

často

zaručují

Můžeme se opět

podívat do již zmiňovaného Etického kodexu reklamy, kde je v souvislosti
s reklamou na tabákové výrobky psáno, že „reklama nebude znázorňovat výj evy,
které by mohly přitahovat nezletilé osoby“ (Winter, 1996:55). V dalším bodě
kodexu se uvádí, že „reklamy na tabákové výrobky nesmí tvrdit, že užívání
tabákových výrobků je nápomocný prostředek pro relaxaci“ (Winter, 1996:55).
Přitom ale firmy jako Marlboro či Camel mají své reklamní strategie založené
na pocitu svobody, relaxace a jakéhosi vnitřního klidu a uspokojení. Kdo by se
nechtěl prohánět po širokých amerických pláních na krásném koni, či sedět na
zápraží svého kanadského srubu a vychutnávat si opojné doušky cigarety.
Tabákové koncerny dlouhá desetiletí budují u svých zákazníků touhu po image
nespoutaného a neohroženého lovce. Obraz tzv. „Marlboro men“ se stal
typickým příkladem geniálního marketingového spojení těchto mužských snů a
tužeb. Alkoholické nápoje jsou na tom podobně. V mnoha evropských zemích je
j ejich propagace zakázána nebo alespoň omezena – například hodinou, kdy se
smí objevovat v médiích. Velká většina reklam na alkoholické nápoje evokuje
pocit soudržnosti s partou či skupinou lidí, pocity uvolnění, odměny a zábavy,
bez

upozornění

na

rizika

spojená

s případnými
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nebezpečnými

následky

konzumace alkoholu. Je možné, že v blízké budoucnosti budou reklamy na
alkohol podobně omezeny, jako jsou dnes reklamy na tabák a cigarety. Nebo že
u těchto reklam bude podtitulek o škodlivosti jejich užívání v podobě varování
mi nisterstva zdravotnictví.

Reklama je stejně jako umění, hudba, literatura či věda produktem určité
kultury. Reklama se na jedné straně řídí společenskými pravidly, představami,
předsudky, stereotypy a normami, na druhé straně tyto koncepty pomáhá vytvářet a dále udržovat. Pro reklamu je typické, že je založena na iluzi a neustálé
produkci představ. Tyto představy, reprezentující konkrétní výrobek, jsou
v souladu s kritérii předpokládaného a zavedeného vkusu určité společenské
skupiny. Díky fungování zpětné vazby se některé výrobky mohou stát – a stávají
– symboly společenské úrovně. Jako příklad můžeme uvést reklamní kampaně
automobilových výrobců. Ti se snaží, aby výsledný dojem co nejvíce odpovídal
vkusu a představě příslušníků určité vrstvy. Pokud je kampaň úspěšná, daný
model či značka se stává symbolem společenské příslušnosti (Indruchová,
1995). Podniky se stále více snaží využívat emoce a image, aby pronikly do
myslí a srdcí zákazníků. Nedávno automobilová společnost 6 vyrábějící vozy
Jaguar uvedla reklamu, ve které inzeruje snížení ceny za aktuální model automobilu na 799,999 tisíc korun českých. To oproti očekávání nepotěšilo stávající
zákazníky firmy a majitele Jaguárů, protože jejich automobil se přesunul
z kategorie „luxusních“ do kategorie „dostupných“. Tím utrpěla značka, protože
snížila svou jedinečnost a exkluzivitu. Dříve se firmy soustředily především na
poskytnutí nějaké výhody oproti konkurenčním produktům („Volvo je nejbezpečnější dopravní prostředek“, „Tide čistí lépe než kterýkoliv jiný čisticí
prostředek“ a podobně). Dnes však podniky velmi rychle okopírují jakoukoliv
konkurenční výhodu a strategii a na jejich základě se snaží působit na zákazní 6

Společnost Jaguar Cars Limited z koncernu firmy Ford
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kovy emoce (Kotler, 2003). Dobrým příkladem toho, jak se automobiloví
výrobci snaží vytvořit „emoční vztah a blízkost“ s konkrétní značkou či
modelem, je současná reklamní kampaň na vozy Toyota. Jejich model Aygo je
prezentován

jako

„mazlík“

s

„roztomilýma

očičkama“,

„zadečkem“

a

„vymazlenou výbavou“. Je zcela zřejmé, že tento typ malého městského auta je
prezentován jako nový miláček rodiny a reklama svým slovníkem napovídá, že
je určen převážně ženské části zákazníků (Formánek, 2007).

2. 7. Mimoekonomická reklama

Reklama má primárně ekonomickou funkci, snaží se přesvědčit spotřebi tele, aby si koupili inzerovaný produkt. Existuje ovšem i tzv. „mimoekonomická
reklama“. Ta nesleduje ekonomický zisk jako primární cíl, ale jejím úkolem je
změnit nebo upevnit postoje a hodnoty lidí, popřípadě upozornit na společenský
problém. Mimoekonomická reklama používá stejných metod, prostředků a médií
jako reklama s primárně ekonomickým zaměřením (Křížek, 1995). Co se týče
prezentovaných témat, jedná se například o propagaci bezpečného silničního
provozu, propagaci boje proti domácímu násilí, boje proti rasismu a mnoho
dalších. Financována je státem, neziskovými organizacemi či soukromými
sponzory. I při tvorbě reklam se sociálním nebo veřejně prospěšným cílem však
musí být dodrženy principy etiky, morálky a dobrého vkusu. Velmi dobré mi moekonomické reklamní kampaně proběhly i v České republice. Jako příklad
uvedu kampaň pro obecně prospěšnou společnost Drop -in, která se zabývá
pomocí a prevencí drogově závislých. Reklamní kampaň byla realizována
v polovině roku 2003 (Strategie, 4/2004). Hlavním komunikačním cílem bylo
zvýšit povědomí o prevenčním programu, který Drop -in nabízel, upoutat zájem
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široké veřejnosti o problematiku drog a v neposlední řadě pak zvýšit počet
příspěvků na konto Drop-in. Kampaň byla primárně zaměřena na rodiče dětí
školního věku, jimž je problematika drog cizí a kteří si jejich riziko neuvědomují či nepřipouštějí, sekundárně pak měla reklama oslovit přímo ohrožené děti
a mládež. Drop-in vycházel z názoru odborníků, že právě informovanost a
prevence se projevuje jako nejefektivnější a zároveň nejlevnější forma boje
s drogami. Samotná reklamní kampaň byla velmi dobře zpracována. „Hrdiny“ tří
televizních spotů jsou mladá dívka HIV pozitivní, která si na drogy vydělává
prostitucí; muž, který kvůli drogám spáchal trestný čin; a mladík, který umírá
na toaletě na předávkování. Kampaň proběhla v televizích, v kinech a přes letní
prázdniny byla vidět na billboardech po celé republice. Celkově byl na tuto
reklamní kampaň velmi příznivý ohlas veřejnosti.

Jako druhý příklad velmi silně emotivní mimoekonomické reklamní
kampaně bych uvedla nedávno realizovanou kampaň BESIPu s mottem „Řidiči,
dožij me se Vánoc“.

Primárním cílem bylo snížení počtu usmrcených lidí na

našich silnicích. Jedná se o reklamu na veřejně prospěšnou věc, dodržování
pravidel na silnici, která vyzývá řidiče k ohleduplnosti a bezpečné jízdě. Jako
ml uvčí reklamy si zvolili Liběnu Hlinkovou. Tragická nehoda, při níž zahynul
j ejí manžel, je mediálně známou událostí a kampaň tedy mohla oslovit mnoho
lidí. Její osobní zkušenost byla velmi silně emotivním prvkem reklamy, přesto
byla samotná reklama provedena nenásilně a ohleduplně. BESIP se rozhodl pro
billboardovou reklamu umísťovanou podél silnic a dálnic, doplněnou krátkými
rádiovými spoty, které se ozývaly i na stadiónech před hokejovými utkáními
(Strategie,

4/2004).

Reklama

se

dočkala

velmi

dobrého

přijetí

širokou

veřejností, přestože její účinky na snížení počtu smrtelných nehod na silnicích
lze jen těžko ověřit. Mezi dalšími reklamními kampaněmi s mi moekonomickým
cílem byla například nedávná reklamní kampaň kosmetické firmy Avon proti
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rakovině prsu, resp. na podporu vyšetření rizikové skupiny žen mamografickým
přístrojem.

3. Gender v reklamě z aspektu kulturologie

V následujících kapitolách bych se ráda zaměřila na klíčové téma své
diplomové práce – na reklamu v souvislosti s problematikou gender. Člověk se
odpradávna snaží porozumět světu, který ho obklopuje, pokouší se ho utvářet
podle svých představ a ovládnout jej ve svůj prospěch. Každá lidská skupina
označuj e sebe jako „já“ a na ostatní nahlíží jako na „ty druhé“. Člověk si tak
okolní svět a jeho zákonitosti zjednodušuje, třídí do nejrůznějších kategorií,
druhů a řádů. Díky tomu je schopný se ve světě orientovat, nacházet v něm
vztah k ostatním lidem i k sobě samému. Jedním takovým způsobem třídění je
pohled na svět z hlediska dichotomií – protikladů. Ať se již soustředíme na
prosté dichotomie teplo-zi ma, krásný-ošklivý, hubený-tlustý, tak i muž-žena
jsou si protiklady. Z antropologického hlediska však nestačí pouze vyjmenovat
vnější znaky odlišnosti mužů od žen, ale je třeba se zabývat problémem hlouběji
– tedy jaké důsledky má toto třídění ve společnosti? J ak jsou vnímáni
příslušníci těchto dvou kategorií? J aké mají možnosti uplatnění ve společnosti?
J aké vyvolávají reakce a jaké reakce jsou od nich očekávány? Co je vlastně
biologické – dané přírodou, a co je naopak člověku vštěpováno společností, ve
které žije? To vše jsou podle mého názoru jedny z klíčových otázek, které si
musí antropolog položit, pokud uvažuje o kategoriích muž-žena, tedy o genderu.

Charles Darwin ve své teorii o vývoji druhů popsal jev, který nazval při rozený výběr. Tento jev nutí veškeré živé organismy neustále se přizpůsobovat
prostředí a zdokonalovat své adaptační strategie, které jsou pak předávány
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dalším generacím. Tento mechanismus uchovává všechny příznivé a užitečné
odchylky, variace a mutace organismů a přirozeně ničí neadaptivní a škodlivé
znaky. Vývoj druhu, tedy i člověka, však ovlivňuje celá řada dalších aspektů,
jako

je

klima,

okolní

prostředí,

dostupná

potrava,

přítomnost

nepřátel,

schopnost rozmnožování. Člověk jako jediný druh na Zemi má navíc schopnost
uvažování a myšlení, má vlastní kulturu, je schopen socializace a má mnoho
jiných znaků typických pouze pro rod homo sapiens sapiens. Postupným
vývojem se člověk střetával s novými a neznámými překážkami, které kladly
nové

požadavky

na

jeho

důvtip,

obratnost,

rychlost,

ale

i

schopnost

komunikovat s ostatními členy společenství a na schopnost organizovat dělbu
práce mezi obě pohlaví. Právě tato fáze lidského vývoje je považována za
klíčový moment rozlišení sociokulturních rolí muže a ženy. Lidské společenství
se diversifikovalo nejen podle věku a pohlaví z hlediska biologického, ale i
podle pohlaví z hlediska dělby práce a specifických funkcí nutných pro kontinuální chod celého společenství (Doležalová, 2007).

Každá společnost, každá doba, si vytváří vlastní obraz ženství a mužství
– jakýsi souhrn očekávání, předsudků a společenských norem. Už od narození
společnost rozhoduje o tom, že se život bude odvíjet jinak v případě narození
chlapce a jinak, pokud se narodí dívka . Tyto odlišnosti se budou týkat celé
osobnosti, chování a vnímání. Každé pohlaví ví, co se od něj očekává, a reaguje
na tyto požadavky tím, že je buď přijímá, nebo odmítá a eventuálně se vystavuje
sankcím od společnosti (Valdrová, 2004). S genderovými stereotypy se setkáváme všichni a neustále. Jsou jakýmsi světonázorem, který je prezentován všude
kolem nás – v reklamách, pohádkách, ve škole, v jazyce i v zákonných normách.
Rozdíl mezi lidmi je v tom, zda tyto názory bezvýhradně přijímají, nebo si
uvědomují lidskou rozmanitost (Jarkovská, 2004).

36

V sociologii se uvažuj e o „genderu“ jako o primární kategorii, okolo
které je organizován sociální život. Nemít patřičné místo v tomto řádu znamená
vystavení se sociální exkomunikaci a sankc ím. V posledních desetiletích došlo
k velkému pokroku na poli genderové problematiky. Od sedmdesátých let
mi nulého století stále roste zájem o studium žen, ženských otázek, feminity,
sexuality, ale i o problematiku mužů a maskulinity. Díky tomuto zvýšenému
zájmu bylo vypracováno nespočet výzkumů a studií, které nám mohou pomoci
v prognózách dalšího vývoje v této dříve takř ka opomíjené oblasti. Jednou
z prvních publikací, která se systematicky věnovala problematice gender, a
která ovlivnila směr uvažování a výzkumu tohoto socio-kulturního fenoménu,
byla esej Women, Culture and Society od americké socioložky a antropoložky
Michelle Rosaldo z roku 1974. Rosaldo zde upozorňuje, že existuje všeprostupující, universální asymetrie mezi pohlavími a píše: „Faktem je, že mužské
aktivity jsou – oproti těm ženským – neustále považovány za důležitější a
určující (…) a náš kulturní systém poskytuje větší autoritu a společenskou
platnost rolím a aktivitám vykonávaným muži“ (Rosaldo, 1974:24). Společnost
je organizována okolo všeprostupující diversifikace mezi mužem a ženou, mezi
mužskými a ženskými rolemi a propojuje další sociální kategorie, jako jsou
třída, rasa, etnicita aj. Z pohledu sexuální identity odráží gender typické
sociální vlastnosti a procesy, které následně ovlivňuj í tvorbu hierarchie ve
společnosti a dělbu rolí mezi obě pohlaví. S rozdělením genderu na ženu a muže
souvisí i odlišné či dokonce oddělené sociální zvyky, chování a společenské
očekávání, které oběma pohlavím podvědomě přisuzujeme. Gender je vnímán
jako prezentace sociální konstrukce daného sociokulturního uspořádání. Tyto
poznatky jsou pak interiorizovány všemi příslušníky dané kultury v procesu
socializace.
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Sociologové také odlišují dvě kategorie pojmů: „gender“ a „sex“. Pro
české prostředí to není zas až takový oříšek, protože adekvátní výraz pro
anglické „sex“ je „pohlaví“, čímž je jasně definován biologický dimorfismus
žen a mužů se všemi odlišnostmi. Oproti tomu gender, kter ý do češtiny můžeme
přeložit jako „rod“, označuje psychologické, sociální, historické a kulturní
rozdíly, které j sou vázány na tyto biologicky dané odlišnosti. „Biologický sex
se liší j en málo a v mezích daných genetickými dispozicemi, protože naše biologická konstrukce zůstává po tisíciletí stejná; naopak kulturní význam a
vnímání genderu variuje velmi - společenské postavení žen a mužů, jejich role
v rodině, profese, vlastnosti, způsoby krášlení těla, to vše se proměňuje v čase a
v různých kulturách se liší. Každá kultura, etnikum či skupina, vnímá a nahlíží
na gender odlišně, v jiných – svých – intencích“ (Craig, 1992:65). Gender se
liší lokálně – kulturu od kultury; časově – jako jedinečný projev kultury
v daném historickém období; a zeměpisně – v závislosti na specifických
přírodních podmínkách. Maskulinitu a feminitu vnímáme jako produkt této
interakce mezi odlišnými sociálními silami. Víme, že rozdílné skupiny mohou
definovat feminitu a maskulinitu rozdílně podle svých subkulturních definic –
například rasy, etnicity, věku, sexuální orientace nebo náboženství a jiných
(Craig, 1992). Naše pohlaví je tedy něco, co zůstává obvykle okolí skryto. Náš
gender je způsob jakým okolí předvádí me, zda jsme muži či ženy. Zároveň je to
způsob, jakým se k nám okolí chová, jak nás posuzuje. Gender je záležitostí
naší individuality, je to podstatná část naší identity a zároveň je součástí
sociálního světa, který nás obklopuje.
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3. 1. Malý exkurz do feminismu

V následující kapitole bych ráda přiblížila termín „feminismus“ a stručně
nastínila jeho historický vývoj v kontextu genderové problematiky. Termín
feminismus je znám už celou řadu let. Jedná se o „ženské hnutí usilující o
překonání

útisku

a

marginalizace

žen

a

změnu

doposud

přetrvávajících

společenských struktur a stereotypů“ (Jandourek a kol., 2001:83). Součástí
feministického

pohledu

je

postihnutí

negativních

jevů,

jakými

jsou

znevýhodňování žen na trhu práce či v přístupu ke vzdělání, právo ženy na
interrupci nebo problematika násilí na ženách. Myšlenky feminismu vycházejí
z filozofie, psychologi e, antropologie a sociologie.

