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Anotace
Stereotypizace mužských a ženských rolí je v současné době předmětem mnoha diskuzí
v rozličných společenských sférách. Stereotypy jsou hojně využívány v reklamním
průmyslu, kde mají za úkol zjednodušit potenciálním zákazníkům ztotožnění se s daným
produktem a podpořit image firmy. Výběr vhodného pohlaví pro určitou reklamu závisí na
povaze produktu i na cílové skupině. Některé skupiny výrobků jsou genderově více
diferenciované než jiné. Příkladnou skupinou jsou produkty určené k úklidu domácnosti,
v jejichž reklamách tradičně převažují ženské postavy. Avšak doba, kdy úklidové produkty
propagovaly výhradně ženy, je pryč a dnes již není překvapením, když se v reklamě objeví
uklízející muž. O přibývajícím počtu postav, které v televizních reklamách vystupují
v nestereotypních genderových rolích, se začalo výrazněji hovořit koncem 20. století. Ze
sociologického hlediska je genderová role souborem sociálně definovaných behaviorálních
norem, odrážejících to, co společnost obvykle od muže či ženy očekává. Z tohoto důvodu je
právě zobrazování postav v inverzních genderových pozicích krok správným směrem při
snaze o větší genderovou rovnost ve společnosti. Cílem této práce je zjistit, zda jsou reklamy
na produkty spojené s úklidem zatížené stereotypním vyobrazením ženy jako hospodyňky
a zda lze zaznamenat v posledních letech v této oblasti změnu.

Annotation
Stereotyping of male and female roles is currently the subject of many discussions in various
spheres of society. Stereotypes are widely used in the advertising industry, where they aim
to make it easier for potential customers to identify with the product and support the
company's image. Choosing the right gender for a particular advertisement depends on the
nature of the product as well as on the target group. Some product groups are more genderdifferentiated than others. An exemplary group are household cleaning products. Related
advertisements traditionally show female characters more often than male characters.
However, the time when cleaning products were promoted exclusively by women is over
and nowadays, men appear in these kinds of advertisements too. The growing number of
characters who are portrayed in non-stereotyped gender roles in television commercials
began to be discussed more prominently as early as the end of the 20th century. From
a sociological point of view, the gender role is a set of socially defined behavioral norms,
reflecting what society usually expects from a man or a woman. For this reason, the portrayal

of characters in inverse gender positions that is a step in the right direction in the pursuit of
greater gender equality in society. The aim of this work is to find out whether the
advertisements for cleaning products are burdened with a stereotypical image of a woman
as a housewife and whether there has been a change in this area in recent years.
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Úvod
Po vlnách feminismu v 19. a 20. století je v západním světě dosaženo právní rovnosti
mužů a žen. Ačkoliv je tato rovnost uzákoněna, ne vždy se praktikuje ve všech rovinách
společenského soužití. Individuální, vztahová a institucionální úroveň je dodnes zatížena
genderovou stereotypizací a přetrvávajícími předsudky.
O genderové problematice se začalo výrazněji hovořit na přelomu 70. a 80. let
minulého století. Oproti feminismu se gender nesoustředí výhradně na otázku ženských práv
a svobod, ale pohlíží na rozdíl mezi ženami a muži z obecnější perspektivy. Hlavním
předmětem genderové kritiky jsou sociální a kulturní role žen a mužů, jim připisované
vlastnosti a vzorce chování.
Stereotypy jsou ve velké míře využívány ve strategii propagace výrobku či služby.
V televizní reklamě se lze setkat s mnoha obrazy genderových stereotypů, jako například se
ženami jako matkami, hospodyňkami, sexuálními objekty. Muži jsou běžně vyobrazováni
jako kutilové, businessmani, pivaři nebo jako playboyové. Tyto prezentace mužů a žen mají
příjemci reklamy zjednodušit ztotožnění se s propagovaným produktem a podpořit nákupní
chování. Jak se však pokusím nastínit v teoretické části této práce, obecně mívají genderově
předpojaté reklamy na společnost negativní dopad.
Genderově stereotypní vyobrazování žen a mužů je více či méně patrné v závislosti na
povaze propagovaného produktu. Rešerše napříč různými studiemi uvedenými v této práci
naznačuje, že jedná-li se o reklamu na automobil či finanční služby, v reklamě se lze spíše
setkat s postavou muže. Jde-li o dětskou kosmetiku, v reklamě vystupují častěji ženy v rolích
matek. Reklamy na produkty spojené s úklidem domácnosti jsou také častěji spojovány se
ženami. Přesto, genderové role se ve společnosti relativně rychle mění a vyvíjí. Reaguje na
tyto změny také reklamní průmysl?
Cílem mé práce je pomocí vlastního výzkumu zjistit, jakým způsobem jsou genderové
role prezentovány v reklamách na úklidové prostředky. Analýza vybraného vzorku
televizních reklam ze dvou různých časových období odkryje možný vývoj, kterým zvolená
kategorie reklam z genderové perspektivy prošla. Zvláštní pozornost budu věnovat
stereotypnímu obrazu ženy jako hospodyně.
Pro co nejspolehlivější zodpovězení výzkumných otázek provedu sémiotickou analýzu
vybraného vzorku televizních reklam. Pomocí zvolené metody zkoumání bych ráda odhalila
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hlavní sémiotické aspekty vybraných reklam a určila, jak a zda souvisí s vyobrazenými
genderovými rolemi. Závěry výzkumu se pokusím interpretovat dle principů hermeneutiky,
tedy s přihlédnutím k související socioekonomické situaci a s ohledem na vývoj mediální
prezentace genderu v České republice i za jejími hranicemi.

Vztah práce vůči schváleným tezím
V průběhu zpracovávání analytické části této práce se objevila potřeba poupravit
původní cíl a předpokládanou strukturu práce uvedenou v tezích. Oproti schváleným tezím
se předkládaná práce liší především ve vymezení hlavních a vedlejších výzkumných otázek.
Ty byly v tezích vytyčeny následovně:
(HVO) Jaké je postavení reklamy pracující s genderovými stereotypy v aktuálním
společenském kontextu?
(VVO1) Jaké jsou sémiotické aspekty televizní reklamy na úklidové produkty?
(VVO2) Do jaké míry jsou české televizní reklamy, které propagují produkty určené
k úklidu domácnosti, zatížené stereotypním obrazem ženy jako hospodyňky?
(VVO3) Jaký je vývoj reklam tohoto typu za posledních 20 let?
Hlavní výzkumnou otázku nahradila vzhledem ke svému obecnějšímu charakteru
původně vedlejší výzkumná otázka VVO1. Otázka byla doplněna konkretizujícím dovětkem
a její nynější znění je: Jaké jsou sémiotické aspekty televizní reklamy na úklidové produkty
a jak vypovídají o genderových vztazích?
Původně hlavní výzkumná otázka byla dosazena mezi vedlejší výzkumné otázky.
V souvislosti s výzkumným problémem a zvolenou metodou výzkumu se mi jevilo jako
vhodné zaměřit se více na způsob, jakým reklamy vyobrazující úklid domácnosti pracují
s genderovými rolemi namísto zkoumání postavení takovýchto reklam v rámci aktuálního
společenského kontextu. Daná výzkumná otázka byla předefinována následovně: Jak
současná reklama na úklidové prostředky pracuje s genderovými stereotypy?
Z původní struktury výzkumných otázek byla odstraněna VVO2, neboť obsahově
odpovídala předchozí nově předefinované vedlejší výzkumné otázce.
Poslední drobnou změnu doplňujícího rázu jsem provedla v poslední výzkumné
otázce, do které jsem začlenila upřesňující spojení s ohledem na gender.
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V rámci struktury práce jsem v obsahu zdůraznila použití sémiotické analýzy jako
hlavní výzkumné metody. Tato úprava se jevila jako vhodná vzhledem k výše popsanému
předefinování výzkumných otázek a s přihlédnutím ke znění HVO.
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1 TEORETICKÁ ČÁST
Teoretická část práce zahrnuje definice vybraných pojmů, které se vztahují k tématu
diplomové práce. Vybrala jsem pojmy jako gender, stereotyp, genderové role a také
koncepce související s mediálním prostorem. Některé z termínů se vzájemně mnohdy
zaměňují a úzce spolu souvisí. V druhé polovině teoretické části nastíním vývoj prezentace
žen a mužů v reklamách, a to od počátku 20. století do současnosti. V závěru představím
některé z myšlenek a projektů vymezujících se vůči stereotypnímu zobrazování genderu
v médiích a ve zkratce také popíši současnou reklamní legislativu a etické normy.

1.1 Média a společnost
Již mnoho bylo řečeno a sepsáno o tom, jak zásadní dopad mají média na jednotlivce
i společnost. Masová média jsou známa jako prostředek přenosu reprezentace každodenního
života a hrají významnou roli ve formování veřejného mínění. Původ jejich značného vlivu
lze nalézt při zkoumání způsobu, jakým komunikují. Komunikace probíhá skrze znaky,
jejichž významy jsou celospolečensky přijímané. Každá komunikace se podílí na utváření
sociální reality, jež je společensky a kulturně podmíněná. Dle Thomasova teorému jsou
vnímány jako reálné ty situace, které jsou společností jako reálné definovány, a to bez ohledu
na to, jaký je jejich skutečný, objektivní stav.1

1.1.1 Reprezentace sociální skutečnosti
Paradigma sociální konstrukce reality dominuje v oblasti mediálních studií, která
zkoumají vliv médií na společnost. Podle sociálního konstruktivismu se významná úloha
v procesu konstrukce sociální reality připisuje právě médiím, která svět nejen zobrazují
a popisují, ale také spoluutváří. Taková mediální produkce, která současným hodnotám,
postojům a soudům platným v dané společnosti odpovídá, se považuje za reprezentaci
reality. S tím však souvisí otázka, do jaké míry mediální projekce skutečně odráží
sociokulturní realitu, normy a konvence. Přestože se všechny mediální produkty vztahují
k reálnému světu a média disponují vysoce denotativními technologiemi2, vždy závisí na
tom, kdo realitu pozoruje, z jaké perspektivy a s jakým vlastním kontextem. Publikum tak

1

JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. 2. vyd. Praha: Portál, 2007. 206 s. ISBN 978-807367-287-4. S. 165.
2
Tamtéž, s. 125-128,
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má nelehký úkol při rozeznávání míry realističnosti různých mediálních sdělení. „Pro
všechny reprezentace sociální skutečnosti – tedy pro všechna mediovaná sdělení, jimž je
publikum ochotno přiznat některou rovinu realističnosti – platí, že vyjadřují či popisují různé
existující či hypotetické společenské skupiny a jejich skupinové identity. […] Zvláště tam,
kde publikum nemá vlastní zkušenost s nějakou skupinou, je velmi pravděpodobné, že bude
považovat za „skutečnost“ to, co o této skupině nabízejí média,“ uvádějí ve své publikaci
autoři Jan Jirák a Barbora Köpplová s dodatkem, že právě takto dochází za podpory médií
k tvorbě a upevňování stereotypů.3 A právě stereotypy a stereotypní uvažování se vážou
k problematice genderu, genderové diskriminaci a k vyobrazování genderu v médiích
celkově.

1.1.2 Televize jako mocné médium
Televize patří mezi masová média, jejichž klíčovou činností je „zveřejňování a šíření
informací a kultury.“4 Dalším společným rysem masových médií je značná moc ovlivňovat
politické, ekonomické a jiné rozhodovací procesy ve společnosti. Televize se již desítky let
stabilně drží na vrcholku v žebříčku nejmocnějších masovým médií. Nových konkurentů se
televiznímu vysílání dostalo až s příchodem digitalizace a rozšířením dostupnosti internetu.
Obliba televizního vysílání je ovšem stále velká. Z aktuálních výzkumů vyplývá, že Češi
v roce 2018 strávili před televizními obrazovkami v průměru přes 3 hodiny denně, což je
nejvíce ze všech dalších měřených mediatypů, tedy internetu, rozhlasu a tisku. V roce 2019
sledovali lidé televizi průměrně 3 hodiny a 42 minut za den a v březnu roku 2020 činila
sledovanost televize rekordní 4 hodiny a 38 minut za den.5 K podobnému nárůstu televizní
sledovanosti v období krize spojené s pandemií koronaviru došlo i v jiných zemích světa,
například v Jižní Koreji, Itálii či USA. Je zřejmé, že televize je stále součástí života všech
generací. Významný nárůst sledovanosti televizního vysílání byl zaznamenán i u nejmladší
skupiny diváků ve věku 4 a více let.6 Díky svému širokému dosahu, veřejné oblibě
a multimediální formě se televizní vysílání stalo ideálním místem pro reklamu.

3

Tamtéž, s. 144.
MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 448 s. ISBN 80-7178200-9. S. 32.
5
Peoplemetry Měří Už 23 Let. V Roce 1997 Bodovala Miss Desetiletí, Loni Seriál Most!. Marketing &
Media [online]. 2020 [cit. 2020-09-01]. Dostupné z: https://mam.cz/zpravy/2020-06/peoplemetry-meri-uz23-let-v-roce-1997-bodovala-miss-desetileti-loni-serial-most
6
ATO: Pandemie koronaviru zvedá sledovanost televize, v průměru o 45 minut denně. Tisková zpráva,
Praha, 20. března 2020. Nielsen Admospere [online]. 2020 [cit. 2020-09-01]. Dostupné z:
4
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1.1.2.1 Televizní reklama
Nástup televizní reklamy lze datovat do období 40. let minulého století, kdy se na
americké televizní stanici poprvé objevila reklama na hodinkářství Bulova. V následujících
letech se reklamní spot výrazně proměnil, nabyl na nápaditosti a humoru. Za zlatá léta
televizní reklamy je považováno období mezi 60. a 90. léty, a to mimo jiné díky spuštění
barevného vysílání, které umožnilo tvůrcům reklam naplno využít potenciál audiovizuální
propagace.7
Reklamní spot v televizi je v České republice stále tím nejprestižnějším
a nejefektivnějším způsobem inzerce. Důvodem je nejen nepřekonaný zásah8, který tento
mediatyp nabízí, ale také působení na sledovatele obrazem i zvukem. Televizní reklama
boduje díky možnosti předvést produkt skrze příběh, vzbudit u spotřebitelů emoce a budovat
tak jejich vztah ke značce. Díky existenci desítek tematicky zaměřených programů lze
reklamu efektivně zacílit na konkrétní publikum. Na druhou stranu, televizní inzerce je také
finančně velmi nákladná.9

1.2 Gender a stereotypní uvažování
Stereotypizací jsou zasaženy různou měrou rozličné náboženské, národnostní, etnické,
sociální a další skupiny. Předsudky a diskriminace spojené se stereotypním uvažováním se
nevyhýbají ani genderovým skupinám.

1.2.1 Gender
V historických písemnostech se pojem gender vyskytl poprvé v 15. století. Ve svém
současném významu byl ovšem užit až v roce 1955, a to americkým psychologem
a sexuologem Johnem Moneyem. Do širšího povědomí se termín gender dostal se vzestupem

https://www.nielsen-admosphere.cz/wp-content/uploads/2020/03/200320_ATO_Pandemie-koronaviruzveda-sledovanost-televize-v-prumeru-o-45-minut-denne.pdf
7
MERTES, Alyssa. History of TV Ads. Quality Logo Products [online]. 23. července, 2020 [cit. 2020-1122]. Dostupné z: https://www.qualitylogoproducts.com/promo-university/history-of-tv-ads.htm
8
Sledovanost televize loni lámala rekordy. Diváci strávili před televizní obrazovkou téměř čtyři hodiny
denně. Tisková zpráva, Praha, 2. února 2021. Asociace televizních organizací [online]. 2021 [cit. 2021-0301]. Dostupné z: https://www.ato.cz/2021/tz-sledovanost-televize-loni-lamala-rekordy-divaci-stravili-predtelevizni-obrazovkou-temer-ctyri-hodiny-denne/
9
VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama: jak dělat reklamu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada,
2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3492-7. S. 41.
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feministického hnutí v 70. a 80. letech 20. století.10 V České republice se pak pojem gender
hojněji užívá od 90. let.11
Gender je často mylně zaměňován s pojmem pohlaví, ovšem na rozdíl od pojmu
pohlaví, který je chápán výhradně v biologickém smyslu, označuje pojem gender kulturní
charakteristiky a modely přiřazované mužskému nebo ženskému biologickému pohlaví.12
Někdy je také gender nazýván sociálním pohlavím, a to kvůli svému odkazu na sociální
rozdíly mezi ženami a muži.13 Jak však zmiňuje ve své knize Olga Komárková, „skutečnosti
označované adjektivy femininní/maskulinní mohou (ale nemusí) být nezávislé na
biologickém pohlaví.“14
Studium genderu se zrodilo kolem 60. let 20. století v angloamerických zemích a v 70.
letech se objevil výzkum zaměřený na gender a média. V té době byl hlavním předmětem
akademického výzkumu obraz žen v masmédiích a jejich vliv na postavení žen ve
společnosti. Nyní se výzkumy genderu zaměřují na mediální prezentaci obou pohlaví včetně
jejich vlivu na formování mužské identity.15

1.2.2 Stereotypní uvažování
Poprvé se pojmem stereotyp ve své knize Public Opinion hlouběji zabýval Walter
Lippmann v roce 1922. Ať už má v dnešních dnech stereotyp jakoukoli konotaci, dle
Lippmanna mají stereotypy v komplikovaném moderním světě nezastupitelnou roli
a napomáhají lidem se v tomto složitém prostředí lépe orientovat.16
Stereotypem se rozumí zjednodušené představy o věcech, osobách, skupinách
a institucích s tím, že tyto představy jsou připisovány všem jednotlivcům, kteří patří k dané
skupině, a bez ohledu na jejich individuální vlastnosti.17 Jiná definice stereotypy popisuje
10

HAIG, David. The Inexorable Rise of Gender and the Decline of Sex: Social Change in Academic Titles,
1945–2001. Archives of Sexual Behavior [online]. 2004, roč. 33, č. 2, s. 87-96 [cit. 2020-07-03]. Dostupné z:
https://doi.org/10.1023/B:ASEB.0000014323.56281.0d. ISSN 0004-0002. S. 87.
11
Co je to gender. Česká asociace vzdělávacích institucí [online]. [cit. 2020-07-03]. Dostupné z:
http://www.cavi.cz/gender.html
12
BABANOVÁ, Anna a Jozef MIŠKOLCI. Genderově citlivá výchova: Kde začít? Příručka pro vyučující
základních a středních škol, vydaná v rámci projektu Rovné příležitosti v pedagogické praxi. Praha: Žába na
prameni, 2007. 151 s. ISBN 978-80-239-8798-0. S. 148.
13
WEISS, Petr et al. Sexuologie. Praha: Grada Publishing, 2010. 724 s. ISBN 978-80-247-2492-8. S. 675.
14
KOMÁRKOVÁ, Olga. Genderové stereotypy v reklamních textech. Praha: Univerzita Karlova v Praze,
Filozofická fakulta, 2006. 214 s. ISBN 80-7308-148-2. S. 28-29
15
ROSS, Karen. The Handbook of Gender, Sex and Media. From Sex Roles to Social Construction and
Beyond [online]. Oxford: Wiley-Blackwell, 2012, 608 s. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z:
https://doi.org/10.1002/9781118114254.ch22. S. 258.
16
LIPPMANN, Walter. Public opinion. Přeložil Ladislav KÖPPL. 1. vyd. Praha: Portál, 2015. 334 s. ISBN
978-80-262-0939-3.
17
NOVÁK, Tomáš. O předsudcích. Brno: Doplněk, 2002. 106 s. ISBN 80-7239-119-4. S. 10.
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jako „mínění o třídách individuí, skupinách nebo objektech, která jsou v podstatě
šablonovitými způsoby vnímání a posuzování toho, k čemu se vztahují. Nejsou produktem
přímé zkušenosti individua, jsou přebírány a udržují se tradicí.“18
Stereotypy vznikají různými způsoby. Může to být na základě událostí, které jedinec
zažil, odvozením z různých mediálních obsahů nebo reflexí názorů bližních. Stereotypy se
často předávají z generace na generaci, což je jedním z důvodů, proč je změna stereotypu
tak náročným procesem. Dalším důvodem je podvědomá snaha udržet již vzniklé stereotypy
„při životě“, kdy jedinec vyhledává všemožné způsoby a okliky, jak si svou utkvělou
představu obhájit. To vede k vytváření institutu výjimek, které pak jednotlivci pomohou
vysvětlit a ospravedlnit jev, který se stereotypu nějakým způsobem vymyká. Vytvářením
těchto výjimek tak dochází nejen k udržení si daného stereotypu, ale zároveň k upevnění
přesvědčení o jeho správnosti, čímž pak není ohrožena jeho stabilita.19
Předmětem stereotypního uvažování bývají mimo jiné také muži a ženy. Genderové
stereotypy vychází z axiomu, že existují typické ženy a typičtí muži. Ženám i mužům se
připisují jejich domněle typické vlastnosti, charakteristiky a role, které nemusejí vždy
odpovídat realitě, mohou být zkreslené či zobecněné.20 Média nezřídka přisuzují mužům roli
živitele a ženě přisuzují povinnost pečovat o domácnost. Na rozdíl od konceptu genderu,
který se mění velice pomalu, genderové role mohou být proměnlivé i v rámci jedné
generace.21 Existence nepříznivých genderových stereotypů může odrazovat muže a ženy od
rozvíjení svých vlastních zájmů a dovedností a v důsledku pozměňovat jejich vlastní životní
plány. I na první pohled neškodný stereotyp ženy jako láskyplné pečovatelky může
podporovat přesvědčení, že odpovědnost za péči o děti spadá výhradně mezi povinnosti
ženy.22 Tlak na svou vlastní osobu může pociťovat z různých důvodů také muž.
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NAKONEČNÝ, Milan. Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia, 1997. 437 s. ISBN
8020006257. S. 223.
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ALLPORT, Gordon W. O povaze předsudků. Přeložil Eduard GEISSLER. Praha: Prostor, 2004. 574 s.
ISBN 80-7260-125-3. S. 200.
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Stereotypes. Gendered innovations [online]. Stanford: Stanford University, 2020 [cit. 2020-09-15].
Dostupné z: https://genderedinnovations.stanford.edu/terms/stereotypes.html
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OWEN BLAKEMORE, Judith E., BERENBAUM, Sheri A. a Lynn S. LIBEN. Gender Development. New
York: Psychology Press, 2008. 536 s. ISBN 978-1-135-07933-8. S. 7–11.
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Gender Stereopyting. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights [online]. [cit.
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1.2.3 Úskalí stereotypu
Jak již bylo zmíněno výše, stereotypy mají nenahraditelnou funkci v rámci složité
struktury sociální reality. Mimo svou nezastupitelnou úlohu však ovlivňují společnost
i negativně. Stereotypy jsou ze své podstaty iracionální, a proto jen stěží podléhají změně na
základě rozumové argumentace.23 Nebezpečnými se stávají ve chvíli, kdy přispívají
k diskriminaci určité skupiny osob.
Se stereotypy a jejich škodlivými vlivy se pojí fenomén sebenaplňujícího proroctví.
Ten označuje případ, kdy chování a činy ovlivněné očekáváním budoucích událostí
zapříčiní, že se očekávaná událost skutečně stane.24 Negativní efekt sebenaplňujícího
proroctví je označován jako Golemův efekt. Se sebenaplňujícím proroctvím se pojí koncept
hrozby stereotypu25 (anglicky stereotype threat). V tomto případě se jedná o jev, kdy si je
jedinec vědom negativní stereotypizace skupiny, se kterou se identifikuje, a toto vědomí poté
narušuje jedincovo sebevědomí a v důsledku i výkon. Vliv konceptu hrozby stereotypu byl
prokázán u řady sociálních skupin v různých oblastech, především ve výkonově
vymezených situacích. Experimenty ukázaly, že výkon jedinců ze stereotypem zatížených
skupin klesá zejména v situacích, kdy jim bylo předem naznačeno, že je od nich očekáván
horší výsledek.26 Koncept hrozby stereotypu byl do sociálních věd zaveden v roce 1995, kdy
ho ve svém článku v časopise Journal of Personality and Social Psychology jako první
popsali američtí sociální psychologové Claude Steele a Joshua Aronson. Experiment vedený
dvojicí psychologů prokázal, že model hrozby stereotypu může narušit intelektuální výkon.27
Koncept si našel jak mnoho příznivců, tak i celou řadu kritiků, kteří zpochybňují zejména
metodologii experimentu a v důsledku spolehlivost výzkumu. Jiným bodem kritiky pak byla
nemožnost odlišení konceptu hrozby stereotypu od skutečné diskriminace. 28 Nedávné
výzkumy vycházejí spíše ve prospěch a platnost daného konceptu a potvrzují, že se hrozba
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GÁLIK, Stanislav. Psychologie přesvědčování. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 95 s. ISBN 978-80-247-42472. S. 43.
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VÝROST, Josef a Ivan SLAMĚNÍK. Sociální psychologie. 2. vyd. Praha: Grada, 2008. 408 s. ISBN 97880-247-1428-8. S. 364.
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STEELE, Claude M. a Joshua ARONSON. Stereotype threat and the intellectual test performance of
African Americans. Journal of Personality and Social Psychology [online]. 1995, roč. 69, č. 5, s. 797–811
[cit. 2020-11-02]. ISSN 1939-1315. Dostupné z: https://doi.org/10.1037/0022-3514.69.5.797
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WHALEY, Arthur. L. Issues of Validity in Empirical Tests of Stereotype Threat Theory. American
Psychologist [online]. 1998, roč. 53, č. 6, s. 679–680 [cit. 2020-11-04]. Dostupné z:
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stereotypu jako jeden z faktorů podílí na snižování výkonnosti stereotypizovaných skupin
v akademických i neakademických doménách.29

1.3 Genderové stereotypy v reklamě
Jak bylo v předchozích kapitolách nastíněno, způsob, jakým jsou muži a ženy
prezentováni v médiích, v tomto případě v reklamě, má velký vliv na formování veřejného
mínění. Přestože by média mohla účinně plnit funkci strážce rovnoprávnosti a plurality rolí,
ne vždy na citlivou prezentaci genderu kladou důraz.
Reklamy mají za cíl vytvořit poptávku, přesvědčit spotřebitele o kvalitě produktu či
ho ujistit o správnosti jeho zakoupení. K dosažení vytýčeného cíle využívají inzerenti mnoha
způsobů, jedním z nejzákladnějších je charakteristika cílové skupiny, na kterou se reklamní
sdělení zaměřuje. Pro inzerenta je důležité zformulovat své poselství tak, aby mu vybraná
skupina spotřebitelů správně porozuměla. Mezi důležité atributy reklamního sdělení patří
kromě celkové estetiky díla také možná postava, která v reklamě působí. Výběrem herce či
herečky mohou reklamní tvůrci demonstrovat například to, zda se jedná o produkt určený
ženám, nebo mužům. Inzerenti ve svých reklamách mnohdy záměrně pracují s tradičními
obrazy obou pohlaví. Domnívají se, že použití genderových stereotypů usnadňuje
komunikaci s cílovým publikem a podporuje prodej jejich produktů více, než by tomu bylo
v případě použití realističtějších či nestereotypních obrazů.30
Dle Olgy Komárkové jsou stereotypní charakteristiky mužů a žen následující: s muži
je spojena rozmanitější škála rolí a jsou více profesionálně (především obchodně)
orientovaní. Mezi jejich typické vlastnosti patří bystrost, dominance, síla, soutěživost,
nezávislost, emocionální vyrovnanost a vyvinuté logické myšlení. Ve vztahu k ženám jsou
stavěni do rolí rádců, hodnotitelů a přikazovatelů. Ženy zaujímají role úspěšných kariéristek,
ovšem nezřídka vystresovaných a hysterických. Běžnými rolemi jsou dále ženy-vamp,
femme-fatale, intelektuálně jednoduché ženy či hospodyně. V roli matky bývají ženy
laskavé, moudré, pečlivé, zdrženlivé, často odkázané na pomoc mužů.31
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SMETÁČKOVÁ, Irena. Fenomén stereotype threat a jeho vliv na školní výkony. Orbis scholae [online].
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Zobrazování stereotypních rolí mužů a žen v televizních reklamách je běžným jevem
v celosvětovém měřítku. Vhled do lokálních sociálních struktur a genderových představ lze
umožnit analýzou druhu inzerovaného produktu v kombinaci postavou, se kterou je daný
produkt spojen. Stálost stereotypních ženských rolí je v západním světě viditelná například
v reklamách spojených s úklidem domácnosti. Dle řady provedených výzkumů, o kterých
budu hovořit v kapitole „Vývoj genderových rolí v reklamě“, lze dokázat dominanci
představitelek ženského pohlaví obsazovaných do reklam na produkty určené k úklidu.
Společenské vnímání žen a mužů se však neustále vyvíjí, stejně jako jejich připisované
i reálné role. Ačkoli stále existují rozdíly v profesních rolích mezi muži a ženami i nerovnost
v jejich finančním ohodnocování, zdá se, že společnost směřuje k genderově vyváženějšímu
rozdělení moci.32 V ideálním případě se bude tento trend prosazovat také v mediálním světě.
Následující kapitoly se věnují televizní reklamě, jejímu širokému zásahu
a problematice stereotypního vyobrazení genderu, zejména tradičních ženských rolí.
Hlavním tématem poslední podkapitoly je role ženy v domácnosti, její minulost, současnost
a stereotypizace.

