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, 
Uvod 

Muži a ženy sa od seba líšia. Inak vyzerajú, inak sa správajú, iné 

hodnoty a ciele v živote preferujú. Tieto odlišnosti denno-denne vnímame 

bez toho, aby sme im venovali pozornosť, aby sme sa nad nimi zamýšľali, 

berieme ich ako samozrejmosť. V našej práci sa preto pozrieme na 

mužsko-ženské diferencie z odlišného uhla pohľadu, resp. budeme sa snažiť 

spochybniť a preskúmať niektoré ako "prirodzenosť" prijímané fakty a 

skutočnosti, týkajúce sa roly muža a roly ženy. Pre tento účel zavedieme 

termín, prehratý z feministickej psychológie pojem - gender. Vysvetlíme 

jeho obsah, spôsob a účel, pre ktorý vznikol. Objasníme termíny s ním 

súvisiace - gender rola a gender identita. 

Je nespochybniteľné, že spôsob, akým sú utvárané naše životy, 

závisí okrem dedičnosti vo veľkej miere od vplyvu prostredia, v ktorom 

vyrastáme. Tieto vplyvy sa neobmedzujú iba na bezprostredné okolie, 

kľúčovú rolu hrá spoločnosť, kultúra, do ktorej sa narodíme, ktorej sa 

stávame členmi. Tá vytvára rámec, na pozadí ktorého prebieha naše 

včleňovanie sa do nej - naša socializácia. Spoločnosť a jej inštitúcie, 

kultúrne vzorce správania, spoločenské roly, ktoré predpisuje, vnímame 

počnúc dňom nášho narodenia. Sprostredkúvajú nám ich spočiatku naši 

rodičia, neskôr vstupujeme do čoraz širších spoločenských vzťahov. Učia 

nás, čo je správne, čo je cenné, čo je vhodné. Učia nás ako vidieť, vnímať, 

vysvetľovať a interpretovať si svet, seba a svoje miesto v ňom. Tieto 

vplyvy postupne interiorizujeme, stávajú sa súčasť ou našej osobnosti a ako 

také, ich ďalej reprodukujeme. V práci sa preto zameriame na objasnenie 

mechanizmu socializácie v kognitívnej teórii, v teórii sociálneho učenia a 

v teórii symbolického interakcionizmu. 

Jeden z najdôležitejších zdrojov informácií o svete, o dianí v ňom 

predstavujú v súčasnosti masové média. Z nich prioritné postavenie 

bezpochyby zaujíma televízia. Sprostredkúva nám nielen informácie, ale aj 
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zábavu. Komunikuje hodnoty, postoje, predkladá sociálne roly a vzorce 

správania. Televízne charaktery fungujú ako modely, vzory. V našej práci 

sa preto budeme venovať socializačnému vplyvu tohoto média. Vysvetlíme 

rozdiely, ktorými sa masová komunikácia odlišuje od komunikácie osobnej, 

poukážeme na jej úskalia a limity. Sústredíme sa na fenomén, v súčasnosti 

aj v našej spoločnosti pevne usídlený - na komerčnú reklamu. Na nej vo 

výskumnej časti demonštrujeme, aké komunikačné posolstvo sprostredkúva 

svojim divákom a zamyslíme sa nad jej potenciálnym socializačným 

vplyvom. Pre tento účel použijeme metódu kvalitatívnej obsahovej analýzy. 

OBECNÁ A TEORETICKÁ ČASŤ 

l. Esencialistické teórie 

Otázka, do akej miery ovplyvňuje naše správanie dedičnosť resp. 

príroda a do akej miery výchova, resp. učenie, zamestnáva vedcov po 

mnohé roky. Spravidla sa uznáva spolupôsobenie oboch faktorov, ich 

vzájomné prelínanie sa. 

Mnohé tvrdenia o "ženskej prirodzenosti", nájdené nielen 

v populárnych článkoch, ale i v odbornej literatúre, pojednávajúce o tom, 

aké ženy sú, prečo sú také alebo onaké, čo by mali alebo nemali robiť, sa 

zdá, ako by túto večnú dilemu celkom ignorovali. Ženám sa celkom 

prirodzene prisudzuje súbor určitých vlastností, je od nich vyžadované 

určité správanie, ktoré je správne, prirodzené, ,,normálne". Všetky 

výnimky sú považované za vtip alebo anomáliu. 

Odlišnosti medzi ženami a mužmi, ich rozdiely v správaní, 

v prežívaní, v životných cieľ och, ašpiráciách a úlohách, ktoré v živote 
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plnia, alebo by mali plniť, sú vysvetľované ich odlišným biologickým 

uspôsobením. Nún sa vysvetľuje nielen nižší vzrast žien, ich menšia telesná 

sila a ďalšie fyzické odlišnosti, ale aj odlišnosti psychické. Žena je 

považovaná za emocionálnejšiu, empatickejšiu, submisívnejšiu, menej 

súťaživú, s prirodzenou vlohou starať sa o druhých. Muž, naopak, je ten 

agresívnejší, nezávislejši, racionálnejší, na seba sa spoliehajúci. 

Na základe týchto vlastnosti sa potom žene a mužovi celkom 

prirodzene podsúvajú odlišné úlohy. Žene úloha matky, manželky, 

ošetrovateľky a vychovávateľky. Mužovi úloha lídra, ktorý svojún 

inštrumentálnym zameranún zabezpečuje zdroje pre túto starostlivosť 

Miestom ženy je v línii takéhoto uvažovania domácnosť, kuchyňa, 

deti, manžel, čiže sféra súkromná. Muž, naopak, je predurčený chodiť do 

zamestnania, zarábať peniaze, pôsobiť vo sfére verejnej. 

Žena v tomto chápaní je predovšetkým tá, ktorá rodi deti, ktorá sa o 

ne stará, vychováva ich. Schopnosť dať život novému človeku, čiže odlišná 

sexualita je základom pre všetky ďalšie úvahy o nej. 

Ak sa žena a muž, ich vlastnosti, správanie, ich postavenie a úloha 

v spoločnosti odvodzujú od ich prírodou daných, preto nemeniteľných 

odlišnosti, hovorime o esenciálnom prístupe, o esenciálnej teórii. Esencia, 

podstata, niečo základné, určené prírodou, biológiou je to, od čoho sa 

odvodzuje a odvíja každé ďalšie myslenie. Schopnosť žien dať život 

novému človeku, zásadne odlišuje ženy od mužov, a táto ich funkcia je pre 

ženy prvoradá, preto ovplyvňuje celý ich život, ich správanie, myslenie, ich 

vlastnosti. Týmto esencialistickým chápanún žien, ženskej roly, mužov a 

mužskej roly sa vysvetľovala a stále vysvetľuje rozličná deľba práce medzi 

mužmi a ženami, odlišné, rozumej horšie postavenie žien v spoločnosti 

v zmysle ekonomickom, spoločenskom a sociálnom, ich menší vplyv na 

veci verejné. 

V minulosti bolo prostredníctvom takéhoto chápania vysvetľované 

a zdôvodňované zamedzenie prístupu žien k vzdelaniu, k právu voliť, 

dokonca vlastniť majetok. Jej status v spoločnosti bol závislý od postavenia 
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jej manžela. Nevydatá žena bola spoločnosťou ostrakizovaná, považovaná 

za podozri~ nenormálnu alebo dokonca zbytočnú. Muži boli naopak 

pohlavím privilegovaným. 

Takýmito biologicky deterministickými teóriami sa vysvetľovali 

javy zdanlivo celkom odlišné. Na jednej strane jedinec - v psychoanalýze, 

na druhej strane spoločnosť - v sociobiológii. Spoločnosť, jej organizácia a 

fungovanie boli považované za výsledok biologických, teda pohlavných 

diferencií medzi mužmi a ženami. Biológia bola takto vysvetlením a 

ospravedlnením, potvrdzovala a udržiavala existujúce status quo. 

Esencialistické teórie teda pracovali s pojmom pohlavie. To bolo 

príčinou všetkých diferencií medzi mužmi a ženami, príčinou ich odlišných 

psychických vlastností, príčinou ich odlišného správania a konečne bolo 

dôvodom ich odlišného postavenia v spoločnosti. Kohlberg (in Andersen, 

1983, str. 55) píše: "Predstavme si, že neexistuje žiaden iný rozdiel medzi 

mužmi a ženami okrem ich odlišného hormonálneho vybavenia, ktoré 

spôsobuje, že muži sú agresívnejší. Už tento jediný fakt je schopný 

vysvetliť patriarchát, mužskú dominanciu a získavanie ich vyššieho statusu 

v spoločnosti. " 

Spoločnosť bola nielen produktom pohlavných diferencií medzi 

mužmi a ženami v podobe deľby práce, v podobe oddelenia sfé:ry privátnej 

a sféry verejnej, ako o tom učí teória spoločnosti Maxa Webera, 

(Chalfant,1988), pohlavná diferencia a z nej odvodené konzekvencie 

v podobe komplementárnych rolí, boli dokonca nevyhnutné pre zrod 

modernej spoločnosti a jej efektívne fungovanie, v prístupe 

funkcionalistických teórií spoločnosti (Light, 1980). 

Medzi teórie vysvetľujúce diferencie medzi mužmi a ženami na 

základe ich vrodených biologických vlastností patria aj evolučné teórie. 

Roku 1935 antropologička Margaret Mead publikovaním svojej 

práce výrazne naštrbila vieru v prirodzené, biologicky determinované 

mužsko- ženské roly (Perry, 1988, Light, 1989). Na domorodých kmeňoch 

v Novej Guiney jasne zdokumentovala, ako sa môže líšiť úloha muža a 



7 

úloha ženy v jedno ili vých kultúrach a v závislosti na nich. Objektom jej 

výskumu boli tri kmene- Arpesh> Mundugumor a Tchambuli. Prekvapivé 

boli jej zistenia týkajúce sa sociálneho usporiadania v nich, deľba práce 

medzi mužmi a ženami> ako aj základné vlastnosti> ktoré charakterizovali 

mužov a ženy. Kým v kmeni Arapesh boli obe pohlavia jemné 

kooperatívne~ emocionálne výrazne expresívne> obe mali zodpovednosť za 

výchovu a starostlivosť o deti, v kmeni Mundugumor ženy, rovnako ako 

muži, vykazovali to, čo zvykneme nazývať kompulzívna maskulinita, 

prehnane agresívne, násilnícke správanie. Nakoniec v kmeni Tchambuli 

ma.li muži a ženy odlišné roly, muži však boli pasívni~ starali sa o deti, radi 

klebetili a parádili sa. Správanie žien bolo agresívnejšie a dominatnejšie. 

Výskumy Meadovej jasne zdokumentovali, aké flexibilné sú mužsko

ženské roly v závislosti od kultúry. Pozorovania z jej výskumu viedli 

k záveru, že roly, ktoré muži a ženy v spoločnosti hrajú, utvára kultúrne 

spoločenstvo a nie slepá sila prírody. 

Tieto, ale aj závery ďalších výskumov viedli k snahe uvažovať o 

ženách, o ich role a postavení v spoločnosti inak ako v biologicko

deterministických súvislostiach. 

Na prekonanie tejto paradigmy však bolo nevyhnutné oddeliť 

biologické od sociálneho, pozrieť sa na ženu a na muža inak ako len na 

produkt biológie> prírody. Vidieť ich ako výsledok kultúrnych, 

spoločenských a sociálnych konštrukcií. Pre tieto potreby bol preto 

vytvorený nový te~ kategória gender> čiže rod. 

Dal tak podnet na vznik kultúrne deterministických modelov 

vysvetľovania diferencií medzi mužmi a ženami. 

Pri pohľade do histórie by nás nemalo neprekvapiť, že pri zrode, 

zavedení a presadzovaní tohoto nového pojmu, boli práve ženy. Tie boli 

esencialistickým chápaním znevýhodňované a ostro vnímali potrebu 

zmeny. Vznik termínu rod - gender tak úzko súvisí s feministickým 

hnutím. Pre jeho pochopenie je preto nevyhnutné spoznať históriu 

feministického hnutia, jeho základné myšlienky, ale hlavne vývoj 
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uvažovania o ženách (a mužoch), ktorým feministické hnutie prešlo od 

svojho vzniku až po súčasnosť. 

2. mstória feministického hnutia. 

2.1 Prvá vlna feminizmu 

Obdobie prelomu 19. a 20. storočia. tzv. Viktoriánska éra je máma 

svojim kultom, "pravej ženskosti'~- ("tme womenhood .. ). Ideálom je žena 

domestikovaná, vysoko morálna, čistá, jednoduchá, ktorá sa nezaoberá 

politikou, obchodom. Sférou jej pôsobenia je výhradne domácnosť, 

cieľom jej života je vydaj a po ňom starostlivosť o manžela, jeho blaho a 

blaho ich spoločných deti. 

Žena nemusí a ani nesmie vykonávať platenú prácu. Zamestnaná 

žena je čosi dehonestujúce, námedmá práca sa týka iba žien z najnižších 

spoločenských tried. 

Ženy však nie sú pasívne. Angažujú sa v mnohých spoločenských 

a kultúrnych aktivitách : zakladajú charitatívne spolky, organizujú 

dobročinné zbierky, usporadúvajú rôzne večierky a stretnutia na podporu 

umelcov. Tieto ich činnosti však nie sú považované za prácu v pravom 

zmysle, nie sú platené. Venujú a im v súkromí svojich domovov, pod 

záštitou svojho manžela, čerpajú z jeho prostriedkov, užívajú a spoliehajú 

sa na jeho spoločenské postavenie. Formálne sú na ňom preto ekonomicky 

aj spoločensky závislé. Ženy nemôžu vlastniť majetok, je im absolútne 

zamedzený prístup k formálnemu vzdelaniu, majú zakázaný vstup do 

spoločenských inštitúcií a úradov, nemajú právo voliť. Bez vplyvu a 

podpory manžela sú, de fakto, bezmocné, sú jeho majetkom. 

Hnutie žien, tzv. hnutie sufražetiek sa preto sústreďuje na 

odstránenie tejto zákonmi legitimizovanej závislosti. Výsledkom ich 
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snaženia je v roku 1920 v USA priznanie volebného práva ženám, určité 

zákony týkajúce sa vstupu žien na univerzity a zmeny zákonov o 

vlastníctve majetku. 

2.2 Druhá vlna feminizmu 

2.2.1 Egalitárske koncepcie 

Druhá vlna feminizmu sa dvíha v 60-tych rokoch v Spojených 

štátoch amerických a v Západnej Európe. Je to obdobie veľkých sociálnych 

a politických zmien. V Amerike demonštrácie za skončenie vojny vo 

Vietname, vo Francúzku vlna študentských nepokojov. Spoločenská 

situácia volá po zmene. Po zmene v prístupe k mnohým spoločenským a 

politickým otázkam, k prehodnoteniu legislatívy, spoločenského 

usporiadania. Hnutie feminizmu tak ide ruka v ruke s inými spoločenskými 

zmenami a reformami. 

Ďalšou skutočnosťou, ktorá predchádzala hnutiu žien v 60-tych 

rokoch, ale ktorá ho nepriamo ovplyvnila a podporila, bolo skončenie 

druhej svetovej vojny. Počas nej boli muži nútení narukovať, jediný, kto 

ich mohol zastúpiť, boli ženy. Ústami politikov boli preto vyzývané a 

nabádané pracovať. Ich práca bola vyzdvihovaná a oceňovaná. Ženy tak 

po prvý raz masívne vystúpili zo sveta svojich domovov, aby vstúpili do 

sveta dovtedy vyhradeného výlučne mužom . Pracovali vo všetkých sférach 

a odvetviach priemyslu. 

Po skončení vojny a návrate mužov sa od žien očakávalo, že zase 

zaujmú svoju tradičnú úlohu gazdiniek a matiek. Mnohé z nich však okúsili 

pobyt mimo domácnosti, objavili výhody zamestnania a spoločenského 

života. Preto snaha opäť ich vytlačiť do súkromia rodín sa stretla s ich 

tvrdým odporom. 