Emancipační snahy žen můžeme pozorovat již v době Francouzské
revoluce na konci 18. století či boje amerických osad za nezávislost, kdy byly
ženy nuceny přejímat mužské role a starat se o obživu rodiny v době nepřítomnosti mužů. V období Francouzské revoluce věřilo mnoho myslitelů v „přírodní“
zákon oddělující úlohy mužů a žen ve společnosti. Ve svém díle Emil JeanJaques Rousseau vyvozuje rozdíl mezi oběma pohlavími z pohledu morálky
pomocí psycho-fyzické konstituce: „Ženy na rozdíl od mužů nejsou schopny
samy kontrolovat své neomezené tužby, a jsou tedy zdrojem nepořádku (…).
Proto musejí být podrobeny mužům či soudům mužů a nikdy jim nemá být
povoleno postavit se nad tyto soudy. Naopak muži umějí zvládnout svůj
sexuální pud rozumem, proto jsou také schopni utvořit politickou společnost“
(Havelková, 2004:173). V období Francouzské revoluce vydala francouzská femi nistická aktivistka Olympe de Gouges Deklaraci práv ženy a občanky, která
okamžitě vzbudila velký zájem i za hranicemi Francie. Ve své Deklaraci
požadovala rovnoprávnost jak na řečnické tribuně, tak na popravišti. Její
provokativní názory a postoje ji nakonec stály život. Po její smrti se rozpoutala
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masivní protiženská kampaň trvající i po pádu revoluční vlády. Prostřednictvím
Napoleonova zákoníku zůstal zachován dualistický pohled na neslučitelnost
mužské a ženské podoby člověka ( Hendrychová, 1999).

Stereotypní vnímání rolí mužů a žen do značné míry ovlivnily psychologické teorie Sigmunda Freuda z přelomu minulého století. Jeho psychoanalýze
dominuje muž, který díky svému biologickému ustrojení a od něj odvozené
psychické struktury dosahuje vyššího kulturního stupně než žena. Freudovo dílo
jednoznačně podporuje patriarchální smýšlení, neboť i určující pudová síla
člověka – libido, tu má mužskou povahu. Podle Freuda je libido „pravidelně a
zákonitě mužské povahy, ať už se projevuje u muže nebo u ženy“ (Dohnalová,
2000). Každé děvčátko je pro Freuda vlastně takový nepovedený chlapeček. A
tak je přirozené, že mužům patří horní, vládnoucí patra společenské hierarchie,
ženám pak patra nižší, služebná. Tyto hluboce zakořeněné stereotypy se i přes
veškerou snahu j en těžce přetvářejí a zpochybňují.

Jiný přístup ke genderové problematice nabízí Američanka Nancy J.
Chodorow, která je zástupkyní psychoanalytické feministické antropologie.
Využívá Freudův model vztahů mezi rodiči a jejich potomky, ale na rozdíl od
Freuda zdůrazňuj e vztah mezi matkou a dítětem. Zásadním rozdílem ve vývoji
mužské

a

ženské

psychiky

a

s tím

související

ženské

podřízenosti

vidí

Chodorow v univerzálním faktu, že děti jsou vychovávány výlučně ženami.
V situaci, kdy je matka-žena jedinou osobou v bezprostřední blízkosti dítěte, je
také jedinou možnou osobou, se kterou se může dítě identifikovat. Zatímco u
mužů je identifikace s rodičem ženského pohlaví nežádoucí, u žen se chápe jako
samozřejmost. Z toho důvodu se muži celý život snaží od žen oddě lit a vymanit
se z jejich vlivu, protože mají strach, aby nebyli identifikováni s matkou. Fakt
mateřské

péče

vyvolává

u

mužů

konflikty
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související

s maskulinitou,

psychologií

mužs ké

dominance

a

potřeby

být

nadřazeni

ženám.

Nancy

Chodorow navrhuje řešení, které by tuto strukturu pozměnilo a pomohlo ke
zrovnoprávnění obou pohlaví. Podle Chodorow by měli mít obě pohlaví možnost
identifikovat se s oběma rodiči – tedy jak s mužs kým, tak s ženským modelem,
což by pomohlo vychovat a rozvíjet generovou identitu psychologicky a
sociálně vyrovnané bytosti (Gjuričová, 1999).

V první vlně feministického hutí se ženy snažily především o uznání
základních lidských práv. Za druhou vlnu feministického hnutí označujeme 60.
léta 20. století, kdy se feminismus zvláště bouřlivě vyvíjel ve Spojených státech
amerických. Zde byl úzce spojen s bojem za lidská práva, práva černochů a
jiných minorit a s hnutím hippies. Při těchto revolučních bojích si studentky
začaly uvědomovat, že i ženy jsou v americké společnosti podceňovány, nemají
rovnoprávné zastoupení v politice, jejich práce v domácnosti a při výchově dětí
není nikterak finančně ohodnocena a nemá prestiž jako práce, kterou vykonávají
muži. Pozornost feministek se soustředila na dvě základní roviny. Jedná se o
kulturu

v nejširším

slova

smyslu

(instituce,

jazyk,

chování

atd.)

a

na

psychologickou problematiku formování genderové identity. U první roviny –
kultury je potřeba si uvědomit, že kulturní systém, ve kterém žijeme, je
patriarchální povahy. Vytvořila jej skupina mužů, přičemž produktem tohoto
řádu jsou obě pohlaví – ženy i muži. Sám fakt, že řád vytvořili muži, ovlivňuje
jeho podobu. Ale i ženy samy toto uspořádání přijímají, udržují a podporují a
samy na sobě provádějí kulturní kontrolu. Zároveň tento patriarchální model
dále vštěpují svým dětem v procesu jejich socializace. Druhá linie feministické
vlny je psychologická – snaží se odpovědět na otázky, kde se bere naše feminita
a maskulinita, jak ji prezentujeme před ostatními a jak ji chápeme ve vztahu
sami k sobě. Jak na základě feminity a maskulinity vypadají mezilidské vztahy a
jak se případně mění v závislosti na čase (Havelková, 2004; Sokačová, 2004).
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Český feminismus byl na rozdíl od amerického modelu umírněný a
vznikal nikoli vymezováním se vůči mužům, ale v úzké spolupráci s nimi.
Počátky českého feminismu jsou spojeny se jmény Magdaleny Dobromily
Rettigové,

Boženy

Němcové

či

Karolíny

Světlé,

které

cíleně

propagují

vzdělávání žen. Právě vyšší vzdělání se stalo silným prostředkem k prosazování
a získávání práv v oblasti politiky, ekonomie, vědy a jiných (Hendrychová,
1996). Idyla skončila v momentě, jakmile ženy začaly volat po kvalifikaci,
která by jim umožnila vlastní profesi a otevřela dveře na trh práce. Mužský
odpor vůči tomuto přání byl velký a navíc podpořen vidinou studené plotny,
ušmudlaných dětí a ekonomicky nezávislé a tím pádem neovladatelné manželky.
Přesto ženy své právo na vzdělání prosadily a uhájily (Havelková, 2004;
Doležalová, 2007). Na přelomu devatenáctého a dvacátého století se stává
velkým propagátorem boje za řešení „ženské otázky“ Tomáš Garrigue Masaryk.
Ve svých přednáškách a besedách mnohokrát formuloval svůj moderní názor na
ženu a její postavení v rodině a ve veřejném životě. Byl přesvědčen, že muž a
žena jsou si rovni a neexistuje tedy otá zka „ženská“ ani otázka „mužská“,
existuje jen otázka „společenská“ (Sokačová, 2004). Rovnost obou pohlaví byla
deklarována nově vzniklou ústavou v roce 1918, která zaručovala, že ženy
budou postaveny politicky, sociálně a kulturně naroveň mužům.

K výrazné změně došlo po převzetí moci komunisty v únoru 1948.
Dobrovolné spolky a sdružení přestaly být pro totalitní režim žádoucí. Mnoha
aktivistům bylo znemožněno nadále pracovat, mnozí byli pronásledováni a
vězněni. Po celou dobu komunistické vlády byl feminismus a s ním spojené
myšlenky považovány za buržoazní, nežádoucí a protitřídní. Obrat nastal až
v roce 1989 spolu se změnou politického diskursu při přechodu od totalitní
k demokratické společnosti.
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Při

představě

feminismu

nebo

feministického

hnutí

mnohým

stále

naskakuje „husí kůže“. Tento obraz byl u nás zdeformován jednak v etapě komunistického tzv. reálného socialismu přehnaným tlakem na zaměstnanost žen,
jednak počátkem devadesátých let, kdy se začalo šířit povědomí o různých
emancipačních hnutích ve světě. Za jednačtyřicet let komunistického režimu
byla přerušena kontinuita ženských hnutí a spolků z předcházejících období a
otázka ženské emancipace byla spojena se západním kapitalistickým myšlením.
Cílem feminismu není ztotožnění muže a ženy, nýbrž společný dialog mužů a
žen, vymezení mužského a ženského elementu ve všech sférách lidského života,
tedy

v

oblastech

kulturních,

sociálních,

ekonomických,

psychických

i

politických. V dnešní době můžeme zakořeněnou mužskou nadřazenost pozorovat například v

problematickém přístupu k zaměstnávání žen. Představa, že

pracovní organizace funguje na základě „neutrálních“ hodnot, je mylná. Většina
pracovních organizací funguje na základě „maskulinních hodnot“ – soutěže,
konkurence, výkonu, úspěchu apod. Na rozdíl od svých mužských protějšků jsou
ženy při přijímání do zaměstnání dotazovány na zcela soukromé záležitosti
týkající se jejich rodinného stavu, počtu dětí apod., a to nikoli proto, aby jim
zaměstnavatel vytvořil vhodné podmínky pro případné skloubení práce a rodiny,
nýbrž proto, aby je z tohoto důvodu nepřijal. Mnozí zaměstnavatelé totiž
vycházejí z představy, že ženská pracovní síla je „nejistá“ a „nespolehlivá“.
Ženám tak stále není dávána šance tuto nepodloženou domněnku vyvrátit.

Feministické hnutí při snaze o rovnoprávný pohled na ženy i muže
sleduje i obrazy žen v médiích a reklamách. V roce 1995 se v Praze konala
konference

na

toto

téma,

doplněná

přednáškami

a

výstavou

reklamních

fotografií. Jejím cílem bylo upozornit na zneužívání žen pro reklamní účely a na
podporování násilí páchaného na ženách v důsledku agresivních reklam. Jako
v každém hnutí se i zde vyskytují extrémistické názory, které myšlenky rovno-
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právnosti spíše poškozují a devalvují. Jako příklad uvádím rozhořčení nejmenované feministky nad „sexistickou“ reklamou společnosti KFC, která inzerovala
„křehká stehýnka a voňavá prsíčka“. Podle mého názoru jsou takovéto postoje
kontraproduktivní a zbytečně znevažují ideje feministických hnutí. Feminismus
přesto bezesporu patří mezi profilující ideje druhé poloviny dvacátého století,
podobně jako třeba ideje lidských práv či rasové a náboženské rovnosti.

3. 2. Gender a antropologie

Z předchozích kapitol vyplývá, že feminismus nemá zdaleka jednotnou
podobu. V důsledku historického vývoje naší euro-americké společnosti se i
feminismus a emancipační hnutí vyvíjí a je ovlivněno různými společenskými,
sociologickými a psychologickými směry. Mluví se tak o feminismu liberálním,
zastoupeném např. Betty Friedan, existenciálním s představitelkou Simone de
Beauvoir, marxistickém (např. Sheila Rowbotham), psychoanalytickém (např.
Nancy Chodorow), radikálním (S. Brownmiller, Kate Millet), anarchistickém, či
teologickém, který reviduje dosavadní výklad starého a nového zákona a
zkoumá otázku Boha z hlediska ženského principu.

Feministická antropologie je poměrně „mladou“ disciplínou, která má své
kořeny již v první vlně feminismu. Vznikla na základě potřeby přehodnotit
tradiční antropologická paradigmata, která byla do té doby založena výhradně
na mužské interpretaci světa. Antropologie byla od počátku budována pouze
muži, je možné ji tedy považovat za výsledný produkt mužské kultury.
Navzdory tomu, že ženy tvořily polovinu vzorku populace, s nímž antropologové v terénu pracovali, ve svých studiích tuto skutečnost opomíjeli. Více než
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kterýkoliv jiný směr potřebovala feministická antropologie čerpat z myšlenek
vzniklých mimo antropologickou půdu a jít napříč obory, protože genderová
asymetrie a převaha mužského úhlu pohledu jsou do značné míry jevy univer zálními. Jedna z nejpopulárnějších metod, která se v šedesátých a sedmdesátých
letech uplatňovala při genderové analýze lidského společenství, byla teorie
binárních kontrastů, přenášená na strukturu vztahu muž-žena. Ovšem jak jsem
již několikrát zdůraznila, genderové rozdíly nejsou determinovány biologicky.
Důkazem může být to, že ženy a muži mají rozdílné vlastnosti a formy chování,
i když patří do stejné kultury a vyznávají stejné sociokulturní hodnoty a normy.
Strukturalismus ale přesto silně ovlivnil první univerzalistickou fázi feminis tické antropologie (Vodáková, 2003; Justoň, 2003).

K prosazení ženského hlediska v kulturní antropologii došlo až po
zapojení žen do terénních výzkumů. Ženy se v rámci těchto výzkumů věnují
ženským rolím, rituálům žen, výchově dětí apod. V 70. letech 20. století
dochází k ostré kritice jednostranně mužské koncepce kulturní antropologie.
Průkopnicí na poli feministické antropologie se stala americká antropoložka
Sherry Beth Ortner, která se ve své studii Má se žena k muži jako příroda ke
kultuře? 7 snaží odhalit univerzální příčiny ženské podřízenosti (Ortner, 1996).
Inspirována knihou Simone de Beauvoir Druhé pohlaví poukazuje na to, že muž
„…reprezentuje v historii aktivní, svobodný živel lidství, jehož počátkem je
překonání pouhého života odvahou ke smrti v boji. Reprezentuje tedy plněji to,
co znamená být člověkem, protože riskovat život ukazuje se v počátcích lidství
důležitější než život dávat, neboť jedině tak lze dokázat, že jsme se konečně
odpoutali od sebezáchovy a tím od instinktivního, ryze vitálního života. Žena
naopak představuje vitální stránku života, pokračuje v linii přírody, a proto
upadá v područí, které trvá dodnes a je dosavadními emancipačními realizacemi
7

Originální název „Is Female To Male As Nature Is To Culture?“ viz seznam použité literatury
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pouze maskováno. Vždyť dodnes žije žena v mužském světě, výchovou a
společenským prostředím si osvojuje mužské hodnoty a podléhá mýtům, které
muži vytvořili, aby vyjádřili své životní naděje a úzkosti“ ( Ortner, 1996:56).
Ortner zastává názor, že každá společnost rozlišuje mezi působností přírody a
kultur y. Tato dichotomie se pochopitelně promítá do základního členění lidské
společnosti.

Druhořadý status žen vyplývá ze spojení ženy s přírodou, která je pova žována, ve vztahu ke kultuře, za podřadnou. Příčiny spojení žena -příroda je
třeba

hledat

ve

fyziologii

ženského

těla,

která

je

spjatá

s biologickou

reprodukcí a její tradiční sociální rolí související s výchovou dětí. Výsledkem
je univerzální kulturní konstrukce – vycházející právě z předpokladu, že
sociální role ženy a její fyziologie přísluší více k přírodě nežli ke kultuře
(Soukup, 2004). V mnoha kulturách tělo ženu jednoznačně odsuzuje k pouhé
reprodukci života, který nemá přirozené kreativní funkce, naopak musí být
kreativní uměle, prostřednictvím symbolů (Vodáková, 2003).