1.3.1 Gender a reklama
Vzory a charakteristiky mužů a žen jsou lidem představovány již od jejich útlého věku.
V dětství jsou chlapcům a dívkám nabízeny rozdílné hračky a děti jsou často oblékány do
barev stereotypně spojovaných s ženským či mužským pohlavím. Starší děti pak navštěvují
kroužky, které jsou nezřídka taktéž děleny na dívčí a chlapecké. Podobným způsobem na
diváky všech věkových skupin působí i mediální obsah. Jsou to například televizní reklamy
pracující s genderovými stereotypy, které společnost již mnoho let vystavují tradiční
představě o mužství a ženství.
Střet genderu a médií lze podle Libory Oates-Indruchové pozorovat z následujících tří
perspektiv:


jak média prezentují maskulinitu a feminitu a jak se podílejí na jejich utváření,



jak média prezentují feminismus a genderovou problematiku,
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co jsou to feministická média a ostatní média, jejichž hlavní náplní jsou
genderové vztahy a příbuzná problematika; jak s těmito tématy daná média
zacházejí.33

Výběr muže či ženy do té které reklamy není náhodný. V současné době tvůrci reklam
již zcela účelně využívají vědecké poznatky o mužích a ženách. Novinkou není ani tzv.
gender marketing, jehož techniky jsou v marketingové strategii hojně využívány. Vychází
z rozdílných rolí připisovaných ženám a mužům a z poznatků o spotřebních zvyklostech
těchto segmentů. V podstatě všechna mediální sdělení „mají způsobem svého zakódování
zpravidla hluboce a neodbytně rodový charakter, obvykle odpovídající názorům
předpokládaného publika.“34

1.3.2 Výzkumy genderu v reklamě využívající sémiotickou analýzu
Výzkumy věnující se otázkám mediální prezentace žen, mužů a hodnot tradičně
spojovaných s ženstvím a mužstvím se v současné době realizují zejména na poli
feministické kritické analýzy.35 Snaží se však jít napříč různými mediálními žánry a formami
a využívat různých výzkumných přístupů. Jednou z užívaných metod analýzy dat je
sémiotická analýza.
První výzkum za pomoci sémiotické analýzy zaměřený na gender v reklamě provedl
v roce 1979 americký sociolog Erving Goffman. Předmětem výzkumu bylo vyobrazování
genderu na tištěných reklamních fotografiích. Na základě provedeného výzkumu Goffman
popsal určité opakující se znaky ritualizovaného chování:
1. Relativní velikost
Ženy jsou obecně v reklamách prezentovány vzrůstově menší než muži. Pokud má
však žena sociálně vyšší postavení, může být v tomto případě vyšší než muž. Goffman
poukazuje na to, že relativní velikost vyjadřuje sociální status.
2. Ženský dotek
Dotek ženy je v reklamách často letmý, něžný, smyslný a mnohdy není objekt zcela
uchopen. Dotek muže je zpravidla vědomější a účelnější. Ženy se dotýkají předmětů i samy
sebe častěji než muži.
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3. Funkční zařazení
Muži často vystupují v reklamách v řídící pozici. Goffman vysvětluje funkční zařazení
na spolupráci muže a ženy při dokončování úkolu. Muž obvykle přebírá „výkonnou roli“.
Pokud se však muž vyskytne v oblasti, která je typická pro ženu (například domácnost),
nehraje zde žádnou významnou roli a často jeho chování v takové situaci působí nepatřičně
a není bráno vážně.
4. Ritualizace podřízenosti
Dle Goffmana slouží ritualizace podřízenosti k demonstrování role žen pomocí
fyzické stylizace. Ženy jsou zobrazované níže než muži, často sedí či leží, usmívají se. Muži
jsou naopak četněji zachycováni ve vzpřímené pozici. Do této kategorie spadá také smích,
který podle Goffmana vyjadřuje snahu o přijetí. Úsměv, smích a související snaha o přijetí
a ocenění je častěji připisována ženám.
5. Rodina
Nejobvyklejším typem rodiny v médiích je nukleární rodina. Jsou-li rodiče v blízkosti
svých dětí, otec má tendenci udržovat si větší odstup než matka. Postavení muže dál od
rodiny může nést také znaky ochranitelství. Kromě toho existuje téměř vždy blízký vztah
mezi matkou a dcerou a mezi otcem a synem.
6. Schválený odstup
Muži se v reklamách vyskytují četněji v hlavním dění vykonávající akci. V tomto bodě
Goffman hovoří o úniku ženy ze situace pomocí emocionálních projevů. Nepřítomnost se
projevuje pomocí gest a mimiky – zakrýváním obličeje, pohledem do dálky, odvracením
zraku, pohráváním si s prsty, pozorováním muže.36
Některé z výše uvedených kategorií již nejsou v dnešním světě natolik relevantní.
Komparativní studie z roku 1991 prokázala nižší výskyt kategorií „Schválený odstup“
a „Relativní velikost“.37 Stálost Goffmanových genderových vzorů zjišťovala v roce 2006
Nicoletta Signorettiová prostřednictvím statistického měření. Poukázala na vznik nových
genderových vzorů, mezi kterými byly například ženy-kariéristky či „zženštilí“ muži. Spolu
s měnící se společností vzniky nové „moderní“ stereotypy, které dokládají, že hranice mezi
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mužstvím a ženstvím se tenčí.38 Na druhou stranu, mnoho stereotypů dodnes přetrvává
a v některých oblastech ke změně v podstatě vůbec nedošlo.39
Mezi další významné studie zabývající se genderem v reklamě se řadí sémiotické
analýzy reklamních inzerátů Keiko Tanakové Advertising Language: A Pragmatic
Approach to Advertisements in Britain and Japan40 a The Paco Man and What Is
Remembered: New Readings of a Hybrid Language41 od autorů Morrise Holbrooka
a Barbary Sternové. Sémiotickou analýzu reklamních produktů provedla i řada českých
autorů. Ti se ve svých studiích věnovali situaci v českém mediálním prostředí, v rámci které
identifikovali přetrvávající stereotypní zobrazování mužů a žen42 a ritualizované kategorie
genderu.43

1.3.3 Žena v domácnosti
Stereotypní vyobrazení ženy jako hospodyňky je běžný jev v moderní i tradiční
společnosti. V tradiční rodině byly role žen a mužů pevně dané, stejně jako se důsledně
odlišoval životní úděl ženy a úděl muže. V minulosti znamenalo toto dualistické vidění světa
rozdělení činností a nástrojů na mužské a ženské. Ženské i mužské práce měly v rodině
stejnou důležitost, protože společně zajišťovaly přežití celé rodiny. Přesto bylo tradiční
soužití obou pohlaví postaveno na nerovném vztahu, kde byl muž považován za autoritu
a hlavu rodiny.44
Po nástupu evropské renesance a humanistického universalismu se pozornost začala
upínat k postavení muže a ženy v rámci společnosti. V tomto období se začaly prosazovat
idey o univerzálních vlastnostech, právech a potřebách člověka bez rozdílu pohlaví. Zásadní
rozvoj tohoto pohledu na svět pak přinesl kapitalismus, který svým hospodářským
38
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a společenským systémem umožnil zásadní změnu ve vnímání postavení muže a ženy.45 Po
průmyslové revoluci se začala společnost uchylovat ke konceptu moderní, nukleární rodiny.
Moderní doba a buržoazie jako její vůdčí síla posílila již zaběhnuté stereotypní poměry: otec
zajišťoval rodinu ekonomicky a sociálně a žena se starala o domácnost a o děti. Claire
Renzettiová a Daniel Curran ve své knize Ženy, muži a společnost zmiňují výklad Talcotta
Parsonse, podle něhož je důvod takového rozdělení následující: „Podle našeho názoru
spočívá základní vysvětlení dělby rolí mezi biologickými pohlavími ve skutečnosti, že porod
a kojení dětí vytváří základ pro silnou vazbu mezi dítětem; ta sama pak vytváří základ pro
to, aby se muž, jsa těchto povinností zproštěn, soustředil na alternativní činnost – tedy na
zajištění živobytí“.46 Takové uzpůsobení přispívalo k existenční závislosti ženy na muži.
Domácí práce, které byly vykonávány ženami, nemohly být, na rozdíl od těch mužských
mimo domov, finančně ohodnoceny. I tento fakt přispěl k vytvoření iluze, že domácí práce
vlastně žádná práce není, přestože většina úkonů musela být, na rozdíl od současnosti,
prováděna manuálně.47
Na pultech obchodů byla k sehnání celá řada časopisů, příruček a knih určených pro
ženy, které byly plné rad a tipů, jak spravovat domácnost. V letech 1924-1942 vycházel na
území České republiky časopis přímo pro hospodyňky Hospodyňské listy. Jednalo se
o měsíčník „věnovaný praktickým zájmům žen, vedení domácnosti a životu rodinnému“.
Mimo to byla k sehnání spousta knižních titulů zabývajících se domácností, například
Hospodyňka radí z roku 1939. V publikaci Úspory v domácnosti – svazek 1 z roku 1901
autorka Zdeňka Nováková ženám radí následující: „Žena by se měla především věnovati
rodině a ne proti svým povinnostem reptat a přenášet je na druhé, což ovšem neznamená, že
by se neměla či dokonce nemohla vzdělávati a zušlechťovati s duchem času, ale to vše by
nemělo být jako první úkol, nýbrž jako výslednice povinností k domácnosti splněných.“48
Ačkoliv dnes by tento výrok pravděpodobně nebyl tak kladně přijat, v první půli minulého
století nebyl ničím výjimečným ani kontroverzním.
Od druhé poloviny 20. století je v západních kulturách zjevné, že počet pracujících žen
narůstá, odměňování žen a mužů se vyrovnává a otcové začínají trávit se svými dětmi více
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času. K tomuto posunu napomohla druhá vlna feminismu, díky níž se začalo řešit širší
spektrum problémů než v první vlně na počátku 20. století. Do popředí se tak dostává
například otázka socializace, jazyka a postavení žen v rozličných oblastech společenského
života, s níž souvisí také téma domácích prací a postavení žen v domácnosti.49 Jak na
základě své studie poukazuje Suzanne Bianchiová a kolektiv, zhruba od roku 1965 byla
patrná klesající tendence průměrné doby, kterou ženy věnovaly domácím pracím. Důvodem
byla jak vyšší míra jejich zaměstnanosti, tak i snižující se průměrný počet dětí na rodinu. U
mužů byla situace opačná – ti začali trávit péčí o domácnost více času. To lze asociovat
s příchodem nového ideálu feminity a maskulinity v 70. letech. Později, v duchu
postmodernistického chápání rodiny, se v západní společnosti začínají stírat některé kulturní
rozdíly mezi pohlavími. V 90. letech byli například muži odpovědní až za třetinu domácích
prací. Posléze se svižný vývoj v tomto směru začíná zpomalovat.50
Příchod 2. tisíciletí s sebou nepřinesl mnoho výrazných změn v oblasti dělby domácích
prací mezi muže a ženu. Od druhé poloviny 90. let lze hovořit o stálé, avšak velice mírné
proměně. Podle výzkumu IPSS z roku 2002 ženy z většiny států Evropské unie věnovaly
úklidu týdně dvakrát až třikrát více času než muži.51 Výzkum IPSS byl znovu zopakován
v roce 2012. Dle novějších výsledků šetření strávily ženy úklidem domácnosti dvakrát více
času než muži.52 Studie také poskytla detailnější pohled do dané situace v rámci českých
domácností: „V českých rodinách převažuje semitradiční rozdělení domácích prací, kdy
většinu domácí práce vykonává obvykle žena a partner jí „pomáhá“. […] Srovnání rozdělení
domácích činností mezi lety 2002 a 2012 ukazuje, že rozdělení domácích prací, zejména
úklidu a vaření, zůstává stabilní. Jedinou ze sledovaných činností, do které se v roce 2012
ve srovnání s rokem 2002 více zapojují muži, jsou nákupy.“53
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Odpovědnost za nákup produktů určených k úklidu domácnosti do značné míry odráží
to, kdo v domácnosti úklid provádí. Podle studie vedené v roce 2016 výzkumnou
a analytickou společností Nielsen, která se zaměřuje na výzkum globálního spotřebitelského
trhu, více než polovina (51 %) respondentů z různých států světa uvedla, že většinu čisticích
prostředků nakupuje žena. Téměř čtvrtina (23 %) uvedla, že jde o sdílenou odpovědnost, a o
něco méně (21 %) uvedlo, že za většinu nákupů odpovídá muž. „Představa, že domácí práce
jsou vykonávány pouze ženami, je nepřesná,“ uvedla v rámci studie za společnost Nielsen
Sarah Petersová. „Žena zůstává klíčovým účastníkem procesu úklidu v mnoha
domácnostech, ale jelikož čím dál více mužů hraje na poli domácích prací aktivní roli, musí
marketingové strategie odrážet tento vyváženější přístup – od inovací produktů po
marketingová sdělení. To bude vyžadovat hlubší pochopení toho, jak každé pohlaví k úklidu
přistupuje a kde mohou existovat mezery v současných nabídkách.“54
Stereotyp ženy v domácnosti se zdá být rozšířený po celém světě. V některých
kulturách lze v současné době zaznamenat od tohoto fenoménu mírný odklon, v jiných má
tento tradiční model stále pevné základy. Následující kapitola se bude věnovat právě vývoji
genderových rolí v reklamě. Bude tak možné zhodnotit, nakolik reklamní průmysl kopíruje
skutečný stav ve společnosti, zda je iniciátorem změny a zda reaguje na trendy související
s vývojem genderových rolí dostatečně a včas.

1.4 Vývoj genderových rolí v reklamě
Typické role mužů a žen v reklamách, jejich vzhled a povaha nejsou nahodile
vymýšleny kreativci v reklamních agenturách. Genderově stereotypní stylizace zástupců
obou pohlaví souvisí s celospolečensky uznávanými modely. Tyto modely se proměňují
v čase a prostoru a za posledních 50 let se škála rolí žen i mužů mnohonásobně rozšířila.
Žena již není zobrazována téměř výhradně jen v domácím prostředí, jak tomu bylo dříve, ale
vystupuje v mnoha dalších pozicích. To samé platí o mužích, kteří už nepředstavují
v reklamě jen ty silné, dominantní a cílevědomé typy. Již několik let lze zaznamenat
i vzestup v užívání nestereotypních či dokonce inverzních genderových rolí.55
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V následujících podkapitolách bude nastíněn vývoj vyobrazování zástupců obou
pohlaví v reklamě. Pozornost bude věnována reklamám již z počátku 20. století, kdy se
jednalo převážně o tištěnou novinovou inzerci. Naopak poslední podkapitola popíše
současné trendy se zaměřením na televizní produkci. Zvláštní pozornost bude věnována
reklamám propagujícím produkty určené k péči o domácnost a s nimi spojenému obrazu
domácích prací v reklamě.

1.4.1 Domácnost jako ženský monopol
Reklama na počátku 20. století si podobně jako dnes zakládala na co nejúčinnější
marketingové strategii. Výrobně orientovaný marketing spojovaný s koncem 19. století se
postupně proměňoval na marketing orientovaný na prodej. Stalo se tak v prvních dvou
desetiletí 20. století, kdy se začaly tvořit první přebytky zboží. Výrobci se začali zajímat
nejen o prodejní strategie a trendy, ale také o potřeby a přání zákazníků a zákaznic. Role
ženy byla na poli konzumu dominantní, což dokládá například příručka o reklamě z roku
1909: „První otázka, kterou si položíme, zní, koho na sebe a své zboží chceme upozornit.
Ve většině obchodů jsou dámy hlavním jádrem nakupujících, a také celá řada obchodníků
závodí ve spekulaci, jak je získati. Dámy zvláště vůči reklamě solidní jsou bezmocné; ovšem
neradíme nikomu je zklamat. [...] Získejte dámy a máte vyhráno. Dámy zvláště koupím
příležitostným nedovedou odolat: maličkost laciná svádí je ke koupi vážnějších potřeb, ba
ony jsou s to kupovati i bez potřeby okamžité, shledají-li, že kupují lacino.“56 Z dobových
reklam lze usuzovat, že hlavní cílovou skupinou bývaly ženy, které v daném období častěji
zajišťovaly chod domácnosti včetně nákupů. Reklamy, které cílily na ženské publikum, se
mnohdy zaměřovaly na produkty denní spotřeby, kosmetické přípravky i na výdobytky
šetřící čas při úklidu domácnosti.57 Právě péče o domácnost byla hlavní ženskou doménou,
téměř monopolem. S ohledem na tehdejší sociální strukturu je tedy pochopitelné, že to byly
právě ženy, které byly prostřednictvím reklam nepřímo vybízeny k pečlivé správě domova.
Co se týká mužů v reklamě na úklidové a jiné produkty spojené s domácností, ti bývali
v období první poloviny 20. století prezentováni jako nezúčastnění živitelé rodiny58
a v tomto typu reklam se jim nedostávalo významného prostoru.
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Společně s technologickým vývojem se v duchu moderní doby objevují nové reklamní
prostředky a kanály. Tištěné reklamní letáky, plakáty a inzerce v novinách jsou doplněny
o reklamy audiovizuální. Před rozšířením televizního vysílání byly filmové reklamy publiku
přehrávány v biografech. Již ve 30. letech 20. století bylo k vidění mnoho reklamních spotů
na nejrůznější produkty a služby. Z roku 1932 pochází česká animovaná reklama Bílý jelen,
která propaguje Schichtovo mýdlo na praní. Ve čtyřminutovém reklamním spotu lze vidět
ženu peroucí prádlo na valše. „Nedaří se jí zbavit špíny, která v podobě čertíků vesele dovádí
na prádle. Na pomoc pradleně přiběhne bílý jelen, který jí předá kostku Schichtova mýdla
s jelenem. Oživlá kostka mýdla zneškodní všechny čertíky a prádlo se tak stane opět čistým
a bílým.“59 Jiná reklama z téhož roku nazvaná Budoucí hospodyňka zachycuje malé děvče,
jak si doma hraje. Když se jeho matka vrátí z nákupu, hledá děvče v nákupní tašce sladkosti.
Místo nich však nalezne kostky mýdla firmy Otta-Rakovník. Matka dívce vysvětlí, že jedno
mýdlo je toaletní, druhé holicí, další se používá na vyvářku prádla a poslední je mýdlo
terpentýnové.60 Za zmínku stojí také reklamy z rukou režisérské dvojice Ireny a Karla
Dodalových. Roku 1935 zrežírovali reklamu na domácí spotřebiče ČKD Elektro-Praga
s názvem Maminčin výlet do nebe. O dva roky později svou reklamou na terpentýnové mýdlo
s názvem Hra bublinek překvapili diváky barevnou animovanou grafikou.61
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Obrázek 1 – Maminčin výlet do nebe, 1935 (Filmový přehled, 2018©)
Ne všechny reklamy spojené s úklidem domácnosti však ukazovaly pouze ženu.
Výjimka potvrzující pravidlo je například již zmiňovaná reklama Hra bublinek, která pracuje
s mužským elementem v podobě vypravěče a žena není ve vztahu k produktu nijakým
způsobem zmiňována. V jiné reklamě z roku 1931 zase pomáhá při praní a věšení prádla
celá rodina.62
Úspěšně se vyvíjejícímu reklamnímu průmyslu zabránila v dalším rozvoji druhá
světová válka, která zastavila veškerý pokrok v této oblasti. Na svůj minulý úspěch se
československé reklamě podařilo navázat víceméně ihned po jejím skončení. Reklamní
tvorba se však dále rozvíjela jen do roku 1948. S příchodem centrálně plánovaného systému
se reklamní aktivity snížily na minimum. Špatná hospodářská situace měla za následek
výrazné šetření na veškerých materiálech souvisejících s propagací zboží, ať už se jednalo
o formu tištěnou či o filmovou reklamní tvorbu. Obrat pak nastal s příchodem 60. let.63

1.4.2 Druhá vlna feminismu a iluze o změně
Reklama v 60. letech získala nový rozměr zejména díky zavedení televizního vysílání.
S rychlým rozvojem reklamy a analogových mediálních nosičů se začala hlouběji zkoumat
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motivace a postoje, na kterých závisí úspěch komerční marketingové komunikace.64 Trendy
v reklamním průmyslu a s nimi související vyobrazování genderu se začalo stávat častějším
předmětem akademického zkoumání.
Změna mediálního obrazu ženy byla v západních zemích jedním z hlavních cílů
ženského hnutí na počátku 60. let 20. století. Úsilí bylo zaměřeno na zvyšování povědomí
o ženách prezentovaných v jazykových vzorcích, učebnicích, časopisech, reklamě
a televizních programech. Typicky se ženy objevovaly ve stereotypních rolích „hloupá
blondýna“, sexuální objekt nebo oběť. Když byly ženy vyobrazovány v pozitivním světle,
byly vždy v roli matky nebo ženy v domácnosti. Obecně se jednalo o pasivní, závislou
a často hloupou osobu.65 Seznam stereotypních rolí doplnila a rozšířila Národní organizace
žen (N.O.W.), když v roce 1972 popsala způsoby, jakými reklama podporuje nerovné
postavení žen ve společnosti. Podle N.O.W. ženy v tehdejších reklamách vystupovaly
nejčastěji jako hloupé a nekompetentní, jako nejisté, obvykle v roli manželky, matky,
milenky či hospodyňky. Dále byla postava ženy užívána jako dekorace – nesloužila žádné
funkci kromě dekorativního objektu. N.O.W. udává, že reklamy zpravidla pracovaly se
stereotypními ženskými rolemi, a to jak z profesního, tak sexuálního hlediska. Některé
reklamy se také snažily využít ženského hnutí.66
Od roku 1977 vychází ve Spojených státech amerických magazín Media & Values,
který se zabývá širokou škálou témat dotýkajících se médií. V roce 1977 bylo vydáno číslo
zaměřující se na stereotypy v médiích. Jeden z článků poukazuje na přetrvávající
nerelevantní genderové stereotypy a předkládá možnosti, jak se ze stereotypního smýšlení
vymanit. „Zbavit se zažitých stereotypů není snadné. Jedním z prvních kroků je rozpoznání
a prozkoumání toho, v co společnost věřila, v co věří nyní, a toho, co předpovídá
budoucnost. Je třeba tyto záležitosti analyzovat systematicky a podle konkrétního publika,
které je pro nás důležité, např.: vysokoškolští studenti, duchovenstvo, svobodné kariérně
zaměřené matky, atd.“67
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Jak je z výše představených výzkumů patrné, mediální prezentace mužů nebyla příliš
častým předmětem společenské diskuze. Přesto lze dohledat studie věnující se komparaci
obou pohlaví v tehdejší reklamní produkci. Studie z roku 1975 hovoří o častější prezentaci
mužů v ústředních rolích televizních reklam, v rolích autorit a nezávislých postav
v profesním prostředí. V porovnání se ženami muži častěji argumentovali. Naopak ženy byly
ve větší míře obsazovány do reklam na produkty spojené s péčí o domácnost.68 Výsledky
jiného výzkumu vedeného v roce 1985 naznačují, že se ženy v reklamách objevovaly méně
často než muži, zřídkakdy zastávaly hlavní role, byly ve srovnání s muži mladší, méně
dominantní (kromě dominance na základě sexuální přitažlivosti) a více se zapojovaly do
činností spojených s chodem domácnosti. Na druhé straně muži byli vyobrazováni jako
silnější, někdy násilnější a samostatnější.69 Tyto výzkumy ukazují, že navzdory činnosti
ženského hnutí byly genderové role v televizních reklamách stále primárně zobrazovány
stereotypně.