Dôležitým momentom a akýmsi manifestom ženského hnutia boli 

knihy Simone de Beauvoir Druhé pohlavie vo Francúzku a kniha Feminine 
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Mystique od Betty Friedan v Amerike. Obe, ľavicovo orientované, 

inšpirované marxizmom, videli útlak žien v zamedzení ich prístupu 

k výrobným prostriedkom. Tvrdili, že žena bude až vtedy slobodná, keď 

bude môcť rovnako ako muž pracovať, produkovať, mať prístup do verejnej 

sféry. Cieľom hnutia žien sa preto stalo umožniť ženám pracovať a 

vzdelávať sa. 

Keďže patriarchálne myslenie tohto obdobia sa odvoláva pn 

vylúčení ženy z verejnej sféry na jej biologickú, reproduktívnu funkciu, na 

jej telesnú odlišnosť, je pochopiteľné, že feministky namietajú proti 

takýmto koncepciám a pokúšajú sa sami seba definovať v termínoch ne

telesnosti alebo mimo-telesnosti. Pokúšajú sa definovať "ženstvo" mimo 

rámec odvekého systému binárnych opozícií. Hľadajú rovnosť na 

intelektuálnej báze, odvolávajúc sa na abstraktný humanizmus alebo 

univerzalizmus. 

V chápaní feministiek tohoto obdobia je preto nevyhnutné: 

" ... zbaviť sa všetkého, čo ženu ako človeka do súkromnej sféry odkazuje, 

treba poprieť jej telo, jeho inakosť, špecifickosť, vytvoriť model 

"bezpohlavného človeka", zbaveného jeho tela, sexuality, významov, ktoré 

sa viažu na pohlavie" (in Groszová, 1997, str. 10). 

Ženské telo, menštruácia, tehotenstvo, materstvo, dojčenie sú 

podľa nich faktory limitujúce prístup žien k tým právam a privilégiám, 

ktoré poskytuje patriarchálna spoločnosť mužom. Ženské telo je niečo 

obmedzujúce, brániace ženám v ich rovnoprávnosti, v záujme jej nastolenia 

treba túto prekážku prekonať, zbaviť sa jej (in Groszová, 1997). 

Konflikt žena ako matka versus žena ako autonómny subjekt by 

mal byť v tomto duchu riešený rezignáciou žien na materskú rolu. 

Tieto myšlienky viedli k vytvoreniu tzv. egalitárskej koncepcie 

feministického hnutia. K popretiu diferencie, "inakosti", k odmietnutiu 

uznať, že žena sa od muža líši, že je iná, a preto vyžaduje iný prístup, iné 

zaobchádzanie. Presadzovali ideu, že žena je predovšetkým človek. 
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Takéto chápanie ženskosti, ženského hnutia, snahy o 

zrovnoprávnenie bolo vzápätí napadnuté a popreté samotnými ženami, 

tvrdiac, že nejde o odstránenie patriarchátu, ale naopak o participáciu na 

ňom. Ako reakcia na egalitársku koncepciu tak vzniká celkom odlišný, 

nový prúd myslenia v rámci feministického diskurzu. 

Napriek tomu, presadzovanie myšlienky "rovnakosti", viedlo 

k mnohým legislatívnym úpravám, k dodatkom v ústavách jednotlivých 

štátov, ktoré zaručovali rovnosť žien pred zákonom. 

To umožnilo vstup ženám do politiky a biznisu. Sklamaním však 

bolo, že zamestnanosť žien, zvýšenie ich vzdelanosti, nezmenilo tradičné 

chápanie ženskej a mužskej roly. To, že žena pracovala vo verejnej sfére, 

nijako nezmenilo jej rolu v domácnosti, kde bola naďalej považovaná za 

zodpovednú za všetky domáce práce, rovnako ako aj za výchovu a 

starostlivosť o deti. 

Egalitárske koncepcie sú známe ako emancipácia žien. Snaha byť 

"ako muži", snaha "vyrovnať sa im". Je to koncepcia spred 40-tich rokov, 

súčasnými feministkami dávno prekonaná, odmietnutá, žiaľ, v našich 

podmienkach sa v laickej verejnosti, ale aj v kruhoch odborných, pojem 

feminizmus naďalej spája s takýmto, v súčasnosti už zastaralým, poňatím. 

2. 2. 2 Koncepcie diferencie a filozofická postmodema. 

Egalitárske koncepcie z obdobia 60 - tych rokov museli nutne viesť 

do slepej uličky. Málo žien bolo ochotných sa v záujme svoJeJ 

rovnoprávnosti vzdať potešenia z materstva, alebo rezignovať na svoJu 

sexualitu, poprieť svoju ženskosť a predstierať akúsi bezpohlavnosť. 

Na prelome 70-tych 80-tych rokov sa preto v rámci feministického 

uvažovania od základov mení vzťah k ženskému telu, k materstvu, 

k sexualite. Ženské telo nie je viac považované za príťaž, za prekážku, 

ktorej sa treba nevyhnutne zbaviť. Materstvo sa nevníma ako pohroma, zlo, 

ktoré bráni ženám v životnej realizácii. 
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Oproti egalitarizmu vystupuje myšlienka diferencie. Tvrdí, že žena 

je iná, inak cíti, inak vníma, inak prežíva. "Inakosť'', diferencia žien, 

ženského spôsobu myslenia, cílenia, morálky je teraz vyzdvihovaná, ale 

zároveľí, čo je dô1e7.ité, je nasto1'ovaná otázka ich akceptácie, ich uplatnenia 

vo verejnom živote. Spoločenské normy a hodnoty by mali akceptovať 

ženskú optiku, ženský pohľad na svet, ktorý je iný ako mužský, to však 

neznamená, že horší alebo menej cenný. 

Tieto myšlienky diferencie a revidovania platných noriem a hodnôt 

vo feministickom uvažovaní sú v tom čase podporované a inšpirované 

postmodemou a postštrukturalizmom vo filozofii. Tie programovo 

spochybňujú existujúce, históriou overené "pravdy", hodnoty, normy, 

spochybňujú platnosť existujúcich pojmov a kategórií, objektivitu a totalitu 

poznania, zasadzujú sa za mnohosť, diferenciu (Welsh, 1994). Feminizmus 

rovnako ako postmodema sa dištancujú od tradície filozofického myslenia, 

alebo ju kriticky reflektujú. Problematizujú centrálne pojmy filozofie -

rozum, subjekt. Od objektivity poznávania a nespochybniteľnosti subjektu 

poznávania sa obracajú k jazyku, semiotike, kulúre, k spoločnosti, histórii, 

ako k faktorom determinujúcim a limitujúcim skúmanie skutočnosti. 

Spochybňujú význam samotného pojmu "skutočnosť" s odvolaním sa na jej 

relativitu, JeJ subjektívne, individuálne "konštruovanie" jednotlivcami. 

Nesnažia sa ju preto odhaliť a preskúmať, zaoberajú sa skôr 

mechanizmami, ktorými je skutočnosť vytváraná - spoločenským a 

kultúrnym diskurzom, socializačnými mechanizmami, komunikáciou, 

masovokomunikačnými prostriedkami. Ich predmetom záujmu je kritika 

moc1, mechanizmy jej fungovania, jej legitimita. Mnohí filozofi 

postmoderny - Foucault, Lyotard, Derrida si uvedomujú naliehavosť 

revidovania mužských a ženských rolí v spoločnosti a v svojich prácach ich 

diskutujú. 

Pre feministický diskurz bola významným podnetom práca 

Gilliganovej (1994) v oblasti chápania morálky a etiky mužmi a ženami, 

v ktorej dokazuje odlišné chápanie týchto pojmov mužmi a ženami a ich 
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odlišný morálny vývoj. Vo svojich prácach dokladuje, že ženy chápu 

mravné dilemy ako konflikt povinností, nie práv. Zatiaľ čo muži sa riadia 

princípom spravodlivosti, na prvé miesto kladú čestnosť a rovnosť, teda 

abstraktné pojmy, žena sa skôr riadi morálkou starostlivosti, ktorej 

najvyššou hodnotou je ochrana pred ublížením a jej cieľom je udržanie čo 

najlepších vzťahov. 

Práce Gilliganovej vyvolali vlnu kritiky, boli napádané samotnými 

feministkami, ktoré v nej videli možnosť pre návrat k esencialistickému 

chápaniu ženy, jej "prirodzenosti" a tým k opätovnému odkazovaniu do 

súkromnej sféry, čo sa nakoniec aj stalo. 

Gilliganovej práce však na druhej strane otvorili otázku 

legitímnosti samotných základných princípov, v rámci ktorých sa diskm·z, 

týkajúci sa otázk'Y postavenia žien v spoločnosti, odohrával. Ako mnohí 

ďalší filozofi, aj ona poukazuje na nevyhnutnosť zmeny samotného 

pojmového aparátu, s ktorým filozofia a sociálne vedy pracujú. 

Tvrdí, že nie je možné zmeniť štruktúru spoločnosti a postavenia 

žien v nej v rámci existujúcich kategórii myslenia, kategórii vedy, filozofie, 

pretože všetky tradičné teórie, ich kategórie a pojmy, s ktotými pracujú, sú 

výsledkom filozofickej tradície myslenia založenej na mužskom chápaní 

spravodlivosti, morálky, práva, etiky. Metódy, s ktorými narába tradičná 

filozofia, postuláty, z ktorých odvodzuje svoje tvrdenia, kiorými dokazuje 

ich pravdivosť alebo nepravdivosť, sú výsledkom mužského chápania a 

vysvetľovania sveta, preto je nutné ich nielen prehodnotiť, ale vytvoriť 

nový aparát pojmov a kategórií založených na ženskej skúsenosti. 

Otázka dekonštrukcie zmyslu, základných pojmov a kategórií 

nachádza odraz u mnohých ďalších feministických autoriek tohto obdobia. 

Julliet Mitchellová, Julia Kristeva, Michele Barrettová, Nancy 

Chodorovová, tvrdia: "že nie biológia per se, ale spôsob, akým sociálny 

systém organizuje a "zvýznamňuje" biológiu vedie k utláčaniu žien" 

(Groszová, 1997, str. ll). 
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V súvislosti s tým vzniká rozlíšenie poJmov pohlavie/rod. 

Výskumy a práce z tohoto obdobia dokladujú ako spoločnosť, kultúra 

transformuje pohlavné rozdiely, biológiu do sociálnych šlruktúr a vzťahov, 

ako sa prostredníctvom spoločenského diskurzu stáva pohlavie, sexualita 

nástrojom moci a sociálnej stratifikácie. 

Opozícia pohlavie/rod je istým pretvorením opozície pohlavné telo, 

bezpohlavná myseľ z čias egalitárskych koncepcií. Telo sa však nepopiera 

ako také, zrovnoprávenie žien nevyžaduje jeho negáciu, zmena musí nastať 

v spôsobe, akým sa telo "zvýznamňuje", v spôsobe, akým pohlavná 

diferencia dá v danej kultúre vznik rodom. 

2.2. 3 Súčasný feminizmus 

To vyústilo do tretej, súčasnej fázy feminizmu, ktorá vidí, že 

riešenie nie je ani v "rovnakosti", je si však vedomá nebezpečenstva, ktoré 

prináša zdôrazňovanie "inakosti", diferencie. Nagl-Docekalová (1992, str. 

754) vidí riešenie v syntéze- aby sa vôbec mohla rozvinúť diferencia, a to 

v zmysle individuálnych rozdielov, je nutným obecný princíp vzájomného 

uznama. 

Súčasný feminizmus sa odkláňa od hľadania podobností alebo 

rozlišovania diferencií. Zameriava sa skôr na pomenovanie spoločenských, 

politických a ekonomických súvislostí, ktoré podmieňujú životy žien. 

Skúma, v akom sociálnom, skúsenostnom a diskurzívnom kontexte 

sa uskutočňuje ich proces sebaurčovania (Kiczková, 1991). Snaží sa 

senzitívne vnímať a reflektovať mocenskú asymetriu medzi dvoma · 

pohlaviami vo všetkých oblastiach života. 

Primárna pozornosť nie je teda zameraná na ženy. Skúmajú sa 

spoločenské a sociálne vzťahy medzi mužmi a ženami vyjadrené 

koncepciou gender. Táto fáza, konštatuje Gouldová (1992, str. 854) : 

"nepozná "ženské" otázky, pretože životy mužov a žien sú neoddeliteľne 

spojené, preto všetky otázky, týkajúce sa žien, sú zároveň aj otázkami 

mužskými." 
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Témy diferencie kontra egalitárske koncepcie sú prítomné 

v súčasnej feministickej filozofii, sú to dva prúdy uvažovania, netreba ich 

však brať ako protiklady, ktoré sa vzájomne vylučujú. Dôležitý je samotný 

diskurz, samotné uvažovanie o tom, čo znamená byť mužom alebo ženou 

v konkrétnej spoločnosti, v konkrétnej historickej epoche. 

3. Pojem gender a príbuzné pojmy 

Prvou prekážkou, na ktorú narazíme, Je chýbanie slovenského 

ekvivalentu pre, z anglosaskej literatúry prehratý pojem gender. 

V slovenčine ho prekladáme ako rod. Jeho sémantický význam však nie je 

pre odlíšenie pohlavia, (v angličtine sex) od rodu v (anličtine gender), vždy 

úplne jasný. Rod - gender má aspekty kultúrne a sociálne, zatiaľ čo 

pohlavie - sex aspekty biologické. Pohlavie rozlišuje jedincov - mužov a 

ženy, anglické male l female , rod sa vzťahuje k "ženskosti", "mužskosti", 

anglické fominity l masculinity. 

Pohlavie odkazuje k chromozómovým, anatomickým, 

fyziologickým a hormonálnym štruktúram, rod sa vzťahuje na kultúrou 

dané, vytvorené predstavy o feminite a maskulinite. Predstavy o tom, ako 

by mali muži a ženy vyzerať, ako by sa mali správať, ako by mali 

v spoločnosti fungovať, akými vlastnosťami, schopnosťami, zručnosťami 

disponovať, aké životné ciele si stanovovať. To všetko nie je priamo 

závislé od anatómie, či fyziológie, nevzťahuje sa priamo na pohlavie, tento 

komplex predstáv, spoločnosť ou vytvorený konštrukt, o ktorom daná 

kultúra rozhodla, že je typický pre ženu alebo muža je náplňou, obsahom 

termínu rod. 

Rodové diferencie sú produktom danej spoločnosti, kultúry, sú 

preto kultúrne špecifické. Iná je predstava ženskosti v Strednej Európe, 

iná v islamských krajinách. Predstavy o maskulinite, feminite sa vyvíjajú, 

menia tak, ako sa mení daná spoločnosť, kultúra. To, čo bolo pred 50- timi 

rokmi v danej kultúre považované za mužské, sa môže v súčasnosti 
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považovať za rodovo neutrálne alebo sa dokonca spájať s predstavou 

ženskosti. 

Pohlavie je teda považované za relativne stále, (hoci v súčasnosti, 

máme čoraz viac dôkazov, že ani táto kategória nie je celkom 

bezproblémová a stabilná). To čo je obsahom rodu, je kultúrne a 

spoločensky, čiže priestorovo aj časovo závislé. Kategória pohlavia sa 

teda viaže k prírode, zatiaľ čo rod je produktom kultúry. 