Na sociální úrovni začíná spojení ženy s přírodou vztahem k dítěti.
Většina kultur činí vědomé rozdíly mezi pohlavími nejen na biologické, ale také
na kulturní a společenské úrovni. Chlapci a dívky jsou vychováváni odlišným
způsobem v souladu s kulturním modelem dané společnosti. Tím vytváří typický
rámec psychologických rysů, které jsou typické pro muže a ženy. Tyto psychologické rysy, odlišné pro jednotlivá pohlaví , dávají společnosti zpětnou vazbu,
protože muži a ženy se jinak chovají, jinak prožívají a plní své společenské
funkce. Podle uvažování formovaného kulturou paří mat ky a děti k sobě.
Protože kojenci ještě nejsou většinou považováni za úplné lidské bytosti – jsou
zcela nesocializovaní, neovládají řeč, neumí chodit atd., jsou spíše považováni
za součást přírody, za bytosti nižšího řádu. V důsledku toho, že kultura ženy a

46

kojence spojuje, přisuzuje i ženě existenci nižšího řádu. Další klíčový aspekt
spatřuje Sherry Ortner v úkolu žen socializovat nové členy společnosti. Žena je
zde

první

osobou,

která

zprostředkovává

ranou

socializaci.

Přetváří

novorozence z pouhých biologických organismů na kulturní lidské bytosti tím,
že je učí jak žít a jak se správně chovat v souladu s pravidly své kultury. Avšak
téměř v každé společnosti přijde okamžik, kdy je socializace dospívajících
chlapců předána do rukou mužů. Ženy zde tedy uskutečňují přechod od přírody
ke kultuře na nižším stupni, ale vyšší stupeň týchž funkcí je vyhrazen mužům.
Pokud platí, že žena je univerzálně prvotním činitelem rané socializace, budou
se na ni vztahovat i silnější omezení i zákazy. Při porušení zákazů je totiž
ohrožen celý systém a může to mít negativní vliv na socializaci a výchovu dětí
a mladistvých ( Doležalová, 2007).

Různá pojetí ženské a mužské osobnosti v různých kulturách souvisí
s j ejich

rozdílným

vymezením

ženské

a

mužské

role.

Existuje

mnoho

společností, kde se různé stereotypy mužství a ženství liší od našeho kulturního
modelu. V řadě společností je rozdíl mezi mužem a ženou převrácen. Koncem
čtyřicátých let minulého století prezentovala Margaret Mead výsledky svého
výzkumu tří primitivních/domorodých komunit. Přesto, že její závěry byly
později revidovány a kriticky hodnoceny, patří i dnes k významným antropologickým výzkumům, které ovlivnily vnímání vlivu kultury na utváření lidské
sexuality, feminity a maskulinity. Ve své studii z Nové Guiney Mead popisuje
tři odlišné výchovné vzorce. U třech zkoumaných domorodých kmenů – Arapeš,
Mundrogumor a Čambuli – dokazuje, že styl výchovy a preferované vzory
ženského a mužského chování následně ovlivňuj í celý charakter společnosti a
veškeré projevy dané kultury. Americký antropolog William Davenport popisuje
společnost na jihovýchodním pobřeží Pacifiku: „Pouze muži nosí ve vlasech
květiny a na páscích a na rukávech aromatické listy. Při oficiálním tanci je muž
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slavnostně oblečen a ozdoben. (…) Když jsou tito mladí muži oblečeni a
nalíčeni k tanci, ženy je pokládají za tak neodolatelné, že muži nemohou
zůstávat ani na okamžik sami kvůli nebezpečí, že je nějaké ženy svedou“
(Oakleyová, 2000:49). Na základě několika provedených studií bylo objeveno,
že

největší

rozdíly

existují

hlavně

v projevech

agrese.

Agresivita

byla

stanovena jako jeden z hlavních faktorů pro vymezení a porovnávání mužského
a ženského chování. Rozdíly mezi dívkami a chlapci v agresivitě nejsou však
absolutní. U dívek se jedná spíše o agresivitu slovní, zatímco u chlapců o
agresivitu fyzickou. Vývojová diferenciace mužství a ženství byla studována
nejen na půdě rozličných kultur, ale též u zvířat. Například Harris Harlow ve
svých studiích o chování zvířat ukázal rozdíl mezi pohlavími v agresivní hře
mladých opic. Ze srovnání jednotlivých kulturních prostředí i z experimentů
zkoumajících
jednoznačný

chování
fakt,

že

našich
při

nejbližších

formování

zvířecích

ženské

a

příbuzných

mužské

vyplývá

osobnosti

hraje

nejdůležitější roli kultura (Doležalová, 2007).

3. 3. Role ženy v reklamě

Reklama nás má zaujmout, probudit naše sny a touhy a nejsnazší způsob
jak upoutat naši pozornost je zaměřit se na vše, co se točí kolem sexu. Podle
Sigmunda Freuda j sou základem lidského chování sexuální touhy, nezvladatelné
podvědomí a potlačované pudy. Reklamy proto využívají erotické přitažlivosti a
sexuálního pudu poměrně často. Reklamy určené ženám mají tradičně spíše
romantický nádech, například reklamy na sprchové gely a mýdla /Camay, Fa/.
Naopak reklamy „pro muže“ velmi často využívají erotických a sexuálních
motivů. Jsou jimi například reklamy na alkohol, auta, pánské vůně a další.
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Již ve 40. letech dvacátého století bylo zjištěno, že ženy se často rády dívají na
zobrazení jiných žen, ale muži na obrazy jiných mužů příliš nereagují. Z toho
důvodu je zřejmé, že ženy budou v reklamách vystupovat častěji bez ohledu na
to, zda jsou primárně určeny mužům nebo ženám.

Česká

reklama

se

zatím

nedokáže

ubránit

zobrazování

ženy

jako

strážkyně domácího krbu, nebo naopak sexuálního objektu. Velký podíl na tom
má i skutečnost, že Češi jsou relativně tolerantní vůči erotické reklamě a také k
celkovému zjednodušenému vnímání postavení ženy ve společnosti. Tato fakta
se však netýkají pouze postojů mužů k ženám, ale vycházejí i z mnoha
stereotypních přesvědčení žen o sobě samých. Reklama určená ženám staví na
tradičních představách ženy jako tvůrkyně domova nebo ženy, jejímž cílem je
získat muže a udělat vše pro jeho udržení a uspokojení, popřípadě ženy, jejíž
hlavní starostí je vlastní vzhled. Oproti tomu z představování žen a ženství
v reklamách adresovaných mužům můžeme snadno nabýt dojmu, že žena je
v tomto případě úplně jiný živočišný druh, než který byl prezentován v první
skupině. Žena je postavena v lepším případě do role podpůrkyně muže, v horším
pak do role mužova sexuálního objektu. Muž v těchto reklamách figuruje jako
příjemce služeb a požitků, popřípadě jako rádce. Zde se nabízí příklady reklam
na nejrůznější čisticí prostředky /Mr. Propper, Palmex/, či přípravky proti
vodnímu kameni /Calgon/. V mnoha reklamách plní žena funkci jakéhosi
„příbalového letáku“, který muž při koupi výrobku dostane jako bonus. Tato
asociace je vyvolána faktem, že žena je v reklamě jakousi upoutávkou, vějičkou
pro muže, který pak slepě podlehne pudu a inzerovaný výrobek si koupí. Tyto
reklamní strategie by mohly snadno pohoršovat i některé muže, protože je staví
do role bezmocných a sexuálními pudy ovládaných konzumentů.
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První pokusy o využití ženy a erotických či sexuálních motivů v reklamě
jsou spojeny již s jejími

počátky. Oproti dnešní době však byly ženy

zobrazovány v souvislosti s prodávaným produktem. Teprve postupem času
začalo být ženské tělo využíváno k prodeji zboží, které s ženami často souviselo
jen okrajově nebo vůbec ne. Vliv médií na tzv. obecné povědomí publika při
vytváření, posilování či kritickém zpochybňování kulturních vzorců spojených
s maskulinitou a feminitou, se sociálním image obou pohlaví, s dělbou sociál ních rolí atd., nejsou v naší společnosti uspokojivě prezentovány. Média neboli
hromadné sdělovací prostředky, jsou neoddělitelně spjaty se vznikem moderní
společnosti. Jejich úlohou je zprostředkování informací, ale i vytváření
prostředí pro jejich šíření (Havelková, 1998). Tématem, které s touto problematikou souvisí, je podle mého názoru i přístup naší společnosti ke kráse. Známá
americká feministka Naomi Wolf považuje právě novodobý mýtus krásy, který
je prezentován kolem nás, za nový způsob útlaku a útoku na ženy. Tuto svou
teorii shrnula v knize Mýtus krásy, která byla vydána i u nás. Podle Naomi Wolf
je krása hlavním kritériem, podle kterého jsou ženy vnímány a hodnoceny.
Krása jako společenské kritérium existuje univerzálně ve všech kulturách a
variuje pouze v závislosti na konkrétním prostoru a čase. Ženy touží ztělesňovat
ideál krásy a muži touží mít ženy, které tomuto ideálu odpovídají.

Médiem,

které ženám mýtus krásy úspěšně zprostředkovává, jsou ženské časopisy. Ty na
jednu stranu ženám radí v oblastech, které jiná periodika nepokrývají, ale
veškeré jej ich poselství je podryto obrazy nes kutečných krásek. Časopisy se
snaží ženy přesvědčit, že být krásná není záležitostí osudu, ale péče, píle a
bolesti. Mýtus využívá rétoriku amerického snu: jestliže se budeš dostatečně
snažit, uspěješ. V časopisech najdeme nepřeberné množství návodů, jak získat
super tělo, jak porazit přírodu a zvítězit nad časem a stárnutím. Ošklivost a
nedokonalost je znakem neúspěšných a necílevědomých slabochů. Tyto návody a
recepty

jsou

provázány

s reklamami

kosmetického

50

průmyslu,

který

často

spoluutváří obsah časopisů. Krása se podle Naomi Wolf stala měř ítkem kompetentnosti žen a v případě potřeby i nástrojem, jak ženy kompetence zbavit.
Neodpovídá-li žena ideálu krásy, mluví z ní závist, když mu odpovídá, bude
zase označena za prostoduchou krásku a ztratí společenskou důvěryhodnost
(Navrátilová, Jarkovská, 2004).

Přesto, že ženy mají volební právo, mohou studovat na vysokých školách
a s muži si jsou rovny téměř ve všech případech v zákonech, většina lidí v naší
společnosti automaticky přiřazuje určité vlastnosti ženám a určité mužům. U
žen se například předpokládá, že jsou pasivní, emotivní, rády o někoho pečují,
jsou slabé, špatně řídí auta a nerozumí technickým záležitostem. Oproti tomu
jsou muži racionální, ambiciózní, uvažují logicky, nenechávají se unést city a
jsou technicky zdatní. Toto automatické přiřazování vlastností jednomu nebo
druhému pohlaví se nazývá „genderové stereotypy“ 8. Michaela MarksováTominová zdůrazňuje, že s genderovými stereotypy se nerodíme, ale vznikají
v důsledku působení okolí (Strategie, 20/2004). Stereotypy jsou součástí širšího
systému rodových představ, které ovlivňují, jakým způsobem jsou obě pohlaví
vnímána. Tento systém se udržuje prostřednictvím sociálních očekávání, kde
představy o maskulinitě a feminitě jsou předem definované a podléhají sociální
kontrole, případně sankcím. Sociální konstruktivismus tvrdí, že významy pojmů
„muž“ a „žena“ nejsou pevně dané a neměnné, ale vyvíjejí se a konstruují
v rámci určitého kulturního a společenského kontextu. V těchto stereotypech
vyrůstáme, a proto jsme ochotni je pokládat za přirozené a dané, přesto, že jsou
jen sociálním produktem naší kultury. Genderové stereotypy mohou vést
k nerovnému zacházení s muži a ženami.
8

„genderovými stereotypy“ se rozumí automatické přiřazování vlastností a charakteristik
jedincům daného pohlaví ve společenském a kulturním kontextu dané společnosti (Vodáková,
A., Vodáková, O., 2003).
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K odstranění diskriminace založené na genderových stereotypech je
potřeba změny v běžném myšlení lidí. V tom hrají velmi důležitou roli média,
která mají schopnost právě toto myšlení ovlivňovat. Bohužel média ani reklamy
v České republice ke změně stereotypního myšlení zatím příliš nepřispívají.
Kategorie „muž“ a „žena“ jsou všeobecně vnímány jako navzájem se vylučující
protiklady. Díky tomu dochází k automatickému přisuzování určitých vlastností
jak mužům, tak ženám. Jestliže jsou muži charakterizováni jako racionálně
uvažující, pak je ženám automaticky přisouzeno protikladné chování, tedy
iracionální a silně emoční. Polonahé či nahé ženské tělo je součástí mnoha
reklam

a

v mnohých se žena objevuje ve svých tradičních

rolích jako

pečovatelka o děti či hospodyně. Příkladem může být bezpočet reklam na prací
prášky, čisticí prostředky či instantní pokrmy. Z mnoha studií vyplývá, že ženy
přitom kontrolují až 75% rodinných financí a rozhodují o bezmála 80% nákupů 9.
Jsou to právě ženy, které se starají o zásobování rodinné spíže. Podle Sergia
Zymana

jsou

muži

důvěryhodnější

v případě

finančních

a

technických

záležitostí, kdežto ženy v otázkách zdraví, jídla a výživy (Zyman, 2004).

Ženy jsou na rozdíl od mužů méně vstřícné reklamnímu humoru a špatně
snášejí trapné situace, ve kterých by se ocitly, a které by je zesměšnily. Typická
žena prezentovaná v reklamách je pohledná a usměvavá, ve věku od dvaceti do
třiceti let. V reklamě vnímáme ženy, které pečují v první řadě o zdraví, pohodlí
a čistotu svých nejbližších, počínaje manželem, dětmi a domácími mazlíčky
konče. Reklamní ženy nejsou posedlé úspěchem na poli rodinného a domácího
ži vota a nebezpečí nechápou jako dobrodružství, ale jako hrozbu a ohrožení
domova. Sex hraje roli opět v souvislosti s rodinným životem, mimo domov

9

údaje vycházejí ze statistické ročenky Českého statistického úřadu „Ženy a muži v datech“

z roku 2005
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tento typ žen erotické dobrodružství nevyhledává. Přesto se u nich objevuje
touha po svobodě, představovaná jako uvolnění a relaxace, která ale nevybočuje
ze společenských konvencí.

Tento typ žen zároveň touží po novinkách a

aktuálních módních trendech jak v odívání, péči o tělo a pleť a podobně
(Zemánková, 2000). Obecně lze říci, že ženy jsou v reklamách zobrazovány
několika způsoby. V prvním případě to jsou samostatné, úspěšné ženy, které
nejsou závislé na mužích. Mají vlastní kariéru a přitom zvládají vypadat
přitažlivě. Toto pojetí ženy se objevuje v některých reklamách na deodoranty
/Rexona/. Reklamní ženy se sice starají o rodinu a domácnost, ale snaží se péči
o ní usnadnit různými technickými vymoženost mi, které s přehledem ovládají.
Druhým modelem je žena posedlá hygienou a čistotou. Nejhorším strašákem je
pro ni představa, že by mohla selhat ve své roli domácí kuchařky, pradleny,
uklízečky a profesionální pečovatelky o všechny živé tvory domácnosti.
Příkladem můžou být nejrůznější reklamy na prací prášky, čisticí a desinfekční
přípravky, potraviny a jiné. Tento typ ženy si velmi rád nechá poradit od
zkušených mužů i žen a odborníků všeho druhu. Technickým vymoženostem
moderní doby pochopitelně vůbec nerozumí. Muž má pro tento typ reklamní
ženy význam otce rodiny či manžela.