1.4.3 Zrod nového otcovství
S 80. léty 20. století přichází zlatý věk televizní reklamy a také vrchol klasického
marketingu. Do všeobecného povědomí se dostává termín segmentace trhu, tedy metoda
marketingového řízení, při které se analyzuje struktura trhu.70 Jedním z nejzásadnějších
segmentačních faktorů je pohlaví. Genderovou segmentaci lze využít při plánování a tvorbě
nejrůznějších reklamních sdělení.
Vedle rychle se vyvíjejícího reklamního průmyslu nastávají také dílčí změny v rámci
rodiny. Již v 70. letech se začíná definovat tzv. nové otcovství, které představuje ideál muže
jako rovnocenného partnera své ženy ve vztahu k výchově potomků a péči o domácnost.71
K promítnutí takového modelu muže do reklamní tvorby však došlo pouze ve velmi malé
míře.72
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Mužům a jejich mediální prezentaci se v roce 1989 věnuje celé jedno vydání periodika
Media & Values. Ve článku „How do Media Images of Men Affect Our Lives?“ se lze
seznámit s tehdejším svědectvím o mužství: „Statečnost, dobrodružství, schopnost
racionálně myslet, být silný – to všechno jsou „mužské“ rysy, které jsou obvykle mediálně
podporovány. Patří mezi ně také schopnost samostatně myslet a převzít iniciativu. Příkladem
reklam podporujících toto chování je silný, tichý muž z Marlboro reklamy nebo také
vojenské reklamy, které říkají mladým mužům, aby byli „všechno, čím můžou být“.73 Po
vizuální stránce byli do reklam v tomtéž období vybíráni zejména svalnatí muži, což se stalo
ústředním bodem kritiky shrnuté ve článku „YOUTH: Media Models Say Muscles Make
Men“, který je také k nalezení ve 48. vydání časopisu Media & Values.74 Řada autorů se
v 80. letech zabývala také tím, jak muži v médiích vyobrazováni nejsou. Dle autorů Jane
Brownové a Kennetha Campbella byli muži jen zřídkakdy vyobrazováni při výkonu
domácích prací.75 Obvykle byli muži v médiích prezentováni jako nekompetentní a bez
zájmu o domácnost, vaření či péči o dítě. Každou sezónu se v nových reklamách nacházelo
několik mužských postav, které byly vykresleny jako groteskně neschopné, pokud šlo
o úkony související s výchovou dětí či péčí o domácnost, což může podporovat existenci
stereotypu muže jako bezstarostného člověka nezúčastněného v rodinném životě.76
Pozitivní posun ve vývoji ženských a mužských rolí byl zaznamenán ve studii vedené
Danielem Bretlem a Joanne Cantorovou v roce 1988. Závěry výzkumu naznačovaly
vyrovnávající se poměr mužů a žen účinkujících v ústředních rolích reklamních spotů a také
v argumentaci, ve které dříve dominovali výhradně muži. Stagnující vývoj byl popsán
v oblasti genderu a profesních rolí; 21 % mužů bylo zobrazeno na vysokých pracovních
pozicích, u žen činilo zastoupení na takovýchto postech pouze 11 %. Bez zaměstnání pak
bylo zobrazeno 80 % žen a 65 % mužů.77 S produkty určenými k péči o domácnost bylo
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nadále spojováno více ženských než mužských postav, přestože se od roku 1978 do roku
1988 několik zásadních změn odehrálo. Dle Lynn Lovdalové se počet žen v televizních
reklamách spojených s úklidovými produkty snížil z 86 % na 55 % a počet žen
prezentovaných v domácím prostředí se během těchto 10 let snížil ze 76 % na 64 %.78
Obecně se období 80. a 90. let 20. století vyznačuje důrazem na materiální blahobyt
a ekonomický rozvoj. V souvislosti s uvolněnějším životním stylem v západním světě došlo
k rozmachu jistého kulturního fenoménu: nahého těla. Odkrytému lidskému tělu a erotické
tematice se začalo dostávat v reklamní produkci velkého prostoru. Vzhled byl prezentován
jako rozhodující faktor úspěchu a popularity, a to především u ženy. Paralelně lze
zaznamenat vliv feminismu, který protlačuje principy ženského sebevědomí a ženských
ambicí. Zároveň dochází na televizních obrazovkách k rozvoji i jiných ženských rolí, než je
jen tradiční trojrole manželka – matka – žena v domácnosti.79 V reklamách si recipient může
všimnout úspěšných manažerek, právniček nebo lékařek. Určitý posun v pohledu na ženu
shrnul ve své knize Jan Zeman: „V roce 1971 zpívala žena v domácnosti, že kupuje whisky
Johnnie Walker muži, kterému patří. V roce 1989 se žena z reklamy protahuje na pláži
a volá, ať jí tu whisky někdo přinese.“80

1.4.4 Postmoderní rodina
Přelom 20. a 21. století je symbolem velkého rozvoje internetové reklamy. V prostředí
internetu se reklamním tvůrcům začínají naskýtat nové možnosti a příležitosti, které jsou
posléze vznikem nejznámějších sociálních sítí dále rozvíjeny. Lze však vyvrátit domněnky
o strmě klesající oblibě televize. Jak vyplynulo z výzkumu mediální agentury Zenith,
televize stále zůstává největším globálním médiem, jehož sledováním strávili lidé z 57 zemí
světa v roce 2019 v průměru 167 minut denně – nejvíce ze všech sledovaných mediatypů.81
Co se týká rodinného života, lze v posledních dekádách zaznamenat přechod ke
koncepci tzv. „postmoderní rodiny“, která se vyznačuje nejasnými normami určujícími
mužskou a ženskou interakci; patriarchální podřízenost mizí a důraz je kladen na emoční
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potřeby a individualizaci.82 Dílčí nuance se objevují i v oblasti reklamy a genderu, nelze ale
hovořit o výrazných změnách.
Adrian Furnham a Stephanie Paltzerová provedli metaanalýzu 30 studií mediálního
obrazu ženy a muže. Zkoumané studie provedené během let 2000 až 2008 a zahrnující
dohromady více než 8000 televizních reklam ukázaly, že to byli stále muži, kteří
představovali většinu reklamních narátorů. Ženy byly častěji prezentovány jako mladší
a atraktivnější a vícekrát vystupovaly jako uživatelky produktů, zatímco muži byli stavěni
do rolí moudrých odborníků. Muži ve srovnání s ženami uváděli více faktických argumentů
o produktu či značce. Tělové, domácí a potravinářské výrobky byly více spojovány
s ženskými postavami, zatímco automobilové, sportovní a alkoholické výrobky byly
spojovány spíše s herci mužského pohlaví. Ženy byly četněji zobrazovány s dětmi v pozadí
a ve srovnání s muži se ženy častěji nacházely v prostředí domova.83 Podobné údaje přinesl
výzkum vedený v Koreji v roce 2005. Ženy i muži byli na televizních obrazovkách k vidění
především v tradičních stereotypních rolích a 37 % všech žen z analyzovaných reklam bylo
v roli

hospodyně.

Příznivý vývoj

byl

spatřen

v argumentaci,

ve které došlo

k poměrnému vyrovnání počtu zástupců obou pohlaví, a zajímavým zjištěním byla také
převaha žen v ústředních rolích – ženy tvořily téměř 58% většinu.84
K dalším pozitivním zjištěním došli autoři studie provedené v roce 2006, ve které se
předmětem zájmu staly přímo domácí práce zobrazené v televizní reklamě. Dle výsledků
prováděly mužské postavy ze zkoumaného vzorku reklam více domácích prací tradičně
přidělovaných ženám než domácích prací tradičně přidělovaných mužům. Činnosti spojené
s úklidem domácnosti byly vykonávány z 66 % ženami, z 34 % muži. Ačkoliv čísla značí
příznivý vývoj, autoři studie upozorňují na způsob, jakým je muž při vykonávání domácích
prací zobrazen. Pokud daný muž v reklamě svou aktivitou způsobil obrovský nepořádek či
pokazil jídlo, nejedná se o pozitivní zobrazení, neboť takové zobrazení neúspěchů mužských
postav představuje stereotypní pohled na mužské genderové role.85
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V prostředí české reklamy zpracovala společnost TSN Factum v roce 2003 pro
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky výzkum zaměřený na ženy v médiích
a reklamách. V hlavních zjištěních svého výzkumu uvádí, že „jak v médiích, tak i ve
společnosti přetrvává prezentace ženy v tradičních rolích a činnostech, za které lze
považovat sexuální vztah, rození a výchovu dětí, starost o rodinu, péči o domácnost
a podobně. S tradičními ženskými rolemi a vlastnostmi cíleně pracuje i reklama, ve které
slouží jako prostředek upoutání zájmu u vytipované cílové skupiny“. Uvádí, že „žena je pro
reklamu poměrně tvárným materiálem a reklamní agentury toho někdy zneužívají“.86
Z aktuálnějších studií lze zmínit výzkum týkající se problematiky zobrazování
genderových rolí v reklamě z roku 2016. Analyzováno bylo 13 zemí ze tří různých
kontinentů. Ukázalo se, že některé státy, alespoň co se týká reklamní produkce, nyní více
inklinovaly k rovnému přístupu k genderovým rolím, než tomu bylo v minulosti. Mezi
takové státy patřila Velká Británie, jejíž reklamní sdělení zobrazovala stejný poměr mužů
a žen v hlavních rolích, v rolích vypravěčů a postav zasazených do domácího prostředí.
Obdobně tomu bylo ve Spojených státech amerických, kde byl přibližně stejný počet mužů
a žen zobrazen doma a též rovnoměrné genderové zastoupení panovalo při prezentování
profesních rolí na pracovišti. Naproti tomu v reklamách v německém televizním vysílání
bylo identifikováno užívání velmi tradičních genderových rolí, a to u téměř všech
zkoumaných proměnných. Ve všech zemích kromě Japonska lze potvrdit souvislost mezi
hlavní postavou ženského pohlaví a inzerovanými produkty typu toaletních potřeb,
kosmetických výrobků a čisticích prostředků. Autoři studie dochází k závěru, že genderové
stereotypy v televizní reklamě lze nalézt po celém světě nezávisle na stavu rovnosti žen
a mužů v konkrétní zemi. Z toho vyplývá, že progresivnější země nemusí nutně zobrazovat
ženy v televizní reklamě – z hlediska rovnosti žen a mužů – progresivnějšími způsoby.87
Stručný nástin vývoje vyobrazování genderu v reklamě za posledních více než 100 let
naznačuje, že reklamní průmysl není ke změnám ve společnosti imunní a jak se zdá, dělá
kroky správným směrem. Dle nové studie z roku 2020 se pouze jedna čtvrtina britských žen
cítí být pod tlakem stereotypy zatížených reklam. Zlepšení je patrné při porovnání s rokem
2017, kdy až polovina respondentek uvedla, že si uvědomuje tlak reklam působící na chování
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a vzhled žen. Celkově si čtvrtina britské populace myslí, že vnímání žen ve společnosti i v
reklamách se za poslední tři roky změnilo k lepšímu.88
Dílčí úspěch je potřeba nadále rozvíjet. Změna celospolečensky zakořeněných představ
a stereotypů je problematická a její mediální reflexe je mnohdy nedostatečná a opožděná. O
změnu prezentace stereotypních genderových rolí v médiích se z velké části zasadila
feministická kritika médií, která již řadu desítek let usiluje o rovnoprávnost pohlaví na
mnoha různých frontách.

1.5 Kritika stereotypního vyobrazování
Nepružnost stereotypního myšlení, která je zmíněna v předchozí kapitole, je jedním
z důvodů, proč má stereotyp často negativní konotaci. Kritiků z řad celosvětově uznávaných
akademiků, umělců i společností je mnoho.
Již v roce 1979 vznikl ve Spojených státech amerických dokument Killing us softly,
který pojednává o vyobrazování žen v reklamách a o účincích, které by dané vyobrazování
mohlo mít na sebepojetí žen. Snímek byl několikrát revidován na základě soudobého
společenského klimatu. Poslední verze vznikla v roce 2010 a stejně jako díly předchozí,
i tato zkoumá především genderové stereotypy a objektivizaci ženského těla. Nově však
vyzývá mladé lidi ke zpochybňování tradičních genderových norem a ke kritickému
uvažování o populární kultuře a jejím vztahu k sexismu, poruchám příjmu potravy
a genderovému násilí.89
Dalším snímkem, který se problematice genderu a reklamy věnuje, je krátký dokument
10 from 50 with Lindsey Clay, který diváky provází vývojem ženské postavy v reklamních
spotech. První ukázané reklamy pochází z 60. let minulého století, kdy byly ženy
v reklamách téměř výhradně vyobrazovány jako hospodyňky pečující o domácnost
a propagující produkt spojený s úklidem či vařením. V ukázkách reklamních produktů z 80.
let se autorka dokumentu zaměřuje na reklamy, které byly v daném období výjimečné až
revoluční a prezentovaly ženy v nejrozmanitějších rolích. V soudobých reklamách lze
identifikovat jakýsi odklon od stereotypní stylizace žen do hospodyněk či sexuálních
objektů, nelze ale hovořit o zániku těchto tradičních prezentací. Lindsey Clay mimo jiné
88
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kritizuje fenomén hodnocení žen pouze na základě jejich vzhledu. Určité pozornosti se
v dokumentu

dostává

i jiným

mediálně

stereotypizovaným

skupinám,

například

handicapovaným. Autorka se ztotožňuje s myšlenkou, že by média měla převzít plnou
zodpovědnost za obsah, který šíří, a uvědomit si dopad své činnosti na celou společnost.90
V České

republice

došlo

podle

Olgy

Komárkové

k reflexi

genderových

a feministických studií s relativním zpožděním. V 90. letech 20. století však i zde lze
zaznamenat zvětšující se zájem zejména odborné veřejnosti o tuto problematiku a snahu
vtisknout jí seriózní vědecký charakter.91 K tomu, že se genderová studia stala
respektovaným multidisciplinárním vědeckým oborem, přispělo výzkumné oddělení Gender
& sociologie při Sociologickém ústavu Akademie věd České republiky i studijní programy
zaměřené na problematiku genderu při Karlově univerzitě v Praze a Masarykově univerzitě
v Brně.
Stereotypním vyobrazováním genderu v médiích se v České republice zabývá
například občanské sdružení Nesehnutí, které v letech 2008-2018 organizovalo anketu
o nejvíce sexistickou tištěnou, internetovou nebo televizní reklamu v České republice. Cílem
soutěže o anticenu nazvanou Sexistické prasátečko bylo mimo jiné poukázat na zneužívání
genderových stereotypů v reklamě a zobrazování mužů a žen v reklamách diskriminujícím
způsobem. Anketě se dostalo značné popularity mezi širokou veřejností. O rovnost žen
a mužů se v České republice zasazují také nevládní neziskové organizace Gender Studies,
Otevřená Společnost či Genderové informační centrum Nora. Podobné organizace
a projekty vznikají také za hranicemi České republiky. Již od roku 2016 vyhlašuje britská
televizní stanice Channel 4 soutěž o nejlepší televizní reklamu podporující rozmanitost
různých komunit v reklamě. V roce 2019 společnost zveřejnila výzkum, který uvedl, že
hlavním problémem u reklam zaměřených na ženy není nízká úroveň jejich zastoupení,
nýbrž role, jež ženy v reklamách hrají. První zjištění ukázalo, že z 1000 nejsledovanějších
televizních reklam za období čtyř týdnů více než 40 % zobrazovalo ženy ve stereotypní roli
„ženy v domácnosti“.92 Cílem této soutěže je motivovat reklamní tvůrce a značky k vyšší
produkci reklamních kampaní obsahujících postavy v nestereotypních rolích a povzbudit
širší inkluzivní myšlení v rámci tvůrčího procesu kampaní. Velká Británie je také zemí, ve
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které vznikl v roce 2018 projekt nazvaný Unstereotype Alliance. Jeho cílem je potírání
genderové zaujatosti v reklamě. Unstereotype Alliance ve spolupráci s 28 předními
britskými marketingovými agenturami usiluje o pozitivní změny ve společenském prostředí
právě pomocí reklam. Mezi členy aliance patří značky jako Google, Microsoft, Facebook,
Procter & Gamble a mnoho dalších.93

1.6 Právní a etický rámec reklamy
Reklamní průmysl je rychle se rozvíjející odvětví, které nelze ponechat bez jakýchkoli
legislativních opatření. Reklama musí splňovat určité normy a naopak nesmí ve své formě
či obsahu obsahovat nedovolené prvky. Pravidla, kterých jsou inzerenti povinni se při tvorbě
reklamy držet, se stát od státu liší dle historických, společenských a legislativních podmínek.
V následujících podkapitolách budou uvedeny základní legislativní dokumenty, které
ovlivňují tvorbu reklamních sdělení v České republice i v rámci Evropské unie.

1.6.1 Současná reklamní legislativa a etika
Reklamu v českých médiích reguluje svými ustanoveními a doporučeními řada
tuzemských, evropských i mezinárodních organizací. Zásadním regulujícím dokumentem je
v České republice Zákon o regulaci reklamy z roku 1995. Zákon udává následující:
„Reklama nesmí být klamavá, skrytá, podprahová či v rozporu s dobrými mravy. Nesmí
podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku,
jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí.“94 Tato právní norma je
doplněna Zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání z roku 2001.95 Oba
tyto zákony do svých znění zapracovávají příslušné předpisy Evropské unie. Dále v České
republice dohlíží na reklamu například Rada pro televizní a rozhlasové vysílání,
Ministerstvo zdravotnictví nebo živnostenské úřady.
Pro Českou republiku jako členskou zemi Evropské unie je zavazující například
Směrnice o audiovizuálních mediálních službách (Směrnice 2007/65/ES), ve které se
v kapitole IIA stanovuje, že „audiovizuální obchodní sdělení nesmějí narušovat lidskou
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důstojnost a obsahovat nebo podporovat diskriminaci z důvodu pohlaví, rasy či etnického
původu, národnosti, náboženského vyznání či přesvědčení, zdravotního postižení, věku či
sexuální orientace“.96 Společensky zodpovědnou reklamu formuje také Mezinárodní
obchodní komora sídlící v Paříži. V pravidelných intervalech vydává instrukce o regulacích
reklamy, které se po následném schválení v jednotlivých státech stávají součástí tamních
etických norem. V České republice dohlíží na dodržování těchto mezinárodních instrukcí
Rada pro reklamu.97 Ta byla založena roku 1994 po vzoru dalších evropských států jako
první východoevropská organizace podporující samoregulaci reklamy. Cílem Rady pro
reklamu je dosažení čestné, legální, slušné a pravdivé reklamy na území České republiky.
Rada pro reklamu vydala Etický kodex reklamy, jež doplňuje českou legislativu zejména
o etické podmínky reklamy.
Jak bylo nastíněno výše, určitou měrou se reklamní průmysl reguluje sám pomocí
samoregulačních opatření. Princip samoregulace reklamy je prosazován jak řídícími orgány
Evropské unie, které fungují také jako zdroj nových zákonů upravujících činnost reklamy,
tak je upřednostňován i ze strany českého reklamního průmyslu. Důvodem je jakýsi
kompromis mezi nutnou kontrolou mediálních obsahů a svobodou samotných médií.98

1.6.2 Etická reklama a rovné postavení mužů a žen v reklamě
Česká republika se zavázala dodržovat genderovou rovnost, která je explicitně
zahrnuta mezi základními cíli politiky Evropské unie.99 Významnými mezinárodními
dokumenty v oblasti rovnosti pohlaví jsou Úmluva OSN o odstranění všech forem
diskriminace žen z roku 1979100 a Pekingská deklarace a akční platforma z roku 1995, která
nemá závazný charakter, avšak má silnou mezinárodní relevanci. Právě Pekingská akční
platforma označila problematiku žen a médií za jednu z dvanácti kritických, znepokojujících
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oblastí. Jedním ze strategických cílů Pekingské akční platformy je podporovat vyvážené
a nestereotypní zobrazování žen mimo jiné také v reklamních sděleních.101
Téma genderové problematiky přímo v oblasti médií bylo zahrnuto do návrhu usnesení
Evropského parlamentu o rovnosti žen a mužů v odvětví médií v EU (2017/2210(INI))
přijatého Evropským parlamentem v roce 2018. Hovoří o nutnosti odbourávat genderové
stereotypy ve společnosti a zaměřuje se na mediální prezentaci, „jež může být odrazem
nerovného zastoupení žen a mužů v různých kontextech, včetně kontextu politického,
ekonomického, sociálního, akademického, náboženského, kulturního a sportovního, kdy se
muži objevují především v aktivních sociálních úlohách a ženám jsou vymezeny pasivnější
role“.102 Usnesení bylo vypracováno Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví, který byl na
půdě Evropského parlamentu trvale zřízen roku 1984. Dále se o rovnost žen a mužů zasazuje
v celounijním měřítku Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) a Evropská ženská
lobby (EWL).
Dlouholeté úsilí o rovnoprávnější postavení žen a mužů se postupně promítá
v legislativě různých států. Ve Velké Británii vešel v červnu roku 2019 v platnost zákon
o zákazu využívání škodlivých genderových stereotypů v reklamě, který svou podstatou
navázal na obdobná legislativní nařízení vydaná jinými státy. Lze zmínit například Norsko,
které již v roce 1978 přijalo Zákon o rovnosti žen a mužů, jehož jedním z cílů je zabývat se
mediálním zobrazováním genderových rolí a charakteristik, které jsou zaujaté nebo hanlivé.
Zákon mimo jiné říká, že určujícím faktorem není to, co reklama vyjadřuje izolovaně, nýbrž
jak je vnímána širokou veřejností s ohledem na rozšířené vnímání genderových rolí.103
Obdobným způsobem je reklama regulována také ve Španělsku, kde je legislativně zakázáno
užívání obrazu ženy ponižujícím nebo diskriminujícím způsobem, a to buď nevhodnou
prezentací ženského těla, nebo pomocí obrazu stereotypního chování.104 V roce 2015 byla
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ve Španělsku zakázána reklama na čisticí prostředek, protože zobrazovala pouze uklízející
ženy.105
V českém politickém odvětví je genderová problematika zabezpečena například
Radou vlády pro rovné příležitosti žen a mužů fungující jako poradní orgán vlády od roku
2001. Pokud se však hovoří o reklamním průmyslu, česká legislativa ani Etický kodex
reklamy v současné době žádnými zvláštními ustanoveními sexistické či stereotypní
vyobrazování žen a mužů neošetřují.
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2 METODOLOGICKÁ ČÁST
2.1 Cíl výzkumu a výzkumné otázky
Cílem mé diplomové práce je pomocí sémiotické analýzy odpovědět na hlavní
výzkumnou otázku a dvě vedlejší výzkumné otázky. Obecně se práce věnuje konstrukci
genderu v médiích, ale jelikož se jedná o velice široké téma, zaměřila jsem se na
vyobrazování žen a mužů v televizních reklamách na úklidové produkty. Pokouším se zjistit,
jak jsou v reklamách tohoto typu prezentované domácí práce z genderové perspektivy a jaké
jsou hlavní sémiotické aspekty takových reklam.
V souvislosti se zvoleným zaměřením práce jsem stanovila následující hlavní
výzkumnou otázku a dvě vedlejší výzkumné otázky:
HVO: Jaké jsou sémiotické aspekty televizní reklamy na úklidové produkty a jak
vypovídají o genderových vztazích?
VVO1: Jak současná reklama na úklidové prostředky pracuje s genderovými
stereotypy?
VVO2: Jaký je vývoj reklam tohoto typu s ohledem na reprezentace genderu během
posledních 20 let?
V analytické části práce zkoumám takové televizní reklamy, které jsou v souladu
s kritérii detailněji popsanými v podkapitole „Vymezení analytického vzorku“. Ústřední
metodou analýzy dat je sémiotická analýza audiovizuálních inzercí. Závěry posléze
interpretuji v souvislostech dle principů hermeneutiky. Dále oba zvolené přístupy k analýze
i interpretaci dat představuji.