Pohlavia - muži a ženy sú biologické fakty, zatiaľ čo rod, je 

sociálna, kultúrna a symbolická konštrukcia. Pohlavie, sa viaže k telu, má 

úzk-y vzťah k sexualite, k reprodukcii, k rozmnožovaniu. Rod naopak nie je 

biologický, ale kultúrny fenomén, netýka sa len sexuality, skôr sa pýta 

akým spôsobom chápanie, vysvetľovanie, "zvýznamňovanie" sexuality 

v spoločnosti, v kultúre ovplyvňuje oblasti života so sexom priamo 

nesúvisiace. Akým spôsobom daná kultúra transformuje biologické 

diferencie do sociálnych štruktúr, akým spôsobom to, že má jedinec ženské 

alebo mužské pohlavie ovplyvní jeho uplatnenie sa v spoločnosti, jeho role, 

jeho sebaponímanie, jeho chápanie sveta, jeho funkciu v ňom. To všetko je 

obsahom pojmu rod. 

Butlerová (1990, str. 34) píše: "Nielen prostredníctvom kultúrnych 

fikcií, ale aj pomocou trestov a odmien udržuje spoločnosť obecne zdieľanú 

vieru v ich (rodov) nevyhnutnosť a prirodzenosť. Rod je teda aktom 

v zmysle opakovateľnosti, ktorá umožňuje jeho ritualizáciu a 

znovuprežívanie jeho spoločenských významov. Rod je totožnosť ustavená 

v čase a inštitucializovaná opakovaním aktov a posilňovaná sedimentáciou 

noriem. V rituálnom opakovaní jedinci robia to, čo sa robí, čo sa má robiť, 

čo sa musí robiť a pritom vlastne potvrdzujú, že sa to skutočne musí a má 

robiť. Splňajú určitý nárok a tým ho sami ďalej vznášajú. V stupom do hry 

a prijatim jej pravidiel umožňujú hru. Neexistuje ani podstata, ktorú rod 

vyjadruje, či zvnútorňuje , ani objektívny ideál, ku ktorému rod smeruje ..... . 

sú to jednotlivé akty rodu, ktoré tvoria myšlienku rodu, bez týchto aktov by 

nebolo rodu. Relativnu stálosť rodových kategórií predpokladá, že členovia 
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spoločenstva súhlasia s účasťou na predstavení- performancií. Účasťou 

v hre produkujú a zachovávajú diskrétne a polaritné rody." 

Gender predstavuje sociálnu kategóriu. Zatiaľ čo pohlavie je 

atribútom, kvalitou jednotlivca, kategória rodu, gender je aj kvalitou 

sociálnych štruktúr a procesov, v ktorých je rod produkovaný. Rod, gender 

odráža štruktúru moci v spoločnosti, sociálnu hierarchiu, stratifikáciu, 

tenzie a kontradikcie medzi mužmi a ženami (Čermáková, 1995). 

Gender sa vzťahuje ku komplexu politických, ekonomických, 

psychologických a sociálnych vzťahov v spoločnosti medzi mužmi a 

ženami. Gender odpovedá na otázku, čo znamená byť mužom/ženou 

v danej spoločnosti v danom čase (Anderson, 1983). 

Gender je analytická kategória, ktorá nevysvetľuje rozdielne 

postavenie mužov a žien v spoločnosti, ani kvalitatívne či kvantitatívne 

odlišnosti v ich v správaní, cítení, vlastnostiach, kategória gender skôr 

vytvára priestor pre ďalšie skúmanie, ktoré by bolo bez tejto kategórie 

nemysliteľné. 

Gender Je teda analytická kategória, ktorá ruší biologickú 

paradigmu, zamieňa príčinu a následok, pochybuje, pýta sa: čo ak nie sú 

vlastnosti žien, ich správanie dôvodom, príčinou na ich odlišné postavenia 

v spoločnosti, čo ak ich odlišné postavenie v spoločnosti má za následok 

vytvorenie určitých vlastností, určitého správania, ktoré sú potom 

spoločnosťou označované ako typicky ženské. 

Tým, že kategória gender oddelila biológiu, prírodu od sociálneho, 

teda naučeného, spochybnili sa všetky esencialistické, biologicky 

deterministické teórie. Spochybnila a narušila sa "prirodzenosť'' 

sociálneho poriadku, v ktorom bolo znevýhodňovania žien v rozličných 

sférach spoločnosti ospravedlňované ich biologickými dispozíciami. 

Kategória gender sa tak stala centrálnym pojmom v prácach 

feministicky orientovaných autorov a autoriek a dala vznik novému 

interdisciplinárnemu bádaniu - ,,gender studies". 
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S pribúdaním prác a rozvojom skúmania sa znejasnilo významové 

vymedzenie pojmu gender. Rozliční autori ho používajú a chápu rozličným 

spôsobom. 

Hawkersworth (1997) sumarizuje, že gender bol analyzovaný ako 

individuálny atribút (Bem, 1974), ako interpersonálny vzťah (Spelman, 

1988). Gender bol definovaný v termínoch sociálneho statusu (Lopata, 

1978), ako sex rola (Amundsen, 1983), ako sexuálne stereotypy (Friedan, 

1963), ako intemalizovaná ideológia (Barrett, 1980, Grant, 1993). Bol 

diskutovaný ako následok atribúcie (Kessler, McKenna, 1978), socializácie 

(Ruddick 1980, Gilligan, 1982) ako následok používania jazyka (Daily, 

1978, Spender, 1980), ako spôsob percepcie (Kessler, 1978, Bem 1993), 

ako mocenský vzťah manifestovaný dominanciou a subordináciou 

(MacKinnon, 1987). 

Joan Scott (1986, in Hawkesworth, 1997) zdôrazňuje, že "gender sa 

uplatňuje na mnohých poliach: zahŕňa kultúrne dostupné symboly, ktoré 

evokujú mnohonásobné reprezentácie; pôsobí ako normatívny koncept, 

ktorý umožňuje tvorenie významu, interpretáciu týchto symbolov; je 

obsiahnutý v sociálnych inštitúciách, sociálnej organizácii a uplatňuje sa pri 

tvorení individuálnej identity." 

Rovnako Harding uvádza ( 1986, in Hawkesworth 1997), že gender 

pôsobí prostredníctvom troch procesov: je výsledkom vytvorenia 

dualistických rodových metafor pri vnímaní rôznych dichotómií, ktoré 

nemajú nič spoločné s pohlavnými diferenciami - rodový symbolizmus; je 

následkom konzekvencií, ktoré vyvierajú z tohoto dualizmu a dávajú 

podklad pre rozdelenie aktivít medzi mužov a ženy - rodová deľba práce a 

konečne, slúži ako podklad pre vytvorenie individuálnej identity -

individuálny rod. 

Kesslerová, McKennová (1978) chápu gender ako sociálnu 

konštrukciu. Svet rozdelený na dve pohlavia je výsledkom sociálne 

zdieľaných, ako samozrejmosť prijímaných metód, ktoré jednotlivci 

používajú na konštruovanie sveta. Očakávania, spojené z existenciou 
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dvoch pohlaví vedú k vytváraniu dvoch rodov tým, že všetky percipované 

javy sú na ich základe rozdeľované do dvoch dichotómnych kategórií. 

"Rod, rovnako ako identita, je efekt diskurzívnej konštelácie, pod 

ktorou rozumieme súbor spoločenských a kultúrnych diskurzov, v rámci 

ktorých sa utvárajú rodové roly, rodové charaktery, resp. rodové identity a 

ich diferencie"- konštatuje Klinger (1998, str. 7). 

Z uvedeného vidieť, že každý psychologický alebo sociologický 

smer, či škola, pristupujú k skúmaniu gender kategórie zo svojho uhla 

pohľadu. Čo však majú spoločné, je fakt, že kategória rodu pôsobí vo 

všetkých oblastiach spoločnosti, organizuje sociálny život ako celok, je 

výsledkom sociálnej konštrukcie, je obsiahnutý v ideológii a má vzťah ku 

stratifikácii, hierarchii, znevýhodňovaniu . 

Bem (1981, in Lafkyová, Duffyová, 1996) tento fakt prirovnáva 

k akýmsi ,,rodovým okuliarom"- "lenses of gendeť', cez ktoré vnímame a 

konštruujeme svet, a ktoré produkujú a reprodukujú rodové rozdiely. 

Aby sme sa vyhli mnohým, častokrát mätúcim a kontradiktómym 

vysvetleniam pojmu gender, je výhodné obrátiť pozornosť na to, akým 

spôsobom ovplyvňuje gender správanie jednotlivca. Butler (1990) 

konštatuje, že napÍňanie pojmu gender v realite je konkrétne správanie 

produkované v závislosti na gender. 

Ak sa pozrieme na gender z takejto perspektívy, môžeme 

konštatovať, že gender sa v živote jednotlivca realizuje ako gender rola. 
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4. Gender rola. 

Rola sa v sociálnej psychológii definuje ako súbor očakávaní 

kladených na jednotlivca v určitej sociálnej pozícii. Očakávania sa týkajú 

jeho verbálneho a neverbálneho správania. 

Rola obsahuje kultúrou predpísané očakávania, práva a povinnosti, 

ktoré definujú vzťah jednotlivca k ostatným, s ktorými prichádza do 

interakcie, na základe jeho sociálnej pozície. 

Termín rola je v sociálnej psychológii frekventovaný poJem. 

Hovoríme o rolách pripísaných, ako pohlavie, rasa, národnosť, o rolách 

zvolených, na získanie ktorých človek musí vyvinúť vlastnú aktivitu. 

Hovoríme o rolách stabilných a rolách prechodných. 

Prostredníctvom rolí definuje Stryker (in Bačová, 1995) identitu 

človeka. Self je tak sústava intemalizovaných rolí, pričom tieto roly 

označuje ako identity. 

Pojem rola hrá významné miesto v teórii symbolického 

interakcionizmu. Prostredníctvom preberania rolí sa človek začleňuje do 

stále širších spoločenských štruktúr, učí sa efektívne fungovať 

v spoločnosti. 

Človek je vždy nositeľ om viacerých sociálnych rolí. Líšia sa 

šírkou svojho záberu, resp. svojou všeobecnosťou alebo špecifickosťou. 

Rolu ženy a rolu muža môžeme považovať za základné sociálne 

roly. 

V našej literatúre sa s poJmom gender rola stretneme len 

výnimočne. Roly viazané na kategórie žena a muž sa zvyčajne nazývajú 

pohlavné roly, sexuálne roly alebo rodovo špecifické roly. 

Termín sexuálne roly sa používa v psychológii na označenie pre 

všetky psychologické charakteristiky správania, ktoré stereotypne rozlišujú 

mužov a ženy v danej societe (Spence, Deux, 1985 in Repková, 1995). 

Podľa Sarbina, Allena (1986 in Repková, 1995, str. 118): "sa 

sexuálne roly týkajú normatívnych očakávaní na rozdelenie práce medzi 
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pohlaviami a na rodovo podmienené pravidlá sociálnej interakcie, ktoré 

existujú v konkrétnom kultúrno-historickom kontexte. Normatívne 

očakávania sa pritom netýkajú len sexuálneho správania, ale i typu 

oblečenia, telesného zdobenia, spôsobu sebaprezentácie, pra.vid1el sociálnej 

interakcie v ro:.dičuých prostrediach a situáciách." Z tohto hľadiska, ako 

konštatuje Repková (1995), by bol vhodnejší termín pohlavné roly v zmysle 

gender roly. 

Pohlavná rola alebo gender rola je súbor kultúrnych očakávaní, 

ktoré defmujú spôsoby, akým by sa mali ľudia správať na základe svojho 

pohlavia. Tieto očakávania majú vplyv na životné príležitosti, na volby 

povolania, rodinné roly, prestíž, sociálny status poskytovaný ich držiteľom. 

Úlohy a aktivity, ktoré spoločnosť určila jednotlivým pohlaviam sa 

realizujú ako gender role. 

Pohlavné roly ako všetky sociálne roly sa utvárajú v procese 

socializácie, "učíme" sa ich. Pohlavná rola je teda získaná, naučená 

vlastnosť osobnosti. Je výsledkom zámerných aj nezámemých vplyvov 

v procese socializácie (Buda, 1978). 

Na túto okolnosť poukazujú feministické autorky v súvislosti 

s odlišnou socializáciou dievčat a chlapcov. Iné socializačné pôsobenie a 

vplyvy majú za následok vznik odlišných vlastností a spôsobov správania u 

žien a mužov. "Žena sa ženou nerodí, žena sa ženou stáva." vyslovila 

Simone de Beauvoir (1967) svoju historickú vetu, ktorá sa stala akýmsi 

krédom feministického hnutia. 

5. Gender identita 

Pohlavná alebo gender identita úzko súvisí s gender rolou. A však 

zatiaľ čo rola sú kultúrou dané očakávania, gender identita je ich 

zvnútomená, prijatá časť. Gender identita je podľa Collinsa (1991, str. 495) 



22 

" ... termín obsahujúci individuálne presvedčenie, chápanie a hodnotenie 

svojho vlastného pohlavného statusu. Toto chápanie je individuálne, u 

každého človeka iné a môže sa vekom meniť." 

V literatúre nájdeme aj rozlíšenie sex identity a gender identity. 

Podľa Hawkesworth (1997) sa sexuálna identita týka sexuálnej orientácie, 

rozlišuje jedincov podľa objektu sexuálnej túžby na heterosexuálov, 

homosexuálov, bisexuálov. Gender identita sa viaže na psychologické 

vedomie, cítenie sa ako muž, resp. žena, nevzťahuje sa úzko na sexuálne 

aktivity, prejavuje sa vo všetkých sférach individuálneho života, teda aj so 

sexualitou priamo nesúvisiacich. 

6. Gender stereotypy 

S gender rolou úzko súvisia gender stereotypy. Sú to 

zjednodušené, ale hlboko zakorenené predstavy o charakteristikách mužov 

a žien. Tieto charakteristiky zahŕňajú osobnostné vlastnosti, fyzický zjav, 

ambície, životný štýl, povolanie, prisúdené indivíduu na základe jeho 

pohlavia. Sú problematické, pretože umiestňujú mužov a ženy do 

antagonistických sfér - maskulinita versus feminita a obmedzujú tak ich 

aktivity. 

Vychádzajú z predstavy, že maskulinita a feminita sa vzájomne 

vylučujú. Maskulínne vlastnosti sú v takomto chápaní vlastné iba mužom, 

feminínne charakteristiky sa spájajú výhradne so ženami. Ženy a muži sú 

považovaní za dva póly, za opozitá. Mužom sú priraďované inštrumentálne 

aktivity, ženám expresívne správanie. O ženách sa zvykne tvrdiť, že sú 

závislé, zraniteľné, pasívne, neasertívne, emocionálne, nesúťaživé, 

submisívne, sebaobetujúce sa. Muži, naopak, disponujú vlastnosťami 

protikladnými. Ženy majú, v takomto chápaní, menej priaznivých 

vlastností ako muži. Prinajmenšom, čo sa týka ich presadenia sa vo 

verejnom živote - na trhu práce, v politike. 
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Ako "efektívne" gender stereotypy fungujú demonštroval roku 

1968 psychológ Goldberg (in Cargan, Ballantine, 1988). Dve skupiny 

študentov mali za úlohu zhodnotiť odborné články zo šiestich rôznych 

oblastí. Pričom v jednej skupine vystupoval ako autor článku muž, v druhej 

skupine bol pod tým istým článkom podpísaný autor - žena. Študenti 

posudzovali odbornosť článkov, ich informatívnu hodnotu, presvedčivosť, 

štýl atď. Závery pokusu boli jednoznačné: rovnaký článok bol hodnotený 

signifikantne nižšie v prípade, že jeho autorstvo bolo priradené žene, ako 

keď sa jeho autorstvo spájalo s mužským menom. Inými slovami: články, 

ktorých fiktívnymi autormi boli muži, boli hodnotené ako kvalitnejšie. 

Dokonca aj v oblastiach, o ktorých by sa dalo predpokladať, že budú 

považované za doménu žien - diétetika, predškolská výchova, skórovali 

mužmi podpísané články vyššie. Mužskí autori holi hodnolerú ako 

kompelenlnejší prakticky vo všetkých oblastiach. 