3. 4. Objektivizace těla

Lidská sexualita je komplex historických aktivit, vztahů a činností
prezentovaných

prostřednictvím

kulturně-sociální m

uspořádáním,

metafor,

symbolů

usměrňována

a

jazyka.

politickým

Je

utvářená

smýšlením

a

náboženským přesvědčením a je neustále otevřená k dalším změnám a tlakům.
Lidská sexualita je institucionalizována rodinou, náboženstvím, výchovou,
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ekonomickou situací a všechny tyto faktory ovlivňují, jak se sexualita
prezentuje navenek a jaké modely sexuality jsou předávány dalším generacím.

Sexuální objektivizace je chápána jako účelové zobrazení lidského těla,
jeho částí nebo zdůraznění pouze sexuální funkce těla. Redukce jeho či jejího
těla na pouhý instrument prodeje, který není schopen plně reprezentovat lidskou
bytost. Zobrazované ženy, které mají sloužit k propagaci určitého předmětu,
často nemají s nabízeným produktem vůbec nic společného – vi z například
reklamy na automobily, pánskou kosmetiku aj . (Auberey, 2006). Jsou však
genderové rozdíly v t o m, jak jsou v reklamách a médiích užívány sexuální
narážky a podtexty, a v tom jak jsou muži a ženy v médiích a reklamách
prezentováni a zobrazováni. Jak jsem již napsala dříve, podle výzkumů je
zřejmé, že ženám nevadí dívat se na zobrazení jiných žen, ale muže neoslovují
reklamy,

v nichž

figurují

muži,

protože

také

dávají

přednost

ženským

figurantkám.

Typickou pozicí pro objektivizaci mužského těla je tzv. „face-ism“, kde
je využito především mužské tváře, která je detailně zobrazena. Oproti tomu u
žen se využívá tzv. „body-ism“, kde jak z názvu vyplývá je využito především
ženské tělo a jeho části, velmi často jsou eliminovány „nedůležité“ části jako
ruce či hlava, a pozornost je věnována pouze tělu či j eho erotickým částím.
Objektivizace těl se snaží definovat lidské tělo v intencích toho, jak se jeví
ostatním, bez ohledu na co naše tělo, potažmo já osobně, dokáži, cítím či chci.
Za tento stav jsou velkou měrou zodpovědné hromadné sdělovací prostředky a
masová komunikace. Vlastní „objektivizace může zahrnovat rozličné interpersonální, kulturní, společenské, sociální a biologické faktory, které se pak dále
promítají a utvářejí společenské chování a vnímání“ (Auberey, 2006:114).
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Avšak objektivizace těla se poslední dobou stále více týká nejen žen, ale
i mužů. Zobrazování mužů v časopisech orientovaných na mužské čtenáře,
jakými jsou Playboy, Maxim, GQ či Esquire, se stále více soustřeďují na
eroticky přitažlivé části mužského těla, které jsou v často provokativních
pózách. Prezentace mužské maskulinity a hodnot v těchto časopisech je
zaměřena

především

na

podporu

a

zdůraznění

mužské

vitality,

zdraví,

aktuálních módních trendů a v neposlední řadě na propagaci zdravého sexu,
vztahů a moderního životního stylu. Magazíny utvářej í ve čtenáři dojem
správného

atraktivního

muže.

V mnoha

médiích

jsou

zdůrazněny

některé

vlastnosti, které jsou pak prezentovány jako typicky mužské, přesto, že ve
skutečnosti jsou tyto kategorie velmi vágní a samozřejmě podléhají individuál nímu pohledu. Mezi tyto vlastnosti patří sebekontrola a schopnost kontrolovat a
řídit ostatní, agrese a násilí, finanční nezávislost, touha po úspěchu a moci,
psychická vyrovnanost. Pro příklad uve du již zmiňovaný Playboy, který
prezentuje ideálního muže jako vzdělaného, svobodného, atraktivního a ničím
neomezovaného
prezentován

člověka.

jako

běloch

Mediální
středního

obraz
věku,

moderního
vyššího

muže

je

stále

společenského

ještě

statusu.

V porovnání se ženami jsou muži častěji v pozicích moderátorů, hlasatelů,
žurnalistů a komentátorů jak v televizích, tak v rádiích (Kennedy, Salisbury,
Miller, 1999).

3. 5. Jazyk reklamy

Položme si otázku, zda jazyk reklamy odráží realitu sociokulturního
prostředí, či zda kulturní a sociální faktory utváří jazyk reklamy a hromadných
sdělovacích prostředků. Pokud reklamní jazyk má být jednoduchý a srozumi -
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telný, pravděpodobně bude spíše odrážet realitu a bude se snažit přiblížit mluvě
potencionálních zákazníků.

Jazyk tradičně označuje nějaký obsah vědomí, a ten zase věc nebo
význam, který existuje mimo něj. Teprve tento nezávislý samostatný význam
poskytuje zástupnému jazykovému znaku jeho významovou identitu. Hodnota
znaku v jazykovém systému je dána výhradně vztahy, které získává k ostatním
znakům. Jazyk v mezilidské komunikaci i vyjadřovací prostředky médií jsou
nositeli řady významů. V současné době jsou právě média základními sociali začními prostředky, kterými se seznamujeme s okolním světem a skrze něž
vnímáme svou roli v světě.

Mužská podstata jazyka dominuje dnešní západní společnosti, proto je
pro mnoho žen těžké usilovat o pochopení jejich myšlení, když jim k tomu
nepomáhá jazyk vlastní skupiny. V patriarchální společnosti se používá jazyk,
který logicky obsahuje mužské hodnoty. U mužů se zdůrazňuje profesní
uplatnění, čeho dosáhli, jaké mají vhodné vlastnosti, zřídka kdy jak vypadají.
Naopak při představování ženy se nejprve hovoří o vzhledu a teprve potom o
j ejích přednostech a schopnostech vztahujících se k profesi (Havelková, 1998).
Princip polarity je zá kladním principem filozofií starých kultur (například jing,
jang; animus, anima a jiné). Napětí, které se vytváří mezi těmito polaritami, je
základem veškeré aktivity. Již Herakleitos zdůrazňoval, že vše ve světě je
způsobeno bojem protikladů, ale tento boj není pouhé vzájemné ničení, leč
skutečný vztah, i když mnohdy za cenu zániku. Patří sem např. protiklad tepla a
chladu, suchého a vlhkého, mužství a ženství, falusu a vagíny aj. Jejich boj se
projevuje jako vznik a zánik věcí, jako neustálá proměna.
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Jak j sem již poznamenala, aby reklamní sdělení mělo správnou odezvu a
zvýšilo prodej výrobku, musí vycházet z toho, co je publikum schopno přijmout
a čemu rozumí. Podobně jako třeba báseň, musí jazyk reklamy umět vyjádřit
stručně a ve zkratce své sdělení, navodit atmosféru, představivost a vzbudit
emoce. Jiným stylem promlouvá reklama k ženám, jiným k mužům nebo dětem.
Reklamní tvůrci proto naslouchají mluvě potencionálních zákazníků, jimž jsou
určeny propagované výrobky, a zároveň tento jazyk dotvářejí a zpětně tak
ovlivňují mluvu spotřebitelů. Jazyk tak tvoří důležitou složku reklamy. Mužský
hovor se vyznačuje autoritativností, nezávislostí a je zaměřen na podání
informací. Oproti tomu ženy jsou vnímavější vůči partnerovi a zaměřují se na
vazby, které spojuj í jazyk a nabízený produkt.

Lexikální repertoár sloganů

reklam určených ženám zůstává i přes veškerou snahu sémanticky stereotypní.
Vyskytují se výrazy pro ženský fyzický i duševní ideál – svěžest, zdraví,
kouzlo, touha, půvab, jedinečnost, zářivá, elegantní, smyslná. Mezi nejčastější
slovesa patří vonět, milovat, slušet, ošetřit. Navíc reklamy promlouvají k ženám
jako by rozmlouvaly s mal ými dětmi pomocí zdrobnělin a eufemismů („ploché
bříško“, „roztomilá taštička“). Taková slova by se v reklamách pro muže nikdy
nevyskytla (Havelková, 1998). Reklamní texty určené ženám jsou typické tím,
že nastolují tisíce problémů, které by každá adresátka měla bezpečně rozeznávat
a zároveň si uvědomit, že jediným řešením daného problému je použití toho a
toho produktu. Přesto, že danou ženu konkrétní problém zrovna nepálí, vytváří
reklama dojem, že takový problém je jednoznačně negativní a je nezbytně nutné
ho řešit. Tak reklamní texty spoluvytvářejí představy o tom, co kultury považují
za přirozené a co je v souladu se zdravým rozumem. Základní teze tedy říká, že
jakým jazykem mluvíme, takový obraz světa si vytváříme. Benjamin Lee Whorf
kladl velký důraz i na samotné vytváření gramatiky jakožto konstrukce reality.
Jak daná kultura vytváří jazyk, vytváří také vlastní realitu a svůj specifický
svět. Modely jedincova vnímání a interpretace světa jsou ovlivněny jazykovým
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systémem, ve kterém byl vychován, a v jehož kategoriích od dětství myslí
(Budil, 1999). Lingvistická analýza kulturního prostředí se také stala hojně
používaným nástrojem genderových studií a genderově orientované kulturní
antropologie.

3. 6. Muži, maskulinita a reklama

Současná americká feministka Gayle Rubin ve svém pojednání Thinking
Sex z roku 1993 nabízí model, díky kterému můžeme snáze analyzovat propoj enost mezi sexuální a sociální stratifikací ve společnosti. Podle Rubin je
sexualita normální, přirozená a prospěšná a jako taková je spjata s monogamií,
heterosexualitou, životem v páru a manželství a je určena pro sféru soukromí a
domova. Podle Gayle Rubin jsou veškeré odchylky od tohoto modelu v moderní
euro-americké společnosti považovány za nežádoucí, nebezpečné a nepřirozené
a jsou podrobeny sociálním sankcím (Rubin, 1993). Každé lidské společenství
má své vlastní regulační normy a pravidla jak může být sexualita ukazována a
prezentována na veřejnosti a jak ne; co můžete na veřejnosti dělat a co už je
považováno za deviantní, vulgární a nepřípustné; kde je hranice veřejná a kde
již soukromá; jaké je povolené sexuální chování a jaké chování je již považováno za nežádoucí a perverzní. Každá kultura má zároveň propracovaný systém
sankcí, trestů a nařízení, pokud jsou tyto regule porušovány.

Steve Craig, profesor na americké University of North Texas, se dlouhodobě zabývá analýzou reklamy z pohledu gender. Craig se domnívá, že tím, jak
jsou ženy a muži prezentováni v reklamách (potažmo v médiích jako celku) a
jsou jim přisuzovány určité stereotypní role a chování, jsou také tímto
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způsobem vnímáni v běžném životě. V roce 1999 se kalifornská organizace
„Children Now“ zabývala studiem vlivu médií na děti a mládež a tím, jak média
ovlivňují utváření genderových modelů u dospívajících chlapců. Výsledky svého
výzkumu prezentovala v publikaci Boys to Men: Media Messages About
Masculinity (1999). Studie poukázala na několik zajímavých faktů: většina
mužských postav, které se v médiích objevují, jsou heterosexuálové, propojeni
s veřejnou sférou zaměstnání, raději než s privátní sférou domova, pracovní
problémy a záležitosti jsou pro ně mnohem podstatnější než ty soukromé. Muži
jiné než bílé pleti jsou zde prezentováni jako impulzivní, expresivní a náchylní
k tomu řešit situace a vniklé problémy agresí a silou (Kennedy, Salisbury,
Miller, 1999). To, jakým způsobem se nám muži v těchto situacích prezentují,
nám může mnoho napovědět o tom, k jakému chování budou mít chlapci a mladí
muži tendenci v podobných situacích v běžném ži votě jak ke společnosti jako
celku, tak k ostatním mužům a samozřejmě i k ženám (Kennedy, Salisbury,
Miller, 1999). Podle Steve Craiga je televize médium, kde stále více dominují
muži, jak v počtu zobrazování, tak i v rolích moderátorů a komentátorů (Craig,
1992). A to i přesto, že počet žen v poměru k mužům se celosvětově zvyšuje a
ženy nyní převyšují v průměru o 2,6% 10. Ze studie organizace Children Now
vyplývá, že muži v reklamách a médiích jsou často zobrazováni při sportovních
aktivitách, popřípadě při relaxaci po náročném sportu či práci. Pokud se v
takovéto reklamě

objeví

současně

i

ženy,

j sou

nejčastěji

v roli

pasivní,

stereotypní. Steve Craig říká, že ženy jsou v těchto případech prezentovány jako
„křoví“ mužům, kteří činí důležitá rozhodnutí a vykonávají náročné úkoly. Muži
jsou často v roli těch, jejichž přirozeností je únik od domova a rodiny ať již
pomocí sportu, práce, či zábavy (Craig, 1992:72).

10

Vycházím z údajů Českého statistického úřadu z roku 2006; dostupné na: www.czso.cz/csu
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Na rozdíl od žen jsou muži přístupni nejrůznějším typům humoru a
v reklamách a médiích bychom je mohli rozdělit do několika typů. Na jedné
straně jsou to roztomile neschopní ňoumové, kteří jsou odkázáni na láskyplnou
péči žen. Bez pomoci ženy by nedokázali ani umýt nádobí, a proto všechny
domácí práce raději nechávají na schopnějších ženách. Na rozdíl od žen jsou
j ejich věkové hranice širší, od dvaceti do padesáti. Druhým modelem je
neohrožený světoběžník, který si nedělá starosti se špínou ani zdravím, prahne
po úspěchu, uznání a moci. Libuje si v nebezpečí, které je pro něj vzrušující a
motivující zároveň. Sportuje a je doslova nabitý energií. Kamarádství je surové
a chlapské a má pro tento typ mužů velký význam. Sex je pro ně neméně
důležitý, ale na rozdíl od žen, ne ve spojitosti s rodinou, ale naopak s volností a
svobodou, které jsou zásadními otázkami života a smrti. Ideál muže je tady
prezentován jako svobodný, volný, úspěšný a ničím neomezovaný člověk. Jde si
za svým cílem, má moc a sílu, ale zároveň i duši chlapce, který touží po
neustálém dobrodružství (Zemánková, 2000). Reklamní tvůrci v této souvislosti
používají oblíbené obraty jako „únik od reality“, „splnění dětských snů“
(Zyman, 2004; Sender, 2003). V naší kultuře je také velmi silně propojená
mužská maskulinita s konzumací alkoholických nápojů. Reklamy prezentují
muže, kteří upřednostňují konkrétní společnou činnost (pití), než ženy, které
dávají přednost tomu „být spolu“ (Craig, 1992).

Maskulinita – v českém prostředí je používán adekvátní výraz „mužnost“
či „mužskost“ – je vymezen jako opak k f e minitě a neexistuje bez vymezení
vůči této kategorii. Shorter Oxford English Dictionary definuje maskulinitu
jako něco, co má „vhodné atributy mužnosti, jakými jsou plodnost (potence),
vitalita

a

síla“

(Cornawall,

Lindisfarne,

1994:11).

Podle

Cornawalla

a

Lindisfarneho je maskulinita něco, co může být měřeno, upevňováno, ale i
ztraceno. Maskulinní chování je ovlivněno celou řadou faktorů, například inter -
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personálními vztahy, politickou a e konomickou situací, národností, náboženstvím a dalšími (Connell, 2000).

Koncem 19. století se kolem lidské sexuality vynořovaly nové otázky a
problémy. Stejně jako si ženy uvědomovaly svou jedinečnost a potřebnost pro
společnost, kladla tato nová situace nové nároky i na chování a myšlení druhého
pohlaví – tedy mužů. Mezi prvními, kteří se systematicky zabývali studiem
maskulinity a sexuálního chování vůbec byli Sigmund Freud a Alfred Adler.
Podle některých ps ychoanalyti ků není charakter dospělého jedince predefinován
tělem do kterého se narodí, ale je utvářen skrze emocionální kontakty s jinými
lidmi během jeho vývoje (Kimmel, Hearn, Connell, 2005). Psychoanalytici se
domnívají, že mužský charakter je strukturován jako kon zistentní a vyrovnaný;
oproti

tomu

feminita

je

charakterizována

jako

produkt

psychických

kompromisů, často nevyrovnaný a nestabilní (Connell, 2000). Podobně jako
Sherry Ortner i Freud také srovnává mužskou maskulinitu s projevem aktivity,
kdežto ženskou feminitu s projevem pasivity (Connell, 1995). Antropologové
Bronislaw Malinowski a Magareta Mead poukazovali na kulturní rozdíly
v průběhu procesů socializace a dospívání a zdůrazňovali důležitost sociálních
struktur

a

norem.