2.2 Metoda výzkumu a interpretace dat
V návaznosti na výzkumný záměr této práce, která si klade za cíl mimo jiné
pojmenovat dominantní znaky, které se pravidelně vyskytují v reklamách na úklidové
prostředky, jsem zvolila metodu sémiotické analýzy.
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Sémiotická analýza je vhodná pro zkoumání významu obsahů lingvistických,
vizuálních i audiovizuálních mediálních sdělení. Přínosem zvolené analýzy je možnost
hlubšího porozumění systému znaků a jejich významů v rámci jejich vzájemných vztahů.
To, jaké znaky jsou v reklamách užívány, vypovídá mnohé o kultuře, v níž byly dané
reklamní produkty vytvořeny. Pomocí sémiotické analýzy lze také z textu vyčíst
mnohonásobně více informací a poznatků, než umožňují jiné metody výzkumu.106
Vybrané reklamy analyzuji pomocí sémiotické analýzy ve dvou stupních označování
dle Rolanda Barthese.107 První rovinou analýzy je denotace, tedy zkoumání prvního
významu sdělení. Pokud se jedná o televizní reklamu, v rámci denotace se co možná
nejobjektivněji popíše, co divák vidí a slyší. Přiřazení symbolického, subjektivního
a emocemi ovlivněného významu danému znaku přísluší druhému stupni analýzy –
konotaci.108 Ve své sémiotické analýze se zajímám zejména o konstrukci genderu
v souvislosti s domácími pracemi a s inzerovaným úklidovým prostředkem. Z tohoto
důvodu se v rámci konotativní roviny analýzy detailněji věnuji právě odhalování významů
spojených s genderem. Činím tak prostřednictvím analýzy jednotlivých sémiotických kódů
a jejich vztahu k prezentovaným genderovým rolím.
Kódy sémiotika rozumí způsoby, jakými jsou informace šířeny. V analýze
rozeznávám tři typy kódů, a to mluvené slovo, obraz a zvuk. Samotné kódy můžeme rozdělit
na technické a symbolické. Mezi technické kódy patří například záběr kamery, úhel pohledu
či délka záběru. Zvolením konkrétního způsobu autor dotváří význam sdělení. Chce-li autor
zvýšit intimitu či dramatičnost sdělení, použije záběr na detail společně s dlouhým,
několikavteřinovým záběrem.109 Na podobném principu pracují také symbolické kódy, jako
jsou barvy, zvuky nebo prostředí.
Závěry sémiotické analýzy posléze interpretuji na základě principů hermeneutiky. Dle
Stanislava Sousedíka se hermeneutikou rozumí „filosofická disciplína, zabývající se
filosofickými otázkami výkladu různých výtvorů člověka. […] Zdařilá interpretace vrcholí
tím, že původně nesrozumitelné formě porozumíme.“110 Jedná se o techniku výkladu, při níž
106

VAN ZOONEN, Liesbet. Feminist Media Studies. 1 vyd. London: Sage, 1994. 208 s. ISBN 9780803985544. S 85.
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BARTHES, Roland. Mytologie. Třetí vydání v českém jazyce. Přeložil Josef FULKA. Praha: Dokořán,
2018. 176 s. ISBN 978-80-7363-888-7.
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TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. 1. vyd. Praha: Portál, 2010.
293 s. ISBN 978-80-7367-683-4. S. 117-119.
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SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií. Nejužívanější metody a techniky. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 544
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je zapotřebí hlubšího porozumění a holistického přístupu k danému tématu. K potřebám
analýzy vybraných televizních reklam a následné interpretaci závěrů bylo nutné seznámit se
s působením zejména socioekonomických faktorů na role muže a ženy v soukromé i ve
veřejné sféře.

2.3 Vymezení analytického vzorku
Selekci reklam jsem uskutečnila na základě níže popsaného klíče, který by měl
napomoci vybrat vzorek reklam odpovídající zvoleným výzkumným otázkám.
Jedním z hlavních kritérií bylo zvolení české či pro český trh adaptované reklamy,
která propagovala produkt určený k úklidu domácnosti. V rámci těchto produktů jsem se
zaměřila na zboží spotřebního charakteru, jakým jsou různé čisticí prostředky, prací prášky,
kapsle na praní či do myčky. Za zvolením této kategorie produktů stojí skutečnost, že se
společnosti podnikající v oblasti drogistického zboží již tradičně umisťují na předních
příčkách v žebříčku největších televizních inzerentů v České republice.111 K dispozici by
měl být tedy větší vzorek reklam k analýze.
Jak již vypovídá název mé práce, reklamy jsem analyzovala s ohledem na související
genderovou problematiku. Důležitým atributem vybraných reklamních spotů byla tedy nutná
přítomnost alespoň jedné lidské postavy. Gender představitele/představitelů v reklamě
naznačuje možnou přítomnost genderových stereotypů a zároveň může skýtat kýžené
informace o obrazu domácích prací v reklamě optikou genderu.
Aby bylo možné odpovědět na v pořadí druhou vedlejší výzkumnou otázku, tedy „Jaký
je vývoj reklam tohoto typu s ohledem na reprezentace genderu během posledních 20 let?“,
reklamy jsem vybírala dle konkrétního časového vymezení. První skupinou reklam se staly
televizní reklamy vysílané v letech 2000 či 2001. Druhou skupinu reklam tvoří reklamní
spoty vysílané v letech 2019 či 2020. Obě skupiny reklam následně porovnávám s ohledem
na socioekonomické a historické souvislosti.
Pro provedení sémiotické analýzy byly vhodné zejména ty televizní reklamy, které
byly zveřejněné také na internetu, kde je umožněno přehrávat zvolené audiovizuální soubory
opakovaně. Výběr daných televizních reklam však ovlivnila jejich samotná dostupnost.
Z emailové komunikace, kterou jsem vedla se společnostmi TV Nova, s. r. o., a FTV Prima,
111
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s. r. o., jsem zjistila, že vybraní poskytovatelé televizních stanic112 nevedou žádnou veřejnou
databázi televizních reklam a nejsou ani oprávněni k poskytování samotných spotů třetím
stranám. Hlavními zdroji, ve kterých jsem vyhledávala spoty na úklidové prostředky ve
zvoleném období, se tedy staly internetové servery Youtube.com a TVspoty.cz. Na
zmíněných serverech jsem hledala vhodné reklamy za pomoci klíčových slov, časového
filtru nebo dle kategorie a značky inzerovaného zboží. Do výzkumného vzorku jsem zařadila
ty reklamy, u kterých se mi podařilo dohledat přibližné období jejich vysílání, které spadalo
do let 2000-2001 či 2019-2020, a které zároveň odpovídaly i výše popsaným kritériím.
Níže předkládám tabulku s vybranými reklamními spoty, ve které se lze seznámit
s předmětem propagace a časovým obdobím, ve kterém byla reklama vysílána na českých
televizních obrazovkách. Oficiální názvy reklam se mohou od názvů reklam užívaných
v této práci lišit.
Tabulka 1 – Přehled analyzovaných reklam
Televizní reklamy vysílané v letech 2000/2001
Název reklamy / propagovaného produktu

Druh propagovaného zboží

Cif creme

Čisticí prostředek

Bref aktivní pěna

Čisticí prostředek

Palmex modrá síla

Prací prášek

Bold 2v1

Prací prášek

Clin

Čisticí prostředek

Swiffer

Čisticí ubrousky

WC Net

Čisticí prostředek
Televizní reklamy vysílané v letech 2019/2020

Název reklamy / propagovaného produktu

Druh propagovaného zboží

Somat Gold

Tablety do myčky

Jar

Čisticí prostředek

Bref Power Aktiv

WC blok

112

Media Club (zastupuje stanice FTV Prima) a Nova Group jsou dvojicí nejsilnějších televizních
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Sanytol

Čisticí prostředek

Clin 3v1

Čisticí prostředek

Bosh & Finish

Tablety do myčky

Savo

Čisticí prostředek
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3 PRAKTICKÁ ČÁST
3.1 Sémiotická analýza vybraných spotů z let 2000 a 2001
I.

Analýza reklamy „Cif creme“
Cif je francouzská značka čisticích prostředků, která vznikla v roce 1969. Spadá pod

společnost Unilever a v současné době se prodává ve více než 60 zemích.113
V roce 2000 se v českém televizním vysílání objevila reklama na Cif creme, který
sliboval vysokou účinnost a zároveň šetrnost k čištěným povrchům. V této reklamě se
během jejího dvacetivteřinového trvání setkáváme s mužským průvodním hlasem,
animovanými mužskými postavičkami a lidský prvek zde zastupuje ruka ženy, která
zajišťuje samotné umývání.

Obrázek 2 – Vizualizace reklamy Cif creme114
Úroveň denotace
Reklama na čisticí krém Cif představuje ve svém počátečním záběru nový sporák,
který se vyjímá uprostřed kuchyně. V místnosti dominuje sytá žlutá, modrá a bílá barva.
Sporák je ovázán červenou stuhou, která se postupně rozvazuje. Vše doprovází pozvolně
gradující instrumentální hudba, v níž dominuje strunný hudební nástroj. „Nový sporák je tak
krásný,“ hovoří mužský hlas, jehož původce je skrytý.

113
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Záběr na nový sporák střídá obraz přetékajícího hrnce, který zanechává na novém
sporáku špinavé stopy. V záběru pozorujeme bílou lahev čisticího prostředku s nápisem
PRÁŠEK. Před kamerou se také objevuje ruka s houbičkou, která nečistoty na sporáku
umývá. „Ale jak dlouho?“ navazuje na svou předchozí promluvu narátor. Dále upozorňuje
na nebezpečí používání tekutých prášků, které mohou povrch nového sporáku poškrábat:
„Prášek plochy poškrábe.“ Tón vypravěčova hlasu a jeho intonace se proměňuje v závislosti
na smyslu sdělení, nepostrádá dramatičnost ani jemnost a vlídnost. „Cif je tekutý balzám na
čištění, proto nepoškrábe.“
Před kamerou se nyní nachází samotný čistič Cif. Z bílé lahve s nápisem Cif vyskakují
bílé animované figurky s červenými kšiltovkami a se zeleným akcentem na své hrudi.
V doprovodné hudbě nyní slyšíme veselé melodické pohvizdování. Skupina několika
postaviček, které vyskákaly z prostředku Cif, začíná proces čištění organizovat. Pod jejím
dohledem je čisticí krém Cif nanášen na zašpiněný sporák a následně houbičkou sevřenou
v jemné, malé ruce s nalakovanými nehty lehce setřen i se všemi nečistotami. Průvodní hlas
doplňuje: „Nečistoty odstraní spolehlivě a ohleduplně, a Váš sporák - ani škrábnutí.“
Po čistém povrchu přejede ukazovák ženské ruky. Vidíme také figurky z přípravku Cif,
jak po čistém povrchu bruslí. Poté čistý sporák znovu obvazují červenou stuhou.
Poslední záběry představují dvě verze obalu přípravku Cif ve společnosti animovaných
postaviček. Hudební podkres zůstává ve svižném tempu s veselou melodií. S přidanou
dynamičností pak v samém závěru reklamy vypravěč pronáší slogan produktu Cif: „Čistota
není div. Je to Cif!“
Úroveň konotace se zaměřením na odkrytí genderových stereotypů
Reklama na Cif creme z roku 2000 pracuje s tradiční představou genderových rolí. Již
v prvních vteřinách reklamy slyšíme mužský průvodní hlas. Působí zde v roli rádce, který je
znalý kladů a záporů různých forem čističů a proaktivně, s entusiasmem předkládá řešení na
možné nesnáze spojené s úklidem.
V obrazovém kódu reklamy jsou zde hlavními aktéry animované postavičky, které
doprovázejí přípravek Cif a pasivně se zasazují o dokonalé vyčištění povrchů. Představují
se zde malé postavičky, které v případě potřeby zasáhnou a poradí. Stavba jejich těla
naznačuje, že se jedná o jakési mužíky. Jejich přítomnost při čištění je klíčová, to oni
ukazují, kam přípravek nanést. Ke konečnému výsledku je však potřeba lidského přičinění.
Manuální čištění zde provádí žena. Přestože je v reklamě ukázána pouze její ruka, femininní
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fyziologické znaky ruky prozrazují pohlaví majitele. Ženská ruka svírá pěnovou houbičku
na mytí a opakovaně jí přejíždí po znečištěném povrchu sporáku. Tímto nenápadným
obrazem reklama naznačuje preferované pohlaví spojené s procesem čištění, potažmo
úklidu. Setkáváme se zde se stereotypním obrazem ženy jako osoby, která zajišťuje čistotu
a úklid v domácnosti.
Stereotypní vyobrazení mužské role je zde také patrné. Muž zde zastupuje odborného
poradce, který v této reklamně zajišťuje hlavní komentář. Částečnou odbornou podporu pak
přeneseně poskytují také animované postavičky mužíků z prostředku Cif. Pozorujeme zde
rozvržení genderových rolí na bázi muž jako expert, žena jako vykonavatelka rad. Tím
odkrýváme taktéž vyšší mocenské postavení mužů, jehož se jim jako odborníkům nad
ženami dostává.115
Z výše uvedených odhalených genderových stereotypů je reklamní spot na Cif creme
patrně zacílen na ženské publikum, jelikož to domněle budou právě ženy, které produkt Cif
při úklidu využijí. Reklama patrně cílí na ženy působící v domácnosti, ve které jsou role
mužů a žen stále pevně rozděleny dle tradičních představ.
II.

Analýza reklamy „Bref aktivní pěna“
Značka Bref byla založena roku 1968 a spadá pod mateřskou společnost Henkel.

Specializuje se zejména na WC bloky, které se zavěsí na okraj toalety a napomáhají ji
udržovat čistou a bez zápachu. V roce 2001 byl spotřebitelům představen nový produkt
značky Bref, a to čistič toalety ve formě pěnového spreje. Dnes se již produkt neprodává.
S reklamami na produkty Bref se pojí jméno lékařky Hany Šuralové, která se bude
vyskytovat i v níže analyzované reklamě. Názor autority má v reklamě za cíl zvýšit její
důvěryhodnost a přesvědčit spotřebitele o kvalitě propagovaného výrobku.116
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Obrázek 3 – Vizualizace reklamy Bref aktivní pěna117
Úroveň denotace
Televizní spot na WC čistič Bref je třicetisekundová reklama, která spojuje hrané
a animované záběry. Doplněna je jak hlasovým komentářem, tak i rozličnými zvukovými
efekty. Ústřední postavou je žena, která je vyobrazena v hraných pasážích reklamy.
Reklamní sdělení začíná představením vzhledu produktu doprovázeným mužským
hlasem. Jak logo značky, tak i animace pracuje s primárními barvami, a to modrou, žlutou
a červenou. Narátor uvádí, o jaký produkt se jedná: „Úplně nová, jedinečná Bref aktivní
pěna. První pěnový čistič na WC.“
Po úvodní prezentaci přípravku se kamera přesouvá do koupelny, uprostřed níž se
pohybuje postava ženy. Ženě může být odhadem 30 – 40 let. Je štíhlé postavy a na sobě má
modrou košili s bílým lemováním. Vlasy má krátce střižené a na očích posazené brýle bez
obroučků. Je nalíčená, ale jen střídmě. Za ženou si můžeme všimnout interiéru koupelny, ve
kterém se nachází umyvadlo, stojan s ručníky a polička s různými lahvičkami. Žena hledí do
kamery, přistupuje blíže k objektivu a verbálně reaguje na počáteční průvodní komentář:
„Aktivní pěna? To zní dobře! Takže účinkuje jinak, než tekutý čistič?“
Následuje animace, ve které je názorně ukázáno, jak přípravek nanáší pěnu zespodu
okraje toaletní mísy. Narátor potvrzuje: „Ano. Zatímco většina tekutých prostředků steče,
Bref aktivní pěna se udrží, a proto čistí i pod okrajem a působí tak déle, a proto účinně proti
špíně, vápenatým usazeninám a bakteriím. Na celé WC míse.“ Spolu s hlasem narátora se
v animované vizualizaci prezentuje rozdíl v účinnosti pěnového prostředku na zašpiněnou
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mísu v porovnání s prostředkem v tekuté formě. Při použití Bref aktivní pěny se dosahuje
čistého povrchu, zatímco při použití tekutého čističe nikoliv.
Záběr se poté vrací zpět k ženě v koupelně. Žena nejprve drží produkt Bref v ruce,
poté jej staví na skleněnou polici umístěnou před kamerou. „Tomu říkám perfektní úklid,“
dodává.
S blížícím se závěrem spotu se zobrazuje logo produktu, a to animovanou formou.
Posledním záběrem se stává opět prezentace produktu, která je vizuálně velmi podobná
počátečnímu představení. Narátor reklamu zakončuje následujícím sloganem: „Bref,
zaručená čistota vašeho domova. Bref aktivní pěna. Neboť jen dezinfikované je opravdu
čisté.“
Úroveň konotace se zaměřením na odkrytí genderových stereotypů
Z pohledu genderu můžeme v této reklamě identifikovat dvě zásadní role. První, se
kterou se v reklamě setkáváme, je role skrytého narátora. Hlas patří muži, který je znalý
produktu a představuje jeho vlastnosti a výhody. Reklamní spot na prostředek Bref tedy
pracuje se stereotypním vyobrazením muže v roli odborníka na propagovaný produkt, který
zde působí také jako hlavní zdroj faktických informací.
Druhý hlas v reklamě patří ženě, kterou v tomto případě můžeme pozorovat i na
obrazovce. Žena se pohybuje v prostředí koupelny a hovoří přímo na kameru, ačkoliv svou
promluvu směřuje k vypravěči, ne přímo k divákovi. Vzhledově působí upraveně, avšak
nejedná se o prvoplánovou „krasavici“, jejímž jediným úkolem je zaujmout vzhledem. Nad
atraktivitou v tomto případě stojí inteligence a v postavě ženy lze nalézt určité vizuální
charakteristiky, jež jsou právě s inteligencí stereotypně spojovány. Mezi takové znaky patří
dioptrické brýle, které jsou tradičně vnímány jako součást osoby s vysokým intelektem. Dále
jsou lidé s brýlemi hodnoceni jako pracovitější, spolehlivější a jsou spojováni s vyšším
společensko-profesním statusem.118 Žena je zde prezentována stereotypně jako vzdělaná,
avšak vizuálně nevýrazná žena, tzv. „šedá myška“.
Formální oblečení ženy koresponduje s její pozicí odborné autority. Pokud je totiž
divák znalý minulých reklam na prostředek Bref, poznává v ženské postavě lékařku Hanu
Šuralovou. Postava lékařky Šuralové v této reklamě nevystupuje v typické roli hospodyně:
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vizuálně neodpovídá tradiční představě o ženě v domácnosti a její působení v reklamě
neobsahuje činnosti spojené s úklidem. Seriózní vystupování postavy lékařky je podpořeno
absencí rušivých zvukových efektů a v obrazovém kódu volbou střídmé palety barev, která
postavu lékařky doprovází. Pozornost diváka tak není stahována na okolní prostředí, nýbrž
na lékařčin projev. Přesto zde dochází k několika rozporům. Ačkoliv zde postava lékařky
působí jako autorita v oblasti zdraví, kvůli jejímu odlišnému poli působnosti se ve vztahu
s inzerovaným produktem jeví jako žena submisivní a ovlivnitelná. Navíc je lékařka
zasazena do domácího prostředí – do koupelny, tedy do místa, ve kterém k úklidu dochází.
Je třeba také zmínit, že v této reklamě nebyla identita doktorky Šuralové odkryta, a proto na
neznalé diváky promlouvá z pozice anonymní ženy.
III.

Analýza reklamy „Palmex modrá síla“
Značka Palmex se na českém trhu začala objevovat již v roce 1966. Za jejím vznikem

stojí původně československá společnost Palma, která se v době svého působení zaměřovala
na výrobu mýdel a pracích a čisticích prostředků. V roce 1991 se společnost Palma spojila
s nadnárodním koncernem Henkel.119
Níže analyzovanou reklamu na prací prostředek Palmex bylo možné zhlédnout na
televizních obrazovkách v roce 2001. Výrazným prvkem se v této třicetivteřinové reklamě
stává maskot značky Palmex, takzvaný Palmexman. Postava Palmexmana se s produkty
Palmex pojí od 90. let 20 století. Od té doby jsme se mohli setkat jak s hranou postavou
Palmexmana, tak i s jeho animovanou verzí.
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Historie. Palmex [online]. [2021-01-03]. Dostupné z: https://www.palmex.cz/cs/uvodni-stranka/vse-opalmexu/historie.html
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Obrázek 4 – Vizualizace reklamy Palmex modrá síla120
Úroveň denotace
Úvod reklamního spotu na produkt značky Palmex prezentuje divákovi přiblížený
záběr na ženský obličej. Vyobrazená žena se nachází v prostředí koupelny, která je obložena
modrými kachlemi. Žena, která je staršího věku, má na sobě béžovou košili, na nose má
posazené kulaté brýle a své hnědé vlasy má vyčesané do drdolu. Hovoří přímo na kameru
a své pocity vyjadřuje výraznou mimikou i gestikulací. „Tomu nerozumím, už zase tu zůstal
flek,“ sděluje žena pohoršeným tónem a ukazuje na kameru světlou látku s viditelným
znečištěním. V pozadí lze slyšet dramatickou, pozvolně gradující instrumentální hudbu,
která doprovází reklamu až do jejího konce.
Záběr se z první ženy přesouvá na ženu druhou. Zde vidíme ženu mladšího věku
s vyfoukanými, krátce střiženými vlasy. Za ženou si všímáme kuchyňské linky a žlutě
vymalovaných stěn s policemi. I tato žena užívá výrazné neverbální komunikace. „To je
k zbláznění. Proč to není nikdy bílé,“ pronáší zoufale a před kameru napíná bílé tričko
s dlouhým rukávem.
S následujícím záběrem vidíme obě ženy současně. „Copak neexistuje něco, co
zvládne oboje?“ ptají se jednohlasně. V tomto okamžiku se v prostoru mezi ženami promítá
modrá záře, která postupně zaplňuje celý záběr. Modrá záře následně odkrývá postavu muže
držícího před kamerou balení prostředku Palmex. Vyobrazený mladý muž je atraktivní, má
atletickou postavu a hnědé, pečlivě sčesané vlasy. Na sobě má těsný modrý oblek se zlatým
páskem a červeným písmenem „P“ na hrudi.
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Otisk reklamního spotu. Palmex modrá síla. Youtube [online]. 31. října 2016 [cit. 2021-01-27]. Dostupné
z: https://youtu.be/4Gf2xEP5z1I
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„Modrá síla! A tu má jenom Palmex s modrým efektem,“ sděluje mužský průvodní
hlas, jeho původce je skrytý. Před kamerou se v příští chvíli prezentuje balení prostředku
Palmex, jež má sytě modrou barvu a obsahuje také červený nápis PALMEX a kreslenou
postavu Palmexmana. Účinky pracího prostředku jsou následně demonstrovány animovanou
vizualizací, ve které se skvrny z textilu uvnitř pračky odstraňují pomocí Palmexmanovy
kouzelné moci. „Palmex nyní působí dvakrát. Účinný prací efekt odstraní i odolné skvrny
a bělící efekt vypere vše zářivě bílé,“ komentuje mužský průvodní hlas. Doprovodná hudba
mění svou dynamiku a obsahuje více syntetických zvukových prvků.
Po prezentaci účinků produktu se v záběru objevují opět obě ženy. Obdivují čisté, bílé
prádlo. „Já nemám slov, flek je pryč!“ raduje se starší žena z prostředí modré koupelny
a v rukou drží bílou látku. Mladší žena se nachází ve své kuchyni. Svírá bílé triko v rukou
a nadšeně dodává: „No to je super, úplně bílé.“
V poslední hrané scéně se divákům představují všechny tři postavy společně. Před
kamerou se nachází obě ženy a mezi nimi stojí muž představující Palmexmana. Ženy objímá
kolem ramen a s úsměvem na ně hledí. Ženy jednohlasně pronáší: „Konečně něco, co
zvládne oboje.“
Hraná scéna končí okamžikem, kdy Palmexman vzlétne vzhůru ze záběru, zanechávaje
za sebou modrou záři. Poslední část obsahuje závěrečnou prezentaci balení pracího
prostředku na sytě modrém pozadí. „Nový Palmex s dvojím efektem. S kvalitou od firmy
Henkel,“ uzavírá reklamní spot mužský hlas.
Úroveň konotace se zaměřením na odkrytí genderových stereotypů
Reklama na prací prostředek Palmex pracuje se stereotypním vyobrazením ženských
představitelek v rolích hospodyň. K tomuto dojmu přispívá jak prostředí koupelny
a kuchyně, ve kterém se ženy nacházejí, tak i jejich samotný vzhled. Zvolené nevyzývavé
líčení, obvyklé účesy daného období a semiformální oděvy korespondují s představou
„běžných“ žen, jejichž hlavní předností není jejich zevnějšek, nýbrž pečlivá správa
domácnosti. Zoufání obou žen nad nedostatečně vypraným prádlem značí, že čistotu prádla
vnímají jako svou odpovědnost a na výsledku jim tedy velmi záleží. Výběrem žen do těchto
rolí tvůrci reklamy vyjadřují předpoklad, že to budou ženy, které budou s inzerovaným
produktem spíše zacházet. Ženy jsou zde prezentovány jako bezradné, vyžadující pomoc.
Zmíněnou pomoc v této reklamě poskytují muži. Mužský průvodní hlas odpovídá
stereotypu muže jako moudrého rádce. Komentuje zde proces čištění a představuje hlavní
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výhody inzerovaného prostředku. Přímým vykonavatelem žádané pomoci je zde pak postava
Palmexmana. Palmexman zosobňuje sílu a moc – vlastnosti inzerovaného produktu. Sílu
dokládá mužova atletická, svalnatá postava, moc zase jeho nadpřirozené schopnosti, jako je
schopnost létat a působit proti špíně a nečistotám. Palmexmanovy dovednosti, tělesný
vzhled a jeho těsný modrý oděv připomínají komiksového hrdinu Supermana. Místo boje
proti zlu zde Palmexman zápasí proti skvrnám a chrání bílé prádlo před zešednutím. Avšak
tím, že při svém počínání užívá své síly a moci, se vymezuje vůči běžnému provádění
domácích prací (tedy proti pomyslnému způsobu, jakým tyto práce běžně provádějí ženy).
Přestože zde tedy můžeme pozorovat ukázku nestereotypní mužské vlastnosti, jakou je tu
Palmexmanův zájem o čistotu prádla, nedochází v tomto případě k ohrožení jeho
dominantní pozice. Jeho nadřazenost potvrzuje i dvojice žen, která Palmexmana obdivuje
a vzhlíží k němu. Z Palmexmanova blahosklonného pohledu mířeného na dvojici
hospodyněk je patrné, že je zde Palmexman stavěn do role jejich hrdiny a ochránce.
IV.