Stereotypy pomáhajú upevňovať a udržiavať tradičné mužské a 

ženské roly. Napríklad, ak sme presvedčerú, že muži sú súťaživí, logicky 

mysliaci, ambiciózni, celkom prirodzene ich budeme v spoločnosti 

umiestňovať do tých oblastí, kde sú tieto vlastnosti potrebné- teda do sféry 

verejnej, do riadiacich pozícií. Podobne ak sme presvedčení, že ženy sú 

emocionálne, slabé, jemné, budeme ich celkom prirodzene umiestňovať do 

domácnosti, k deťom. 

Gender roly a gender stereotypy sa tak navzájom ovplyvňujú 

v oboch smeroch. Na základe stereotypného uvažovania je naozaj menej 

žien v riadiacich pozíciách, to nás spätne utvrdzuje v tom, že stereotypy sú 

správne, výsledkom čoho je ďalšia segregácia rolí. Tým sa kruh uzaviera, 

možnosť overiť alebo vyvrátiť si stereotypné presvedčenia sa stáva 

nemožným. 

Navyše, gender stereotypy, ako všetky stereotypy, majú za 

následok seba-naplňujúce sa proroctvá. Na základe stereotypov, 

predsudkov, očakávam s nimi spojenými, selektívne vrúmame a hodnotíme 

fakty, štrukturujeme sociálne interakcie. Ak si o dieťati vytvoríme 
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predstavuje, že je neschopné, nesebestačné, slabé, budeme jednak oslrejšie 

vnímať jeho neúspechy, jednak mu so všetkým pomáhať. Tým, že ho 

nenecháme samostatne konať, ono sa naozaj nikdy nenaučí samostatnosti a 

vlastnej aktivite. To nás spätne utvrdí v predstave, že naše uvažovanie bolo 

správne. 

6.1 Filozofické korene mubko - 7.enske.i dichotómie 

Predstavy, že žena a muž sú dva vzájomne sa vylučujúce protiklady 

sú hlboko zakorenené v tradícii európskeho filozofického myslenia. 

Ľudské myslenie sa vždy realizovalo prostredníctvom dichotómií

svetlý-tmavý, dobrý-zlý, deň-noc, pravý-ľavý atď. Vo filozofii hneď na jej 

počiatku došlo k polarizácii - k oddeleniu látky a formy, tela a ducha, 

pričom ku každému z páru dichotómií sa pristupovalo odlišným spôsobom. 

Jeden člen páru bol v duchu dichotomického myslenia nevyhnutne 

nadradený druhému. Látka forme, duch telu. Subordinovaný pojem sa tak 

stal negáciou nadradeného pojmu, jeho popretím, jeho absenciou, 

nedostatkom vlastností, ktoré prislúchajú pojmu primárnemu. 

Na základe tejto prvotnej opozície dochádza k vzniku celého radu 

ďalších dichotómií ~ racionalita-iracionalita, rozum-vášeň, pud-vôľa, 

rozum-zmysly, subjekt -objekt, aktivita-pasivita, transcendencia-imanencia. 

Celý kategoriálny systém filozofie je vybudovaný na tomto dichotomickom 

základe. Myslenie je považované za výsostne ľudské, všetko čo zabraňuje 

mysli sa naplno rozvinúť, treba potlačiť, prekonať, treba prekonať telo a 

všetky atribúty, ktoré sa s ním spájajú. Telo a zmyslovosť sa viaže na 

prírodu. Človek, ako rozumný subjekt, utvára teda svoju autonómiu 

dištancovaním sa od prírody. Cieľom uvažujúceho, mysliaceho človeka je 

prírodu ovládnuť. Žena je asociovaná s prírodou, s telom, so 

zmyslovosťou, s emocionalitou, s pudmi, s iracionalitou. Sú u neJ 

popierané všetky tie atribúty, ktoré sú považované za výsostne ľudské. 

Mužské myslenie je naopak charakterizované racionalitou, abstraktným 
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myslením, objektívnymi súdmi, teda všetkým tým, čo charakterizuje 

Človeka. Opozícia myseľ-telo, príroda-kultúra tak nadobúda ďalší rozmer

mužské-ženské. Dochádza k povýšeniu mužského na všeobecne ľudské, 

mužské sa stotožňuje s ľudským. Falocentrický prístup je zdôvodnený, 

ospravedlnený. Kruh sa uzatvára. 

V duchu binárnych opozícií je žena defmovaná ako ne-muž. Niečo 

nielen odlišné ale najmä nedosahujúce dokonalosť muža - plnohodnotnej a 

jedinej skutočnej ľudskej bytosti. Téza o ženskej nedostatočnosti sa vo 

filozofickom myslení pravidelne opakuje. "Je dobrý princíp, ktorý zrodil 

poriadok, svetlo, a muža, a zlý princíp, ktorý splodil chaos, tmu a ženu." 

tvrdí Pytagoras (in Groszová, 1997). 

Podobné myšlienky môžeme nájsť v prácach Aristotela, Tomáša 

Akvinského, alebo sv. Augustína:" žena je živočích, kt01ý nemá pevnosť 

ani stálosť." (in Groszová, 1997). 

6.2 Psychoanalýza 

Z myšlienky, že žena a muž sú dva nezlučiteľné protiklady 

vychádza aj moderná veda. 

Je nesporné, že psychoanalýza výrazne ovplyvnila nielen ďalší 

vývoj psychológie a psychiatrie, ale fakticky všetky vedy, týkajúce sa 

človeka, vrátane filozofie. Freud a jeho pojem nevedomia je známy tak 

v kruhoch odborných ako i v laickej verejnosti. V psychoanalýze hrá 

sexualita, diferenciácia pohlaví ústrednú rolu v procese utvárania osobnosti, 

života jednotlivca, i spoločnosti. Pre tento fakt i nesmierny dopad 

psychoanalýzy na ďalší vývoj myslenia, je zaujímavé pozrieť sa, ako rieši 

problém "ženstva", ženskej roly a identity ženy, sám zakladateľ 

psychoanalýzy - Freud. 

Snáď najcitovanejšia veta Freuda: "čo chce žena", a jeho ďalšie 

výroky týkajúce sa "záhadnosti" ženskej sexuality a žien poukazujú na 

neschopnosť psychoanalýzy a samotného Freuda pochopiť a objasniť ženu, 
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jej charakter, jej vývoj. Tento neúspech môže byť pripísaný na vrub 

spôsobu, akým pristupoval Freud a jeho nasledovníci k analyzovaniu žien. 

Psychoanalýza je lapidárnym prikladom smeru, v ktorom je žena 

vysvetľovaná z čisto mužskej perspektívy, z mužského uhla pohľadu -

"Libido je mužskej podstaty, či sa objavuje u ženy alebo u muža" - tvrdí 

Freud (in De Beauvoirová, 1967, str. 60). 

Freud sa nepokúša definovať ženu ako takú. Pri jej opise vždy 

vychádza z opisu muža. Žena je tým, čím sa od muža odlišuje. Muž je 

vzor, norma, matrica. Žena tým, čím sa od tejto matrice líši. Základným 

rozdielom je j~j chýbanie penisu. Žena je tá, ktorá ho nemá. Je tak 

charakleii.zovaná deficitom, určitým nedostatkom. Žena sa podľa Freuda 

cíti ako "zmrzačený muž" (in de Beaovoirová, 1967, str. 61). Neexistuje u 

nej niečo, čo existuje u muža, jej telesné znaky sa vyznačujú prázdnotou, 

neprítomnosťou penisu. Je determinovaná jeho absenciou. Je" negatívnou 

formou muža". Tento jej "defekt", určuje jej charakter, jej vývoj, jej osud. 

,,Závisť penisu", kastračný komplex a vyrovnávanie sa s ním je ústrednou 

drámou vývinu dievčaťa. 

Freud považuje deti potenciálne za bisexuálne. Dievčatá i chlapci 

prechádzajú vo svojom pohlavnom vývine spoločne orálnou a análnou 

fázou. V momente, keď dospejú do fázy genitálnej, dochádza 

k diferenciácii. Chlapec prežíva Oidipovský komplex, dievča jeho 

ekvivalent, komplex Elektrin. Dieťa- dievča zisťuje, že nemá penis, túži 

po ňom, predstavuje si, že je zmrzačená a trpí tým. V hneve a v sklamaní 

odvrhuje matku, pretože ju nevybavila tým správnym orgánom. Matka sa 

stáva symbolom deprivácie, kastrácie, otec, symbolom túžby. Jediný 

spôsob, ako získať falus, je prostredníctvom otca. Preto dievča zameria 

svoju pozornosť a lásku naňho. Túži sa stať pasívnym objektom, ktorý by 

mohol otcov falus prijať tak, ako ho prijíma jej matka, na ktorú preto žiarli, 

ktorej závidí. Z lásky k otcovi, v túžbe po upútaní jeho pozornosti, sa s ňou 

nakoniec identifikuje, preberá jej správanie, jej postoje. Všetko, prirodzene, 

prebieha na nevedomej úrovni. 
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Freud stotožňuje falus s aktivitou, s individualitou, subjektivitou, 

s mocou. Zdravý vývoj ženy vidí preto v jej zmierení sa týmto deficitom a 

v prijati všetkého, čo s jeho absenciou súvisí - strata vlastnej individuality, 

pasivita, subrnisivita, rola objektu. 

Pravé "ženstvo" v podaní Freuda je preto podriadenie sa mužovi, 

l1:orý umožní žene, ako nhjcktu svojej túžby, dobyť, vlastniť penis, ktorý 

mu ona závidí a ktorý bezmocne túži mať. Túžba po penise, a preto po 

podriadení sa mužovi je pre ženy hlavnou motiváciou, je pre ne prirodzená. 

Odtiaľ pramení masochizmus žien, ich prianie byť ovládanými mužmi. 

Snaha o autonómiu, aktivitu, suverenitu, je v prípade žien, považovaná za 

neurotický komplex. Toľko Freud. 

V duchu binárnych opozít uvažuje aj Jung (1995): "Akokoľvek sa 

muž a žena spájajú, predsa len reprezentujú nezlúčiteľné protiklady. Tento 

protiklad predstavuje symbolicky všetky ďalšie mysliteľné protiklady, ako 

sú studený-teplý, svetlý-tmavý, zlý-dobrý, vedomý-nevedomý atd"'. 

Omnoho progresívnejšie myšlienky, týkajúce sa mužsko-ženských 

vzťahov môžeme nájsť v u nás, bohužiaľ, nevydaných prácach Fromma. 

V podobnej línii uvažovania sa držia aj populárne príručky 

partnerských vzťahov: "Muž a žena sú dva polárne protiklady, ako po 

stránke biologickej, tak aj po stránke fyziologickej. Tieto rozdiely sú dané 

ich odlišnými životnými funkciami. Biologickou úlohou muža je chrániť 

družku - matku a deti, obstarávať potravu, bojovať s nepriazňou prírody. 

Úlohou ženy je udržiavať rod, vytvárať citové zázemie, starať sa o deti. 

Mužskými vlastnosťami sú bojovnosť, rozumnosť, autoritatívnosť, 

priebojnosť, aktivita, vecnost"' (Encyklopedie, 1978, inGroszová, 1997). 

Z uvedeného ponímania ženskosti potom plynie, že žena musí byť 

ovládaná mužom, ktorý svojou iniciatívnosť ou preventívne dezaktivuje jej 

potenciálnu škodlivosť, alebo jej svojou aktivitou dá smerovanie ako 

neurčitej, nedefmovanej mase. V miernejšej forme je žena tou slabšou 

polovičkou, nežným pohlavím, ktoré treba chrániť, rozhodovať o jej osude. 

Metafora ochrany je tak metaforou dominancie. 
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6.3 Nové chápanie maskulinity ~ feminity 

F eminita kontra maskulinita boli dlho považované za opozitá 

charakterizujúce mužov a ženy. Až roku 1974 prichádza Sandra Bem (in 

Light, 1989) s ich novým chápaním. Vyvracia tézu o maskulinite, feminite 

ako o dvoch póloch jednej dimenzie a tvrdí, že maskulinita a feminita sú 

dve nezávislé veličiny. Jedinec môže preto skórovať vysoko na oboch 

z nich. Jedincov, ktorí majú prítomné vysoké hodnoty na oboch škálach 

nazýva androgýnmi a svojimi výskumami dokladá, že sú to jedinci lepšie 

adaptovaní. Majú vyššiu úspešnosť v práci, v partnerských vzťahoch, 

zažívajú väčší pocit subjektívneho šťastia. Zdôvodňuje to tým, že sú jednak 

schopní lepšie pochopiť odlišné pohlavie, a tým vytvoriť priaznivejšie 

vzťahy, jednak využívať odlišný repertoár správania v závislosti od 

okolností. Jej výskumy tiež dokladujú, že feminínne resp. maskulínne 

správanie je výsledkom učenia, výsledkom socializácie. 

To však nič nemení na fakte, že rodové stereotypy sú prítomné 

v každodennom živote, vnímame ich, učíme sa im., a preto naďalej 

ovplyvňujú naše životy. Najvýznamnejšími zdrojmi stereotypov sú zároveň 

najvýznamnejšie socializačné činitele: rodina, škola, vrstovníci a médiá. 

Prostredníctvom týchto kanálov sa muži a ženy utvrdzujú v stereotypoch, 

interiorizujú ich a bez uvažovania ďalej reprodukujú. 

7. Kultúra ako báza pre gender socializáciu. 

Správanie v súlade s gender rolou a vznik gender identity je teda 

výsledkom procesov socializácie. Socializácie je strešný termín pre všetky 

vplyvy, ktorými sú presvedčenia, postoje a chovanie členov spoločnosti 

tvarované sociokultúmym systémom. V priebehu socializácie sa učíme, čo 

je dobré, čo zlé, učíme sa čo je pravdivé, čo nie, ako sa správať ako člen 

rozličných sociálnych kategórií a skupín. V procese socializácie sa učíme 
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ako vidieť svet, aké významy jednotlivým udalostiam a objektom prisúdiť, 

ako zmysluplne interpretovať svet okolo nás. 

Socializácia nám tak podáva určité návody, defmície situácií, do 

ktorých sa dostávame a v ktorých konáme. Učíme sa nielen ako vidieť 

druhých ľudí a objekty, ale aj ako vidieť a vtúmať samých seba 

Základnou bázou pre socializáciu je daná kultúra. Kultúra so 

svqjimi nonnami, hodnotami, sankciami a trestami vyv(ja. tlak na jej členov. 

Aby sme ako jedinci boli schopní v danej kultúre a spoločnosti existovať, je 

nevyhnutné sa daným kultúrnym očakávaniam prispôsobiť, je nevyhnutné 

ich rešpektovať a konať v zhode s nimi. 

Z individuálnej perspektívy nás socializácia vybavuje schopnosťou 

komunikovať, myslieť, riešiť problémy použitím postupov prijateľných pre 

spoločnosť, prispôsobovať sa prostrediu, v ktorom žijeme. Z hľadiska 

spoločnosti socializácie privádza členov k dostatočnej konformite, vďaka 

ktorej je možné dosiahnuť sociálne usporiadanie, stabilitu spoločnosti, jej 

kontinuitu. 

Konformita a unifikácia členov danej kultúry je na jednej strane 

nevyhnutná pre existenciu spoločnosti, na druhej strane obmedzuje ich 

variabilitu a individualitu . 

Socializácia do gender roly prebieha v danej kultúre. Tá pôsobí na 

svojich členov ako sociálny tlak, ako sociálna kontrola prispôsobiť sa 

daným štandardom, ktoré sú predpísané pre mužov a pre ženy. V priebehu 

socializácie do gender roly určité správanie a postoje sú posilňované u 

dievčat a u chlapcov. V jej priebehu sa tieto postoje a formy správania 

interiorizujú, stanú sa súčasťou selfkonceptu, seba-identity. 

Gender socializácia začína naším narodením a pokračuje po celý 

život. V jeho priebehu pôsobia rôzne činitele v rôznych časových 

obdobiach. 