Mas kulinita

byla

v psychologii,

sociologii,

ale

i

v antropologii rozuměna jako „společná integrace identity individua, reflektující kulturní normy a hodnoty, získaná sociálním učením skrze socializační
prostředky, jakými jsou rodina, škola nebo masmedia“ (Kimmel, Hearn,
Connell, 2005:5).

V polovině minulého století dominovala v západní společnosti teorie
funkcionalistického sociologa Talcota Parsonse (1902-1979), jehož koncept
„sexuálních rolí“ byl přijat širokou vědeckou společností. Podle této teorie jsou
mužské a ženské role vyjádřením přirozené polarity mužských a ženských sfér.
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Koncepce sexuálních rolí zdůrazňuje sílu vztahů mezi muži a ženami, které jsou
upevňovány v kontextu rodiny. Parsons poukazuje na nesmyslný argument
biologické rozdílnosti, která je naprosto neschopná osvětlit sociální rozdílnosti
pohlavních rolí. Parsons si myslí, že vzorce genderových rolí a jejich
reprodukce napříč generacemi jsou určovány strukturálními požadavky každého
konkrétního sociálního uspořádání v dané kultuře. Podle Parsonse jsou sexuální
role chápány jako „vzory sociálního očekávání, normy pro chování žen a mužů,
které jsou předávány mladším generacím v procesu socializace“ (Connell,
2000:7). Muž má hmotně zabezpečovat a bránit domov, neprojevovat se
emocionálně, ženy se mají starat o domov, být jemné, milující a mateřské.

V osmdesátých letech 20. století se sociologové přikláněli k analýze
gender jako ke struktuře sociálních vztahů, speciálně ke struktuře mocenských
vztahů mezi pohlavími a také zkoumali vztahy interakcí mezi gender, rasou,
sexualitou, třídou a národností (Connell, 2000). Společným rysem těchto teorií
a názorů je, že reflektují odlišnosti v chování či vlastnostech mužů a žen a
interpretují je jako „přirozené“ a neproblematické. Tradiční rodinná struktura je
v tomto pojetí kodifikována jako přirozená a normati vní. Uvedené teorie ale
neberou ohled na rozdílné kulturní, sociální, historické a politické aspekty.
Význam slov muž a žena je utvářen a naplňován v určité době, prostoru, jazyce
a životním stylu (Gjuričová, 1999).

Jak jsem poznamenala, jednotlivé kultur y v odlišných dobách definují a
vnímají gender rozdílně. Robert W. Connell se domnívá, že zde není jen jeden
model univerzální maskulinity, kterou by bylo možné generalizovat na celou
populaci.

Podle

Connella

musíme

mluvit

o

maskulinitách

a

feminitách

v množném čísle (Connell, 1995). Cornawall a Lindisfarne poukazují na to, že
ve společnosti existují ženské a mužské verze pro maskulinitu, stejně jako

62

existují ženské a mužské verze pro feminitu. Rozdílnost v různých formách
maskulinity můžeme pozorovat všude v běžném životě. Tyto odlišnosti jsou
patrné na pracovišti, ve školách, u různých národů a etnik. Jsou to rozdíly ve
vnímání vlastního těla, v učení se projevům vlastního těla, rozdíly jsou i ve
vnímání vlastní individuality, a v neposlední řadě i v prezentaci těchto typů
maskulinity prostřednictvím svého chování nebo prostřednictvím hromadných
sdělovacích prostředků. Každá skupina ve společnosti má i specifické projevy
mužskosti a ženskosti a každá si definuje maskulinitu a feminitu ve vlastních
intencích.

Australský

sociolog

Demetrakis

Demetriou

mluví

o

hegemonní

maskulinitě, kterou chápe spíše jako „kulturní ideál“, který je „prezentován a
upevňován společností prostřednictvím obrazů, módních fotografií a masmédií a
je

v souladu

s

požadovaným

modelem patriarchálního

řádu“

(Demetriou,

2001:342). Mnoho společností má jako vládnoucí model maskulinity tzv.
hegemonní

formu

maskulinity

–

která

ovlivňuje

všechny

další

projevy

sociálního života. Tato forma hegemonní maskulinity je v naší euro-americké
společnosti nejvíce oceňována a požadována. Kult mužnosti j e pak nadále
upevňován

a

prezentován

jako

žádoucí

prostřednictvím

médií,

rodiny,

kulturních institucí a celé společnosti. Ale jak poukazuje Demetriou, muži
netvoří jeden celistvý – hegemonní blok. Některé maskulinity jsou podle něj
v podřízeném postavení a jsou obsaženy v hegemonitě, která naší dnešní
společnosti dominuje (Demetriou, 2001). Hegemonní maskulinita může být
definována jako „konfigurace genderových chování a praktik, které mají patriarchální

povahu

uspořádání,

které

garantuje

dominantní

pozici

mužů

a

podřízenou pozici žen“ (Connell, 1995:77). Jak upozorňuje Connell, ve společnosti existují specifické vztahy dominance a podřízenosti mezi různými
skupinami mužů. Jako nejmarkantnější uvádí Connell příklad euro-americké
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kultury, kde jsou dominující heterosexuální muži a podřízenou pozici mají muži
homosexuální. Z tohoto hlediska hegemonní maskulinita zaručuje dominanci a
autoritu ne pouze mužů nad ženami, ale také nad ostatními skupinami, například
maskulinita typická pro určitá etnika aj. (Connell, 1995).

Koncept hegemonní mas kulinity byl inspirován italským politikem a
publicistou Antonio Gramscim (1891-1937) 11, který užil analýzu kulturní
dynamiky a třídních vztahů jako faktoru, který vytváří a upevňuje osobní pozice
v sociálním ži votě. Muži j sou v naší kultuře všeobecně vnímáni jako nositelé
pokroku a vědění, moci a síly, vykonávají obřady a rituály a činí důležitá
rozhodnutí.

Problematika

hegemonní

maskulinity

ná m

nabízí

otázku, jak

jednotlivé skupiny mužů využívají moc a sílu, která je jim připisována a jak
reprodukují sociální vztahy, které upevňují j ejich nadřazenost (Cornawall,
Lindisfarne, 1994:19). Hegemonní maskulinita upevňuje právě akceptované
strategie běžného života a jako taková je ovlivněna specifickými historickými
okolnostmi. Pokud se tyto okolnosti změní, staré uspořádání maskulinních
hodnot a chování se promění a přizpůsobí novému kulturnímu obrazu. Ten je
pak dále reinterpretován do nového typu maskulinity (Connell, 1995:77).

Hegemonní
prostřednictvím

uspořádání
médií

a

ovlivňuje
specifickou

velkou

část

organizací

populace
sociálních

především
institucí

v kategoriích přirozené, normální, obyčejné. Stát, společnost nebo instituce

11

Antonio Gramsci se v souvislosti s kulturní antropologií proslavil zejména svou teorií kulturní

hegemonie. Hegemonií označuje schopnost dominantních tříd upevňovat ve společnosti sociální a
kulturní řád a nadvládu, která však není realizována přímo prostřednictvím násilí, ale naopak
nepřímo, prostřednictvím ekonomické, politické a kulturní manipulace. Gramsci se snažil popsat a
vysvětlit základy kontroly a řízení veřejného mínění v moderních, kapitalistických společnostech,
kde je výsledné stanovisko společnosti kombinací síly a souhlasu, který je často nepřímo vynucen
manipulativním chováním většiny či zájmové skupiny (dostupné na: I. Krsek, www.home.zcu.cz).
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postihují nekonformní jednání a utvářejí a modifikují tak obraz a další vývoj
maskulinního chování (Donaldson, 1993). Mike Donaldson zdůrazňuje, že mezi
prvky a aktéry, kteří nejvíce utvářejí a šíří obraz hegemonní maskulinity jsou
média a reklamy, političtí představitelé, designéři, kněží a duchovní představi telé, umělci a sportovci. Tito lidé formují a regulují genderové stereotypy,
utváří fantasijní představy o správném a požadovaném chování (Donaldosn,
1993:646).

3. 7. Privátní a veřejná sféra

Muži a ženy využívají veřejný prostor odlišně. Ženy jsou nejčastěji
spojovány se sférou privátní – chceme-li domácí, kdežto muži spíše se sférou
veřejnou. Michelle Rosaldo rozumí privátní sférou ty instituce a aktivity, které
jsou spjaty s jednou ( či více matkami) a jejich dětmi (Lamphere, 2007:100).
Podobně jako Sherry Ortner a Nancy Chodorow i Michelle Rosaldo zdůrazňuje,
že spojení ženy se sférou domácí je kulturním konstruktem a že ženy jsou
univerzálně definovány v termínech širokých mateřských a domácích rolí, což
můžeme brát jako důvod pro jejich universální podřízenost. V kontrastu
s veřejnou sférou mužů, kde jsou dominující aktivity, instituce, řád, ve sféře
privátní dominují pevné vztahy mezi jednotlivci, které zahrnují modely vztahu
matka-dítě (Lamphare, 2007).

Hegemonní uspořádání také ovlivňuje rozdělení činností, které jsou ve
společnosti definovány jako „ženské“/“mužské“ práce a zároveň jsou některé
druhy zaměstnání považovány za více maskulinní či více zženštilé. Příkladem
mohou být těžké manuální práce, které jsou považovány za více mužné než
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například

práce

úřednické

/tzv.white-collars/

(Carrigan,

Connell,

Lee,

2002:114). Margaret Mead ve své knize Male and Female (1949) shrnuje, že „v
každé dosud známé společnosti se muži snaží dosáhnout úspěchu a společenského uznání. Pokud jsou nějaké činnosti provozovány muži, považují je i
ostatní členové skupiny/společenství za důležité (…), ale pokud stejnou činnost
vykonávají ženy, společenství je automaticky považuje za méně důležité“
(Mead, 1949:102). Podle mého názoru je takováto situace i v naší moderní
společnosti.

Podle

Michelle

Rosaldo

je

zde

základní

princip

rozdělení

civilizované a přírodní společnosti. Tato dichotomie representuje protipóly
dvou systémů. Jeden Rosaldo nazývá „paralelní“, kde jsou muž i žena reprezentováni vlastními zástupci ve dvou relativně autonomních hierarchiích. Ve
druhém případě se jedná o systém „jednotný“, kde muž ve své společenskopolitické pozici reprezentuje obě pohlaví a ženy mají pouze malý přístup ke
společenské

prestiži

prostřednictvím

svých

manželů

či

otců

(Rosaldo,

1974:116). Jednotný model společenské hierarchie byl patrný v celé dlouhé
historii euro-americké společnosti. Druhý, paralelní model se od konce první
světové války pomalu prosazoval v dnešním moderním uspořádání, kterému
dominuje snaha o rovné nahlížení na obě pohlaví. Dnes již mnoho moderních
mužů participuje na chodu domácnosti a zastávají i péči o děti a obstarávání
obživy. Pochopitelně to záleží na mnoha faktorech, které zahrnují míru
zaměstnanosti obou partnerů, ekonomickou situaci a samozřejmě i to, jaké
příklady si přinesli z dětství. Dichotomie mezi veřejným světem mužů a privátní
sférou žen je podle mého názoru důležitý bod v uvažování o mužských a
ženských rolích v sociokulturní perspektivě.
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3. 7. 1. Prezentace a sebeprezentace
Symbolická prezentace sebe sama j e velmi důležitou součástí našeho
každodenního života a je nezbytné si j i osvojit, pokud se chceme ve světě kolem
nás orientovat (Connel, 2000). Jak jsem již poznamenala, maskulinita i feminita
jsou sociálními konstrukty a jsou nám denně prezentovány jako příklady
správného a žádoucího chování v závislosti na aktuálních sociokulturních
korelacích. Jedním z příkladů komunikačního kanálu, který nám podává obraz o
požadovaném

maskulinním

či

feminním

chování,

jsou

masmedia,

která

prezentují široké spektrum obrazů mužnosti a ženskosti. Reklamy nám ukazují
celou řadu stereotypního chování a přisuzují jim typické vlastnosti jak mužům,
tak ženám. Média nám říkají, kdo jsme, kým bychom chtěli být a čím bychom
neměli být, a utváří tak nové kategorie v lidských hodnotách, přáních a
potřebách. Vztah mezi produktem a sexem je v dnešních médiích prezentován
proto, že objektivizace těla automaticky vzbuzuje záj em u potencionálních
zákazníků (Sender, 2003).

Mnoho feministických analýz týkaj ících se oblasti médií poukazuje
především na ženy a na zneužívání ženského těla v reklamních kampaních.
Oproti tomu muži a jejich maskulinita v médiích a reklamách se jeví jako něco
běžného

a

normálního

a

jejich

prezentace

médii

se

nepovažuje

za

problematickou. Ale podle mého názoru je i prezentace mužů a maskulinity
v některých současných médiích a reklamách zavádějící. Obraz mužů přetváří a
posouvá mužskou gender -roli ve společnosti díky svým povrchním, zjednodušujícím způsobům prezentace každodenního života a mužské role v něm. Navíc,
reklamy pro muže nabízejí vysoký potenciál pro sebeidentifikaci s ideálem.
Představy o správném muži a mužském chování velkou měrou ovlivňuje i
filmový průmysl – jako dobrý příklad mohou posloužit postavy filmového
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Ramba či Jamese Bonda (Auberey, 2006). V postkomunistických zemích byla
donedávna dominantní role muže v reklamách daleko silnější než v západní
Evropě. Dnes však již můžeme pozorovat posun z této polohy k novému,
genderově více vyrovnanému modelu. Je zajímavé pozorovat, jak a jakým
způsobem se role reklamy ve společnosti transformuje a střetává se starým,
tradičním kulturním pojetím z doby totality. Identifikace dnešních mladých
mužů s produkt y, které reprezentuj í určitý společenský status či vypovídají o
společenské roli a postavení, může sloužit jako vodítko k novým sociálním
rolím a standardům, které se utvářejí v naší společnosti.

Pozornost reklamních společností se zaměřuje i na jiné společenské
skupiny, které dříve opomíjela. Pochopitelně je to především kvůli tomu, že
v nových, dříve neoslovovaných skupinách zákazníků, vidí nové potencionální
spotřebitele jejich zboží. Jak jsem již zmínila, sex a reklamy se sexuálním
podtextem automaticky zbystří pozornost potencionálních zákazníků. Taktika
prodeje je dlouhodobá kombinace atraktivity, exotiky a erotiky, která v běžném
vnímání vzbuzuje automatický zájem. Důležité je, že v dnešní globalizované
společnosti jsou prostřednictvím masových médií distribuovány univerzální
těla, obrazy a ideály do celého světa. Univerzalita a neosobnost těchto komodit
vytváří prostor pro deformaci tradičního obrazu muže a ženy, jejich rolí,
sexuality a ostatních forem chování, které přísluší danému pohlaví. Obecný
význam „sex prodává“ zakrývá vztah mezi sexualitou a komercí, sex je
zdůrazněn jako marketingový tah, i gnoruje limity a zviditelňuje manifestaci
sexuality v reklamách a komerčních médiích (Sender, 2003). Přesto z jednoho
článku, nedávno prezentovaném v časopise Respekt, je podle autorky velmi
pravděpodobné, že sexistická reklama v nejbližších letech z našeho okolí
vymizí. Má to podle autorky článku jeden prostý důvod – ženy, které určují a
řídí z téměř 80% rodinných nákupů a potřeb, by zkrátka urážlivou reklamu

68

nepřijaly a ta by pak neplnila svůj účel. Ženy mají v důsledku lepšího vzdělání
vyšší příjmy a společenské postavení a tím i větší kupí sílu. Nenakupují pouze
pro sebe, ale i pro domácnost, muže a děti. Ženy si často výrobky doporučují a
jsou věrné značce, kterou si ověří a oblíbí . Z hlediska marketingu a reklamní
strategie by nebylo rozumné toto podceňovat při tvorbě reklam ( Houdala, 2007).