Analýza reklamy „Bold 2v1“
Bold je značka pracího prostředku vlastněná společností Procter & Gamble. Poprvé

byla představena v USA v roce 1965. V roce 1999 byl na český trh uveden prostředek Bold
obsahující prací prostředek a aviváž v jednom. Z této vlastnosti byl také odvozen jeho název,
tedy Bold 2v1.
V roce 2001 mohli diváci v rámci českého televizního vysílání zaznamenat reklamní
spot na produkt Bold 2v1, jehož reklamní příběh se odehrával v netradičním prostředí
ženského kláštera.

Obrázek 5 – Vizualizace reklamy Bold 2v1121
121

Otisk reklamního spotu. Bold 2v1 - prací prášek - Ženský klášter - stará reklama z roku 2001 @ Staré
Reklamy. Youtube [online]. 1. srpna 2011 [cit. 2021-01-27]. Dostupné z: https://youtu.be/4BGjk8Y5BoQ
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Úroveň denotace
První obraz reklamy nám představuje pohled na zvonici, uvnitř níž pozorujeme
jeptišku, jak rozhoupává zvon. Samotné obíjení zvonu pak slyšíme v rámci zvukového kódu
reklamy. Příští záběr odhaluje prostředí pod zvonicí. Vidíme klášterní zahradu s klášterem
v pozadí. Uprostřed zahrady je prostřen jídelní stůl, kolem něhož se pohybuje několik
jeptišek v černých řeholních rouchách a velkých bílých kloboucích. Dvě jeptišky právě
přinášejí ke stolu proutěný koš s prádlem, jiné na stůl pokládají bílé utěrky. Obraz doprovází
zvuky ptačího zpěvu a zurčení potoka.
Následující záběr prezentuje jeptišku hovořící s mužským církevním hodnostářem
v červeném taláru s červeným solideem na hlavě. Kolem této dvojice, která se nachází
v klášterním podloubí, se pohybuje v pozadí několik dalších jeptišek a dva muži v černých
talárech s bílým kolárkem. „Žijeme skromně, milosti,“ říká jeptiška muži v červeném taláru
a podává mu složený bílý ručník.
„Je mi potěšením přijmout plody vaší práce,“ pronáší postarší muž s úsměvem, když
si přebírá bílý ručník. Ručník si přikládá k obličeji a s nadšením zvolává: „Ta andělská
čistota, měkkost a svěžest!“ Poté pohlédne na jeptišku a s obavou v hlase se ptá: „Ale
neutrácíte všechno za aviváž, matko představená?“
Jeptiška se zhrozí a otáčí se za sebe na skupinu jiných jeptišek. „Sestro Spořivá?“
zvolává k jedné z jeptišek a natahuje k ní paži.
„Sestro Kláro?“ vyvýskne zděšeně slabým hlasem sestra Spořivá.
Z hloučku jeptišek v té chvíli vyjde mladá jeptiška atraktivního vzhledu. Smyslným
hlasem odpovídá: „Ale my vůbec neutrácíme. Používáme Bold 2v1.“ S pohledem upřeným
do kamery dále vysvětluje: „Aviváž je přímo jeho součástí.“ V obrazovém kódu je tento
argument podpořen animovanou vizualizací lahve aviváže a kartonového balení pracího
prostředku s nápisem Bold. Aviváž se proměňuje v modrý třpyt a přelévá se přímo do balení
pracího prostředku.
S následujícím obrazem se vracíme zpět k jeptiškám a muži v červeném taláru. Sestra
Klára přistupuje k muži se složenými ručníky v náruči. „Ta čistota, měkkost, svěžest,“
sděluje mu rozvášněně.
Muž v červeném taláru se dotkne složených ručníků. „Po čertech chytré,“ přitakává
s úsměvem.
„Ale milosti,“ napomene ho jiná jeptiška.
„Božský to nápad, sestry,“ opravuje se muž.
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Poslední obraz přináší závěrečnou prezentaci balení produktu. Krabice s prostředkem
Bold 2v1 je postavena v popředí s několika zlatými mincemi kolem. Pozadí tvoří pohled do
zahrady s prostřeným jídelním stolem. Do čela usedá muž v červeném taláru ve společnosti
dvou mužů s kolárkem. Zazší část stolu je obsazena jeptiškami. „Bold 2v1, plaťte jen
jednou,“ slyšíme hovořit mužský, mladistvý hlas patřící skrytému původci. Zvukový kód
nyní obsahuje opětovné odbití zvonu.
Úroveň konotace se zaměřením na odkrytí genderových stereotypů
Reklamní spot odehrávající se v prostředí ženského kláštera propaguje prostředek
Bold 2v1, jehož hlavním lákadlem je výsledek v podobě čistého, svěžího prádla a značná
finanční úspora. V hraných rolích zde vystupují ženy jako jeptišky a tři muži ve vyšších
církevních řádech. Z příběhu vyplývá, že muži přijeli do ženského kláštera jako vzácná
návštěva, kterou je třeba si předcházet. Naznačuje tak nejen usazení mužů na čestná místa
v čele jídelního stolu, ale také například scéna, ve které jeptišky přináší nejvýše postavenému
muži v červeném taláru ukázat čerstvě vyprané prádlo. Již v tomto okamžiku lze označit
muže za osobu v nadřazené pozici; je to on, jež má privilegium kontrolovat a hodnotit
kvalitu vyprání. Ženy zde vystupují v podřízené pozici a musejí se muži v červeném taláru
zpovídat ze svých možných prohřešků.
Výraznou postavou mezi jeptiškami je sestra Klára. Právě tato jeptiška přesvědčí muže
v červeném taláru o vhodnosti užití prostředku Bold. V postavě sestry Kláry můžeme
pozorovat následující paradox. Tato žena vystupuje sebevědomě, má smyslný hlas
a vizuálně je velmi atraktivní. Její řeholní poslání je však spojováno s umírněností
a nevinností. Takové spojení nevinnosti a vyzývavosti apeluje především na touhy mužů,
kteří však z tradičního pohledu netvoří hlavní cílovou skupinu produktů tohoto typu.
Samotná sestra Klára vystupuje ve vztahu k propagovanému prostředku jako moudrá
rádkyně a odbornice na daný produkt. Působí tak v nadřazené pozici nejen vůči ostatním
jeptiškám, ale v onu chvíli také vůči mužským církevním představitelům, které, jako laiky,
dovzdělává o hodnotě přípravku Bold.
Z reklamního příběhu je patrné, že to jsou ženy, jež obstarávají domácí práce (v tomto
případě jsou odpovědny za praní prádla a přípravu slavnostní tabule v zahradě), čímž i tento
reklamní spot dále podporuje postavení ženy jako hospodyně.
Podobně jako v reklamách předchozích, i v této slyšíme mužský průvodní hlas. Zde je
však použit pouze jednou, a to během závěrečné scény, kde má za úkol zdůraznit, jak
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finančně výhodný tento produkt skutečně je. V tomto případě tedy mužský hlas nevystupuje
jako hlavní odborník na praní prádla, jak tomu bylo v několika předchozích analyzovaných
reklamách.
V.

Analýza reklamy „Clin“
Značka Clin, která spadá pod společnost Henkel, se specializuje na prostředky na

čištění oken a skleněných povrchů. Dle dostupných informací patří přípravky značky Clin
mezi ty nejoblíbenější mezi spotřebiteli ze střední a východní Evropy.122
V roce 2001 se na televizních obrazovkách objevila reklama na nový Clin slibující
čisté sklo beze šmouh. Reklamní spot, jehož délka činí dvacet sekund, je postavený na
komparaci dvou produktů užívaných dvěma různými ženami. V reklamě slyšíme dialog
vedený oběma ženami, mužský průvodní hlas a hudební podkres.

Obrázek 6 – Vizualizace reklamy Clin – Lesk beze šmouh123
Úroveň denotace
V prvních vteřinách reklamy inzerující prostředek Clin pozorujeme malého chlapce,
jak s rošťáckým úsměvem odbíhá ze záběru. Vyskytuje se v místnosti s dřevěnou podlahou,
oranžově vymalovanými stěnami a rozevřenou šatní skříní. Reklamní spot už od samého
počátku doprovází veselá hudba, ve které dominuje klávesový nástroj.
V následujícím okamžiku do záběru vchází další postava, kterou je žena v modré košili
a džínových kalhotách. Ženě může být kolem 50 či 60 let, má krátce střižené vlasy a oblé
122

Clin. Henkel [online]. [2020-12-04]. Dostupné z: https://www.henkel.cz/znacky-a-obchodni-divize/clin706994
123
Otisk reklamního spotu. Clin - "Lesk beze šmouh" - stará reklama / old commercial (2001) CZ. Youtube
[online]. 6. října 2012 [cit. 2021-02-27]. Dostupné z: https://youtu.be/d06tp1iCNCY
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dioptrické brýle. Žena přistupuje ke skříni a uzavírá ji. Zjišťuje, že je na přední zrcadlové
straně skříně fixou namalovaný obličej. „Ó, tyhle matné šmouhy nejdou umýt,“ komentuje
podrážděně žena výkres na zrcadle. „Péťo!“ přivolává mladší ženu v oranžovém svetru. Této
ženě může být kolem 30 let, má štíhlou postavu a hnědé rozpuštěné vlasy. Na ruce má
zavěšený proutěný koš, ve kterém nese lahev produktu Clin. Ke starší ženě přistupuje
s úsměvem.
„Novým Clinem nezbydou žádné skvrny ani šmouhy,“ sděluje starší ženě mladší žena
a vyndává lahev prostředku Clin z proutěného košíku.
„No tak to chci vidět,“ odvětí starší žena se zájmem. Všímáme si, že svírá v rukou hadr
a tmavomodrou lahev jiné značky čisticího prostředku.
V příštím okamžiku kamera zabírá zrcadlové dveře skříně s kresbou obličeje. Na jednu
polovinu zrcadla je užit produkt Clin, na druhou neznámý prostředek. Zatímco prostředek
z modré lahve fixu pouze rozmaže, s použitím Clinu se všechna nečistota jedním pohybem
stírá. Mladší žena účinky prostředku komentuje: „Aktivní pěna nového Clinu se udrží i na
svislých plochách, takže důkladně odstraní nečistotu. Vidíš?“
Starší žena prostředek Clin sama vyzkouší. „Všechno září a žádné šmouhy,“ potvrzuje
nadšeně a s úsměvem si od mladší ženy lahev produktu Clin přebírá.
Reklamu zakončuje závěrečné představení balení prostředku Clin. Poprvé zde slyšíme
hluboký mužský hlas: „Clin s aktivní pěnou. Pro lesk beze šmouh.“
Úroveň konotace se zaměřením na odkrytí genderových stereotypů
Reklama na čisticí prostředek Clin pracuje celkově se čtyřmi lidskými prvky. Menší
pozornost je v reklamě věnována postavám mužského pohlaví, tedy malému uličnickému
chlapci a mužskému hlasu v samém závěru reklamy. Jedná se o vedlejší role, které nelze
s činnostmi spojenými s úklidem domácnosti výrazněji spojovat.
V tomto reklamním spotu působí především postavy ženského pohlaví. Jsou zde
představeny dvě ženy rozdílného věku i vztahu k inzerovanému produktu. Jako první se
divákovi představuje žena v modré košili, která zastupuje starší generaci. Ačkoliv by se dalo
předpokládat, že bude tato žena v umývání zrcadlové skříně s přihlédnutím k její víceleté
praxi zručnější a praktičtější, není tomu tak. Tato starší žena pracuje s přípravkem, který se
svými účinky inzerovanému Clinu nevyrovná. Reklama tak divákům předává zprávu o tom,
že lpění na zažitých praktikách není cestou k úspěchu. Je třeba zkusit něco nového, v tomto
případě nový přípravek Clin.

59

V roli moudré rádkyně zde působí mladší žena v oranžovém svetru. Tato žena
odpovídá obvyklé představě úspěšné, atraktivní ženy, která se drží trendů. Svým zjevem
i charakterem zastupuje jakýsi ideál moderní hospodyně. Tón jejího hlasu je laskavý a vřelý,
ráda druhé ženě v oblasti úklidu pomůže a poradí. Mezi starší a mladší ženou nepanuje žádná
rivalita, naopak atmosféra je mezi nimi uvolněná, což je na diváka přenášeno také zvolenou
doprovodnou hudbou i dominujícími barvami v záběru. Domácí práce zde není vykreslena
jako nepříjemná činnost. Při zvolení správného produktu se znečištěné zrcadlo umývá téměř
samo.
Závěrem lze potvrdit, že i v tomto reklamním spotu lze identifikovat stereotypní
způsoby vyobrazení genderu ve vztahu k domácím pracím. Jsou to ženy, které se umývání
znečištěného povrchu věnují. Muži zde v reklamě vystupují pouze v doprovodných rolích.
VI.

Analýza reklamy „Swiffer“
Americká značka Swiffer byla uvedena na evropský trh v roce 1999, a to pod společností

Procter & Gamble. V portfoliu jejích produktů lze nalézt prachovky, suché podlahové utěrky
nebo jednorázové vlhčené ubrousky.
Zahraniční televizní reklamy inzerující produkty Swiffer byly mnohdy doprovázeny
populárními písněmi ze 70. a z 80. let minulého století, například skladbami hudebních
skupin Devo, Human League, Player nebo Blondie. Přesto však nebyla řada vysílaných
reklam na produkty Swiffer veřejností kladně přijata. Jedním z hlavních důvodů kritiky se
stala sexistická a stereotypní prezentace pohlaví.124
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STOCKDALE, Margo. Selling sexism: Swiffer sweeps away decades of progress. The Southerner
[online]. 1. prosince 2012 [cit. 2021-01-27]. Dostupné z: https://thesoutherneronline.com/4441/news/sellingsexism-swiffer-sweeps-away-decades-of-progress/
REBA, R. Swiffer Brings “Sexist” a Whole New Meaning. Women’s Media Center [online]. 5. září 2010 [cit.
2021-01-27]. Dostupné z: https://www.womensmediacenter.com/fbomb/swiffer-brings--e2-80-9csexist-e280-9d-a-whole-new-meaning
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Obrázek 7 – Vizualizace reklamy Swiffer125
Úroveň denotace
Třicetivteřinová reklama na jednorázové prachovky Swiffer spojuje větší počet
krátkých záběrů. V každém záběru se zpravidla objevuje nové prostředí s novou ústřední
postavou. Jedná se o velice dynamickou reklamu, ve které rychle se střídající obrazy
doprovází mluvené slovo i píseň s českým textem.
V několika počátečních záběrech pozorujeme tři odlišné ženy v domácím prostředí,
jak se věnují utírání prachu. První žena je vyobrazena s koštětem a lopatkou. Je mladého až
středního věku, má vlnité vlasy po ramena a volnou růžovou košili. Druhá žena je zabírána
zblízka z profilu. Je podobného věku jako žena první, má tmavě hnědé vlasy s krátce
střiženou ofinou a modrou košili s límečkem. Pozorujeme ji, jak právě ofukuje prach
z bílého předmětu, který drží v ruce. Rozvířený prach ve vzduchu jí je nepříjemný, a tak
nelibě odvrací obličej. Nespokojenost se ve tváři zračí i třetí ženě, která se hadrem snaží
setřít prach z lampy, již má nad sebou. Během těchto prvních záběrů slyšíme doprovodnou
píseň rokenrolového charakteru. „Takhle stírat prach, když jde z toho strach,“ zpívá mužský
hlas.
V následujících pasážích pokračuje hudba bez zpěvu. Nový záběr divákovi
představuje balení prachovek Swiffer. Balení leží na dřevěném stole v obývacím pokoji, ve
kterém se nachází opět jiná žena v růžové košili a kalhotách. Usmívající se žena otevírá
balení prachovek a jednu z nich vyndává. Předchozí zpěv zde střídá mluvený komentář.
„Nové prachovky Swiffer představují účinnou pomoc při utírání prachu. Stačí jeden pohyb
ruky,“ sděluje mužský průvodní hlas, jeho původce je skrytý. Nový záběr představuje další
125

Otisk reklamního spotu. Swiffer - "Dokáže prach nachytat" - stará reklama / old commercial (2001) CZ.
Youtube [online]. 9. listopadu 2012 [cit. 2021-01-27]. Dostupné z: https://youtu.be/fLyVykDVFGc
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postavu ženy, která se tentokrát sklání nad jídelním stolem a s úsměvem na tváři přejíždí po
jeho povrchu prachovkou. Mužský narátor zmiňuje elektrostatickou vlastnost prachovek,
která je prezentována také vizuálně v dané pasáži reklamy. „Prachovka funguje jako
elektrostatická past, která pohltí chlupy ze zvířat, špínu a prach.“
V příštích záběrech se vystřídají další ženské postavy, které jsou vyobrazeny
s určitými podobnostmi. Všechny ženy se opět věnují utírání prachu a nečistot z rozličných
povrchů, jsou spíše mladého věku a žádné nechybí na tváři úsměv či spokojený výraz.
V rytmu svižně se proměňujících záběrů se do hudby navrací hlas zpěváka. „Smítko
neunikne, Swiffer všude vnikne, po pokoji proletí a prach letí do smetí. Takhle všechno
můžeš mít, jehé…“
Poslední část reklamy obsahuje závěrečnou ukázku balení produktu Swiffer za
ustávající hudby a zpěvu. Na obrazovce je pod balením produktu zveřejněn slogan, který je
zároveň sdělen i narátorem: „Swiffer. Dokáže prach nachytat.“
Úroveň konotace se zaměřením na odkrytí genderových stereotypů
Televizní reklama na produkt Swiffer neobsahuje nijak progresivní vyobrazení
ženských ani mužských rolí v rámci úklidu domácnosti. Úklidu, v této reklamě konkrétně
utírání prachu, se věnují pouze ženské představitelky a jsou to taktéž postavy žen, jež
výrazně převažují ve vizuálním kódu reklamy.
V reklamě vystupuje celkem 12 různých žen. Rozličné účesy, oděvy a způsoby úklidu
měly divákovi naznačit, že produkt Swiffer má potenciál zaujmout ženy rozličných
osobností a že je mezi mnoha ženami skutečně oblíbený. Jak však bylo zmíněno
v denotativní úrovni, všechny ženy vyobrazené v reklamě nesly významné podobnosti.
V rozporu s myšlenkou demonstrovat různorodost vystupujících žen zde působí jejich
shodná věková skupina, obdobné socioekonomické zázemí i jejich vykreslený charakter.
Všechny představitelky působily dojmem sebevědomých žen, matek či manželek,
zasazených do role pečlivé hospodyňky.
Na počátku reklamy se nám představuje trojice žen, z jejichž výrazu a gest je patrné,
že nejsou spokojeny s tím, jakým způsobem úklid provádějí. Text písně, která danou pasáž
doprovází, hovoří o svízelích úklidu (konkrétně utírání prachu). Ženské představitelky, jež
se objevují v pozdějších pasážích reklamy, jsou vyobrazeny v povznešenější náladě. Prach
utírají již za pomoci inzerovaných prachovek a daná činnost je dle jejich spokojených výrazů
ve tvářích zjevně baví a dělá jim radost. Veselá hudba i pestrá paleta barev užitých v reklamě
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tento dojem jen umocňuje. Tvůrci reklamy nám i zde prezentují jakýsi ideál ženy –
hospodyňky, která činnosti spojené s úklidem domácnosti s očividným potěšením zastane,
má-li k dispozici vhodný produkt.
Výhradně muži pak působí ve zvukovém kódu reklamy. V něm se setkáváme
s mužským průvodním hlasem, jenž v reklamě vystupuje tradičně jako zdroj technických
a praktických informací. Jiný mužský hlas slyšíme zpívat v doprovodné písni. I její text
odkazuje na okolnosti utírání prachu bez toho, aby se této činnosti sám zpěvák písně věnoval.
Toto postavení žen a mužů koresponduje s genderově stereotypním pohledem na
vykonávání domácích prací. Mužský narátor zde vystupuje ve stereotypní roli experta, žena
v roli hospodyně a vykonavatelky rad.
VII.

Analýza reklamy „WC Net“
Značka WC Net se pojí s produkty na úklid a údržbu toalety a prostředky působícími

proti vytváření usazenin v septiku. Samotná značka spadá pod nadnárodní společnost Bolton
Group.

Obrázek 8 – Vizualizace reklamy WC Net126
Úroveň denotace
Reklamní sdělení inzerující odstraňovač vodního kamene WC Net má délku dvaceti
vteřin. Reklama je uvedena animovaným textem a logem WWW a WC Net. Synchronně
slyšíme zobrazený text v rámci zvukového kódu v podání simulátoru robotického hlasu.

126

Otisk reklamního spotu. WC Net - chytrej syn u počítače - stará reklama / old commercial (2001) CZ.
Youtube [online]. 9. listopadu 2012 [cit. 2021-01-27]. Dostupné z: https://youtu.be/x6Z99Ya0PAM
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Úvodní prezentaci loga výrobku střídá pohled do prostředí toalety. Nad toaletní mísou
se sklání žena mladého věku s dlouhými hnědými vlasy. Na sobě má zelené šaty a světlý
rozepnutý svetr. „Nemůžu se zbavit toho vodního kamene,“ naříká nešťastně žena nad
toaletní mísou a výrazně u toho gestikuluje. Z rukou si přitom svléká gumové úklidové
rukavice. Otevřenými dveřmi, které se nacházejí za jejími zády, je vidět do druhého pokoje.
Z něj ženu v zelených šatech pozoruje dospívající chlapec. Má na sobě volné pruhované
triko a jeho černé vlasy jsou upravené vlasovým gelem. Chlapec sedí na dřevěné židli bokem
ke dveřím.
„Podívej se tady, mami, co působí na vodní kámen,“ přivolává chlapec matku.
Z následujícího obrazu zjišťujeme, že chlapec sedí u stolního počítače. V prostředí internetu
se chlapec pomocí textového vyhledávání dostává na internetovou stránku www.wcnet.com. Daná webová stránka poskytuje informace o vlastnostech produktu WC Net.
Opět se ozývá robotický hlas: „WC Net má vždy účinné řešení. WC Net vás zbaví
vodního kamene během několika minut. Zaručuje stoprocentní čistotu, a navíc obsahuje
antibakteriální složky.“
V obrazovém kódu reklamy probíhá animovaná vizuální prezentace působení
inzerovaného produktu. Průvodní komentář, který do této chvíle zajišťoval simulátor
robotického hlasu, je nyní namlouván novým hlasem. Žena, které nový hlas patří, je skryta,
a jedná se tedy o asynchronní vztah mezi původcem promluvy a obrazovým záznamem.
„WC Net, odstraňovač vodního kamene,“ uvede ženský hlas. Na obrazovce je paralelně
prezentován obal produktu.
Závěr reklamy tvoří opětovná ukázka loga výrobku doprovázená dalším novým
hlasem. „WC Net, expert na hygienu,“ zakončuje reklamní sdělení mužský hlas, jehož
původce v obrazovém kódu reklamy opět nepůsobí.
Úroveň konotace se zaměřením na odkrytí genderových stereotypů
V reklamním spotu na produkt značky WC Net se nám ve vizuálním kódu představují
dvě osoby. Jedná se o matku a syna, tedy o z pohledu genderu vyrovnané zastoupení. Každý
z nich má však v příběhu reklamy velmi odlišné poslání. Žena, matka chlapce, je již z úvodu
reklamy vyobrazena při úklidu. Dle jejích nasazených úklidových rukavic je zřejmé, že se
věnovala manuálnímu čištění toaletní mísy. Reklama tuto ženu vykresluje jako již zoufalou
a bezradnou osobu. Její znepokojení toaletou s vodním kamenem značí, že na čistou
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domácnost velmi dbá. Výběr ženy do této role naznačuje předpoklad, že to budou častěji
ženy, jež se budou v domácnosti o čistotu toalety zasazovat.
Druhou postavu v reklamě představuje dospívající chlapec. Syn v příběhu vystoupí
jako zachránce bezradné matky, když jí na počítači představí produkt, díky kterému se lze
nežádoucího vodního kamene zbavit. Chlapec je nositelem stereotypních vlastností, které se
s mladými muži pojí; k těmto vlastnostem patří například orientace v oblasti výpočetní
techniky a prostředí internetu. Přestože své matce proaktivně nabídne svou pomoc, nic
nenaznačuje tomu, že by se sám čištění toalety zúčastňoval.
V kódu mluveného slova rozpoznáváme mnoho různých hlasů. Kromě krátkého
verbálního projevu matky a syna slyšíme po nejdelší dobu hovořit robotický hlas. Simulátor
napodobuje mužský hlas a předkládá informace o inzerovaném produktu. Robotický hlas
zastupuje neživou bytost, avšak za jeho napodobováním mužského hlasu se skrývá volba
tvůrců reklamy šířit stereotypní obraz muže jako moudrého rádce a odborníka na inzerovaný
produkt. Zbylé dva hlasy patřící ženě a muži přinášejí už jen dodatečné zdůraznění hlavních
atributů propagovaného čističe. K samotnému úklidu domácnosti se jejich promluvy spíše
nevztahují.
Z výše uvedených charakteristik účinkujících postav lze i v tomto reklamním spotu
nalézt prvky stereotypizace genderových rolí na poli domácích prací.