Skôr, než sa budeme venovať vplyvu médií na utváranie gender 

role, gender identity, objasníme pojem socializácie a uvedieme teórie 

vysvetľujúce vplyv sociálneho prostredia na vznik osobnosti. 
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8. Kognitívno vývojový model socializácie. 

Tento model je založený predovšetkým na práci Jeana Piageta a 

Lawrenca Kohlberga. Predpokladá, že ľudia si vytvárajú schémy -

mentálne kategórie, ktoré vznikajú prostredníctvom interakcií so sociálnym 

prostredím. Jedinci nie sú preto pasívnymi produktami posilňovania, 

odmien a trestov, naopak sú aktívnymi účastníkmi pri konuipovaní a 

organizovaní sociálneho sveta. 

Schéma je kognitívna štrukiúra, ktorá predstavuje nejakú danú 

oblasť podnetov, reprezentuje organizované vedomosti, týkajúce sa určitého 

pojmu alebo typu stimulu. Schéma obsahuje jednak informácie o 

vlastnostiach daného pojmu, jednak informácie o vzťahoch medzi jeho 

vlastnosťami (Fiske, Taylor, 1984). 

Jednou z hlavných funkcií schém je poskytnúť odpoveď na otázku 

"čo to je ? . " Ďalej poskytuje hypotézy, týkajúce sa prichádzajúcich 

podnetov vrátane návrhov na ich výklad a na oživenie informácií, ktoré 

majú k danej schéme vzťah. Okrem toho môžu predstavovať východisko 

na vytvorenie predpokladov, ako sa bude vyvíjať ďalší priebeh sociálneho 

správania, t.j. slúžia na vytvorenie scenárov o tom, ako sa bude indivíduum 

v danej sociálnej situácii správať (DeFleur, 1996). 

Človek si vytvára schémy, týkajúce sa objektov vonkajšieho sveta, 

osôb, udalostí. Má vytvorenú tiež schému pre vlastnú osobu - self schému. 

Schémy sú konštrukcie, ktoré si človek osvojuje v procese 

socializácie v určitej spoločnosti, ktorá má vlastné pravidlá štrukturovania 

významov. Fakt, že na základe schémy človek plánuje, reguluje svoje 

správanie, a na vznik schémy má vplyv prostredie, v ktorom si indivíduum 

danú schému vytvára, obracia našu pozornosť k externým vplyvom, 

k prostrediu, v ktorom indivíduum vyrastá, žije. 
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8.1 Kognitívno vývojový model gender identity 

Výskumy Kohlberga (1966, m Martin, Little, 1990) 

zdokumentovali, ako dieťa pri vývine rodovej identity prechádza viacerými 

štádiami. V prvom štádiu dieťa prichádza k záveru, že existujú dve rôzne 

pohlavia. Naučí sa priradiť seba k jednému z pohlaví - gender labeling. 

Neskôr zisťuje, že pohlavie sa nemení v závislosti od času - gender 

stabilita, to znamená, že aj keď vyrastie, jeho pohlavie zostane rovnaké. 

Dieťa nakoniec získa vedomie, že pohlavie sa nemení ani v závislosti od 

situačných premenných- gender konštantnosť, to znamená, že aj v prípade, 

že bude mať oblečené iné šaty, bude mať iný účes, stále zostane chlapcom 

resp. dievčaťom. 

Týmto prirodzeným vyvmom sa vysvetľoval o sexuálne typové 

správanie, preferovanie určitých aktivít charakteristických pre to ktoré 

pohlavie, rodové stereotypy. Vývin kognitívnych schopností u detí však 

nepodáva vysvetlenie, čo je príčinou vzniku gender schémy a z nej 

odvodenej stereotypizácie, prečo deti preferujú rodovo špecifické hračky, 

prečo preferujú rodovo špecifické aktivity. Tým sa opäť dostávane 

k enviromentálnym faktorom a ich vplyvu na vznik gender schémy a 

rodovo špecifického správania. 

9. Teória sociálneho učenia. 

Teória sociálneho učenia predpokladá, že osobnosť a JeJ 

charakteristické vzorce správanie sú výsledkom učenia. Učenie sa 

uskutočňuje jednak prostredníctvom podmieňovania, jednak 

prostredníctvom pozorovania iných osôb, ktoré slúžia ako modely. Určité 

formy správania sú získavané zámerným pôsobením socializačných 

činiteľov, iné naučené reakcie sú výsledkom nezámemých vplyvov. 
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Podmieňovanie. 

Vychádza zo známych zistení behavioristov (Skinner,1971, in 

Perry, 1988) podľa ktmých sa pravdepodobnosť určitých behavioráJnych 

odpovedí zvyšuje v prípade ich posilňovania. Ako posilnenie slúži odmena, 

ktorú osoba dostane za svoju reakciu. Odpovede, ktoré sú ignorované, 

alebo za ktoré je osoba trestaná, sa v správaní osoby vyskytujú čoraz menej 

resp. postupne vymiznú . 

Observačné učenie. 

Roku 1969 prichádza Bandura s novým, rozšíreným pohľadom na 

teóriu učenia. Dokazuje (1969, Myers, 1989), že dieťa si môže osvojiť 

určité formy správania jednoduchým pozorovaním iných osôb. Dieťa tak 

nevyvíja vlastnú behaviorálnu aktivitu, chýba teda posilnenie vo forme 

odmeny alebo trestu zaň. Aktivita dieťaťa sa obmedzuje na pozorovame 

správania iných osôb, ktoré tak slúžia ako vzor, model. 

Ak správanie modelu vedie k jeho odmeneniu, dieťa prijíma daný 

spôsob riešenia situácie. V budúcnosti, v prípade, že sa vyskytnú okolnosti 

podobné tým, ktoré dieťa pozorovalo, je veľká pravdepodobnosť, že sa 

uplatní správanie modelu, ktorý bol dieťaťu v minulosti prezentovaný. 

Dieťa teda bude imitovať správanie, v minulosti produkované niekým 

iným. 

Inými slovami, ak je určitý vzorec správanie realizovaný modelom 

a tento vzorec správanie je spojený s riešením problému, odmeňovaním 

alebo iným vo svojich dôsledkoch žiadúcim spôsobom, pravdepodobnosť, 

že bude takýto vzorec správania prijatý, je vyššia. Ak jeho prijatie navyše 

naozaJ pnnes1e pozitívne dôsledky, tento určitý vzorec, zvyk 

pravdepodobne prežije ako trvalá časť repertoáru jednotlivca. 

Bandura tiež konštatuje (1969, in Smith, 1993), že zatiaľ čo učenie 

založené na inštrumentálnom podmieňovaní je spravidla pomalý proces, 

imitačné učenie, alebo učenie prostredníctvom atraktívnych modelov môže 

proces učenia značne urýchliť. 



----------------------

33 

9.1 Teória sociálneho učenia a vznik gender identity 

Teoretici sociálneho učenia zastávajú názor, že biologické rozdiely 

me sú dostatočným vysvetlením pre neskoršie diferencovanú pohlavnú 

identitu. Predpokladajú, že pohlavná identita, rola a s tým súvisiace 

správanie nie sú výsledkom odlišných vnútorných dispozícii, vnútorných 

motívov, ale výsledkom sociálneho učenia. 

V procese získavania pohlavnej identity zdôrazňujú význam 

selektívneho posilňovania a imitačnej hry (Mischel, 1966, in Martin, Little, 

1990). Pohľad z tejto perspektívy znamená, že rodičia odmeňujú dieťa za 

modelovanie správania rodiča rovnakého pohlavia. Neskôr tento typ 

napodobňovania odmeňuje aj širšie sociálne prostredie. Dospelí aj 

rovesníci odmeňujú a chvália chlapcov a dievčatá za správanie, 

zodpovedajúce ich pohlaviu , za správanie neprimerané pohlaviu nasleduje 

posmech a trest (Eisenberg, Wolkich, 1985 in Zanden, 1989). 

Dieťa sa učí o pohlavne rolovo primeranom správaní pozorovaním 

modelov. Ako modely slúžia v prvom rade rodičia. Významné modely 

poskytujú tiež média, ktorým sa budeme venovať podrobnejšie neskôr. 

Učenie sa pohlavným rolám, je podľa teoretikov sociálneho učenia 

proces, ktorý pokračuje celý život, neobmedzuje sa na rané detstvo, hoci 

vtedy prebehne jeho významná časť. Zhodujú sa tiež na tom, že gender 

identita a gender roly nie sú niečím fixným, nemenným Stávajú sa takými 

iba v prípade, že sociálne prostredie pokračuje neustále v ich posilňovaní 

(Andersen, 1988). 
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l O. Symbolický interakcionizmus a socializácia. 

Vychádza z prác Meada a Cooleyho. Zástanci teórie symbolického 

interakcionizmu odmietajú dívať sa na človeka inak ako člena spoločnosti, 

inak ako na sociálnu bytosť. Sociálna podstata človeka, jeho závislosť a 

podmienenosť druhými ľuďmi je východiskom teórie symbolického 

interakcionizmu. Ú strednými termínami ich teórie sú, ako vyplýva 

z názvu - symboly a interakcie. Ďalším termínom, ktorý je nutné pochopiť 

a vysvetliť, je pojem očakávanie. 

Myšlienky, ktoré stoja v centre tejto teórie boli vyslovované dávno 

pred tým, ako boli sformulované v rámci sociálnych vied. V 18. storočí 

Immanuel Kant rozvíja myšlienku, že ľudské bytosti nereagujú na svet ako 

taký, ako skutočne existuje v zmysle objektívnej reality, ale na svet, ktorý si 

konštruujeme vo svojich mysliach. Tento rozdiel medzi vonkajším svetom 

a konštrukciami v našich hlavách bol ďalej rozpracovávaný v prácach 

amerických pragmatikov- Dewey, James, Pierce. Držali sa predstavy, že 

ľudia spoločne formulujú predstavy o prostredí, ktoré spolu zdieľajú. 

Jedným z ich záverov bolo, že význam predmetov a situácií nespočíva v ich 

objektívnej podstate, ale v tom, ako sa ľudia voči nim chovajú. 

10.1 Očakávanie 

Základom socializácie v chápaní teoretikov tohto smeru je 

považovanie očakávania druhých za záväzné. Ľudia teda prispôsobujú 

svoje správanie, svoje reakcie, čiže konajú tak, ako si myslia, že druhí, ich 

partneri s ktorými vstupujú do interakcie očakávajú, že budú konať. 

Očakávania druhých a prispôsobenie sa im je tak základným motívom, 

ktorý štrukturuje ľudské správanie ( Mead, 1934, in Keller, 1997). 

Každá naša reakcia je pred jej uskutočnením zhodnotená z pohľadu 

nášho partnera. Pred tým ako reagujeme, snažíme sa vžiť do jeho role, do 

role druhého, pozrieť sa na seba jeho očami a odhadnúť, akú reakciu od nás 
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očakáva. My sami pritom v mysli anticipujeme, aké možné odpovede je 

možné čakať od partnera na našu reakciu. Z možných reakcií, potom 

vyberáme tú, ktorá najlepšie zodpovedá našej predstave o tom, čo od nás 

partner očakáva v danej situácii Konáme teda tak, aby daná interakcia, 

komunikácia s partnerom prebiehala čo najhladšie. 

Jednoducho povedané, vo väčšine životných situácií, sa ľudia 

starajú o to, "čo si druhí myslia " V prípade rozhodovania sa, aké správanie 

si vybrať, ich prvotné úvahy zahŕňajú očakávania druhých a ich 

pravdepodobné reakcie. 

10.2 Symboly. 

Interakcie ľudí sa uskutočňujú prostredníctvom symbolov. 

Prostredníctvom symbolov myslíme, hovoríme, jednáme. Symbolmi môžu 

byť gestá, zvuky, obrazy, všetko to, čo reprezentuje niečo iné ako samo 

seba. Symboly teda zastupujú objekty, udalosti, vlastnosti, či už 

objektívnej reality alebo niečo fiktívne. Všetko, čo odkazuje, vzťahuje sa 

k niečomu inému ako k samému sebe, môžeme považovať za symbol. 

Najfrekventovanejším symbolickým systémom je jazyk 

Symboly, čo je dôležité a čo vyplynie z ďalšieho textu, nielen 

označujú prvky sveta, prostredníctvom symbolov tiež konštruujeme 

skutočnosť. Tým, že vytvoríme symbol reprezentujúci daný prvok, 

štrukturujeme vlastné myslenie, prispievame k vytváraniu toho, čo Mead 

nazýva "diskurzívnym univerzom" ( in Drozda, 1996). Diskurzívne 

univerzum alebo "univerzum rozpravy" je tvorené skupinou jedincov, ktorí 

medzi sebou uskutočňujú sociálny proces, je to priestor v rámci ktorého 

majú symboly, či gestá rovnaké významy pre členov danej skupiny. Je to 

istý sémantický priestor vymedzený dostupnými symbolmi, priestor, 

v ktorom sa myšlienkovo pohybujeme, v rámci ktorého myslíme, v rámci 
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ktorého komunikujeme. Čo nemá svojho symbolického reprezentanta 

nemôže byť myslené, neexistuje ani reálne, ani ako možnosť. 

Fakt, že symboly pasívne neoznačujú prvky reality, môžeme ľahko 

zdokumentovať na prípade symbolov, ktoré nemajú svojho reálneho 

reprezentanta v skutočnosti. Duchovia, víly, rôzne fantastické bytosti 

reálne neexistujú. My však sme schopní ich myslieť, zaujať k nim w·čilé 

stanovisko, pretože existují1 vo forme symbolov. Aj iné prvky reálneho 

sveta, zmyslovo nepostihnuteľné - city, náboženské názory, sme schopru 

myslením postihnúť, sme schopní ich komunikovať, pretože existujú vo 

svojej symbolickej forme. 

Ak symboly reprezentujú niečo iné ako sami seba, ak reprezentujú 

tie najrozličnejšie prvky, či už reálneho alebo fiktívneho sveta, vzápätí sa 

vynára otázka: ako dokážeme odhadnúť ktoré, čiže, k čomu sa dané 

symboly vzťahujú. 

Určitá skupina hlások, alebo dopravná značka, by mohla celkom 

kľudne reprezentovať tie najrozličnejšie veci, inými slovami- vzťah medzi 

symbolom a tým, k čomu sa znak vzťahuje, čo označuje - referentom, je 

celkom náhodný. 

Odkiaľ teda vieme, že daná skupina hlások, resp. dopravná značka 

reprezentuje istý jav a nie jav celkom odlišný. Tým sa dostávame 

k ďalšiemu problému, ktorým je interpretácia symbolov. 

10.3 Interpretácia symbolov. 

Interpretovať symbol, znak znamená priradiť ho k iným 

mimosymbolickým, mimoznakovým objektom. Interpretovať znamená 

priradiť určitému symbolu jeden konkrétny význam. Význam symbolu je 

to, čo umožňuje interpretovi rozhodovať sa o objekte, ku ktorému sa daný 

znak, symbol vzťahuje, reagovať naň (Tondl, 1996). 
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Chápanie symbolov, teda vytvára predpoklad pre vytvorenie 

určitého subjektívneho vzťahu k danému objektu, ku ktorému sa symbol 

vzťahuje. To ovplyvňuje naše rozhodovanie, naše správanie sa voči 

objektom, ktoré k danému symbolu priraďujeme. Symboly sú tak našimi 

sprievodcami po skutočnosti, po aktuálnom svete alebo po všetkých 

potenciálne "možných svetoch". 

V procese interpretácie nejde len o sprostredkovanie informačného 

obsahu. Význam daného symbolu, jeho interpretácia je spojená aj 

s prenosom hodnôt, s emocionálnym prežívaním toho, čo sa na daný 

symbol viaže- každý symbol má určitý konotát (Tondl, 1996). V priebehu 

učenia sa významu symbolu si preto osvojujeme nielen vecné významy 

symbolov, ale tiež hodnotiace odtiene, ktoré sa na ne viažu. 