3. 7. 2. Praví muži se nerodí

Podle Connella se sice rodíme s rozdílnou sexualitou buď jako muži nebo
jako ženy, ale nepřicházíme na svět s utvořenou maskulinitou či feminitou
(Connell, 2000). Naopak své mužství a ženství formujeme a přetváříme
v průběhu našeho života. Maskulinita je něco, co lidé dané kultury očekávají od
muže a jak rozumí pojmu „mužské chování“. Pokud se zaměříme na muže, j sou
zřejmě jedním z nejdůležitějších momentů v prezentaci jejich mužnosti a
dospělosti iniciační obřady a rituály. V patriarchálním systému používali otcové
různých způsobů k tomu, aby dokázali z chlapců vychovat „skutečné“ muže.
Přesto, že i dívky a mladé ženy procházejí v různých kulturách různými
iniciačními rituály (většinou spjaté s první menstruací, manželstvím, ale i
obřízkou apod.), pro mladé muže jsou tyto iniciační rituály mnohem více
důležité a jejich úspěch či neúspěch může ovlivnit jejich celý dospělý život.

V protikladu k ženě, která se ženou rodí, se muž musí mužem stát. Jak
ví me, různé kultury mají specifické formy iniciačních rituálů, které pomáhají
utvářet individualitu a mužnost chlapce. Mužskost se získává po boji, často za
cenu tělesné i duševní bolesti. Společným cílem všech iniciačních obřadů je
změnit postavení a identitu chlapce, který se na základě obřadu má přerodit
v opravdového muže. Rodina, přátele, učitelé a místní autority hrají důležitou
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roli v utváření představy o tom, co znamená být muž a co se od něj v dané
komunitě očekává. V naší společnosti jsou některé prvky oslabeny a naopak
vstupují do hry masová media a sdělovací prostředky, které podávají obraz o
„správném a moderním muži“, o jejich chování, zájmech a přáních. Ale chlapci
jsou stále vystaveni různým formám iniciace i v dnešním moderním světě, ať již
se jedná o uplatnění ve škole a vydobytí si pozice mezi spolužáky, o úspěch
v zaměstnání, u žen, ekonomicky či mnoho jiných i drobnějších „zápasů“
v každodenním životě.

Západní civilizace nám denně ukazuje mnoho modelů

správného muže, stačí si jen vybrat: sportovní typ, business man, střední třída,
černošská maskulinita, militaritní typ, model mačo a jiné (Gilmore, 1990).

3. 9. Nový model při zobrazování mužů a žen

V minulých kapitolách jsem se zabývala především tím, jak masmédia a
reklamní

tvůrci

prezentovali

muže

a

ženy

v tendencích

obecných

sociokulturních genderových stereotypů. Podívej me se nyní, jak se reklamní a
mediální scéna mění za posledních několik let nového tisíciletí. V současné
době se čím dál častěji setkáváme s obrazem muže, který zdatně vaří, peče,
stará se o děti, pere a nakupuje. Přitom tito muži neztratili nic ze své mužnosti
a přitažlivosti. Mnozí zadavatelé reklam tvrdí, že rubriky o jednoduchém a
rychlém vaření upoutají i v časopisech určených primárně mužům. Známý
americký magazín orientovaný primárně na muže, U. S. Sports Illustrated, nyní
uvádí reklamy na kávu, cereální výrobky zdravé výživy, deodoranty a krémy pro
péči o tělo. Magazíny nám nabízejí model, kdy péče o sebe, své zdraví a tělo,
není již považováno za zženštilé a nemužné, ale j e to naopak nový trend
v prezentaci a sebeprezentaci současných mužů. Neustálý, dynamický boj mezi
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oběma pohlavími je historicky zakotven v celé naší západní společnosti. Je však
důležité zdůraznit, že maskulinní ani feminní ideály ještě neznamenají, že se
členové dané společnosti musí bezpodmínečně chovat podle těchto modelů.
Dokonce to není ani většina populace. Můžeme spíše mluvit o skrytých,
implicitních modelech, které jsou nám prezentovány jako žádoucí a které
podvědomě vyhledáváme. Ale doslova zde platí úsloví, že „nikdo není
dokonalý“, a proto je naše reálné chování pouze zlomkem odrazu naší představy
o ideálu.

V celé

historii

genderové

problematiky

v euro-americké

civilizaci

dominuje heterosexuální model pohlavního chování. Avšak homosexualita jako
společenský fenomén existuje od nepaměti. Jako se měnilo kulturní, společen ské a náboženské myšlení, měnil se i náhled na odlišnou sexuální orientaci. Je
velmi pravděpodobné, že lidé udržovali homosexuální styky minimálně několi k
století před naším letopočtem. Jedinou historicky doloženou společností, ve
které

byla

homosexualita

považována

skutečně

za

rovnocennou

variantu

sexuálního chování, je antické Řecko a později starý Řím, který následně
přebral vyspělou starořeckou kulturu a s ní i velkou toleranci k homosexuálním
projevům. Ovšem na rozdíl od Řeků měli Římané vytříbený smysl pro sexuální
dimorfismus, takže i když homosexualita nebyla trestána, hledělo se na ni
v tomto smyslu jako na nedostatečnou mužnost. S koncem antického období
končí také tolerance k homosexualitě a za císaře Konstantina byli muži přisti žení při homosexuálním styku trestáni smrtí (Gjuričová, 1999). Homosexuálové
se už několik století rozdělují na dvě kategorie: na výrazně zženštělou minoritu
a na nepříliš viditelnou majoritu, která se snaží svou sexuální orientaci utajit,
jakoby se za ní styděli. Hnutí gayů přispěla k tomu, že se většina homosexuálů
zbavila pocitu viny, ale ani tak se nepodařilo rozbít zažité stereotypy.
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Heterosexuální společnost homosexualitu potřebuje pro svou existenci,
jinak by v ní norma heterosexuality ztrácela smysl. Pokud vyzdvihujeme
nějakou hodnotu, musíme se vůči ní nějak vymezit. Tato heteronorma byla
vytvořena

a

je

hluboce

zakořeněna

v křesťanské

tradici

a

výchově

a

heterosexuální vztahy tvoří základ pro soužití a manželství. Kulturní stigmati zace homosexuality ze strany majoritních heterosexuálů má velmi konkrétní
podobu. Homosexuální muži jsou považováni za méně mužné a gayové mají
mnohem nižší sociální status. Muži striktně dodržující a uplatňující maskulinní
ideál jsou sice v menšině, ale počet těch, kteří tento ideál a model uspořádání
podporují a dále rozšiřují, je obrovský (Connell, 2000). V posledních asi
dvaceti letech roste zájem mužů o fitness, wellness a nejrůznější zkrášlovací
kůry. Kult těla se dostává do středu pozornosti a muži chtějí vypadat silnější a
fyzicky i psychicky ve formě. Tělo se tak stává velmi důležitou součástí
v procesu budování nového obrazu „mužnosti“ (Kimmel, 2004). Stejně tak jako
se mění pohled na rasu a barvu pleti, mění se v naší kultuře i pohled na pohlaví.
To, co bychom před nějakou dobou považovali za nemožné a revoluční, je dnes
běžné. Existuje čím dál méně výlučně mužských či ženských sfér a způsobů
sebeprezentace.

Dnešní svět přináší rozsáhlé možnosti rozvoje v oblastech technologií,
komunikací, logistiky či vědy. Proces globalizace je dynamický a schopný měnit
a modifikovat instituce, lidi a systémy v daném sociokulturním rámci. Globali zace má schopnost tvořit nové transnárodní sociální sféry, nová sociální
stigmata, třídní rozdíly a nové subkultury, které jsou ve stálé interakci
v rozdílných prostředích. V několika posledních letech můžeme být svědky
exponenciálního růstu pozornosti ke gay a lesbickým iniciati vám a ke gayům a
lesbičkám

jako

novým

potencionálním

zákazníkům.

Tato

nová

skupina

konzumentů se stává viditelnější, koupěschopnější a veřejností akceptovanější.
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Protože trh má schopnost se neustále přizpůsobovat novým impulzům, je
zřejmé, že trh i média se stále více zajímají o potřeby a touhy této minority.
Zobrazování a pozice mužů v těchto reklamách a médích ukazuje posun a změnu
od striktně rozděleného pohledu muž-žena k zobrazování globálnějšímu, chceteli bezpohlavnímu, unisexovému.

Díky komerčnímu zájmu jsou muži nuceni svůj pohled na sebe sama
přehodnotit. Muži nechtěj í být neatraktivní a upocení, nejen kvůli eventuálnímu
zájmu žen, ale i sami kvůli sobě. Moderní muži se starají o sebe, svou image a
vi záž. Mnohé z již zmiňovaných magazínů, jakými jsou Esquire, Maxim či GQ,
ukazují model muže jako směsici chlapecké jemnosti a dospělé mužnosti.
Některé z prvků oblečení a doplňků mají blízko ke gay i mage – jsou to
například šperky a doplňky nebo jiné spektrum použitých barev. Důležité je, že
z těchto zobrazení se vytrácejí tradiční binární opozice mezi tím, čemu jsme po
celou dobu rozuměli jako feminní m a maskulinním znakům, a naopak se slévají
do nového obrazu kosmopolitního unisexového modelu. Reklamní plakáty na
nedávné kampaně pro Calvina Kleina, Dolce Gabbana nebo Levi Strauss Jeans
využívají muže a jejich těla (často i pouze torza těl) v sexuálních a erotizujících
pozicích. Mohu jen souhlasit s Demetriouem, který tvrdí, že „většinová
maskulinita není v totální opozici ke gayi maskulinitě, ale je pomocí ní
vymezena a uplatňována“ (Demetriou, 2001:354).
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4. Empirický výzkum

Při

psaní

diplomové

práce

jsem

se

v literatuře

setkala

s několika

odlišnými pohledy na problematiku reklamy a genderu. Proto jsem se rozhodla,
že svou diplomovou práci podložím pilotním empirickým výzkumem. Jako
hlavní zkoumané oblasti jsem si zvolila:
A) Obsahovou analýzu externí reklamy
B) Rozhovory s reklamními tvůrci a se zástupci reklamních agentur

Protože externí ( venkovní) reklamy je kolem nás obrovské množství,
které by bylo v rámci této diplomové práce jen těžko možné podrobit důkladné
analýze, zúžila jsem empirické šetření na pilotní analýzu reklamních citylightů
a billboardů, které jsou na zastávkách pražské městské hromadné dopravy a
j ejího nejbližšího okolí. O detailech mého výzkumu podávám informace
na následujících stránkách.

V druhé části empirického výzkumu jsem si chtěla ověřit některé
„pravdy“ a „teze“ z praktické t vorby reklamy přímo u zdroje, tedy u reklamních
tvůrců a reklamních agentur. Zformulovala jsem si několik otázek, které
pokládám v souvislosti s tématem reklamy a genderu za důležité. Prostřednictvím

řízeného

rozhovoru

s

představiteli

několika

významných

pražských

reklamních agentur jsem se snažila získat odpovědi na své otázky a dokreslit
tak výsledky pilotní analýzy a přiblížit možné trendy v současné reklamní
tvorbě.

Výsledky pilotního průzkumu mohou posloužit jako příprava pro hlubší a
obsáhlejší studii, kterou bych ráda uskutečnila v budoucnu.
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4. 1. Metody a popis vzorku empirického výzkumu billboardů a citylightů

Předmětem mého výzkumu jsou dva typy reklamních ploch. Za prvé jsou
to citylighty, které se vyskytují na zastávkách městské hromadné dopravy,
v jejím nejbližším okolí a ve stanicích a vestibulech metra; za druhé jsou to
billboardy, které se vyskytují na stejných trasách vybraných linek MHD. Podle
studie, kterou si nechala vypracovat nej menovaná reklamní agentura, vnímá
reklamu umístěnou na citylightech a billboardech na 60% městských obyvatel.
Pilotní analýzu jsem se rozhodla provést na vybraných trasách MHD tak, aby
byly zastoupeny všechny tři nejčastější dopravní prostředky – tramvaje,
autobusy a metro. Zároveň jsem se snažila vybrat takové trasy, které zahrnují
j ak městskou periferii, tak centrum a protínají Prahu v různých směrech.

Na

každé zkoumané zastávce MHD jsem pořídila fotodokumentaci všech prezentovaných citylightů a billboardů. Na vybraných trasách jsem se nesoustředila na
četnost jednotlivých reklam, protože mi nejde o počet zakoupených reklamních
ploch jednotlivými klienty a komerčními subjekty. Naopak jsem se zaměřila na
typy jednotlivých reklamních zobrazení, způsob prezentace žen a mužů v těchto
reklamách a případně na použité stereotypyzující symboliky. Samozřejmě tyto
citylighty a billboardy nejsou instalovány na všech zastávkách, proto jejich
celkový zjištěný počet neodpovídá reálnému počtu zastávek MHD.

Vybrané trasy městské hromadné dopravy:
§

Trasa metra B

§

Trasy tramvajových linek číslo 17, 22, 24, 25

§

Trasa autobusu číslo 102

Do zkoumaného vzorku bylo zahrnuto celkem 65 různých rekl a mních
plakátů, z toho bylo 35 citylightů a 30 billboardů. Celkový počet reprezentativ-
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ního materiálu, na kterém jsem prováděla obsahovou analýzu, byl tedy 65
jednotek. Celý pilotní výzkum probíhal v časovém období od 26.11. - 10. 12.
2007. Šetření probíhalo na reprezentativním vzorku, kde zkoumanou jednotkou
byl každý materiál odpovídající formátu citylightů nebo billboardu v závislosti
na jeho prostorovém výskytu.

Získaný materiál byl analyzován z několika hledisek:
§

Typ produktu, který je v dané reklamě prezentován.

§

Předpokládaný zákazník z hlediska genderu (pro koho jsou reklamy
určeny, resp. jaký počet ze sledovaných reklam je pravděpodobně určen
ženám a jaký mužům).

§

Jaké je genderové zastoupení ve zkoumaném reklamním vzorku, resp. zda
jsou na reklamách ženy nebo muži nebo jsou reklamy bez zobrazení lidí.

§

Věkové skupiny nejčastěji zastoupené v analyzovaných reklamách.

V souvislosti se zaměřením této diplomové práce jsem pokládala za
nezbytné podívat se na pilotní verzi obsahové analýzy především z pohledu
genderu. Mezi další zkoumané oblasti a prvky které jsem sledovala, patří:
§ Vztahy mezi zobrazenými muži a ženami v reklamách, resp. zda jsou to
vztahy konkurence, spolupráce, podřízenosti, přátelství a podobně.
§ Stereotypy v reklamách, resp. zda reklamy prezentují zažité sociokulturní stereotypy nebo zda v nich nejsou zastoupeny.
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4. 2. Výsledky a zhodnocení pilotní analýzy

První zkoumanou oblastí byl typ reklam a jejich zaměření. Protože
v době tvorby této studie bylo těsně před Vánocemi, odrazila se tato skutečnost
také

v produktech

a

službách,

které

reklamy

inzerovaly.