3.2 Sémiotická analýza vybraných spotů z let 2019 a 2020
I.

Analýza reklamy „Somat Gold“
Historie značky Somat se začala psát v roce 1962 v Německu. Tehdy představila

společnost Henkel svůj první čisticí prostředek do myčky nádobí – Somat. Ačkoliv dnes je
již situace jiná, tehdy přestavovala myčka nádobí v domácnosti nedostupný luxus.
Níže analyzovaný reklamní spot z roku 2019 inzeruje artikl s názvem Somat Gold.
Produktovou řadu tohoto jména uvedla značka Somat na trh v roce 2013. Přestože prošel
tento produkt v průběhu let řadou inovací, stále je popisován jako výrobek s nejúčinnějším
složením z celého portfolia značky Somat.
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Obrázek 9 – Vizualizace reklamy Somat Gold127
Úroveň denotace
První vteřiny reklamního sdělení nás nechávají nahlédnout do prostředí kuchyně, ve
které se čile pohybuje muž mladého věku. Vyobrazený muž je statné postavy, má hnědé
vlasy a delší vousy. Na sobě má bílé triko, které částečně zakrývá rozepnutá kostkovaná
košile s vyhrnutými rukávy. Od samého začátku slyšíme jednoduché kytarové tóny, které
zde působí jako zvukový doprovod.
Pozorujeme muže v kostkované košili, jak se věnuje rozličným činnostem spojeným
s přípravou pokrmů a pečením. Právě šlehá krém, který poté dávkovačem umisťuje do pečicí
mísy. Nakonec mísu zasouvá do trouby. Na kuchyňské lince, kterou užívá jako svou
pracovní plochu, leží množství již použitého, zašpiněného nádobí. „Užívejte si vaření
naplno,“ slyšíme mezitím mužský průvodní hlas, jehož původce je skrytý.
V následujícím záběru si muž v kostkované košili prohlíží mísu plnou již upečených
makronek. S nelibým výrazem ve tváři zjišťuje, že mu na míse pod makronkami zůstala
spálená kolečka. Sklesle si podloží hlavu dlaní.
„Somat se o vaše špinavé nádobí postará díky novému Somatu Gold s Deep Clean
technologií. A bez rozbalování,“ sděluje hlasový průvodce. Dochází zde také ke zrychlení
tempa doprovodné skladby, v níž slyšíme nové hudební nástroje a nově uvedené melodické
hvízdání. Na obrazovce se divákům představuje krátký záběr na balení produktu Somat
Gold, který poté střídá scéna, ve které mužská ruka vkládá do myčky nádobí tabletu Somat.
Vidíme, jak muž v kostkované košili svým bokem zavírá dvířka myčky. Poté již následuje
pohled přímo do jejích útrob, ve kterých je pomocí animované vizualizace ukázán proces
mytí a čištění. „Somat Gold účinně odstraní i odolné připáleniny. Pro perfektní Somat
čistotu,“ představuje účinky inzerovaného produktu mužský průvodní hlas.

127

Otisk z reklamního spotu. Reklama - Somat gold (CZ, 2019). Youtube [online]. 4. května 2019 [cit. 202011-27]. Dostupné z: https: https://youtu.be/WFzrYbzco70
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Nečistoty jsou odstraněny a nádobí v myčce je čisté a lesklé. Pozorujeme muže
v kostkované košili, jak si s širokým úsměvem na tváři prohlíží čistou zapékací mísu.
V následující pasáži je tentýž muž vyobrazen v obklopení malých skotačících děvčat
s culíky a v růžových sukénkách. Muž jim právě přináší talíř s růžovými makronkami.
V místnosti jsou vidět růžové nafukovací balónky a lesklá nafukovací číslice 5. Muž se
usmívá a sedá si ke stolu s děvčátky, přičemž se mu jedno z nich usazuje na klíně.
Se závěrem reklamního sdělení se na obrazovce objevuje krátká závěrečná ukázka
balení produktu s posledním hlasovým komentářem: „Somat Gold, naše jednička proti
připáleninám.“
Úroveň konotace se zaměřením na odkrytí genderových stereotypů
Značka čisticích tablet to myčky nádobí Somat ve své reklamě z roku 2019 představuje
zdařilou inverzi stereotypních genderových rolí v domácnosti. Již v prvních vteřinách
reklamy si všímáme, že místo ženy se u plotny pohybuje postava muže. Vyobrazený muž je
urostlý, působí silně a mužnou tvář mu pokrývají vousy. V pomyslném kontrastu s jeho
mužnou vizáží působí prostředí, ve kterém se nachází. Jedná se o prostředí kuchyně, tedy
o tradičně ženské působiště. Muž se zde s vysokým zaujetím věnuje pečení, tedy opět
stereotypně ženské činnosti. Za genderově progresivní prvek v reklamě můžeme považovat
také mužovy vlastnosti. Jak nám totiž reklamní příběh ve své závěrečné části odhalí, muž
připravoval pečený dezert na dětskou narozeninovou oslavu. Na základě tohoto zjištění pak
muži začínáme přisuzovat některé domněle ženské vlastnosti, mezi které patří například
citlivost, laskavost, starostlivost, hluboký zájem o rodinu a děti a schopnost tento zájem
reálně demonstrovat.
Zaměříme-li se na způsob, jakým se muž vypořádává s následným úklidem kuchyně,
zjistíme, že značnou část úklidu za muže odvede automatická myčka nádobí. Přesto však
můžeme identifikovat, jaký postoj muž k úklidu zastává. Jeho posmutnělý pohled na
připečené nečistoty na dně skleněné mísy naznačuje, že na úklid a čistotu kuchyně dbá. I
v tomto ohledu se zde prezentuje nestereotypní obraz muže v domácnosti.
Navzdory převaze výše uvedených netradičních obrazů v reklamě nalézáme i znaky,
které lze označit za stereotypní, nahlížíme-li na ně genderovou optikou. Lze zmínit například
nepořádek ve formě zašpiněného nádobí, který muž ponechává na kuchyňské lince, zatímco
se věnuje přípravě makronek. Zde se částečně potvrzuje (a posléze vyvrací) klišé, které říká,
že muži nejsou natolik pořádkumilovní a čistotní jako ženy.

67

Podstatnou součástí reklamy je také mužský průvodní hlas, který zde působí jako zdroj
faktických informací. Jak ve vizuálním kódu, tak i v kódu mluveného slova se tedy
setkáváme s výhradně mužskými ústředními postavami. Genderově progresivnímu vyznění
reklamy napomáhá zdařilý výsledek pečení i úspěšné dokončení následného úklidu. Skrze
reklamní příběh je nám připomínáno, že i činnosti, které jsou obvykle přenechávány ženám,
mohou být v režii mužů zdárně provedeny.
II.

Analýza reklamy „Jar“
První analyzovanou reklamou v druhé části sémiotické analýzy je televizní spot z roku

2019 inzerující mycí prostředek Jar. Nahlédneme-li do historie této značky, zjistíme, že se
na prvotním vývoji těchto oblíbených saponátů začalo pracovat již v roce 1955 v Rakovníku,
konkrétně pod hlavičkou národního podniku Rakona působícího v oblasti tukového
průmyslu. Do obchodů se poprvé saponáty Jar dostaly kolem roku 1960. V roce 1991 pak
Rakonu koupil nadnárodní koncern Procter & Gamble.128 Čeští spotřebitelé si na saponát Jar
zvykli natolik, že se jeho název začal užívat jako synonymum pro tekutý přípravek na ruční
mytí nádobí.
Aktuálně nejnovější reklamní spot na produkt Jar pochází z roku 2019 a nese podnázev
„Shake it“. Tvůrci pětadvacetivteřinového reklamního spotu vsadili na radostné vyznění
reklamy podpořené lehce upravenou skladbou od interpreta Reel 2 Real – I like to move it.
V této pozměněné verzi se v překladu zpívá „Já tak rád třesu, třesu. Ty tak rád třeseš.“
Významově tak přímo souvisí s vizuální částí reklamy, ve které účinkující postavy myjí své
dózy takovým způsobem, že jimi třesou.
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KRATOCHVÍL, Luboš. Jar čeká oslava pětačtyřicátin. Idnes [online]. 9. října 2003 [cit. 2021-01-26].
Dostupné z: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/jar-ceka-oslavapetactyricatin.A031009_121843_ekonomika_klu
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Obrázek 10 – Vizualizace reklamy Jar129
Úroveň denotace
Počáteční záběr reklamy ukazuje přiblíženou tvář mladé ženy s hnědými vlasy
a zeleným svetrem. Po její levé straně se objevuje ruka svírající lahev saponátu Jar, které si
žena všimne a usměje se. Ve spodní části obrazovky je zelenou barvou veden nápis
VĚDECKÝ EXPERIMENT.
Obraz se následně rozdělí na dvě části, přičemž každou polovinu nyní zastupuje jiná
žena. Po pravé straně spatřujeme onu hnědovlasou ženu v zeleném svetru. V ruce drží lahev
prostředku Jar a natahuje ji směrem ke kameře. V levé části obrazovky vidíme odlišnou
mladou ženu. Je jí usmívající se žena s blond vlasy v džínové košili. V ruce svírá průhlednou
lahev se zelenou tekutinou. Obě ženy se usmívají a hledí přímo do kamery. Naráz otevírají
víčko svého saponátu.
Úvodní záběry jsou v rámci kódu mluveného slova doprovázeny ženským průvodním
hlasem. Hlas vyznívá mladistvě a nadšeně. „Ukažme si, o kolik jednodušší je mytí nádobí
díky novému Jaru se složením Lift Action,“ sděluje narátorka. Mimo ni slyšíme nastupující
doprovodnou hudbu, kterou v této pasáži tvoří jen zvuky syntetických bubnů.
V následující části reklamy pozorujeme dvě zašpiněné uzavíratelné dózy. Do každé
z nich je vlito malé množství saponátu a poté jsou plastové dózy uzavřeny. „Umyje i tohle,“
sděluje hlas narátorky.
Uzavřením dóz se uzavírá úvodní pasáž reklamy a nastupuje část další. Dochází zde
ke zvýšení hlasitosti rytmické doprovodné hudby, ve které se nyní zpívá „I like to shake it
shake it…“ Ženský průvodní hlas pokračuje ve své předchozí promluvě: „Připravit, pozor,
shake.“
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Otisk reklamního spotu. Reklama – Jar. Youtube [online]. 23. února 2019 [cit. 2021-01-27].
https://youtu.be/J-FYw3lPU3A
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Vizuální kód nabízí ve formě rychle se střídajících záběrů pohledy do řady domácností
a představuje mnoho různých postav. První záběr se vrací ke dvojici mladých žen, které jsme
měli možnost vidět již v úvodu reklamy. Obě ženy nyní tančí do rytmu doprovodné hudby
a třesou plastovými dózami. Další vyobrazenou postavou je opět žena. Jedná se o mladou
ženu tmavé pleti, která v prostředí své kuchyně radostně tančí a opět třese dózou. Odlišnou
mladou ženu posléze přináší i příští záběr. Tuto ženu pozorujeme skrz okno, jak s dózou
v rukou tančí ve své kuchyni. Se svou dózou tančí i skupina dvou mladých žen a jednoho
muže, dále starší žena v zástěře a poté nový mladý pár muže a ženy. Ve své kuchyni je
vyobrazen i tančící plnoštíhlý muž s holou hlavou a v dalším záběru pozorujeme tančícího
muže v červené mikině ve společnosti malého chlapce. Všichni účinkující si tanec viditelně
užívají, smějí se a třesou dózami.
Po scénách vyobrazujících tančící osoby se vracíme zpět k samotným dózám.
Zjišťujeme, že dóza, do které byl vlit prostředek Jar, je nyní čistá. Dóza čištěná
konkurenčním produktem je stále zašpiněná. „Žádné nečistoty, žádná mastnota, bez
starostí,“ sděluje ženský průvodní hlas.
Poslední částí reklamy se stává závěrečná prezentace balení produktu. „Jar, zatočte
s mytím nádobí,“ zakončuje reklamní sdělení narátorka.
Úroveň konotace se zaměřením na odkrytí genderových stereotypů
Reklamní spot na mycí prostředek Jar obsahuje progresivní vyobrazení genderových
rolí. Nespornou odchylkou od stereotypně působících reklam na úklidové prostředky je
v případě reklamy na saponát Jar množství mužských představitelů účinkujících ve vizuální
části reklamy. Setkáváme se zde s třinácti různými postavami, přičemž pět z nich jsou muži.
Snaha o vyrovnanější počet žen a mužů naznačuje, že se tvůrci reklamy uchylují k principům
genderově neutrálního marketingu. Jinými slovy, pracují s nestereotypními obrazy
genderových rolí a cílí na genderově vyváženější publikum.
Reklamní příběh nevysílá signály o podřazenosti či nadřazenosti některého z pohlaví.
V několika obrazech vidíme současně muže i ženy, jak provádějí velmi podobným
způsobem tutéž činnost. Mytí nádobí je v této reklamě prezentováno jako zábavná aktivita,
které se, ať už sami, nebo ve skupině, mohou s nadšením věnovat bez rozdílu ženy i muži.
Z genderového hlediska jsou zajímavé ty obrazy, které normalizují domácí práce v režii
mužů. Zde mezi takové obrazy patří například taneční sólo holohlavého muže či tanec muže
v červené mikině, který jde příkladem malému chlapci.
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Netradiční genderovou roli lze identifikovat také v kódu mluveného slova. Jak jsme
mohli slyšet z předešlých analyzovaných reklam, průvodní hlas patřil povětšinou muži. Zde
je použit ženský průvodní hlas. Žena zde sice odkazuje na unikátní složení produktu
a výsledky čištění, ale je zde patrný také lehký odklon k emocionálněji zabarvené promluvě.
To koresponduje s běžným klišé, dle kterého je silnější emoční prožitek připisován právě
ženám.
III.

Analýza reklamy „Bref Power Aktiv“
S reklamou na produkt značky Bref jsme se setkali již v rámci analýzy reklam

vysílaných na počátku 21. století. Propagační činnosti se však značka věnuje i v současné
době, tedy o dvacet let později. V roce 2019 Bref představuje audiovizuální spot inzerující
osvěžující a čisticí toaletní blok, v jehož hlavních rolích vystupuje dvojice muže a ženy.
Hlasový komentář zajišťuje mužský narátor.

Obrázek 11 – Vizualizace reklamy Bref Power Aktiv130
Úroveň denotace
První záběr z dvacetivteřinové televizní reklamy ukazuje potemnělou místnost,
v jejímž centru se nachází postava muže a svítící sestava, která obklopuje bílý klozet.
Sestavu tvoří všelijaké modře a žlutě nasvícené skleněné kádinky, potrubí a jiné předměty.
Muž má na sobě bílou košili s vyhrnutými rukávy a tmavé kalhoty, přes které má uvázanou
kutilskou zástěru. Všímáme si také ochranných kulatých brýlí, které má posazené na čele.
„Nakonec se to povedlo,“ promlouvá muž rozvášněně a rozpíná ruce směrem ke svítící
sestavě. Děj v reklamě doprovází tichá, postupně gradující instrumentální hudba.
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Otisk reklamního spotu. Reklama – Bref (CZ, 2019). Youtube [online]. 12. dubna 2019 [cit. 2021-01-27].
Dostupné z: https://youtu.be/4kC06H8LLak
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V následujícím okamžiku do místnosti vchází žena a rozsvěcuje potemnělou místnost.
Vyobrazená žena má světlé krátce střižené vlasy, bílé tričko, světle růžový propínací svetr
a modré kalhoty. Podezřívavě pohlédne na světelnou sestavu a na muže. Ten mezitím
pokračuje ve svém projevu: „Úžasná kombinace čistoty a svěžesti!“
Následující záběr zachycuje způsob, jakým sestava obklopující toaletu funguje.
Přístrojem protéká přes žluté a modré kádinky tekutina, která se nakonec vlévá do toaletní
mísy. Doprovodná instrumentální hudba nabývá na intenzitě.
Záběr se poté vrací zpět k ústřední dvojici. Žena nyní stojí vedle muže, jednou paží se
opírá o jeho rameno a v druhé ruce svírá balení osvěžovače Bref. „Ale Bref zná snadnější
způsob,“ sděluje muži po svém boku a s úsměvem na něj pohlíží. Muž jí se zmateným
výrazem pohled opětuje. Hudební podkres v tomto okamžiku mění svou melodii, tón
i nástroje. Doprovodná hudba se stává radostnější a uvolněnější.
Příští záběry nám prezentují účinky inzerovaného produktu prostřednictvím
animované vizualizace. Sledujeme čisticí blok Bref zavěšený za okraj toaletní mísy, ze
kterého vychází žluté kulaté plátky. V rámci kódu mluveného slova slyšíme nově mužského
hlasového průvodce. „Bref Power Aktiv, o čtyřicet procent více vůně. Pro čistotu a svěžest
až do posledního spláchnutí.“
Závěrečná pasáž je věnována prezentaci různých druhů inzerovaného produktu. Na
obrazovce dominuje kombinace modré a zelené barvy, které jsou také barvami pozadí. Další
výrazné prvky v záběru tvoří plátky nakrájeného citronu, balení produktů Bref a informační
texty. Narátor sděluje akční cenovou nabídku při koupi dvou produktů současně.
Úroveň konotace se zaměřením na odkrytí genderových stereotypů
Nová televizní reklama na produkt značky Bref představuje ve svém vizuálním kódu
rovnoměrné zastoupení mužů a žen. První vyobrazenou postavou je muž, který zde působí
v přímém vztahu k úklidu domácnosti. Muž v rámci své záliby v kutilství sestavil složitý
přístroj, který měl za úkol udržovat čistou a svěží toaletu. Přestože se zde setkáváme
s částečně nestereotypní vlastností muže, jakou je zájem o čistotu toalety, nejedná se zde
o příklad prospěšné inverze genderových rolí. Jako první překážku můžeme uvést použití
humoru v pasáži, ve které muž vystupuje. Muž si přes své nadšení ze svého výtvoru není
vědom nepatřičnosti a v podstatě zbytečnosti takového přístroje na toaletě. Humorná část
reklamy má základy právě v tomto pomyslném mužském selhání na poli domácích prací.
Nejedná se o nikterak ojedinělý jev. Spolu s přibývajícím počtem reklamních sdělení
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ukazujících netradiční genderové role jsou domácí práce v režii mužských představitelů
často spojeny s neuspokojivými výsledky, s negativními reakcemi ostatních postav
a doprovázeny posměšky či jinou formou diskreditace.131
Další překážkou je způsob samotného úklidu. Ten zde není vykonáván manuálně, tady
tak, jak je obvykle prováděn většinou ženských představitelek. Vyobrazený muž zvolil
takový způsob péče o toaletu, jaký se mu jevil jako nejschůdnější v rámci zachování si své
„mužnosti“; využil svých kutilských schopností a kutilského umu namísto toho, aby toaletu
manuálně vyčistil. Tím se distancuje od každodenního, rutinního provádění domácích prací.
Druhou postavou vystupující v tomto reklamním spotu je žena. Je to právě ona, kdo
zná ten správný způsob, jak čistoty a svěžesti toalety docílit. Žena zde vystupuje v roli
zkušené hospodyně. V souladu s teorií nadřazenosti se zde setkáváme s mužem v podřízené
pozici, který je zde zdrojem pobavení, a se ženou v nadřízené pozici. V konečném důsledku
zde dochází k dalšímu utvrzování tradičních mužských a ženských rolí, jelikož vztah mezi
hlavními účinkujícími v příběhu reklamy naznačuje, že jen ženy jsou schopny dobře
vykonávat domácí práce a zároveň zde dochází ke znevažování schopností mužů.
Třetím lidským prvkem je v této reklamě mužský průvodní hlas, který lze zaslechnout
až v druhé polovině reklamy. Mužský vypravěč zde vystupuje tradičně jako zdroj
technických a praktických informací.
IV.

Analýza reklamy „Sanytol“
Sanytol je značka dezinfekčních čisticích prostředků pro osobní hygienu a domácnost.

Úklidové přípravky v jejím portfoliu slibují důkladnou dezinfekci bez chlóru. Značka
Sanytol spadá pod holdingovou společnost AC Marca sídlící ve Španělsku.
V roce 2020 spustila značka Sanytol reklamní kampaň představující své dezinfekční
čističe. Televizní reklamní spot z téhož roku je dlouhý dvacet vteřin a jeho zajímavostí je
obsazení české herečky Michaely Badinkové do jedné z hlavních rolí.

131

SCHARRER, zdroj cit. v pozn. č. 84.
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Obrázek 12 – Vizualizace reklamy Sanytol132
Úroveň denotace
Reklamní spot nám ve svém úvodním záběru představuje pohled do prosvětleného
prostoru kuchyně a jídelny. Uprostřed místnosti se pohybují čtyři postavy: žena, muž, malé
děvče a batole usazené v dětské jídelní židličce. Muž stojí u kuchyňské linky a na dřevěném
prkénku krájí zeleninu. Dle jeho prošedivělých vlasů mu může být kolem 40 let, je oblečen
do modrých džínů, šedého trika a modré kostkované košile. Přistupuje k němu hnědovlasá
žena v podobných letech oblečená do hnědých kalhot a růžového svetru. „Vydezinfikoval
jsi to?“ táže se muže.
„Dnes jsem to jen umyl,“ odvětí a výmluvně rozhodí rukama.
„Jestli jen umyl, tak nevydezinfikoval,“ opáčí žena jemně ironickým tónem.
Blíže před kamerou se poté objeví nová postava. Je jí atraktivně vypadající žena
s polodlouhými blond vlasy a červeně nalíčenými rty. Má na sobě tmavě zelenou halenku
a v rukou drží přípravek značky Sanytol. V popředí se zobrazuje titulek napovídající, že se
jedná o Michaelu Badinkovou, herečku, matku. Žena hledí přímo do kamery a sděluje:
„Sanytol, čistič, který perfektně dezinfikuje.“
V následujícím okamžiku se objevuje nový záběr, ve kterém pozorujeme Michaelu
Badinkovou, jak podává muži v modré košili inzerovaný přípravek Sanytol. „Bez chlóru,“
dodává.
„Dezinfikovat každý den?“ ptá se udiveně muž, když si čte etiketu na zadní straně
přípravku. Tázavě pohlédne na Michaelu Badinkovou.
Hnědovlasá ženy v růžovém svetru, která stojí těsně vedle muže, zareaguje na jeho
otázku. „Copak každý den nejíme? A stále se všeho dotýkáme.“
Záběry účinkujících postav střídají obrazy různých zašpiněných ploch, které se v domě
mohou nalézat. První z nich je dětská jídelní židlička plná rozházeného a vylitého jídla. Na
132

Otisk reklamního spotu. Sanytol TV reklama 20s SURFACES. Youtube [online]. 27. října 2020 [cit. 202102-27]. Dostupné z: https://youtu.be/MtnvS-7XFQ4
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plochu židličky je nastříkáván přípravek Sanytol ve spreji a povrch je poté čištěn hadříkem.
Přípravek i hadr svírá ruka, jejíž malá, jemná dlaň a upravené nehty naznačují, že se jedná
o ruku patřící ženě. Další záběr ukazuje dezinfekci dveřní kliky, která je prováděna opět
ženou. Tentokrát nám to napovídá i halenka v tmavě zelené barvě, která je vidět v záběru
a která patří účinkující Michaele Badinkové. Obraz je doplněn o animovanou vizualizací
bakterií a virů. Další záběr představuje detaily koupelny, ve kterých jsou nečistoty i tentokrát
odstraňovány hadrem v ženské ruce a za pomoci prostředku Sanytol. „A v koupelně ještě
víc,“ dokončuje svou předchozí promluvu ženský hlas.
V příštím záběru se nám představuje obrazovka rozdělená na dvě části. V každé části
vidíme modré kachličky, dvě dlaně a dvojici chomáčků bavlny, kterými je po kachličkách
přejížděno. „Test na bavlně. Stoprocentně čisté, devadesáti devíti procentní ochrana,“
komentuje hlas Michaely Badinkové.
Jedna z posledních pasáží reklamy nás vrací zpět k čtyřčlenné rodině. Nyní jsou
všichni společně usazeni u velkého jídelního stolu. Děti se nacházejí v popředí, muž a žena
za nimi. „Teď je to ultra čisté,“ pronese muž s úsměvem a pohledem směřujícím přímo do
kamery.
V závěrečném záběru, ve kterém dochází k prezentaci balení produktu Sanytol, se
v tomto případě objevuje i Michaela Badinková. „Sanytol, devadesáti devíti procentní
ochrana,“ zopakuje s úsměvem již dříve zmíněnou informaci.
Úroveň konotace se zaměřením na odkrytí genderových stereotypů
Reklamní spot na čisticí prostředek Sanytol obsahuje netradiční obraz genderových
rolí, avšak jak zjistíme po hlubší genderové analýze, nelze jej řadit k významně progresivním
a pozitivně působícím reklamním sdělením. V této reklamě se setkáváme s postavou muže,
který je vyobrazen v rodinném prostředí a věnuje se přípravě jídla. Muž v tomto případě
vystupuje v netradičním prostředí a současně se věnuje činnosti, kterou dle zažitých
společenských konvencí vykonávají zpravidla ženy.
Již po prvním dialogu mezi mužem a jeho partnerkou zjišťujeme, že si muž ve svém
počínání nevede příliš dobře. Mužova partnerka, žena v růžovém svetru, ho poučí o jeho
pochybení vzešlém z neprovedené dezinfekce kuchyňského náčiní. Setkáváme se zde
s názornou ukázkou podřízených a nadřízených pozic. Zatímco muž se zde staví do pozice
neznalého, žena působí v pozici expertky a je nucena muže při jeho počínání kontrolovat.
Identifikujeme zde inverzi tradičních genderových rolí.
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Zajímavou a rozporuplnou postavou je zde žena v tmavě zelené halence, herečka
Michaela Badinková. Do příběhu vstupuje jako zmocněnkyně značky Sanytol, což dokládá
jak svou znalostí produktu, tak i barvou své halenky, která odpovídá jedné z dominujících
barev loga značky. Společnost tak dodává svým produktům image133 ženy profesionálky,
která může radit v úklidu ženám i mužům. Michaela Badinková nám připomíná prototyp
dokonalé ženy – je atraktivní a inteligentní. Na první pohled nepůsobí jako běžná
hospodyňka, na čemž má jistě podíl i skutečnost, že se jedná o herečku. Tato profese může
být

spojována

s bohémským

způsobem

života,

který

není

v souladu

s domnělým charakterem tradiční hospodyně. V následujících scénách se však setkáváme i s
obrazy, které se zdají být v rozporu s touto interpretací. Zjišťujeme, že je to právě Michaela
Badinková, která vykonává minimálně některé z úkonů spojených s úklidem domácnosti.
Jiným ukazatelem je také představení Michaely Badinkové nejen jako herečky, ale také jako
matky. V tradičních představách mohou být matky spojovány s vlastnostmi jako dobrotivé,
pečující, snášenlivé.134 V případě takové interpretace by osobnost Michaely Badinkové
splňovala hlavní rysy ženy zasazené do stereotypní role hospodyně.
Závěrem lze uvést, že obě ženy zde vystupují vůči muži v nadřízené pozici. Tvůrci
reklamy tím podávají zprávu o tom, že jen ženy jsou schopny úspěšného vedení domácnosti
bez rizika zapříčiněného nedostatečným odstraněním nebezpečných virů a bakterií. Jak již
bylo zmíněno v analýze reklamy Bref Aktiv Power z roku 2019, znevažování mužů
podílejících se na úklidu domácnosti má v konečném důsledku negativní dopad, jelikož tak
dochází pouze k potvrzení pozice ženy jako jediné správné správkyně domácnosti.
V.