Symbol a jeho výklad preto sprostredkúva svojmu interpretovi 

určitý subjektívny zážitok. Na jeho vytvorenie je nevyhnutné, aby sme 

danému symbolu porozumeli, aby sme dokázali k danému symbolu priradiť 

jeho význam. To predpokladá určitú schopnosť disponovať jazykovou 

alebo všeobecne znakovou kompetenciou. Tá predstavuje súbor určitých 

pravidiel, podľa ktorých sú symbolom priraďované ich významy. Každá 

spoločnosť prijala určité konvencie, určitú dohodu o tom, ako symboly 

interpretovať. Existujú určité pravidlá na výklad slov alebo výklad iných 

symbolov. 

V procese socializácie sme sa naučili tieto pravidlá rešpektovať, 

naučili sme sa priradiť určitým symbolom určité významy. 

Symbolický interakcionizmus zdôrazňuje používanie a interpretáciu 

symbolov pri všetkých ľudských kontaktoch. Symbolmi sú najprv 

jednoduché gestá, ktorými dieťa komunikuje s matkou, vyjadruje svoju 

nespokojnosť, emocionálne prežívanie. Neskôr sa dieťa učí používať čoraz 

zložitejšie symboly, učí sa najdôležitejší symbolický systém -reč, jazyk. 

Tým, že sa učí priraďovať k jednotlivým objektom vonkajšieho sveta ich 

symbolické názvy, učí sa vlastne defmovať význam daných objektov. 

Význam daného objektu určuje jeho použitie, určuje to, ako sa k danému 
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objektu správať, aký vzťah k nemu zaujať, či už v zmysle inštrumentálnom 

alebo v zmysle emocionálnom. Dieťa sa naučí, že slovo oheň symbolizuje 

niečo nebezpečné, čomu sa treba vyhnúť, čoho sa treba báť. Toto učenie 

prebieha počas interakcie s rozličnými osobami : najprv s matkou a 

s otcom, neskôr s čoraz širším sociálnym okolím. Rovnakým spôsobom si 

dieťa defmuje význam ďalších, a ďalších symbolov a tým i význam 

objektov reálneho sveta. Postupným učením si definuje, konštruuje svet. 

Svet tak predstavuje zásobu významov, ktoré sa v priebehu 

socializácie človek naučil prikladať jednotlivým objektom. Na základe 

týchto významov sa voči objektom správa. Ľudské bytosti teda nereagujú 

priamo na stimuly, ale stimulom prikladajú určitý význam a konajú na 

základe daných významov (Mead, 1934, in Drozda, 1996). Významy 

symbolov sú tak zdrojom individuálneho rozhodovania o tom, ako sa 

správať. 

Mead (in Drozda, 1996) tak definuje symbol prostredníctvom 

tendencie konať, prostredníctvom nasledujúcej činnosti, ktorá sa vzťahuje 

k danému symbolu. Objekt je konštituovaný významom, ktorý má pre danú 

osobu. Význam nie je vnútornou vlastnosťou samotného objektu, ale 

vzniká z toho ako indivíduum koná vo vzťahu k nemu. Ľudské bytosti tak 

môžeme poňať ako bytosti žijúce vo svete významov, nie v prostredí 

stimulov. 

10.4 Vplyv spoločnosti na definovaní symbolov 

Ako sme už skôr konštatovali, vzťah medzi symbolom a tým, čo 

označuje, je náhodný, môže byť pozmeňovaný, redefmovaný v priebehu 

nových interakcií. 

A však na to, aby sme boli schopní komunikovať s inými osobami, 

je nevyhnutné zhodnúť sa na určitých stabilných významoch, naučiť sa 

priradiť danému symbolu taký význam, aký mu prikladá väčšina sociálneho 

okolia. Učíme sa to v priebehu socializácie, v danej konkrétnej spoločnosti, 
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v danej kultúre. Učíme sa to v rodine, v škole, v kontaktoch s rovesníkmi, 

učíme sa to prostredníctvom médií. Tieto všetky kanály prispievajú k tomu, 

že naše chápanie symbolov je v zhode s tým, ako ich chápu ostatní. Takto 

si vybudujeme určitú sumu spoločne zdieľaných významov. Tieto spoločne 

zdieľané významy nám umožňujú komunikovať s druhými, interpretovať 

našu subjektívnu skúsenosť tak, aby bola zrozumiteľná a pochopiteľná pre 

ostatných. Učíme sa defmovať, spresňovať a pozmeňovať si významy. 

Osvojujeme si zvyky, vďaka ktorým sa nám pri určitom zvuku, slove, 

predmete, či namaľovanom znaku vybaví istý význam. Tieto zvyky, ktoré 

sme si v priebehu interakcií osvojili, nie sú teda nič iné, iba naše naučené, 

zvnútomené - konštrukcie. 

Tieto "konštrukcie", alebo definície reality určujú, ako sa budeme 

správať, čo si budeme o objektoch sociálneho a fyzikálneho sveta myslieť, 

aké postoje k nim zaujmeme. Tieto konštrukcie sú akýmisi "mapami" ktoré 

nás sprevádzajú životom. Môžeme ich tiež prirovnať k schémam, o ktorých 

sme sa zmieňovali v predchádzajúcom texte. 

Tieto spoločne zdieľané významy, týkajúce sa reality, sú 

produktom spoločenských diskurzov, vznikajú prostredníctvom sociálnych 

procesov a zároveň ovplyvňujú to, čo sa v spoločnosti deje. 

10.5 Vznik self z pohľadu symbolického interakcionizmu 

Rovnako ako si vytvárame definície a interpretácie okolitého sveta 

vytvárame si aj defmíciu seba, svoj self koncept. Vytvárame si ju, rovnako 

ako ostatné konštrukcie, v priebehu interakcií, v priebehu výmeny 

symbolov. 

Základom vzniku self podľa Meada, (in Výrost, Slameník, 1997) 

je preberanie rolí - "role taking". V jeho priebehu sa indivíduum učí 

pozerať sa na seba očami druhého, vidieť sa ako objekt. Tým, že dieťa 

preberie rolu druhého, preberie na seba práva a povinnosti spojené s touto 

rolou. Preberá teda očakávania, ktoré sa kladú na držiteľa danej role. 
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Dieťa to uskutočňuje v priebehu hrania sa - "play". Imituje 

správanie ľudí, ktorý majú v jeho živote významné miesto, najčastejšie 

rodičov. Preberá tak role významných druhých - "significant others" . 

Dieťa na tomto stupni nie je schopné prevziať v danom čase viac ako jednu 

rolu, hranie jednotlivých rolí môže nasledovať len jedna za druhou. 

Neskôr sa dieťa učí, že človek je držiteľom, vykonávateľom 

viacerých rolí súčasne. Na tomto stupni sa vynára hra- "game", v ktorej si 

dieťa uvedomuje, ako rôzne role vzájomne súvisia, učí sa na seba pozerať 

z perspektívy viacerých rolí súčasne, učí sa spÍňať rôzne očakávania 

plynúce z rôznych rolí. Dieťa tak prevzalo rolu generalizovaného druhého 

- "generalized others", čím prijalo a zvnútornilo postoje, hodnoty, 

štandardy platné v dan~j societe. Stotožnilo sa so všeobecnými 

očakávaniami platnými v danej spoločnosti. Tým sa oddelilo subjektívne 

"I", od sociálneho "Me". ,,Me" tak predstavuje produkt socializácie. 

Vytvorilo sa na základe očakávaní spoločnosti od jej člena. 

Podobne chápe proces tvorenia self aj Cooley (1964, in Chalfant, 

LaBeff, 1988). Zavádza pojem "looking glass selť', akési sociálne zrkadlo, 

v ktorom vidíme a posudzujeme seba v závislosti od toho, ako nás vidia a 

posudzujú druhí. Druhí, naše sociálne okolie, tak predstavuje odraz nás 

samých. Na základe ich reakcií na naše vlastné správanie si vytvárame 

seba-defnúciu. Sledujeme, ako nás druhí ľudia prijímajú alebo odvrhujú , 

či nás obdivujú, alebo nad nami ohŕňajú nos, či oceňujú to, čo robíme, alebo 

to zavrhujú. Z týchto poznatkov robíme závery o vlastnej osobe. 

Odhadujeme, ako nás vidia iní, posudzujeme, či ide o pozitívne 

alebo negatívne hodnotenie a nakoniec vnímame vlastný postoj k tomuto 

pozitívnemu alebo negatívnemu hodnotenie. Je len logickým dôsledkom, 

že v prípade, že nám na ich negatívnom hodnotení záleží, snažíme sa 

vlastné správanie zmeniť. Takto, na základe očakávania druhých, meníme 

samých seba, na základe mienky druhých vytvárame svoju mienku, názor 

o sebe. 
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10.6 Gender identita z pohl'adu symbolického interakcionizmu. 

Gender identita je z pohľadu symbolického interakcionizmu 

konštrukt, ktorý sme si vytvorili v priebehu interakcií s druhými. 

V priebehu interakcií, v ktorých sme prostredníctvom očakávania iných 

formovali obraz seba. Zvnútornili sme očakávania spoločnosti, ktoré sa tak 

stali súčasťou nás samých. Gender identita je chápaná ako produkt kultúry, 

"kultúrny artefakt". 

Aby sme zhrnuli túto obsiahlu kapitolu: to, ako človek v1úma s vet, 

seba, svoje miesto v ňom, je výsledkom toho, ako sa ho naučil vnímať. 

Naučil sa to prostredníctvom chápania a používania symbolov. Symboly sa 

tak stali definíciami reality, sprievodcami po nej. Tieto interpretácie sveta 

sú preto naučenými konštrukciami , nie sú ani dané, ani nemenné. Sú 

také preto, že ich ľudia takými stvorili, prijali ich, zvnútornili ich. 

ll. Sociálne reprezentácie a analýza diskurzu. 

Ak náš svet je konštrukcia, a realita je ľudský produkt, výtvor, ak je 

skutočná do tej miery, do akej sme sa presvedčení, že skutočná je, potom, 

dovedené do dôsledkov: teoreticky existuje nespočetné množstvo "realít", 

nespočetné množstvo svetov. Pre život v spoločnosti je však nevyhnutná 

určitá zhoda v chápaní toho, čo je "reálne", čo je "prirodzený" svet, svet 

nespochybniteľný, o ktorom sa nediskutuje. Zefektívňuje to komunikáciu, 

umožňuje spoluprácu. 

Pre život v spoločnosti je preto nevyhnutná určitá homogenizácia v 

chápaní symbolov a predovšetkým v jednaní voči nim. 

Ako sme skonštatovali, spôsob učenia sa symbolov a ich 

intemalizácia prebieha v procese socializácie. Prostredníctvom socializácie, 

zabezpečované jednotné definície objektov sociálneho sveta, teda identické 
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chápanie konštruktov, tá vytvára symbolický svet prostredníctvom spoločne 

zdieľaných reprezentácií skutočnosti. 

Moscovici (in Plichtová, 1998), ktmý tento poJem zaviedol, definuje 

sociálne reprezentácie ako lingvistické a obrazové reprezentácie 

používané v danej kultúre pri označovaní a kategorizácii objektov, ľudí, 

udalostí. Označuje ním tiež súbor názorov a presvedčení, ktoré sa utvárajú a 

cirkulujú v modernej spoločnosti. Je to akési všeobecne zdieľané poznanie, 

široko pristupné a akceptované spoločnosť ou. Spoločné sociálne 

reprezentácie tak unifikujú porozumenie a hodnotenie sveta. 

Sociálne reprezentácie ako konštrukty sa vytvárajú, produkujú a udržiavajú 

v spoločnosti prostredníctvom spoločenského diskurzu. 

V tom najužšom zmysle diskurz znamená rozprava, konverzácia, debata. 

Spôsob, akým komunikujeme o svete, o sebe. 

Je to spôsob, akým o veciach hovorime, ako ich vysvetľujeme, podávame, 

ako ich líčime, sú to všetky formy hovorenej formálnej i neformálnej 

interakcie, písané texty všetkého druhu (Harre 1995, in Bačová 2000). 

V širšom zmysle sú to nie len všetky formy jazykového prejavu a písaný 

text, sú to i formy neverbálneho prejavu. Sú to i formy reči tela, spôsob 

obliekania a vystupovania, ktorými sa sprostredkúvajú významy. Diskurz 

sú metafory, reprezentácie, obrazy, príbehy, tvrdenia, preferované témy, 

ktoré spolu istým spôsobom produkujú istú verziu javov (Burr 1995, in 

Bačová, 2000). 

Je to nielen obsah toho, čo komunikujeme, ale aj to, akým spôsobom to 

komunikujeme. Je to podávanie faktov, je to však i podávanie hodnotení 

týchto faktov. Je to spôsob, akým pomenúvame svet, defmujeme svet, 

hodnotíme svet . 

Najširšie chápanie diskurzu je možné nájsť u Foucaulta. Diskurz, 

podľa Foucaulta (1975/2000, in Plichtová, 2000) defmuje predmet nášho 

poznania, určuje, ako sa o téme hovori, rozmýšľa, aké spôsoby sú 

akceptované a považované za rozumné, respektíve, ktoré sú spoločensky 

neakceptovateľné a preto sankcionované. Diskurz sú preferované témy i 
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témy zamlčané. Diskurz je nielen to čo je komunikované, ale i to, čo je 

zamlčané, a o čom sa v spoločnosti nehovorí. Podľa Foucaulta (1980) je 

diskurz akoukoľvek spoločenskou praxou, ktorá dokumentuje spôsob 

myslenia a organizovania spoločenského života. Sú to spoločenské 

inštitúcie, ich pravidlá a normy, po s lupy, ktorými je produkovaná alebo 

presnejšie reprodukovaná istá sociálna realita. 

Považuje ho za systém myslenia, hovorenia a mlčania, sp~jený so súborom 

určitých sociálnych praktík a inštitúcií, ktoré na základe tohoto myslenia, 

hovorenia a mlčania vznikajú (Faucault, 1980, in Fafejta 2002 ). 

O tom, ako spoločnosť "zvýznamňujeme", ako JU defmujeme 

prostredníctvom najdôležitejšieho symbolického systému -jazyka. 

Jazyk sa tak stáva najdôležitejším tvorcom reality. 

Jazyk realitu objektivizuje - potvrdzuje jej existenciu nezávislú na našej 

vôli, vnímaní, sprístupňuje ju druhým. 

"Konverzačný aparát okrem toho, že realitu neustále udržuje, JU tiež 

neustále premieňa. Určité prvky sú opúšťané, iné pridávané, pričom 

niektoré oblasti toho, čo je považované za samozrejmosť sú oslabované a 

iné posilované. Preto sa realita niečoho, o čo sa vôbec nehovorí stáva 

nejasnou." (Berger, Luckman, 1999). 

Jednotlivé prvky reality sú preto neustále ohrozované "zabudnutím" , to o 

čom sa nehovorí, to najprv stráca svoju naliehavosť, neskôr relevanciu, 

postupne mizne úplne. A nemizne len ako téma, možná náplň rozhovorov, 

stráca sa ako skutočnosť, ako časť reality. Mizne, pretože zaniká pôvodná 

väzba medzi symbolom a tým, čo symbol v realite zastupoval. A čo nemá 

svojho symbolického zástupcu, nemôže byť myslené, ani ako možnosť. 

Jednoducho neexistuje. 

Preto, spoločenské problémy, fenomény, na to aby mohli byť riešené, musia 

byť najprv sformulované, pomenované, až potom sa stávajú pre spoločnosť 

reálnymi. 

Poznať akýkoľvek sociálny jav je preto možné prostredníctvom 

analýzy diskurzu. "Diskurzívna analýza sa pokúša odhaliť, akým spôsobom 
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sa utvárajú, reprodukujú jednotlivé konštrukcie respektíve verzie sveta, ako 

vzniká diskurz, ktorý sa na prvý pohľad javí ako verné vyjadrenie 

"samozrejmej skutočnosti" (Plichtová, 2000). 