V

současných

reklamách jsou hojně zastoupeny upoutávky na nákupy, pečení a vaření, vánoční
pohodu, tipy na dárky a inzerce cestovních kanceláří. Získaný vzorek reklam
jsem roztřídila podle obsahu do následujících kategorii:
§

Kulturní, vzdělávací reklamy a sportovní upoutávky

§

Reklamy na kosmetiku, péči o tělo a módu

§

Reklamy na služby, cestování a mobilní sítě

§

Reklamy na automobily a dopravní prostředky

§

Reklamy na potraviny, nápoje a tabák

Z analýzy vyplývá, že z celkového počtu 65 reklamních plakátů je
kulturně-vzdělávací a sportovní tématice věnováno 17 reklam, tedy 26,1%
z celkového obsahu. Dalšímu segmentu, který představuje kosmetika a produkty
pro péči o tělo a módu je z dostupného výběru 10 reklam, což představuje
15,3%. Služby, cestování a mobilní sítě jsou obsaženy nejvíce, celkem 21
reklam, což je 32,3%. Segmentu potravin, nápojů a tabáku je věnováno 21,4%
(14 plakátů). Nejmenší zastoupení mezi sledovanými re klamami představuje
oblast reklam na automobil y a dopravu, které se vyskytují v pouhých 4,6%
(resp. 3 reklamní plakáty) z celkových 65 analyzovaných reklam (viz graf č. 1).
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Graf č. 1
Tematické okruhy, kterým se analyzované reklamy věnují

Jako další hodnotící kritérium jsem si určila předpokládaného příjemce
reklamy, tedy zda je adresátem ženské nebo mužské publikum a zda je tomu
reklama nějakým způsobem přizpůsobená – například celkovou vizualizací,
sloganem. Adresáty reklam jsem rozdělila do následujících kategorií:
§

Reklamy adresované mužům

§

Reklamy adresované ženám

§

Reklamy adresované oběma pohlavím současně

Z výsledků mé analýzy vyplývá, že z celkového počtu zkoumaných
reklamních plakátů bylo pouze 19 reklam zj evně adresováno jednomu nebo
druhému pohlaví, což je pouze třetina ze sledovaných reklam. Z toho 11 je
určeno mužům (Vojenská pojišťovna, Gambrinus, Jaguár) a 8 ženám (nákupní
centrum, cigarety Slim, Vichy kosmetika). Reklam určených oběma pohlavím je
nejvíce - v této analýze celkem 45 plakátů, což je téměř 70% (viz graf č. 2).
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Reklamy s genderovým rozlišením adresátů používají také typické vizuální i
textové vyjádření. Například u reklam pro muže jsou typickými slogany „život
má říz“, „pořádná jízda“, a známá a populární věta „ať si ženský dělaj, co
chtěj“. Popřípadě se texty reklam orientují na strohé vyjádření kvalit a účinků
výrobku. Naopak u reklam určeným ženám můžeme sledovat slogany typu
„kouzelná vánoční ohlédnutí“ nebo „osvěž svůj styl“. Tam, kde reklamy stojí o
pozornost zákazníků obou pohlaví bez rozdílu, je patrné zaměření spíše na ženy
než na muže. Podle všech výzkumů je totiž žena častěji iniciátorkou nákupů, a
proto na to berou tvůrci reklam zřetel. Jazyk těchto reklam je tomu přizpůsoben:
„stále spolu“, „představte si dokonalé vyjádření vašich pocitů“ „pomáhejme
lidem, dej me j im jako dárek rodinu“.

Graf č. 2
Příjemci reklam z hlediska generového rozdělení

Také

jsem

se

soustředila

na

sledování

aktérů

reklam,

j ejichž

prostřednictvím jsou nám dané produkt y nabízeny, a na to, jaký je mezi nimi
vztah. Aktéry reklam rozumím:
§

Prezentované ženy

§

Prezentované muže

§

Obě pohlaví prezentovaná zároveň

§

Žádné osobnostní zobrazení ve sledovaných reklamách
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U zkoumaného vzorku můžeme říci, že nejčastější jsou reklamy bez
přímého aktéra, tedy bez zobrazení mužů nebo žen. Z celkového počtu do této
kategorie patří 26 plakátů, což je 40%. Reklam, kde jsou prezentovány ženy,
bylo 12, což představuje 18,4%. Počet reklamních plakátů, kde je hlavním
aktérem

muž

je

18,

což

představuje

téměř

27,7%

z celkového

počtu

sledovaných. Poslední kategorií jsou reklamy, kde jsou zobrazena obě pohlaví
současně. Tomuto zobrazení odpovídalo v analýze téměř 14% ( vi z graf č. 3).

Graf č. 3
Zobrazování žen a mužů ve sledovaných reklamách

Jako

poslední

sledovaná

kategorie

je

věková

skupina,

která

je

v reklamách prezentovaná. Věkové skupiny jsem rozdělila takto:
§

děti (věk 0-15)

§

mladší střední věk (odpovídá zhruba 15-30 letům)

§

starší střední věk (odpovídá zhruba 30-50 let ům)

§

starší věk (zhruba 50let a výš)

Důvodem tohoto rozdělení je fakt, že věk prezentovaných osob lze pouze
odhadovat.

Ze sledovaných reklamních plakátů připadá jednoznačně největší

podíl mladší věkové skupině. U žen je to 12 reklamních plakátů (tedy všechny,
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kde ženy jsou), což představuje 18,4% z celkového počtu zobrazení. U mužů se
věk aktérů pohybuje nejčastěji v rozmezí 30-50 let, a to u 15,4% ze sledovaných
reklam. V rozmezí 15-30 let věku jsou muži zastoupeni 6,1%, což odpovídá asi
4 plakátům ze sledovaného počtu. U mužů se ale také vyskytují reklamy, které
prezentují muže starší střední kategorie, popřípadě staršího věku – celkem
7,7%. U reklam s prezentovanými ženami jsem se s jinou než mladší střední
kategorií ve s vé studii nesetkala. V případě, že jsou na reklamním plakátu
zobrazena obě pohlaví, je jejich věk opět nejčastěji v kategorii mladší střední,
tedy 15-30 let. Ten je zastoupen celkem 8 krát, to je 12,3% ze sledovaného
segmentu reklam ( vi z graf č. 4).

Graf č. 4
Věkové zastoupení mužů a žen v analyzovaných reklamách

Poslední oblastí, kterou bych se ráda zabývala, je sociokulturní aspekt
zkoumaných reklam. Jedná se o vztahy mezi zobrazenými muži a ženami
v konkrétních reklamách, které můžeme sledovat a hodnotit. Pro účely této
analýzy jsem reklamy opět rozdělila do několika kategorií podle toho, jak na
mne reklamy působily a také podle toho, zda jsou jejími aktéry muži, ženy či
skupiny. Bohužel nejsou tyto kategorie přesně ohraničené a často se jednotlivá
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témata a typy reklam prolínají, proto v této části neprezentuji žádný názorný
graf.

Z celkového počtu 9 reklam, kde jsou zobrazeny obě pohlaví současně, je
u většiny (7) vztah přátelský nebo vyrovnaný, bez známek konfliktu či
dominantní pozice jednoho pohlaví. U dvou zbývajících je situace jiná.
V prvním případě, kdy je reklama zaměřena na fitness centrum, je patrná
dominance muže, který je obklopen dvěma ženami. Avšak při podrobnějším
pohledu zjistíme, že muž není příliš vysoký ani urostlý, má kolem krku korálky
a má polodlouhé vlasy. Jeho tělo je bez chloupků a kalhoty - plavky mu padají
z boků. V tomto případě se pak vytrácí ona dominance a nadřazenost muže nad
ženami a celá trojice působí spíše vyrovnaně, ba dokonce ženy by mohly mít
nad mužem navrch. Koneckonců jsou dvě a ani jedna se muži nedívá do očí, ale
naopak sledují prostor a dálku před sebou. V druhém případě (reklama na pivo)
je muž zobrazen při adrenalinovém sjíždění skluzavky, která končí v půllitru
piva. Žena j e zde jako dekorace a pozoruje muže ve chvíli oddychu a relaxace.
Může tak být vnímána jako pasivní doplněk mužova požitku. Z uvedených
příkladů vyplývá, že působení reklamy na jednotlivce je vždy subjektivní a je
ovlivněno socio-kulturními vzorci.

V období sbírání materiálů a pořizování fotodokumentace pro tento
výzkum byla podle mého názoru v pražských ulicích k vidění pouze jedna
reklama, o které by se mohlo říci, že byla urážlivá nebo provokativní. Jednalo
se o reklamu na Fernet od společnosti Stock, kde byly vyobrazeny dvě ženy
chystající se k polibku. Nad nimi je již zmiňovaný slogan „ženský ať si dělaj,
co chtěj“. Na první pohled to zní liberálně a možná i trochu feministicky, ale
podle mého názoru to tak není. Tato reklama totiž odpovídá typickým sexuálním
fantaziím mužů, kteří se rádi dívají na sex a erotiku mezi ženami. Až na tento
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příklad

jsem se

při

analýze

problematiky

reklamy

a

genderu

nesetkala

s vyloženě urážlivou nebo provokativní reklamou, která by ponižovala ženy či
muže. Přikláním se k názoru reklamních tvůrců, že interpretace reklam závisí
především na osobním postoji hodnotitele. Významnou roli ovšem hraje také
kulturní kontext, který daná reklama navozuje, nebo do kterého reklamu
zasazuje.

Na závěr bych ráda zmí nila ještě aspekt stereotypi zace genderových rolí
v analyzovaném vzorku reklamních plakátů. Z dostupného materiálu nebyla
k dispozici ani jedna reklama, která by ženu prezentovala jako domácí puťku či
hospodyni. Naopak se vyskytovaly reklamy prezentující ženu jako objekt
erotické

touhy.

V mém soukromém

žebříčku

j sem j ako

vítězku

eroticky

laděného t ypu zobrazení ženy vyhodnotila reklamu na nejmenovaného operátora,
j ejíž aktérka myje obrazovku ovcí. Přesto, že tato reklama pracuje s nadsázkou
a humorem, zdá se mi její nápad i provedení vcelku dobré a neurážející. Naopak
jako nejvíce urážející reklamu bych vyhodnotila torzo ženy prezentující krém
proti celulitidě, na kterém je zobrazená ženská postava od pasu dolů s nevábně
polštářkovou kůží, s důlky po knoflíkách ( vi z obrazová příloha).

Co se týče reklam, ve kterých jsou zobrazováni muži, můžeme říci, že
největším procentem je zastoupen typ muže – odborníka, popřípadě borce (7
reklam). V dalších reklamách jsou muži v pozici toho, kdo zprostředkovává
zábavu a kulturu (5). Ve zbývajících reklamách jsou muži vyobrazeni neutrálně,
v souvislosti se zábavou, relaxací či sportem (4). Jedna reklama byla věnována
kosmetice pro muže, konkrétně na krém proti vráskám. Až na výjimky jsou muži
prezentováni v lichot ivých, i když stereotypi zujících provedeních. Trochu
diskutabilní jsou reklamy na pánskou módu a kosmetiku, kde jsou muži často
prezentováni jako zženštilí, homosexuální nebo o sebe přehnaně pečující osoby.
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Doposud jsem se nesetkala se žádnou českou externí reklamou, kde by byl muž
ponižován nebo by zaujímal podřadné postavení (ale muži mohou samozřejmě
tuto situaci vidět jinak).

Na závěr bych ráda shrnula, že tato pilotní studie může pomoci nastínit
směr případného dalšího výzkumu v této oblasti. Přesto si myslím, že z analýzy
dostupných reklam můžeme usuzovat, že v současných reklamách se stále
uplatňují stereotypní zobrazování žen i mužů. Z principu věci je však jasné, že
pro muže je toto zobrazení méně urážející a provokující, protože jim přisuzované

stereotypy

jsou

obecně

vnímány

spíše

pozitivně.

Ženy

jsou

tak

prezentovány v rolích a pozicích, které jim mohou být nepříjemné, nebo které je
mohou urážet. Ve velké většině jsou však analyzované reklamy vcelku kultivované a nekonfliktní. Prezentované obrazy žen a mužů jsou v reklamách sledovaného typu marginální, ve větší míře jsou plakáty bez osob a určitých aktérů.
Přesto je možné v současných reklamních zobrazeních vidět jakýsi posun.
V souvislosti s celkovým technologickým a informačním propojením moderní
euro-americké civilizace, je patrná i propojenost obecného pohledu na ženy a
muže, na jejich společenské role a postoje. Proto se v současných reklamách
objevují i nové tendence a typy zobrazování mužů a žen, jak vizuálně, tak právě
v souvislosti se společenskými rolemi.

Dalším výrazným faktorem v přetváření a formování reklamní tvorby je
kromě zmíněné globalizace i fakt, že reklamy primárně směřují k prodeji
nějakého zboží či služby. Pokud potencionální zákazníci budou na ponižující
nebo vulgární zobrazení žen a mužů reagovat negativně, resp. nekoupí si z toho
důvodu inzerovaný výrobek, bude to jasný signál reklamním tvůrcům, že tato
strategie tvorby reklamy není efektivní a s největší pravděpodobností ji opustí.
Co

se

týče

občasných

reklamních

„skandálů“
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v podobě

překročení

míry

únosnosti či agresivity, jsou podle mého názoru t yto excesy ojedinělé a
v celkovém počtu reklam (jak analyzovaných, tak celkově publikovaných), které
jsou u nás k vidění , nepříliš četné. Tím však nechci zlehčovat celou situaci, či
podceňovat názory těch skupin, které se cítí reklamami uraženy či pohoršeny.
Podle mého názoru je ale tato kritika nezbytná pro další vývoj reklamy a spole čenských norem, které jsou reklamou zcela určitě ovlivněny.

Ráda bych

zdůraznila, že tento výzkum není plnohodnotnou analýzou reklamní situace
v současné společnosti, ale j de o pilotní výzkum aktuální situace na poli
reklamní tvorby. Tento výzkum může sloužit jako ověření metod a východisek k
dalším podrobnějším a obsáhlejším studií m a výzkumům. Proto bych se ráda v
budoucnu zaměřila na časově delší a obsáhlejší sběr dat tak, aby zjištěný
výsledek mohl být považován za plnohodnotnou analýzu situace.

4.3. Otázky pro představitele reklamních agentur

V následující kapitole bych ráda představila druhý způsob zkoumání
reklamy v souvislosti s tématem diplomové práce, a sice řízené rozhovory
s tvůrci reklam a představiteli reklamních agentur. Z celkového počtu 15
oslovených reklamních agentur, mi rozhovor poskytly 4 subjekty. Žádný
z oslovených reklamních tvůrců si nepřál být jmenován, ani uvést data a údaje,
která by je mohly později identifikovat. Protože jejich odpovědi na dané otázky
se v řadě případů překrývaly a doplňovaly (popřípadě jsem na některé nedostala
odpovědi vůbec), rozhodla jsem se výsledky těchto rozhovorů prezentovat jako
„celkové výstupy“ od všech zúčastněných.
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Otázky:
A) praktická tvorba reklamy ve Vaší firmě
1) J aké jsou zásadní rozdíly při tvorbě reklam určených primárně ženám nebo
mužům?
2) Pokud je reklama určená ženám, na jaké vlastnosti, hodnoty a zájmy j ako
tvůrci apelujete?
3) Pokud je reklama určená mužům, na jaké vlastnosti, hodnoty a zájmy jako
tvůrci apelujete?

Odpovědi:
A1) Při tvorbě reklam se tvůrci řídí primárně přání m klienta a podle toho, jaký
produkt tvoří. „Neděl áme rozdíly, pokud tvoří me reklamy pro ženy nebo pro
muže. Primárně záleží na klientovi, jak si reklamu představuje a kolik prostoru
při tvorbě reklamy nám poskytne.“ Říká zástupkyně jedné pražské reklamní
agentury. Pokud se jedná o reklamu na prací prášek, doplněk stravy atd., je
důležitý účinek, úspěšnost, nějaký benefit, který daný výrobek přináší – zkrátka
tvůrci dávají důraz na racionální a podložené informace. Pokud z předchozích
výzkumů (které se dělají téměř pokaždé, když se tvoří reklama) vyplyne, že
výrobek budou užívat převážně ženy, snaží se jim autoři přiblížit například
voleným slovníkem, barvami aj. Zkrátka je nejdůležitější výrobek prodat a na to
se při tvorbě reklamy soustřeďují vždy primárně. Pokud t vůrci zj istí, že
potencionální zákazníci budou reagovat na nějaký typ nebo formu reklamy,
snaží se toho maximálně využít.

A

2-3)

Závisí

na

konkrétním

produktu

a

na

potřebách

potencionálních

zákazníků. Výrobce produktu se pak snaží v reklamě komunikovat tak a
takovým způsobem, aby si spotřebitel tyto své (často inertní) potřeby uvědomil.
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Otázky:
B) současná reklama – genderové zobrazování
1) Vnímáte nějaké posuny/změny v zobrazování žen v reklamách za posledních
15 let? Jaké?
2) Vnímáte nějaké posuny/změny v zobrazování mužů v reklamách za
posledních 15 let? Jaké?
3) Existují podle Vás nějaká tabu v prezentaci žen a mužů v reklamách? Jaká?
4) Myslíte si, že v dnešních reklamách dominuje unisexové zobrazování mužů a
žen a že se rozdíly mezi typickými projevy muže a ženy stírají?
5) J sou muži zneužívaní v reklamách podobně jako ženy - resp. dávají reklamy
důraz na sexualitu a image bez rozdílu pohlaví?