Analýza reklamy „Clin 3v1“
Se značkou Clin jsme se setkali již v rámci analýzy reklam z počátku 21. století. Je

zřejmé, že během dvaceti let došlo u této značky k určitým změnám jak v rámci samotných
produktů, tak i v metodách a strategiích její marketingové komunikace. I v roce 2020 však
společnost Henkel, pod kterou značka Clin spadá, zainvestovala do televizní reklamy.
Během patnácti sekund nám v tomto audiovizuálním díle značka Clin představí vlastnosti
čisticího prostředku Clin 3v1, který je určen k mytí oken a jiných skleněných povrchů.

133

WILLIAMSON, Judith. Jak dešifrovat reklamu: ideologie a význam v reklamě. OATES-INDRUCHOVÁ,
Libora (ed.): Dívčí válka s ideologií. Klasické texty angloamerického feministického myšlení. 1. vyd. Praha:
SLON, 1998. 304 s. ISBN 80-85850-67-2. S. 197-208.
134
JUNG, Carl Gustav. Archetypy a nevědomí. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1997. 437 s. ISBN 8085880-16-4. S. 193.
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Obrázek 13 – Vizualizace reklamy Clin 3v1135
Úroveň konotace
Prvotní záběr krátké televizní reklamy ukazuje zašpiněnou okenní tabuli. V levém
horním rohu obrazovky je umístěno logo značky, ve spodní části je pak veden text ŠPÍNA
A … „Vaše okna vypadají matně nejen kvůli špíně, ale i kvůli mikro-škrábancům,“ slyšíme
hovořit mužský průvodní hlas. Dolní text mizí a v levé části obrazovky se objevuje text
nový, odkazující na již zmiňované mikro-škrábance. Kamera se následně k okenní tabuli
přibližuje až do té chvíle, dokud na ni nejsou rozpoznatelné bílé rýhy. Reklamní spot ve
zvukovém kódu pracuje s postupně gradující, dramatickou hudbou.
V následující chvíli do záběru zasahuje ruka svírající produkt značky Clin
s rozstřikovačem. Jedním stisknutím se na okno aplikuje čisticí prostředek. Podle jemné,
malé dlaně s upravenými nehty lze usuzovat, že prostředek Clin ovládá žena. V levé části
obrazovky je vyveden červenou barvou text NOVÝ CLIN 3V1. Hudební podkres reklamy
se mění – nyní se z dramaticky působící orchestrální skladby stává veselá znělka, ve které
dominují zvuky piana a bubnu. „Vyzkoušejte nový Clin 3v1,“ hlásá mužský průvodní hlas.
„Opravuje mikro-škrábance během mytí.“
Pozornost je v rámci vizuálního kódu zaměřena opět na okenní tabuli. Skrze efekt
„lupy“ můžeme pozorovna čisticí účinek inzerovaného produktu. Poté se záběr opět změní
a před kamerou se objeví mladistvý ženský obličej. Prezentovaná žena má hnědé vlasy
stažené do culíku a na tváři se jí zračí široký úsměv. Stojí za oknem, které je nyní úplně čisté.
„Dodává lesk, chrání, opravuje,“ sděluje mezitím mužský průvodní hlas. Výčet schopností
produktu Clin je podpořen také měnícími se obrazy ve vizuálním kódu reklamy, a to jak
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Otisk reklamního spotu. Řešení na mikro-škrábance: Nový Clin 3v1. Youtube [online]. 16. března 2020
[cit. 2021-03-09]. Dostupné z: https://youtu.be/cXMUFXWyqyA
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detailním pohledem na povrch okenní tabule, tak opět formou efektu „lupy“, která přibližuje
čistou skleněnou plochu.
Závěrem reklamního sdělení je divákovi představen obal produktu. Výrazným prvkem
jsou také modré a červené texty, které odkazují jak vlastnosti produktu, tak i na tvrzení, že
jedná o nejlepší Clin všech dob. Finální prezentaci komentuje mužský hlas, který nás
provázel již předchozími pasážemi reklamy. „Nový Clin 3v1, nejlepší Clin všech dob,“
sděluje v posledních vteřinách reklamy.
Úroveň konotace se zaměřením na odkrytí genderových stereotypů
Reklamní spot inzerující čisticí prostředek Clin spojuje několik prvků, se kterými jsme
se setkali již v několika předchozích reklamách. Jedná se o tradiční vyobrazení genderových
rolí, které zde rozpoznáváme jak ve vizuálním kódu, tak i v kódu mluveného slova.
V rámci vizuální části reklamy lze určit, že umývání skla má zde na starost žena.
Naznačuje nám to nejen postava mladé ženy, kterou bylo vidět za sklem, ale především ona
ženská ruka, jež manipulovala přímo s čisticím přípravkem. Ačkoliv zde nebyla zobrazena
celá postava osoby, která úklid provádí, fyziologické odlišnosti ženské a mužské dlaně
dovolily téměř s jistotou určit, o jaké pohlaví se jednalo. Rozpoznávacími znaky v případě
ženské ruky mohou být štíhlé prsty či malá dlaň. Mezi nefyziologické znaky vedoucí
k identifikaci ženské ruky lze zařadit upravené nehty, jemný úchop, ladné pohyby či tzv.
„ženský dotek“, jenž je dle Ervinga Goffmana letmý, mnohdy bezúčelný, něžný či
smyslný.136 Detailní záběr na ženskou dlaň, která svírá čisticí prostředek nebo hadr, jsme
mohli pozorovat již u reklamy Cif z roku 2000, Clin z roku 2001 a u reklamy na produkt
Sanytol z roku 2020.
Postava ženy je zde vyobrazena v roli té, jež má čistotu a lesk oken v domácnosti na
starost. Usměvavá a rozzářená tvář vyobrazené mladé ženy nám říká, že dokonale čisté sklo
je zdrojem její radosti a spokojenosti. Setkáváme se zde s pečlivou hospodyňkou, která právě
úspěšně dokončila svou práci.
Druhým poměrně častým jevem je u reklam inzerujících úklidové prostředky mužský
průvodní hlas, který se objevuje i zde. Mužský hlasový průvodce vystupuje v roli odborníka
na poli čištění oken a skleněných povrchů a svým komentářem předává faktické informace
o produktu a jeho vlastnostech. Muž v roli experta je jedním z mnoha stereotypů, se kterými
reklamní průmysl pracuje.
136

GOFFMAN, zdroj cit. v pozn. č. 35.

78

VI.

Analýza reklamy „Bosh & Finish“
Předposlední analyzovanou reklamou je televizní spot spojující dvě odlišné značky.

Bosh je německý výrobce domácích spotřebičů s více než 130 letou historií a Finish je
značka čisticích prostředků do myčky nádobí.
Na základě spolupráce těchto značek vznikl pro rok 2020 třicetivteřinový televizní
hraný spot obohacený o animované prvky.

Obrázek 14 – Vizualizace reklamy Bosh & Finish137
Úroveň denotace
První záběr reklamy nás zavede k mladé ženě nacházející se u kuchyňské linky. Žena
má na sobě volnou šedou mikinu s vyhrnutými rukávy a džíny. Své blond vlasy má stažené
v culíku. Za ženou je vidět interiér obývacího pokoje. Ihned zpočátku je reklama
doprovázena jemnými tóny piana.
Žena se usmívá a přejíždí modrým hadrem po okraji kuchyňského dřezu. Po levé
straně dřezu je v odkapávači naskládané umyté nádobí, na pravé straně je postavená lahev
saponátu. Následně se za ženinými zády začnou objevovat přibližující se postavy. Jedná se
o dvě děti, chlapce a dívku, a muže, otce. Dívka má na hlavě nasazenou bílou cyklistickou
helmu a otec má tu svou zavěšenou na paži. V rukou přináší každý člen domácnosti další
špinavé kusy nádobí. Žena se k nim obrátí čelem a údivem otevře ústa. S výmluvnými gesty
jí špinavé nádobí podávají. U jejich nohou sedí středně velký pes držící v tlamě prázdnou,
špinavou misku. „Jen co jsem umyla jedno nádobí, čekalo mě další,“ sděluje sklesle ženský
průvodní hlas. Ačkoliv je původkyně hlasu reálně skrytá, dle významu lze usuzovat, že se
jedná o promluvu hlavní představitelky. Vypravěčka hovoří v první osobě a její sdělení má
emotivní náboj. „Takže jsem jednoho dne řekla…“ pokračuje vypravěčka. V rámci
137

Otisk reklamního spotu. Osvoboďte se od mytí nádobí s myčkou Bosch a tablety Finish!. Youtube
[online]. 4. května 2020 [cit. 2021-03-09]. Dostupné z: https://youtu.be/WFzrYbzco70
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vizuálního kódu vidíme měnící se záběr kamery. Nyní pozorujeme danou ženu z profilu, jak
rozhodně zvedne bradu. Po následujícím střihu je žena otočena ke kameře a její bojovný,
odhodlaný pohled směřuje přímo do objektivu. Přibližuje se a v posledním okamžiku do
záběru vhází hadr, kterým danou část děje razantně zakončí. „…a dost,“ dokončí rázně svou
předchozí větu vypravěčka. Zvukově tuto vygradovanou situaci doprovodí psí zakňučení
a dramatický zvuk bubnu. Slyšíme také zvuk střetu hozeného hadru a kamery.
Následující obraz uvádí pohled na kuchyňský kout, uprostřed něhož se vyjímá nová
myčka na nádobí. Z levé strany u nového spotřebiče postává žena a směje se. Muž se ke
spotřebiči sklání, na tváři má také úsměv. Dvojice je obklopena svými dětmi. „Koupila jsem
myčku Bosh a tablety Finish Quantum Max. A teď dáváme nádobí rovnou do myčky,“
sděluje ženský hlas.
V záběru vidíme kuchyňskou linku, na které je postaveno balení kapslí Finish. Žena
právě jednu tabletu z krabice vyjímá, otevírá myčku a vkládá tabletu do příslušné přihrádky.
K novému spotřebiči se začínají sbíhat děti i otec. Matka stojí z boku otevřené myčky a gesty
naznačuje, ať do ní každý vloží své špinavé nádobí sám. Když přijde na řadu otec, v rukou
místo špinavého nádobí třímá cyklistickou helmu. „Půjdeme?“ ptá se ženy.
Další obraz uvádí detailní záběr na displej ovladače myčky. Ženská ruka zde jedním
dotykem spouští zvolený program mytí. Střihem se před diváka dostává záběr z venkovního
prostředí, kde je vyobrazena celá rodina jedoucí na jízdních kolech. V rámci kódu
mluveného slova zde slyšíme nový mužský hlas. „Osvoboďte se od nádobí i vy. Vaše nádobí
bude vždy zářivě čisté,“ sděluje skrytý narátor. Hovoří milým, zvučným hlasem s precizní
dikcí. Mimo průvodní hlas zde již slyšíme také naplno rozvinutou jazzovou hudbu.
Příští záběr nás přenáší do útrob myčky, ve kterých se odehrává proces mytí špinavého
nádobí. Animovaná vizualizace ukazuje mycí tabletu Finish, jak uvnitř myčky exploduje.
Částice bílé, modré a červené barvy se rozlétnou do všech stran.
S blížícím se závěrem reklamy je divákovi představeno pár závěrečných scén.
Pozorujeme, že se rodina nyní vrátila ze své projížďky. Přiblížený pohled do právě otevírané
myčky ukazuje čisté sklenice a hrnky. Muž si bere jednu sklenici do ruky. Z výrazu jeho
obličeje vyčteme, že je výsledkem mytí příjemně překvapen. „Spolehlivá myčka Bosh
a účinné tablety Finish umyjí nádobí za vás,“ slyšíme hovořit mužský průvodní hlas.
Poslední fáze reklamy předkládá již tradiční finální detail produktu. Krabice
s tabletami do myčky je postavena na kuchyňské lince přímo nad vestavěnou myčkou. „Bosh
doporučuje Finish,“ zakončuje reklamní příběh mužský hlas.
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Úroveň konotace se zaměřením na odkrytí genderových stereotypů
Reklamní spot od značek Bosch a Finish představuje ve svém domácím prostředí
rodinu nukleárního typu, tedy skupinu skládající se z postavy matky, otce a dvou dětí.
Atraktivní vzhled dospělých postav a interiér domova a oblečení všech aktérů odpovídá
nejnovějším současným trendům. Vytváří tak dojem, že se jedná o rodinu zastupující vyšší
sociální třídu.
Postava ženy zprvu působí ve stereotypní roli hospodyně. Je vyobrazena v prostředí
kuchyně, tedy v tradičních kulisách obklopujících ženské postavy v reklamách. Domyla
nádobí a dokončení takto nepříjemné činnosti jí udělalo radost. Zklamáním pro ni bylo poté
zjištění, že nádobí k umytí je nakonec více, než si zpočátku myslela. Ženě daná domácí práce
nepřináší potěšení, tudíž ani my o ní nesmýšlíme jako o ideální či dokonalé hospodyňce
(například takové, jaká se vyskytovala v analyzovaných reklamách na produkty Clin
a Swiffer z roku 2001). U této ženy můžeme pozorovat její snahu o vymanění se ze škatulky
hospodyně a osoby, jež je za mytí nádobí zodpovědná. Představuje se nám zde postmoderní
žena, která se již nechce nechávat podmaňovat zažitými normami ve společnosti, je
nekonvenční a spontánní.
Svým rozhodnutím pořídit si nový spotřebič se žena staví do role iniciátorky změny
a zároveň také odkazuje na svou finanční nezávislost. Ostatní členy domácnosti učí, aby si
své použité nádobí rovnali do myčky sami. Na základě reklamního příběhu zjišťujeme, že
se žena díky novému spotřebiči skutečně vymaňuje z pozice hospodyně a začleňuje se do
příjemných rodinných aktivit.
Reklama naznačuje, že chybí-li v domácnosti daný spotřebič, patrně to tak ženu
připraví o plnohodnotně strávený rodinný čas, který bude muset manuálnímu úklidu
domácnosti obětovat. Hlavní prioritou ženy je zde tedy správa domácnosti, jiné aktivity
a činnosti jsou až druhotné.
Opačným způsobem je v reklamě prezentován muž, který zde vystupuje jako
bezstarostný jedinec distancující se od jakékoliv činnosti spojené s úklidem. V tomto
příběhu se jeho primárním zájmem jeví volnočasové aktivity s dětmi. Co se domácích prací
týká, zde je muž orientován na výsledek – je to on, kdo v závěru příběhu hodnotí čistotu
umytého nádobí.
Reklama pracuje se dvěma vypravěči. První z nich je žena, která také v reklamě
fyzicky účinkuje. Její promluva je osobní, tudíž je také emotivněji laděna. Nepřináší téměř
žádné faktické informace o produktu ani značce a lze ji tedy považovat za laika. Jako expert
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zde působí druhý vypravěč – muž, jenž je hlavním zdrojem informací o účincích obou
propagovaných produktů.
VII.

Analýza reklamy „Savo“
Značka Savo byla na český trh uvedena v roce 1973 pod skupinou Bochemie sídlící

v Bohumíně. Posléze se podobně jako předchozí značky i Savo stalo součástí větší,
nadnárodní společnosti. Od roku 2013 spadá pod britsko-nizozemskou společnost
Unilever138, stejně jako například značka Cif.
Savo představilo v minulých letech řadu divácky úspěšných reklam. Často se
v reklamách vyskytovaly humorné scény a známé herecké tváře. V roce 2020 jsme na
televizních obrazovkách mohli zhlédnout nový reklamní spot propagující prostředky Savo
z dílny pražské kreativní agentury Havas.

Obrázek 15 - Vizualizace reklamy Savo139
Úroveň konotace
Prvotní záběr dvacetivteřinového spotu na dezinfekční sprej Savo přináší úvodní
prezentaci červeného loga této značky na bílém pozadí. Následující záběry nás uvádějí do
prostřední moderně zařízené kuchyně. Uprostřed kuchyně se pohybuje postava ženy. Jedná
se o mladou ženu s krátkým hnědým mikádem a dlouhou košilí v barvě khaki. Stojí čelem
ke kuchyňské lince a přejíždí po jejím povrchu hadrem. Na její tváři rozpoznáváme
spokojený úsměv. Výrazně se zde projevuje i zvukový kód, který přináší melodii skladby
Rondo alla Turca hranou na piano.
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Historie. Bochemie [online]. [cit. 2020-07-26]. Dostupné z: https://www.bochemie.cz/o-nas/zavazektradice/historie
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Otisk reklamního spotu. Savo - překvapivě voňavá dezinfekce (CZ 21"). Youtube [online]. 7. července
2020 [cit. 2021-02-09]. Dostupné z: https://youtu.be/xiBzJxLnaM8
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Žena přechází kolem kuchyňského ostrůvku a stále se věnuje úklidu. Nově ji kamera
zabírá zpoza archu s notami, který se objevuje ve spodní části obrazovky. Přiblížený záběr
ukazuje nanášení produktu na povrch kuchyňského ostrůvku pomocí rozstřikovače. Zvuk
rozstřikovače se prolne s melodií piana. V tento moment ustává hudba a záběr se upíná na
psa sedícího za pianem. Krátkosrstý pes zpozorní. „Když může Savo vonět,…“ slyšíme
hovořit ženský průvodní hlas. Vypravěčka je skrytá, jedná se tak o asynchronní vztah mezi
původcem promluvy a obrazovým záznamem. V rámci obrazového kódu nyní pozorujeme
ženu z předchozích záběrů, jak se zhluboka nadechuje nosem. Zavírá přitom oči a ústa
roztahuje do úsměvu. Pes za pianem upíná pohled na ženu, která se na něj usměje a vrátí se
opět ke stírání kuchyňské linky hadrem. Pes začne tlapkami opět hrát na piano. „…tak už
vás nic nepřekvapí,“ dokončuje svoji promluvu vypravěčka.
Zatímco žena pokračuje v utírání kuchyňských povrchů za použití prostředku Savo,
pes s občasným zavytím hraje na piano. Žena ústy naznačuje pohvizdování do rytmu. „Navíc
odstraňuje bakterie a alergeny,“ sděluje ženský průvodní hlas.
V závěru se žena přesouvá k pianu a s úsměvem prsty poklepává na povrch klavírního
křídla. Poslední obraz reklamního spotu obsahuje závěrečné představení různých typů
a obalů produktů Savo. „Savo, překvapivě voňavá desinfekce,“ zakončuje reklamní sdělení
vypravěčka.
Úroveň konotace se zaměřením na odkrytí genderových stereotypů
Reklamní spot inzerující dezinfekční čisticí prostředek Savo ve své podstatě informuje
o tom, že nyní jsou produkty této značky bez chlóru, a tím se zbavují svého nepříjemného
charakteristického pachu. A když už i Savo může vonět, pak už nás nic nemůže překvapit –
ani to, když se z psa stane Mozart.
Z genderové perspektivy se v této reklamně setkáváme s tradičním vyobrazením
genderové role ve vizuálním kódu a s netradičně zvoleným genderem v kódu mluveného
slova. Ústřední postavou je ve vizuální části spotu žena věku kolem 30 let. Sympaticky
působící představitelka je prezentována při úklidu v prostředí kuchyně. Dle jejího
spokojeného výrazu ve tváři si tuto činnost užívá – tvůrci reklamy zde pracují se stereotypní
rolí ženy jako hospodyně. Konkrétně se zde jedná o jakousi ideální hospodyni či superženu
v domácnosti. Taková žena je obvykle v pozdějším mladém či středním věku, přičemž tento
věk značí nejen její intelektuální a citovou vyspělost, ale také již uspořádaný žebříček priorit,
v rámci kterého se péče o domácnost pohybuje dostatečně vysoko. Vzhledově se jedná
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o sympaticky a upraveně, nikoliv nadmíru vyzývavě, působící osobu. Přílišná atraktivita
není u novodobých ideálních hospodyň žádaným atributem, jelikož nadměrná péče o vzhled
na úkor úklidu domácnosti je nepřijatelná.
Dlužno však uvést, že se v tomto reklamním spotu setkáváme s více než jednou
možnou interpretací. Pokud se totiž zaměříme na okolí hlavní postavy, nevyskytuje se v něm
žádná další osoba. Skutečnost, že žena nevystupuje ve společnosti partnera či dětí, může
naznačovat, že žije single životem. Dobrovolný solitérní život je spojován s „obecným
trendem destandardizace a uvolňování životních biografií v souvislosti se sílícím
individualismem“.140 V prospěch této interpretace působí i přítomnost domácího mazlíčka,
v tomto případě psa rasy německý ohař. Lidé žijící sami mohou k pořízení si domácího
mazlíčka tíhnout více. Právě on pro ně může být zdrojem společnosti, emocionální podpory,
bezpečí i možnou náhradou za partnera či děti.141 Vyobrazení ženy jako nezávislé,
individualistické osoby je jedním z netradičních prezentací genderu a v rozporu s představou
ideální ženy v domácnosti.
Reklamní spot na čisticí prostředek Savo obsahuje pouze jeden hovořící subjekt. Zde
patří průvodní hlas mladé ženě, jejíž tón hlasu je radostný a proměňuje se v souvislosti
s příběhem reklamy. Ženský hlas zde působí z pozice informátora a sděluje detaily týkající
se vlastností inzerovaného produktu.

3.3 Hermeneutické shrnutí výsledku sémiotické analýzy
Skrze sémiotický rozbor vybraných televizních reklam na úklidové prostředky jsem se
snažila identifkovat znaky, které se v reklamách tohoto typu vyskytují, odhalit jejich možnou
spojitost s přítomnými genderovými stereotypy a popsat, jakým způsobem konstruují
genderové role ve společnosti. Díky rozdělení reklam do dvou skupin s dvacetiletým
odstupem bylo možné nahlédnout do vývoje a proměn reklam daného typu v čase.
V následujících odstavcích bych ráda představila výsledky provedené analýzy a uvedla
důležité trendy, které mohly způsoby prezentace genderu v konečných mediálních
produktech ovlivnit.
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Konkrétní obrazy žen a mužů v médiích jsou výsledkem působení kulturních,
sociálních, ekonomických, legislativních a dalších faktorů napříč časem. Vývoj mediální
prezentace genderových rolí lze popsat jako nelineární, nejednotný proces, který zpravidla
nekopíruje reálný vývoj těchto rolí ve společnosti.142 Ohlédneme-li se zpět do minulosti,
zjistíme, že se o problematice genderu a médií začalo v západním akademickém prostředí
více diskutovat v 60. letech minulého století. Ačkoliv již bylo tou dobou v západních zemích
dosaženo legislativní rovnosti mezi ženami a muži, feministická kritika poukazovala na
instituce, které byly stále zatížené přetrvávajícími znaky patriarchální kultury. Jednou
z těchto institucí byla právě média a s nimi související reklamní produkce, jež pracovala
s velmi tradičním obrazem ženy. Právě změna mediální prezentace žen patřila mezi hlavní
cíle ženského hnutí na počátku 60. let 20. století. Co se týká genderových rolí v reklamách,
v té době bylo možné setkat se s jejich vysokou uniformitou. Ženy v tehdejších reklamách
vystupovaly v rolích manželek, matek, milenek či hospodyněk.143 Reklamy zpravidla
pracovaly se stereotypními ženskými rolemi, a to jak z profesního, tak sexuálního hlediska.
Stereotypní prezentace mužů nebyla příliš častým předmětem společenské diskuze, přesto
však lze uvést, že se muži obvykle objevovali v ústředních rolích televizních reklam, v rolích
autorit a nezávislých postav v profesním prostředí.144 Navzdory činnosti ženského hnutí byly
genderové role v televizních reklamách i po nadcházející dekády zobrazovány primárně dle
tradičního vzoru.
Ke zvýšení plurality genderových rolí v reklamách přispěl později v západním světě
mimo jiné uvolněnější životní styl a ekonomický rozvoj spjatý s 80. a 90. léty minulého
století. Ženy i muži začali postupně v reklamách vystupovat i v nestereotypních
genderových rolích.145 S 90. léty se pojí vznik řady zásadních legislativních dokumentů,
které měly dopad na reklamní produkci v České republice i ve světě. V roce 1995 byla pod
hlavičkou OSN vytvořena Pekingská deklarace a akční platforma, která se přímo dotýkala
otázky nerovného a stereotypního vyobrazení žen v médiích. Dodnes Pekingská deklarace
představuje jeden z nejzásadnějších dokumentů OSN v oblasti prosazování rovnosti žen
a mužů. Z roku 1995 pochází také Zákon o regulaci reklamy, který v České republice
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upravuje předmět, obsah a metodu reklamní nabídky. O rok dříve vzniká nestátní orgán Rada
pro reklamu, který českou legislativu doplňuje v oblasti etické roviny reklamy. Přesto dosud
není v českém reklamním prostředí stereotypní vyobrazování mužů a žen legislativně nijak
ošetřeno, upřednostňuje se zde princip samoregulace.
Ke změně zažitého mediálního obrazu ženy či muže vede dlouhá a složitá cesta.
V souvislosti se zkoumáním obrazu domácích prací v reklamě je zde stěžejní vývoj
genderových rolí v rámci rodiny. Nahlédneme-li opět do historie, shledáme, že úlohy muže
a ženy

uvnitř

i vně

rodiny

byly

zpravidla

striktně

rozdělené.