Predpokladom zmeny reality je preto v súlade s východiskami 

sociálneho konštruktivizmu odhalenie toho, akým spôsobom je sociálna 

realita, "konštruovaná". Jej "dekonštrukcia" je nevyhnutným predpokladom 

zmeny. Až po odkrytí toho, ako je realita skonštruovaná je možné ju 

rede:finovať a začať konštruovať inak. Preto, akákoľvek zmena sociálnej 

reality, vrátane toho, čo v spoločnosti znamená byť ženou, odkazuje na 

zmenu v diskurzívnych štruktúrach. Ako konštatuje Fafejta: (2002) " ... Ten, 

komu ide o zmenu sa musí snažiť o zmenu diskurzov - diskurzu výchovy, 

diskurzu módy atď. Z tohoto pohľadu nie sú ženy obeťami mužov, ale 

subjektami určitých diskurzov, ktoré produkujú muži aj ženy" . 

V ďalšom texte sa preto pokúsime ukázať akým spôsobom sa na 

vytváraní konštrukcie "ženy", významu toho, čo sa myslí pod symbolom 

"žena", podieľajú masmédia, konkrétne reklama. Vychádzať budeme 

nielen zo symbolického interakcionizmu, teórie sociálneho 

konštrukcionizmu a analýzy diskurzu ale i z teórie observačného učenia, o 

ktorých sme sa zmienili skôr. 

11.1 Diskurz a moc. 

Teória sociálneho konštruktivizmu reprezentovaná v čase svojho 

vzniku Meadom zdôrazňovala osobné interakcie, výmeny názorov, 

presvedčení, významov, ktoré prebiehajú denno denne, a ktoré môžeme ako 

jedinci priamo ovplyvňovať podieľať sa nich. V súčasnosti sú teórie 

sociálneho konštruktivizmu stále viac ovplyvňovaný myšlienkovými 

prúdmi, ktoré vo svojich úvahách o vplyve spoločnosti a kultúry na jedinca 

idú ešte ďalej. Vychádzajú z predpokladov, že psychické fungovanie osoby 

je determinované okolnosťami, štruktúrami, ktoré sú realitou nezávislou na 
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existencii toho ktorého jedinca, jedinec sa do týchto štruktúr rodí a 

v priebehu života sa ich učí akceptovať a prispôsobovať sa im, do týchto 

vtruktúr t," s "vras a . 

Sociálny konštruktivizmus tak skúma spôsoby, ktorými je 

psychické fungovanie osoby podmienené týmito štruktúrami a ustálenými 

obrazmi sveta - teda historickým poznaním, ktoré je produktom istej 

kultúry. Tieto štruktúry síce existujú a priori, človek sa do nich rodí, sú 

však zároveň produktom spoločnosti, existujú pn::lo~e človek ich svojim 

počfnanún zhmotňuje, udržiava ich, vytvára mechanizmy, prostredníctvom 

ktotých ich existenciu ospravedlňuje a odôvodňuje. Sociálny 

konštruktivizmus teda skúma i spôsob, mechanizmy, ktotými sú tieto 

štruktúry udržiavané a zhmotňované. 

Keďže zdieľanie určitého spoločného symbolického sveta Je 

nevyhnutnosťou pre dorozumenie sa jedincon v spoločnosti, či je dokonca 

podmienkou pre jej fungovanie núka sa otázka legitimizácie určitej 

sociálnej reality. Legitimizáciu chápeme ako nástroj na potvrdenie určitej 

koncepcie symbolického sveta a eliminovanie jeho alternatívnych 

koncepcií. Možnosť existencie konkurenčných koncepcií a 

ich potenciálneho stretu s koncepciou práve platnou, teda neustále 

ohrozenie postupným naleptávaním existujúceho status quo nás nutne 

privádza k myšlienke, že definície existujúceho symbolického sveta možu 

byť a sú presadzované silou. Sú presazované inštitúciami, ktoré sú 

nositeÍmi moci. Nie je to však moc v tradičnom chápaní, ktorá je založená 

na násilí, nátlaku, priamej kontrole či vplyve vykonávanom jednou stranou 

na druhej. Je to moc, ktorá podľa Foucaulta (1975/2000) používa oveľa 

subtílnejšie techniky a taktiky, nevyužíva zákony, ale špecifikovanie 

žiadúceho, normalizáciu a normy, nie tresty ale zvnútomenú sebakontrolu, 

a disciplinovanie sa samotných osob. Táto moc nepracuJe s pojmami 

správne-nesprávne, dobro-hriech, tieto termíny nahrádza termínmi 

normálne-nenormálne. Je to moc, ktorá produkuje istú spoločenskú realitu, 
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ktorá produkuje istý typ individuí a ich poznania. Preto je posobenie týchto 

foriem moci nielen ťažšie odhaliť, ale aj ťažšie im odolávať. 

V zhode s Bergerom, Luckmanom (1999, str. 119) preto konštatujeme, že 

"moc v spoločnosti v sebe zahŕňa aj moc určovať rozhodujúce procesy 

socializácie a preto moc vytvárať realitu". A v súlade s Foucaltom 

dodávame, že dominantný diskurz v spoločnosti určuje nielen čo Je 

normálne-nenormálne ale zároveň, čo je pravda, čo platí ako poznanie. 

Masovo-kumunikačné prostriedky sú v súčasnosti jedným 

z najvýznamnejších a najvplyvnejších mocenských nástrojov, ktoré sa na 

týchto mechanizmoch podieľajú. 

12. Média a masová komunikácia. 

Skôr než sa môžeme začať venovať vplyvu masovej komunikácie 

alebo médií na náš život, je nevyhnutné si položiť otázku: čo vlastne je 

masová komunikácia, čím sa líši od komunikácie "nemasovej" -

interpersonálnej. 

Komunikáciu v tom najvšeobecnejšom zmysle st môžeme 

vymedziť ako interakciu prostredníctvom symbolov. Komunikácia je preto 

vymieňanie si, alebo prenos symbolov medzi zdrojom, komunikátorom a 

recipientom, príjemcom. Pričom nejde o jednoduchý, mechanický proces, 

v ktorom sa správa dostáva určitým kanálom k svojmu príjemcovi, ktorý ju 

v nezmenenej forme prijme. V komunikácň si prostredníctvom symbolov 

vymieňame významy. Chápeme ju preto ako kreatívny proces, spojený s 

interpretáciou symbolov. 

K výmene symbolov dochádza tak v komunikácii interpersonálnej 

ako i v komunikácii masovej. Masová komunikácia sa preto líši od 

komunikácie interpersonálnej v spôsobe, akým sú symboly vymieňané. 

Otázka masovej komunikácie úzko súvisí s chápaním spoločnosti 

a jej premeny zo spoločnosti tradičnej na spoločnosť masovú. 
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Koniec 19. storočia sa všeobecne pokladá za koniec tradičnej 

spoločnosti , v ktorej boli indivíduá zviazané tradičnými zväzkami typu 

každý s každým. V priebehu industrializácie dochádza k rozbitiu 

tradičných zväzkov, primárnych sociálnych skupín, ktoré poskytovali 

jednotlivcovi istú spoločenskú stabilitu. Spoločnosť vstupuje do novej 

etapy, ktorá sa nazýva masová spoločnosť. V masovej spoločnosti sa 

predpokladá, že indivíduá sú v stave psychickej izolácie, atomizovaní, 

oddelení jeden od druhého, vzájomne síce závislí, ale v ich interakciách 

prevláda neosobnosť. 

Moderná alebo masová spoločnosť je tak vytvorená z más v tom 

zmys1e~ že sa vytvorila veľká masa oddelených, izo1ovuných indivídu!, 

ktorým chýba zjednocujúca hodnota alebo cieľ. Oslabenie tradičných 

zväzkov, nárast racionality a deľby práce vytvorili spoločnosť zostavenú 

z indivíduí, ktoré sú zviazané len voľne. Pojem "masový" tak označuje 

skôr rozčlenenú než pevné spletenú sociálnu skupinu. 

V takomto zmysle môžeme chápať rozdiel medzi interpersonálnou 

a masovou komunikáciou v tom, že zatiaľ čo tradičná interpersonálna 

komunikácia prebiehala tvárou v tvár, symboly boli vymieňané za fyzickej 

prítomnosti zúčastnených, v rámci určitých definovaných sociálnych 

skupín, masová komunikácia sa obracia k širokému publiku, ktoré osobne 

nepozná a k jedincom, ktorí sa ani vzájomne nepoznajú. Sú to celkom 

odlišní jedinci, pochádzajúci z tých najrozličnejších spoločenských 

kategórií, s tou najrozličnejšou životnou históriou, s tým najrozličnejším 

psychologickým, sociologickým a demografickým pozadím. 

Masová komunikácia je teda proces, kde masovo produkovaný 

obsah je prenášaný veľkej, anonymnej, heterogénnej mase príjemcov. 

Príjemcovia sa nepoznajú ani navzájom, ani so zdrojom informácií. Obsah 

nie je určený konkrétnej osobe, je určený komukoľvek, ľuďom, ktorých 

nespája žiadna jednotná spoločenská charakteristika (Black, Bryant, in 

Charvát, 1996). 
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Ďalším bodom, v ktorom sa líši masová komunikácia od 

interpersonáh1ej je chýbanie spälnt!j väzby. V interpersonálnej komunikácii 

je ten, kto správu vysiela a ten, kto ju prijíma v priamom kontakte. Reakciu 

na prijatú správu je preto možné komunikovať bezprostredne. 

Komunikujúci môžu vzájomne nesúhlasiť, vzájomne si oponovať, 

v priamom rozhovore si vyjasňovať vzájomné stanoviská, spresňovať, kto

čo myslel ktorou výpoveď ou, môžu si vzájomnou interakciou spresňovať 

významy, prostredníctvom priameho kontaktu môžu dospieť k celkom 

odlišným stanoviskám, k tomu, čo chápu ako "pravdu", k tomu čo skutočne 

existuje. V interpersonálnej komunikácii je teda vytváranie symbolov a 

prostredníctvom nich i štrukturovanie sveta, jeho výklad, výsledkom 

mnohých čiastkových dialógov medzi komunikujúcimi, výsledkom 

mnohých výmen, na ktoré majú komunikujúci priamy vplyv. To všetko pri 

masovej komunikácii chýba. 

Spätná väzba je alebo celkom znemožnená, alebo je odložená. 

Príjemca nemá možnosť bezprostredne spätne ovplyvniť zdroj informácií a 

tým i priebeh ďalšej komunikácie, nie je schopný ďalej svojimi otázkami 

pátrať po tom, či je komunikovaný obsah naozaj taký, aký mu ho predkladá 

komunikátor alebo zdroj informácií. Je viac-menej odsúdený danému 

zdroju uveriť alebo ho odmietnuť ako celok 

Pri vzájomných komunikáciách s najrozličnejšími ľuďmi sme tak 

schopní opakovane si informácie overovať, konfrontovať si ich validitu, 

vyjednávať ich platnosť. 

Sme toho schopní nielen podľa, vlastných skúseností ale aj podľa 

zdroja danej informácie. Vždy vieme, s kým "máme tú česť", dokážeme na 

základe zdroja posúdiť, nakoľko sa oplatí danej informácii uveriť, prijať ju 

alebo ju odmietnuť. Hodnoverný zdroj, autorita má veľký vplyv na to, ako 

s danou informáciou naložíme. V priamej komunikácii je identifikovať 

hodnoverný zdroj jednoduchšie. Buď ho osobne poznáme alebo ho poznajú 

naši známi. Masovokomunikačné prostriedky sú však anonymné, 

rozlišujeme síce jednotlivé médiá, ale v rámci nich nám konkrétna osoba, 
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ktorá informáciu podáva, nie je známa. Tzv. "gatekeeperi", ktorí majú moc 

rozhodnúť, ktorá správa bude komunikovaná a predložená verejnosti, často 

nie sú pôvodcami správy. Navyše masové média disponujú veľkou 

autoritou, informácie získavané prostredníctvom nich preto prijímame 

men~j kriticky ako v prípade, že by podobné myšlienky boli vyslovené 

jed:notli vcami. 

Na prijatie alebo odmietnutie informácie je dôležité nielen to, kto 

kom~je, posúdenie zdroja, čo hovorí - posúdenie správy, ale i dôvod 

komunikácie, s akým úmyslom komunikujúci komunikuje. 

V interpersonálnej komunikácii je všeobecne jednoduchšie odhadnúť zámer 

partnera, dôvod, prečo hovorí alebo správa sa určitým spôsobom. Toto 

dekódovanie úmyslu nám tiež pomáha v analyzovaní informácií, v prijatí 

alebo odmietnutí reality, ktorú nám sprostredkúva. V prípade 

masovokomunikačných prostriedkov nám zámer, s ktorým je poskytovaná 

informácia, nie je vždy zrozumiteľný, resp. vedome nezameriavame 

pozornosť na úmysel komunikujúceho zdroja. Tým, že sa nesnažíme 

vedome pátrať po tom, čo stojí v pozadí, oslabujeme vlastnú kritickosť. 

Výsledkom je rýchlejšie a bezprostrednejšie prijímanie podávaných 

informácií. 

Ako sme už spomínali jedným zo znakov masovej komunikácie je 

JeJ masovosť. Pokiaľ pri interpersonálnej komunikácii je vymieňanie 

symbolov obmedzené na úzky okruh ľudí fyzicky prítomných, v prípade 

masovej komunikácie sa obsah, symboly dostávajú k širokému publiku. 

V interpersonálnej komunikácii sa rôznym ľud' om v závislosti na 

rôznom prostredí, v ktorom sa pohybujú, v ktorom žijú, dostávajú rôzne 

informácie, rôzne symbolické stvárnenie reality. V prípade masoveJ 

komunikácie je rovnaký symbolický obsah predávaný všetkým. 

Diferencované vplyvy, ktoré v prípade tradičnej spoločnosti mali 

rozhodujúci význam pri konštruovaní reality jednotlivými osobami, strácajú 

v prípade masovej kultúry svoju váhu. Masovo produkované, jednotné 

symboly sú dostupné širokým masám. Zdieľaná symbolická realita je preto 
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výrazne homogénnejšia, ako keby sa vytvárala len prostredníctvom 

priamych kontaktov tvárou v tvár. Jednotliví ľudia tak disponujú 

podobným pohľadom na svet, podobne definovanými symbolmi, na základe 

ktorých, ako sme skôr spomínali, jednajú a organizujú svoje životy. 

Z tohoto dôvodu je preto nesmierne dôležité zamerať sa na obsah 

kumwrikuvaných správ, na symbolické stvárnenie reality, ktoré sa 

v masovej spoločnosti, v masovej kullúre stáva majetkom nás všetkých. 

Konečne, posledným významným faktorom, ktorým sa odlišuje 

komunikácia masová od komunikácie interpersonálnej je Jťj 

opakovateľnosť, takmer nevyčerpateľná možnosť duplikácie, klonovania 

toho istého javu, tej istej situácie. V interpersonálnej komunikácii je 

prakticky nemožné zopakovať dve identické formy dialógu, dve identické 

reakcie osôb, v prípade masovej komunikácie sa tomuto medze nekladú. 

Mechanizmus opakovania, podľa známeho - "stokrát opakovaná lož sa 

nakoniec stane pravdou", využívajú nielen reklamné kampane, takýto 

mechanizmus sa uplatňuje aj celkom nezámeme a bez zjavného cieľa. 