Odpovědi:
B 1-2) Rozdíly jsou v tom, že po revoluci se nejvíce objevovaly reklamy, které
„vychovávaly“ nové spotřebitele. Zakládaly se na racionálních informacích,
důkazech o lepším vyprání skvrn a podobně. Dnes se reklamy snaží vytvořit
jakýsi „vztah“ mezi spotřebitelem a značkou či produktem.

B 3) Tabu při tvorbě reklamy jsou pouze takové, jaké jsou obecné „nepsané“
dohody mezi reklamními agenturami. To znamená, že se tvůrci vyhýbají
srovnávání výrobků, vulgárním výrazům a podobně. Co se ale týče například
sexu, sexuálních a erotických motivů, tam se tvůrci řídí opět primárně snahou
prodat výrobek a splnit tak zadání a přání klienta.

B 4) Unisexové zobrazení rozhodně nedominuje, ani není nijak na vzestupu.
Reklamní tvůrci se opět pouze snaží prodat klientův produkt. Pokud se jedná o
produkt určený „horním deseti tisícům“, je tomu přizpůsobená i reklama. Opět
se vychází z předem připravené studie a z průzkumu trhu. Výzkumy často
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vykazuj í rozdílnosti v projevech u „běžných“ a „lépe situovaných“ spotřebitelů
(například v péči o tělo a o celkovou image) . Tomu se následně přizpůsobuje i
forma a vizualizace reklamy.

Otázky:
C) reklamy a klienti
1) Máte jako reklamní společnost při tvorbě reklamy nějaké zásady a tabu, za
které nejste ochotni jít? Jaké?
2) Vnímáte jako tvůrci reklamy nějaký posun v požadavcích svých klientů na
provokativnost nebo korektnost reklam zobrazujících ženy nebo muže? Jsou
j ejich požadavky genderově vyrovnané, nebo se snaží zaútočit na spotřebitele
agresivně i pomocí šokujícího (popřípadě velmi odvážného) zobrazení žen a
mužů?
3) Měli jste někdy problémy se svou reklamou - resp. vyvolala vaše reklama
negativní reakce nebo jiné emoce než jste očekávali? Pokud ano, prosím,
uveďte, o co šlo a co veřejnosti vadilo.

Odpovědi:
C 1) Žádná speciální tabu při tvorbě reklam zástupci reklamních agentur nevidí
– samozřejmě připomínají, že se řídí platnými zákony. Ale směrodatný je pro ně
požadavek klienta a tomu se snaží vyjít vstříc.

C 2) Posun z pozice klientů reklamní tvůrci vnímají, ale opět záleží na tom,
kolik prostoru reklamce klienti dají. Buď přijdou s přesnou představou, jak má
reklama vypadat a j ak chtějí například použít v reklamě ženy nebo muže a
reklamky

v podstatě

pouze

vytvoří

vi zualizaci

podle

těchto

požadavků.

V druhém případě je to pro reklamní tvůrce zajímavější, protože klient přijde
pouze s tím, že chce tento výrobek či produkt prodat a na nich pak je, jakým
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způsobem to vymyslí. „Tady se pak snažíme o originalitu, humor, nadsázku a
prostě naplnit přání a vizi klienta“, říká jedna z představitelek reklamní
agentury. Samozřej mě pokud produkt nabízí asociace nebo erotický podtext
(zmrzlina, alkohol), je možné toto při tvorbě reklamy využít.

C 3) O konečné podobě reklamy rozhodují lidé z reklamní agentury a
samozřejmě klient, který si reklamu objednal. Stává se i to, že se klientovi
vytvořená reklama nelíbí a zakázka se musí přetvořit nebo ji dostane někdo
jiný. Co se týče televizních reklam, tam prochází schvalování ještě širším
vedením agentury, popřípadě j e posílána na ústřední vedení do zahraničí. Při
tvorbě televizní reklamy se často vytvoří nejprve jakási pilotní verze reklamy a
výzkumem se opět ověřuje její potencionální účinnost a obliba u spotřebitelů.
Tento postup je možný samozřejmě pouze u televizní reklamy, která je časově i
finančně velmi náročná v porovnání například s plakáty a billboardy, a tak je
j ejí případný neúspěch pro reklamku existenčně důležitý.

Otázky:
D) Váš osobní názor
1) Vnímáte Vy osobně nějakou reklamu na současné reklamní scéně jako
urážející, ponižující pro Vás samotné nebo pro nějakou skupinu obyvatel (ženy,
muže, etnika)? Jakou?
2) J ak vnímáte současnou reklamní kampaň na Fernet?
a) televizní provedení – „vypouštění ženy na pláži“
b) externí provedení – „ženský ať si dělaj‘ co chtěj“
Je podle Vás tato reklama spíše vtipná / svobodomyslná / urážející muže/
urážející ženy / hloupá / odrážející realitu?
3) Myslíte si, že je tato reklamní kampaň na Fernet z mar ketingového hlediska
účinná?
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4) J aký další vývoj pozorujete v reklamách, dokážete odhadnout trendy, kterými
se reklamní tvorba bude ubírat?
5) J ste muž nebo žena?

Odpovědi:
D 1) „V současné době se mi nevybavuje žádná urážející nebo ponižující
reklama nebo kampaň. Naopak se mi líbí reklamy na Dove a Nivea, které se
právě snaží vytvořit „emoční blízkost“ k zákazníkovi a postavily svoje reklamní
kampaně na tom, že každý může být krásný a ve svých reklamách prezentují
„obyčejné lidi““, říká jedna z představitelek nadnárodní reklamní agentury.
Další z dotazovaných odpověděla, že j í „vadí reklama na Vichy krém proti
celulitidě, který prezentuje ženu jako ošklivou příšeru s boláky na nohou“.

D 2) Současná televizní reklamní kampaň na Fernet (firma Stock) se většině
z dotazovaných reklamních tvůrců líbí a připadá jim vtipná a trefná. „Jde o to,
že rozumné ženy se tomu zasměj í, protože vi dí, jak je žena prezentovaná
v reklamním

spotu

hloupá,

takže

si

„vypuštění“

vlastně

zaslouží“,

říká

představitelka reklamní agentury. Externí provedení reklamy se líbí všem
z dotazovaných, jak mužům, tak ženám. Přesto jedna zástupkyně menší reklamní
společnosti říká, že se jí reklama na Fernet prezentovaná na plakátech a
cityligthech „zdá divná a zbytečně provokativní – ne tak vizuální prezentací
dvou skoro se líbajících žen, ale spíše doplněným textem“.

D 3) Všichni z dotazovaných si myslí, že tato reklamní kampaň na Fernet je
velmi účinná a přesně zasáhla požadovanou cílovou skupinu.

D 4) Ze sebraných odpovědí vyplývá, že reklamní trendy jsou závislé na
klientech, kteří zadávají reklamním agenturám a tvůrcům své požadavky.
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„Klienti se patrně budou dál snažit využít jakékoliv výhody oproti konkurenci.
Ale myslím, že trendem zůstává vtipnost, zapamatovatelnost, nadsázka a
podobně. Zároveň se tu nabízí veliké spektrum nových médií a reklamních
technik.“ říká představitel reklamní agentury.

5. Závěr

Prostřednictvím reklam se člověk přibližuje vzrušujícímu idealizovanému
světu, ve kterém se veškeré ideje a sny mohou splnit prostřednictvím koupě
inzerovaného

zboží.

Jak

poznamenává

George

Simmel,

používáme

zboží

k vyjádření sebe sama, ne pouze jako prostředku k oblékání, k obživě, přesunutí
se z místa A do místa B. Prostřednictvím zboží vyjadřujeme okolí svou vlastní
sílu a schopnosti. Karel Marx označuje tyto produkty jako „kouzelné fetiše“
(Craig, 1992). Současná reklamní kultura, zdá se, nabízí nový model moderních
mužů, kteří tráví více času péčí o rodinu a děti, muže, jsou schopni postarat se
o chod domácnosti podobně jako ženy. To je podle mého názoru posun ve
vnímání a prezentaci maskulinity a feminity v současné společnosti. Moderní
muži jsou reklamami neustále povzbuzováni k používání širokého spektra
produktů, které byly dříve primárně určeny ženám, jakými jsou kosmetika,
wellness produkty a jiné. Ženy jsou naopak stavěny do rolí, ve kterých jsme je
v minulých dobách neměli možnost vidět do rolí schopných a soběstačných žen.
Tyto – do jisté míry univerzální modely maskulinity a feminity – se díky
masové kultuře a globalizaci šíří do celého světa. Jednotlivé kulturní odlišnosti
jsou potlačeny, nebo je jejich projev minimalizován. Média tak značnou měrou
formují a ovlivňují naše vnímání a chování. Takovým příkladem změny postojů
či vnímání většinovým obyvatelstvem je problematika sexualit y, homosexuality
a nejrůznějších modelů chování, které byly v minulosti tabuizovány. Podle
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mého názoru zviditelnění a akceptace jiného preferenčního chování v oblasti
sexuality vytváří nový fenomén v pohledu na současnou společnost. V žádném
případě to ale neznamená, že lidé mají tendenci chovat se podle homosexuálních
modelů, nebo že by se ve společnosti formoval nový druh jakési „hegemonní
homosexuality“. Můj názor je, že lidé se pouze stávají více otevření novým
možnostem myšlení a novému způsobu života v celé jeho komplexnosti. Témata
a problémy, které byly v minulosti často tabuizovány nebo opomíjeny (ženská
menstruace, sex, drogová problematika, domácí násilí), se v posledních letech
„odtajnily“ a dnes jsou součástí běžného každodenního života člověka, který se
o těchto tématech nebojí mluvit a přemýšlet nad nimi.

Po celou dobu komponování své práce jsem se setkávala se studiemi o
reklamě a marketingových strategiích, které byly ve většině případů psány
muži. V žádném z těchto titulů nebyla zmíněna role žen v reklamách a zneuží vání ženského těla pro reklamní účely. Ve výjimečných případech (Zyman Konec reklamy) bylo poukázáno na to, že žena dělá nejvíce rodinných nákupů a
je tedy dobré na to brát ohled při vymýšlení účinné reklamní strategie.

Pro osvětlení problematiky žen v kontextu médií a reklam jsem proto
musela hledat inspiraci na opačném pólu, tedy ve feministicky orientované
literatuře. Zde jsem našla druhý extrémní přístup k problematice žen v reklamě.
Několikrát jsem se setkala s články, které zastávaly názor, že většina reklam,
kde vystupují ženy, jsou primárně diskriminující a urážlivé. To, co si reklamní
tvůrci nedovolí prezentovat na televizních obrazovkách, bez problémů vyvěsí na
billboardech. Podle mého názoru by si reklamní tvůrci měli více uvědomit roli
ženy ve společnosti, která neplní pouze roli sexuálního objektu nebo zaopatřo vacího ústavu pro muže. Na druhé straně samy ženy svým vystupováním často
přispívají k udržování stereotypů, které je do těchto ponižujících rolí staví.
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Muži sice dopadli v tomto srovnání lépe, ale i oni jsou v reklamách zobrazováni
ve stereotypyzujících rolích. Pro většinu mužů nej sou ale tato zobrazení
urážející nebo provokující, protože jim přisuzované stereotypy jsou vnímány
spíše

pozitivně.

Většina

z

analyzovaných

reklam

působí

kultivovaně

a

nekonfliktně. Díky celosvětovému technologickému a informačnímu pokroku a
globalizaci je patrná propojenost i v obecném pohledu na ženy a muže, na jejich
role a postoje ve společnosti. V současných reklamách a reklamních kampaních
se tak objevují i nové tendence a typy

při zobrazování mužů a žen.

Nezanedbatelným faktorem, který ovlivňuje podobu reklam a reklamních
strategií, je i ekonomický faktor prodejnosti určitého produktu nebo služby,
respektive míra úspěšnosti reklamy. To je podle mého názoru hlavní faktor,
který má sílu a schopnost měnit provedení reklam a prezentaci genderových
stereotypů vůbec. Tuto teorii přímo potvrzují i samotní tvůrci reklam (viz
prezentované výsledky rozhovorů), kteří se snaží výrobek prodat téměř za
každou cenu.

Práce

si

nečiní

nárok

na

úplné

a

vyčerpávající

zpracování

dané

problematiky. Je vedena spíše snahou zmapovat z kulturologického hlediska
daný sociokulturní jev a poskytnout tak podklady k případnému hlubšímu studiu
daného problému.
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6. Obrazová příloha

Příklady mimoekonomických reklam

Obr. 1 Reklamní kampaň kosmetické firmy Avon na boj proti rakovině prsu
Obr. 2 Reklamní kampaň proti používání mobilního telefonu při řízení auta

Příklady reklam, které prezentují ženy jako sexuální symbol (bez komentáře)

Obr. 3 Reklama na služby realitní kanceláře
Obr. 4 Reklama na spojovací materiál
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Další příklady reklam, které prezentují ženy jako sexuální symbol

Obr. 5 Reklama na nákupní centrum
Obr. 6 Reklama na alkohol – Bacardi

Obr. 7 Reklama na reklamní agenturu
Obr. 8 Reklama na lepidlo
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Prezentace ženy urážejícím či vulgárním způsobem

Obr. 9 Reklama na vodku, kde jsou zvýrazněná odřená kolena prezentované
ženy
Obr. 10 Reklama na krém proti celulitidě

Prezentace ženy jako objektu mužovy touhy, kde je patrné násilí

Obr.11 Reklama na Dolce&Gabbana, která evokuje hromadné znásilnění ženy
Obr.12 Reklama na Valentino, kde si muž silným stiskem přidržuje ženinu tvář
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Prezentace muže v reklamě

Obr. 13 Reklama na cigarety s t ypickým zobrazení m tzv. „Marlboro men“

Příklady prezentace mužů v erotických pozicích a jako sexuálních symbolů

Obr. 14, 15 Reklamy na pánské spodní prádlo. Přesto, že je zde mužské tělo
logicky použito v souvislosti s produktem, jeho prezentace je v obou případech
laděná homosexuálně
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Další příklady prezentace mužů

Obr. 16 Opět reklama na Dolce&Gabbana, tentokrát jsou aktéry pouze muži
prezentovaní v homosexuálních pozicích

Prezentace moderního muže

Obr. 17 Reklama na pánskou kosmetiku (deodorant). Již sama existence takové
reklamy poukazuje na měnící se model mužského chování v péči o sebe sama
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7. Summary
The subject of the dissertation thesis is the advertisement and gender and
social inequality among men and women as a phenomenon of the consumer
society. Special attention is paid to the definition of the gender roots, historic
introduction to the gender, creating of stereotypes and biologic and cultural
determinisms. Thesis is referring to gender not only as an expression for
feminism but also as a phenomenon with anthropological background from
perspective of advertisement and consumer influence. The work is comprised of
three separate parts. In the first part that represents the theoretic exposition of
the whole work I define the basic terms that create conceptual scope of the
elaborated theme.

Attention is mainly paid to the historic background behind

the start of the advertisement, beginning of the mass media, their typologies and
characteristics. In the second part, the attention is turned to the issue
concerning the gender in the advertisement from the culturological perspective
and in the third part towards the empiric knowledge of this issue as an
important means allowing the reflection of two different genders. The work puts
a special emphasis on understanding of differences between genders presented
in current media. For practical reasons, the content analysis was reduced to the
pilot study of external advertisement in a form of city-lights and billboards at
the Prague public transportation stops. Within the examined sample, 65
advertisement posters were included that were later documented and analyzed
from several views. Dissertation thesis attempt is to create a probe into the
presentation of the male and female role in contemporary advertisement. Area
of themes and selected units of content analysis are allowing the hypothesis
formulation in several models of female and male portraits in examined
advertisements. Models and analysis of learned contexts are in the final part
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also supported by the graphs of chosen topics and interviews with the
representatives of advertisement agencies.

Contemporary advertisement culture offers a new model of modern men
and women thanks to which we can see the movement in sensing and presenting
the masculinity and feminity in present society. Modern men and women are
presented in the advertisement in new roles that were not being used in the past.
Those – to the certain extent universal models of masculinity and feminity – are
thanks to the mass culture and globalization spreading into the whole world.
Individual cultural differences are held back or their effort minimized. Media
by substantial extent is forming and influencing our perception and behavior.
Important aspect also affecting the image of advertisements and advertisement
strategies is the economic factor. This theory is directly confirmed even by the
advertisement creators themselves (see presented interview results) with their
attempt to sell the product for any price.
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