Funkce

a role

definuje převládající model rodiny. V první polovině 20. století bylo obvyklé, že se žena
starala výhradně o děti a o domácnost, zatímco muž zajišťoval rodinu finančně.146 Ačkoliv
po druhé polovině 20. století začala značná část žen aktivně působit i v profesním prostředí,
míra jejich odpovědnosti za čistý a uklizený domov se nijak významně nezměnila. Výraznou
proměnu nelze identifikovat ani po příchodu nového tisíciletí. Jak uvádí Chaloupková, i na
počátku 21. století se v českých domácnostech prosazoval spíše model nerovného rozdělení
domácích prací, přičemž hlavním determinantem času stráveného úklidem domácnosti
zůstával gender. V českých domácnostech, stejně jako ve většině států Evropské unie,
věnovaly ženy úklidu týdně dvakrát až třikrát více času než muži.147
Dle výsledků rozličných studií148, jež byly provedeny v prvních letech druhého
tisíciletí, je zřejmé, že se tato situace ve společnosti odrážela i v reklamních příbězích.
Například studie z českého reklamního prostředí provedená v roce 2003 naznačuje, že jak
v médiích, tak i ve společnosti byla identita ženy spojená s tradičními rolemi a činnostmi,
mezi které patřila mimo jiné starost o rodinu a péče o domácnost.149
Tyto zakořeněné představy se promítaly taktéž do reklam z let 2000 a 2001, které jsem
v této práci podrobila sémiotické analýze. I tento soubor reklam hojně pracoval s postavou
ženy v roli hospodyně a k potlačování tradičních genderových vzorů ve vybraném vzorku
reklam nedocházelo. Důvody lze hledat v neefektivní či chybějící legislativě,
v nedostačujícím apelu na změnu ze strany zainteresovaných sociálních institucí či –
z pohledu genderu – v konzervativní marketingové taktice. Tvůrci reklam patrně nebyli
motivováni k odchylování se od tradičních obrazů a zůstávali u více či méně osvědčených
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příběhů. Kromě stereotypních genderových rolí šířili reklamní tvůrci za pomoci rozličných
sémiotických znaků i konstrukty mocenského postavení mužů a žen.
Vybrané televizní reklamy z let 2000 a 2001 využívaly výrazně více mužských
vypravěčů. Komentář značné části z nich zajišťoval věcně a důstojně znějící mužský hlas,
jehož původce byl skrytý, tedy neobjevoval se ve vizuálním kódu reklamy. Takový vypravěč
vystupoval v roli moudrého rádce, zdroje faktických informací a experta na poli úklidu
domácnosti. Již zde se tedy setkáváme s jedním ze způsobů, jakým mohou reklamy
podporovat mýtus vyššího mocenského postavení muže ve vztahu k ženě.
Ženský hlas byl v reklamách z prvně analyzovaného vzorku užit spíše jako prvek
doprovázející dějovou linku reklamy. Projevovala-li se verbálně žena, jednalo se častěji
o dialog s jiným účinkujícím. Téměř vždy její promluva odkazovala na nesnáze, se kterými
se při úklidu potýkala. V hlase byla slyšitelná frustrace a únava. Ženský verbální projev byl
zpravidla emotivnější, působivější a o to účinnější, zejména cílila-li reklama na ženy. Podle
celospolečensky vžité představy je to žena, která spíše zastává úklid domácnosti, a tak má
tedy možnost se do situace druhé ženy lépe vžít. V obrazovém kódu svým vzhledem tato
„neúspěšná hospodyně“ odpovídala spíše střední či starší věkové skupině. Její styl oblékání,
úpravy vlasů či líčení byl všední a nikterak neupoutával pozornost. Naopak
z výrazné mimiky a gest bylo možné rozpoznat řadu jejích pocitů, jako například
podrážděnost, zoufalost, únavu či smutek.
Nezdařilý úklid a celkovou negativní atmosféru daných pasáží přiživovala dramatická
instrumentální hudba, kterou bylo možné zaslechnout ve zvukovém kódu. Dramatická hudba
gradovala a ustávala v okamžiku, kdy v příběhu reklamy došlo ke změně k lepšímu,
k vyřešení dané zoufalé situace. Jakýmsi spasitelem byl buď již výše zmíněný mužský
průvodní hlas, náhle se zjevivší superhrdina (např. Palmexman), nebo nově příchozí postava
zkušenější a úspěšnější hospodyně. Ta milým, jemným tónem hlasu dovzdělávala méně
zkušenou ženu ve své blízkosti.
Přesuneme-li se do vizuálního kódu reklam a zůstaneme-li u oněch úspěšných
hospodyněk, lze je popsat jako atraktivní (nikoliv vyzývavé) ženy ve věku od 20 od 40 let.
Vždy působí milým dojmem, jsou usměvavé, sebejisté a úklid domácnosti je jejich
koníčkem. Poznávacím znamením je jejich radostný výraz, který se jim zračí v obličeji, když
o úklidu hovoří, nebo ho přímo provádějí. Při úklidu za pomoci propagovaného výrobku
působí sebevědomě a šťastně, stejně tak, jak se dle tvůrců reklamy budou cítit i ženy-
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divačky, zakoupí-li a použijí-li inzerovaný prostředek. V reálu je však tato konstrukce
ideální hospodyně pro většinu žen jen těžko dosažitelná.
Obě předkládané reprezentace žen jako hospodyněk zřetelně odkazují na mýtus ženy
a její úlohu v domácnosti. Reklamy, jež ve svém jazykovém či vizuálním kódu ženu tímto
způsobem představují, patrně cílí na segment žen pocházejících z konzervativních rodinných
modelů, ve kterých jsou femininní a maskulinní role rozděleny dle tradičních představ.
Takový rodinný model je založen na patriarchální kultuře, ve které muži více disponují
vlastnostmi spojenými s autoritou a dominancí než ženy.
V průběhu dvaceti let, která dělí oba soubory analyzovaných reklam v této práci,
dochází jak k vývoji samotných genderových rolí a jejich působení v různých rovinách
společenského soužití, tak k určitým názorovým proměnám vztahujícím se k prezentaci
těchto rolí v reklamě. Vůči neetické, sexistické či diskriminující reklamě se postupně začalo
vymezovat více subjektů. V roce 2008 vznikl projekt Sexistické prasátečko, jenž formou
veřejné ankety a následného udělení anticeny upozorňoval veřejnost na sexismus v reklamě.
Zájem laické veřejnosti o problematiku genderu a médií stabilně stoupal, čehož si ve vyšší
míře začali všímat i reklamní zadavatelé. Analýza150 z roku 2016 poukázala na snahu
reklamních tvůrců vyobrazovat ženy a muže rovnějším způsobem, načež se podle studie ona
snaha a vůle skutečně promítly i do konečných reklamních produktů v řadě států po celém
světě. Na pozadí tohoto dílčího vývoje lze zaznamenat množství dalších stimulů, mezi nimiž
mohou být nově uplatňovaná legislativní opatření či doporučení vydávaná jak konkrétním
státem,

tak

různými

mezinárodními

institucemi.

Aktivně

o potírání

genderové

stereotypizace v médiích usilují orgány Evropské unie. O nutnosti odbourávat genderové
stereotypy ve společnosti hovoří například návrh usnesení Evropského parlamentu
o rovnosti žen a mužů v odvětví médií v EU (2017/2210(INI)), který byl přijat Evropským
parlamentem v roce 2018. Dlouholeté úsilí o rovnoprávnější postavení žen a mužů se
postupně promítá také do lokální legislativy různých států. Platné zákony zakazující
využívání škodlivých genderových stereotypů v reklamě lze nalézt například ve Velké
Británii, v Norsku nebo ve Španělsku.
Kromě legislativních změn je důležitým faktorem také technologická stránka mediální
produkce. Zatímco se ve 20. století nacházela většina reklamních sdělení na tradičních
mediálních nosičích jako je televize, tisk a rozhlas, nyní je způsobů mnohem více. Zároveň
reklamní tvůrci využívají účinnější a důmyslnější metody, jak spotřebitele zaujmout. Úspěch
150
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reklamy je založen mimo jiné na její zapamatovatelnosti. Zpravidla si divák lépe zapamatuje
reklamu, která ho něčím překvapí a zapůsobí na jeho emoce.151 Provedená analýza ukazuje,
že reklamy se stávají postupem času rafinovanějšími a nápaditějšími, a to ať už svým dějem,
přidaným humorem či posíleným emocionálním apelem. Za posledních dvacet let se značně
zprofesionalizovaly služby poskytované již etablovanými mediálními a marketingovými
agenturami, které jsou za výsledné reklamní produkty zodpovědné. Významnou složkou
dalšího vývoje reklamního trhu se stalo zkvalitňování výzkumů mediálního prostředí či
vznik dlouhodobějších spotřebitelských výzkumů a výzkumů životního stylu.152 Pozornost
je věnována funkčnímu zacílení na daný segment, čemuž napomáhá například gender
marketing odrážející genderové perspektivy v marketingu a public relations. Dle zásad
genderově citlivého marketingu by se mělo v reklamním průmyslu upustit od vyobrazování
škodlivých stereotypů.
Směr vývoje mediální prezentace genderu ovlivňuje taktéž samotná reklamní strategie
konkrétní značky. Valná většina značek úklidových prostředků, jejichž reklamní sdělení
bylo zařazeno do analyzovaného vzorku, spadala pod větší, nadnárodní koncerny.
Společnosti Unilever (Cif, Savo) a Procter & Gamble (Bold, Swiffer, Jar) se v roce 2017
staly součástí globální aliance Unstereotype Alliance bojující proti škodlivé genderové
stereotypizaci v reklamě. Důsledky takovýchto závazků se pak odrážejí i v konečných
reklamních produktech. Analýza vybraných reklam z let 2019 a 2020 však odhaluje, že i v
reklamách, ve kterých se tvůrci snaží o progresivní genderovou reprezentaci, můžeme nalézt
skryté významy potvrzující spíše tradiční, genderově determinované rozdělení rolí.
Analyzovaný soubor reklam z let 2019 a 2020 předkládá relativně široký153 repertoár
genderových rolí. V současnějších reklamách je znatelná inspirace postmoderním modelem
rodiny, jenž je mimo jiné definován více individualizovanými a vágněji vymezenými
genderovými rolemi. Takový model rodiny reaguje na globalizaci, na zvyšující se míru
individualismu ve společnosti a důraz je v něm kladen na emoční potřeby jedince. Mizí
v něm také patriarchální podřízenost žen vůči mužům, což lze do určité míry rozeznat také
v analyzovaných reklamách z posledních let.
V kódu mluveného slova došlo z genderového hlediska k příznivé změně u hlasových
narátorů analyzovaných reklam. Mluvený komentář zde zastupoval podobnou funkci jako
151
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u reklam o dvacet let starších, nyní však o kvalitách propagovaného zboží informovaly také
ženské hlasy. K rovnějšímu vyobrazování genderu docházelo také v oblasti vizuálního kódu
reklamy. Zaznamenáváme určitou snahu o zapojení mužských postav do reklam
souvisejících s úklidem domácnosti, a to nikoliv pouze způsobem odborného komentáře.
Prezentovaní muži ve vizuálním kódu reklamy sdíleli určité vzhledové podobnosti. Typické
pro ně byly tmavé vlasy, vousy, statná postava a kostkovaná košile. Tento vysoce maskulinní
vzhled muže nebyl zřejmě vybrán náhodou. Jak záhy přiblížím, patrně se zde tvůrci reklamy
snažili (s větším či menším úspěchem) bořit mýtus o neslučitelnosti vysoké vizuální
mužnosti a femininních zájmů.
V příbězích

reklam

muži

vystupovali

v následujících

pozicích:

jako

doprovodné postavy, které byly k úklidu spíše lhostejné, jako nešikové, kteří se neúspěšně
snažili v domácích pracích prosadit, nebo jako muži, kteří úkony spojené s úklidem
domácnosti prováděli přirozeně a bez obtíží. Právě třetí ze zmíněných mužských vzorů má
potenciál bořit mýtus o nekompetenci mužů v domácnosti. Je-li totiž úklid domácnosti
v mužově režii prováděn neuspokojivě, dochází tak pouze k potvrzení mýtu ženy jako jediné
vhodné správkyně domácnosti. Reklamy tohoto rázu byly zpravidla humorně laděny
a nechyběl ani nádech ironie. Přestože se v reklamě představil uklízející muž, sdělení bylo
adresováno ženskému publiku. V souladu s teorií nadřazenosti zde dochází k dočasnému
povýšení ženských postav nad mužské postavy. Ženy-divačky se pak mohou ve světle
mužských neúspěchů cítit lépe154 a danou reklamu mohou kladněji přijmout.
Ženské role nabyly taktéž na rozmanitosti, přestože dominantní vzor ženy jako
hospodyně přetrval. Reklamy nadále šířily mýtus dokonalé hospodyňky, která vyniká
v úklidu, má příjemný vzhled a je inteligentní. Nestandardní ženskou roli nalézáme
například v reklamě na tablety Finish a myčku nádobí Bosh, kde se nám představuje
postmoderní žena snažící se z pozice hospodyně aktivně vymanit.
Novou rolí, do které se představitelky dostávaly, byla také žena-odbornice. Její identita
se zde odvozovala od zpravidla nešikovného, nepraktického muže vykonávajícího úkony
spojené s péčí o domácnost. Identifikujeme zde mocenskou nerovnováhu založenou na
inverzních genderových rolích.
V kontrastu s reklamami v první analyzované části se již téměř nevyužívalo postav
nešťastných hospodyněk a dramatické doprovodné hudby. Naopak, úklid byl povětšinou
prezentován jako příjemná až zábavná činnost, zvukový kód obsahoval jemné tóny
154
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a radostné melodie. Takové reklamy cílily pravděpodobně na divačky mladší věkové
skupiny. Těmto ženám se reklamní tvůrci snaží představit úklid už od samého počátku spotu
takovým způsobem, aby se pro ně stal co nejatraktivnější aktivitou.
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Závěr
Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma obrazu domácích prací v televizní
reklamě z genderové perspektivy. Mou snahou bylo odkrýt sémiotické aspekty televizní
reklamy na úklidové produkty a jejich vztah k prezentovaným genderovým vzorcům.
S tímto záměrem jsem podrobila analýze 14 televizních spotů vybraných na základě
předem stanovených kritérií. Vzorek reklam byl následně rozdělen do dvou skupin, přičemž
první obsahovala reklamy vysílané v letech 2000 a 2001 a druhá spoty vysílané v letech
2019 a 2020. Zásluhou této časové prodlevy bylo možné srovnat, jakými způsoby jsou
prezentované femininní a maskulinní vzory konstruovány v tom kterém období a odhalit
případné vývojové trendy. Pro možnost hlubšího zkoumání genderových konstrukcí jsem
zvolila sémiotickou analýzu, jež dovolí prohlédnout vícero rovin audiovizuální reklamy,
jako například obraz, zvuk, dialog, příběh a dějiště.
Pro ucelené zpracování tématu bylo nezbytné seznámit se s teoretickými východisky
vztahu genderu a médií. Jak jsem v teoretické části nastínila, reklama je součástí mediálního
světa, který se neustále vyvíjí. Směr jeho vývoje korigují jak samoregulační procesy, tak
řada platných zákonů a směrnic, za kterými stojí různé organizace. Mezi nejčinnější z nich
patří Evropská unie, která se otázkou genderové rovnosti pravidelně zabývá například na
schůzích Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Obzvláště v západních zemích je patrný
trend odstraňování škodlivých genderových stereotypů z mediálních obsahů. V pokročilém
stádiu tohoto procesu je například Velká Británie, ve které se mediální obsah řídí platnými,
zákonem vymahatelnými pravidly. V České republice se o etickou stránku mediální
produkce zasazuje Rada pro reklamu. Legislativa České republiky ovšem explicitně
sexistické ani stereotypní vyobrazování žen a mužů v reklamě nezakazuje.
Již několik desítek let se hovoří o nežádoucím konzervování stereotypních rolí
prostřednictvím mediálních produktů. Reklamní průmysl, který stereotypních obrazů hojně
využívá, k uchovávání těchto zažitých a často nelegitimních představ přispívá. Stereotypní
vyobrazení různých skupin nemusí na první pohled působit negativně, ačkoliv po hlubším
porozumění problematice stereotypu, předsudků a diskriminace je zřejmé, že stereotypizace
je svým způsobem škodlivá vždy. Negativní vlivy, které stereotypní smýšlení provází, jsou
popsány řadou studií a dotýkají se jak žen a mužů, tak národnostních, etnických, rasových
či náboženských skupin.
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Mezi typicky stereotypní role ženských postav v reklamě patří role hospodyňky. Na
příkladu ženy-hospodyně je zřejmé, že stereotypy často přetrvávají, i když se realita
soukromé i veřejné sféry mění. O tom mimo jiné vypovídá i fakt, že stereotypní představa
ženy v domácnosti přetrvává i v zemích, kde je většina žen zaměstnána na plný úvazek.
Pokud jde o kategorie produktů spojované s konkrétním pohlavím, existuje přímá souvislost
mezi ženami a toaletními potřebami, kosmetickými výrobky a produkty určenými k úklidu
domácnosti.
Tato teoretická východiska potvrdila taktéž sémiotická analýza vybraných reklam,
kterou jsem v této práci provedla. Výsledky analytické části poskytly informace vedoucí ke
zjištění, jaké jsou sémiotické aspekty televizní reklamy na úklidové produkty a jak
vypovídají o generových vztazích. Bylo taktéž možné popsat, jak současná reklama na
úklidové prostředky pracuje s genderovými stereotypy a díky chronologicky rozdělenému
analytickému vzorku bylo možné nahlédnout do vývoje těchto reklam v období posledních
dvaceti let.
Vybrané reklamy vyobrazovaly řadu stereotypních mužských i ženských vzorů.
Nejopakovanějšími se staly již zmíněné hospodyně. Tyto postavy byly vyobrazovány při
úklidu, mnohdy v prostředí koupelny či kuchyně. Svou úlohu správkyně domácnosti se
snažily naplňovat co nejlépe, ačkoliv ne vždy se jim to dařilo. Ve vybraných reklamách z let
2000 a 2001 jejich představitelky při úklidu působily často unaveně a zoufale. Práce jim
nešla od ruky a z jejich politováníhodné situace jim mohla pomoci buď změna užívaného
produktu, nebo dobře míněná rada od zkušenější osoby. V reklamách z let 2019 a 2020 se
začalo od této prezentace upouštět. Větší prostor dostaly veselé a optimistické hospodyně,
v jejichž podání působily dané činnosti spojené s péčí o domácnost jako nadevše příjemná
aktivita.
Jako relativně stabilní element můžeme uvést mužský průvodní hlas zajišťující
odborný komentář, který se objevil zejména u starších reklam. Přestože byli původci hlasu
divákovi skryti, v reklamě vystupovali vůči ostatním účinkujícím v nadřízené pozici. Tu jim
zajišťovala jejich odbornost a způsobilost udělovat rady. V reklamách z roku 2019 a 2020
se vedle mužských vypravěčů začaly objevovat i ženské hlasy. Na rozdíl od těch mužských
byly zpravidla emotivněji laděny.
Souhrnně lze uvést, že většina progresivních genderových rolí byla odhalena právě
v souboru současnějších reklam. Tyto novější reklamy se snažily o subverzi hned několika
stereotypních genderových vzorců. Tuto snahu lze pozorovat zejména při zkoumání
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obrazového kódu reklam, ve kterých se ženy neobjevovaly již výhradně v rolích
hospodyněk. S jasným cílem propagovat i netradiční ženské role tvůrci reklam z druhého
analyzovaného období obsazovaly ženy také do postav expertek a rádkyň. Zatímco ve
starších reklamách byla hlavním údělem ženy správa domácnosti, ve vybraných reklamních
sděleních z let 2019 a 2020 pozorujeme snahu tento mýtus oslabit. Výraznou proměnou
prošla role muže, který se v novějších reklamách prosadil i v obrazovém kódu. Muž tam byl
prezentován v domácím prostředí, kde se leckdy věnoval domácím pracím. Jeho úspěch či
neúspěch v tomto pomyslně ženském odvětví byl ukazatelem toho, zda se jedná o skutečně
promyšlený reklamní příběh nabourávající stereotypy zatížené genderové vzory, či nikoliv.
Pokud svým činěním nedosáhl uspokojivého výsledku, docházelo pouze k potvrzení mýtu,
že muž a domácí práce nejdou dohromady.
Je ale vhodné uvést, že ne všechny odkryté významy jsou takto nutně tvůrci
zamýšleny. Dekódování i interpretace sdělení je vysoce individuální proces podmíněný
specifickým sociokulturním prostředím jedince i jeho osobními zkušenostmi. Je zřejmé, že
vytvořit reklamní produkt, který nebude obsahovat škodlivé genderové stereotypy a klišé, je
pro reklamní tvůrce nelehký úkol. Přesto se zdá, že reklam zahrnujících inovativní přístupy
k prezentaci žen a mužů přibývá. Příkladem lze uvést televizní spot propagující prostředek
Jar (2019) anebo reklamu na tablety do myčky nádobí Somat (2019), ve které jsme se setkali
s výhradně mužskými účinkujícími.
Na základě porovnání prvního a druhého souboru reklam lze uvést, že po dvacetiletém
vývoji lze shledat v současnějším vzorku reklam postupnou redukci podřízenosti žen mužům
a tendenci nastolovat v rámci domácnosti spravedlivější rozdělení rolí a odpovědností mezi
obě pohlaví. Věřím, že se v reklamách tohoto zaměření můžeme do budoucna těšit na dále
se zvyšující diverzitu genderových rolí, neboť se zde stále nabízí značný prostor pro
zlepšení.
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Summary
For my diploma thesis, I chose the topic of the image of housework in television
advertising from a gender perspective. I aimed to reveal the semiotic aspects of television
advertising for cleaning products and their relationship to the presented gender patterns.
With this in mind, I analyzed 14 TV spots selected on the basis of predetermined criteria.
The sample of commercials was then divided into two groups, the first containing
commercials broadcast in 2000 and 2001 and the second spots broadcast in 2019 and 2020.
Thanks to this time lag, it was possible to compare the ways in which the presented feminine
and masculine patterns are constructed in that period of time and detect possible
development trends. For the possibility of a deeper examination of gender constructions, I
chose a semiotic analysis, which allows to see several levels of audiovisual advertising, such
as image, sound, dialogue, story and venue.
For several decades, unwanted preservation of stereotypical roles through media
products has been widely discussed. The advertising industry, which makes extensive use of
stereotypical images, contributes to the preservation of these long-held and often illegitimate
images. The stereotypical roles of female characters in advertising include the role of
a housewife. With regard to gender-related product categories, there is a direct link between
women and toiletries, cosmetics and household cleaning products.
These theoretical starting points were eventually confirmed by the semiotic analysis
of selected TV advertisements, which I performed in this work. Selected spots depicted
a number of stereotypical male and female portrayals. The already mentioned housewives
became the most repeated. These figures were depicted during cleaning, often in a bathroom
or kitchen. They tried their best to fulfill their role as housekeepers, although they did not
always succeed. In selected advertisements from 2000 and 2001, their representatives often
looked tired and desperate during the cleaning. The work did not go well for them, and from
their unfortunate situation, either a change in the product used or well-meaning advice from
a more experienced person could help them. In the ads from 2019 and 2020, this presentation
began to be abandoned. Cheerful and optimistic housewives were given more space and
household chores in their submission seemed like pleasant activities.
We can mention the male accompanying voice providing professional commentary as
a relatively stable element, which appeared especially in older advertisements. Although the
creators of the voice were hidden from the viewer, they appeared in a superior position
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towards other actors. Female voices began to appear in advertisements more from 2019 and
2020.
In summary, most of the progressive gender roles have been revealed in a set of more
recent advertisements. These newer ads sought to subvert several stereotypical gender
patterns. This effort can be observed especially when examining the image code of
advertisements, in which women no longer appeared exclusively in the roles of housewives.
With the clear aim of promoting non-traditional female roles, the creators of advertisements
from the second analyzed period also cast women as experts. While in older advertisements
the main role of a woman was household management, in selected advertisements from 2019
and 2020 we observe an effort to weaken this myth. The role of a man who has made a name
for himself in newer advertisements and in the image code has undergone a significant
change. The man was presented there at home, where he sometimes did housework. His
success or failure in this imaginatively feminine industry was an indicator of whether or not
this is a really well-thought-out advertising story breaking down stereotypes burdened by
gender patterns. If his actions did not achieve a satisfactory result, the myth that man and
housework did not go together was confirmed.
Nevertheless, there seems to be an increasing number of advertisements involving
innovative approaches to the presentation of women and men. Examples include a TV
commercial promoting Jar (2019) or an advertisement for Somat dishwasher tablets (2019),
in which we met exclusively male performers.
Based on a comparison of the first and second set of advertisements, it can be stated
that after twenty years of development, a gradual reduction of women's subordination to men
and a tendency to establish a fairer distribution of roles and responsibilities between the
sexes within the household can be found in the current sample of advertisements. I believe
that we can look forward to a further increasing diversity of gender roles in advertisements
of this focus in the future, as there is still considerable room for improvement.
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MOŽNÝ, Ivo. Moderní rodina (mýty a skutečnosti). 1. vyd. Brno: Blok, 1990. 184 s. ISBN
80-7029-018-8.
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