Asociovanie určitých obrazov, symbolov s inými obrazmi alebo symbolmi, 

ich neustálym opakovaním skôr či neskôr vedie k ich spojeniu. Tým sa 

vytvára schéma, v ktorej pri adekvátnom podnete dôjde k vybaveniu 

všetkých významových spojení s danou schémou asociovaných. Neustálym 

spájaním určitých podnetov s inými podnetmi sa táto schéma stane tak 

pevnou a rigidnou, že ovplyvní čoraz širšie asociačné spojenia v kognitívnej 

štruktúre jej nositeľa. Schéma sa tak stane generalizovanou, neflexibilnou, 

stane sa z nej stereotyp. 

Vo svojom výskume sa pokúsime ukázať, aký druh spojení alebo 

stereotypu sa vytvára prostredníctvom zobrazovania ženy v televíznej 

reklame. Preto sa sústredíme v ďalšom texte na médium v súčasnosti 

určite najvplyvnejšie. 
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13. Televízia. 

Ako sme sa snažili ukázať v predchádzajúcej kapitole, žijeme 

v masovej spoločnosti, v masovej kultúre. Naše návyky, naše správanie, 

nie je viac výsledkom iba bezprostredných skúseností s realitou, nie je len 

výsledkom priamych kontaktov s ľuďmi. Je významne ovplyvnené 

realitou, ktorú sme priamo nevnímali, nezažívali. Ide o sprostredkovanú 

realitu, ktorá sa k nám dostáva prostredníctvom rôznych médií. 

Televízia je médium, ktoré od svojho vzniku zaznamenalo 

najrýchlejší a najmohutnejší rozvoj. 

Tlač, noviny sa od svojho vzniku v 17. storočí rozširovali pomerne 

pomaly a dosiahli vrchol svojho rozšírenia v priebehu prvej svetovej vojny. 

Film sa vo svojej tradičnej forme šíril omnoho rýchlejšie a svoj vrchol 

dosiahol v 30, 40-tych rokoch. Popularita rozhlasu sa spočiatku rýchlo 

zvyšovala, neskôr jeho rozšírenie stagnovalo a svoj vrchol dosahuje až 

v súčasnosti. Naproti tomu televízia prenikla do spoločnosti v rekordne 

krátkom čase - v priebehu jedného desaťročia vlastníctvo televízie 

poskočilo z 10 na 90% domácností (DeFleur, 1996). 

Dôvodom enormného nárastu obľuby televízie treba hľadať v jej 

samotnej podstate ako médiu. Televízia je jednak schopná pôsobiť 

prostredníctvom viacerých kanálov súčasne - sprostredkúva zvuk a 

zároveň obrazy, jednak pri jej užívaní človek nemusí opúšťať prah svojho 

domova. Zostáva anonymný, ale zároveň spojený s vonkajším svetom. 

Presne to, čím je charakterizovaná moderná spoločnosť - izolácia a súčasne 

prepojenosť. Iní autori pokladajú za dôvod získania enormnej obľuby 

televízie jej schopnosť zabávať a zároveň informovať. Iné médiá plnili 

tieto funkcie izolovane. Tlač bola v čase svojho vzniku médium 

sprostredkujúce predovšetkým faktické informácie, rozhlas plnil svojím 

hudobným vysielaním prevažne zábavnú funkciu. V televízii sa tak oba 

aspekty stretli. 
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Na fakt, že televízia poskytuje obe tieto stránky, poukazujú mnohí 

autori. Zároveň zdôrazňujú, že medzi informatívnou funkciou televízie a 

medzi tým, čo je označované ako zábava, je čoraz ťažšie dať deliacu čiaru. 

Hranice medzi zábavnými programami a programami, ktorých funkciou je 

informovať, sa stierajú. Zábavné show, filmy, grotesky, seriály, tie všetky 

sú založené na fikcii, sú vymyslené, sú predstavami ich tvorcov o veciach, 

ktoré by sa za určitých okolností síce mohli, ale aj nemuseli stať. Sú 

fikciami, ktorých účelom je poskytnúť zábavu, oddych, relaxáciu. Naproti 

tomu spravodajstvo by malo sprostredkúvať fakty, realitu, alebo by sa malo 

o to aspoň snažiť. Fakt, že mizne hranica medzi vymysleným, fiktívnym a 

skutočným svetom prezentovaným médiami dáva priestor pre obrovskú 

manipuláciu. Tým, že divák v záplave informácií prestáva rozlišovať 

medzi fikciou a skutočnosťou, sa z neho stáva ľahko manipulovateľný 

objekt. Prijíma mediované obrazy bez ich hlbšej analýzy, bez 

diferencovania, či ide o fikciu alebo skutočnosť. 

Cazaneuve (in Čemoušek, 1994, str. 37) prirovnáva situáciu 

súčasného televízneho diváka k človeku v platónovej jaskyni 

"Masmediálna krajina je iluzívnym odrazom skutočnej krajiny ľudského 

bytia, diváci pred televíznou obrazovkou sú na tom podobne ako ľudia 

prikovaní v platónskej jaskyni, kde na zadnej stene môžu sledovať iba 

odlesky sveta skutočného. Tento obraz homo telespectator ukazuje na 

rozporuplnosť masového komunikovania: na jednej strane sa hovorí o 

pravdivom zobrazovaní sveta a dejov, na druhej strane je viac než zrejmé, 

že ide o masovo zdieľanú, elektronicky navodenú masovú halucináciu." 

Mnohokrát, v dôsledku filmových trikov, komputerovej animácie a 

iných vymožeností techniky, nie je možné, ani pri najlepšej snahe rozlíšiť, 

do akej miery je mediovaný obsah reálny. Tento proces stierania rozdielov 

medzi fikciou a realitou je významne potencovaný samotnými výrobcami 

programov. V snahe udržať si diváka je aj výrobca správ nútený ich tvoriť 

spôsobom, aby diváka nielen informoval, ale aj zabavil. Takéto 
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premiešavanie reality a skutočnosti vytvára celkom nový typ reality -

televíznu realitu. 

Televízna realita je vytvorená dominantnými témami, televíznymi 

charaktermi, vzormi správania, problémami, rolami, hodnotami, postojmi, 

ktoré nám ponúka televízna obrazovka. Vychádza sice z reality, ale 

predstavuje ju skreslenú, modifikovanú, pretvorenú. Televízna realita skôr 

než skutočnosť, reprezentuje predstavy jej tvorcov o skutočnosti, alebo 

predstavy tvorcov o predstavách recipientov o zidealizovanej realite. 

Eco (1995) tiež zdôrazňuje snahu médií produkovať zdanie reality: 

"Televízia plní úlohu novodobého mýtu, zavádza indivíduum do 

existujúceho sociálneho poriadku, oslavuje dominantné hodnoty, ponúka 

modely myslenia, správania, role, idealizuje hodnoty a tým im prepožičiava 

punc nemeniteľnosti, správnosti, udržiava status quo, funguje ako 

ideologický nástroj. Napriek tomu ide o imitáciu skutočnosti, artefakt, 

ktorý môže mať s reálnym svetom málo spoločného". 

Arteficiálna, televízna realita, však napriek svojej nereálnosti 

ovplyvňuje naše chápanie sveta, skutočnosti. Dôkazy o tom poskytuje 

kultivačná teória masovokomunikačných prostriedkov. 

Podobný názor aj keď z iného uhla pohľadu zastáva Schulze (in 

DeFleur,1995). Hovorí o konštruovaní reality masovokomunikačnými 

prostriedkami. Vykonštruovaný svet sprostredkovaný médiami sa pre 

recipienta stáva faktickou realitou, pretože k väčšine vecí, o ktorých sa 

dozvedá, nemá priamy prístup. Recipient z časových a priestorových 

dôvodov nie je schopný stať sa svedkom väčšiny udalostí. Musí sa 

orientovať prostredníctvom správ, ktoré mu sprostredkúvajú iní - médiá. 

Nech by bol teda vzťah mediálnej reality k "faktickej" realite akýkoľvek, 

isté je, ako tvrdí Schulz: "že recipient považuje správy za zaručené 

svedectvo o "skutočnom" dianí, t.j. predstavy občanov o realite sú 

rozhodujúcom spôsobom určované výberom mediálnych obrazov". 

"Čo nie je v správach, to neexistuje. Spravodajstvo nepotvrdzuje. 

Ono tvorí."- tvrdí Vágner (1997, str. 9). 
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Myšlienka, že média zásadným spôsobom ovplyvňujú naše 

predstavy o realite nie je nová. Lippman už v roku 1922 vo svojej práci 

Verejná mienka (in Virčík, 1995) rozvija myšlienku, že človek nestačí 

komplexne obsiahnuť celé dynamické prostredie, v ktorom žije a vytvára si 

preto ftkcie- "predstavy vo svojej hlave", vytvára si "pseudoprostredie", na 

základe ktorého potom koná. Masová komunikácie je hlavným zdrojom 

informácií o svete, má preto takmer neobmedzenú moc pri tvorbe tohto 

fiktívneho prostredia a môže teda s ľuďmi ľubovoľne manipulovať. 

Média teda vytvárajú symbolické prostredie, vlastnú verziu reality, 

ktorá spätne pôsobí na definovanie sociálnej situácie (Kunzik, 1995). 

Konštruujú mediálnu realitu, ktorá ovplyvňuje utváranie reality skutočnej . 

13.1 Kultivačná teória masovej komunikácie a špirála mlčania. 

Kultivačná teória masovej komunikácie sa zaoberá dlhodobým 

efektom sledovania televízie a svojím spôsobom potvrdzuje tézy o 

vytváraní televíznej reality a jej akceptácie televíznymi divákmi. 

Vychádza z prác Gerbnera (1986, in Dominick, 1993), ktorý 

svojimi výskumami dokladuje, akým spôsobom sa mení percepcia a 

posudzovanie sveta v závislosti od sledovania televízie. Televízna 

obrazovka prináša dennodenne určité obrazy, názory, postoje, rozpráva 

príbehy, vnáša do domácností určitý koherentný svet posolstiev. Diváci 

nesledujú televíziu výberovo, dívajú sa na všetko, čo televízna obrazovka 

prinesie. Čím viac času ľudia strávia pred televíznou obrazovkou, tým viac 

sa ich pohľad na svet podobá obrazu sveta predkladaného televíznymi 

programami. Opakujúci sa model posolstiev, obrazov, vytvára tzv. hlavný 

prúd- "mainstream" spoločného symbolického prostredia. 

V svojom výskume delí divákov na "slabých" a "silných", 

sledujúcich televíziu viac ako 4 hodiny denne. U silných divákov dochádza 

k skresleniu reality v dôsledku častého sledovania televízie. Vnímanie 
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obrazu sveta je u nich veľmi podobné obrazu sveta predkladaného 

televíznou obrazovkou. Termín "kultivácia" tak vypovedá o zhode, o 

konzislmwii v pl~rccpcii svela reálneho a sveta televízneho. 

Napriek tomu, že diváci, respondenti pochádzali z rozličných 

spoločenských vrstiev, z rozličného sociálneho prostredia, televízia sa 

ukázala ako najvýznamnejší faktor v štrukturovaní a vnímaní spoločnosti. 

Televízia tak bola schopná eliminovať vplyv všetkých ostatných faktorov a 

vytvoriť homogénny, konvergentný pohľad na svet. "Vytvoriť 

stereotypných, vyklonovaných recipientov, ktmých individualita je ihuónta 

a určená prcsktiptfvnymi vzormi masmediálnej krajiny" (Četnoušek, 1994, 

str. 40). 

Neumannová (in DeFleur, 1995) vo svojej "teórii mlčania" tiež 

predpokladá, že média môžu štrukturovať predstavu reality. Vychádza 

z myšlienky, že spoločnosť odmeňuje prispôsobenie a trestá prehrešky voči 

nemu. Ľudia sa snažia prispôsobiť prevládajúcej mienke zo strachu pred 

opovrhnutím, zosmiešnením, z izolácie. Ľudia sa, ak použijeme termín zo 

symbolického interakcionizmu, snažia konať v zhode so sociálnym 

očakávaním. Byť v súlade s ním a jednať v súlade s tým, čo sa od nás 

očakáva, čo sa prezentuje ako sociálne žiadúce, je hlavným motivačným 

faktorom ľudí. Strach z izolácie, ako tvrdí Neumannová - ,je pre ľudí 

dôležitejší ako ich vlastný názor." Ľudia preto neustále pozorujú a vnímajú, 

čo sa okolo nich deje. Vnímajú, aké názory zastáva väčšina. Ak sa ich 

názor zhoduje s väčšinovým názorom, vyslovujú ho hlasnejšie, 

otvorenejšie, slobodnejšie. Naopak, ten kto vidí, že jeho názor stráca 

podporu, začína mlčať. Tí, ktorí hovoria hlasnejšie, sa zdajú byť silnejšími, 

ako v skutočnosti sú. Vzrastá optická a akustická ilúzia o prevahe a sile, čo 

vedie k tomu, že jedni hovoria stále hlasnejšie, druhí mlčia čoraz viac. 

Média hrajú v tomto procese kľúčovú rolu. Televízny svet, jeho 

najfrekventovanejšie obrazy- "mainstreaming" vytvárajú dojem zhody. Sú 

prezentované ako názor väčšiny. Ako čosi jednotné, a preto správne a 

nemeniteľné. Ten, kto má iný názor, zo strachu zo sociálnej izolácie a 
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odmietania mlčí a myslí si svoje, alebo postupne prijíma daný pohľad na 

svet a prestáva žiť v napätí z kognitívnej disonancie. 

Určite by bolo naivné tvrdiť, že média majú na všetkých svojich 

recipientnov identický účinok. Ľudia sa líšia svojou kognitívnou štruktúrou, 

skúsenosťami, vekom, zázemím. Výskumy dokladujú, ako diferencovane 

ľudia spracúvajú a interpretujú správy na základe sociálnych kategórií, do 

ktorých patria. Jednako, v prípade neustáleho opakovania takmer 

identických posolstiev, ako sa to deje v prípade reklamy, posolstiev, ktoré 

nevyžadujú žiadne hlbšie spracúvanie a pôsobia mechanizmom 

mimovoľného učenia, môže byť ich účinok na publikum veľmi podobný. 

Navyše, konšlaluje Keplinger a Roth (1978, in Kunczik, 1995) 

priamy kontakt médií so všetkými obyvateľmi nie je nutný. Sociálny účinok 

masových médií nie je súčtom účinkov na jednotlivcov. Médiá, spustia 

,,reťazovú reakciu"- podnietia vývoj, ktorý ďalej prebieha podľa svojich 

vlastných pravidiel. Ich potenciálny účinok je o to väčší, v o čo väčšej 

nestabilite a dobe premien sa spoločnosť nachádza. Ak hodnotová štruktúra 

spoločnosti a jej usporiadanie nie je stabilné, čo je situácia súčasného 

Slovenska, médiá môžu mať na jej ďalší vývoj markantný vplyv. 

14. Reklama 

O reklame sa hovorí, o reklame sa píše. Je témou mnohých laických 

1 odborných diskusií. Jednými vyzdvihovaná a oslavovaná pre jej 

schopnosť podnietiť rozvoj ekonomiky, inými kritizovaná a zatracovaná

považovaná za odpad, za zbytočnosť, stupídnosť, ktorú je najlepšie 

ignorovať, alebo za významný negatívny činiteľ, ktorý by bolo potrebné 

odstrániť, alebo ho prinajmenšom regulovať. 

Na margo reklamy bolo vznesených nespočetné množstvo 

obvinení. Kritici reklamy tvrdia, že je zodpovedná za vytváranie plochej, 
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neautentickej, konzumnej spoločnosti. Že zavádza a klame. Že vytvára 

falošné potreby a sľubuje nerealizovateľné ciele. Že vzbudzuje túžby, ktoré 

nemôžu byť naplnené, ale hlavne, že nás núti kupovať veci, ktoré 

nepotrebujeme. Áno, reklama je na to, aby predávala. To je jej účelom, jej 

funkciou. Zaujať nás, komunikovať prednosti daného výrobku či služby, 

vzbudiť v nás túžbu po ňom a eventuálne nás primeť k jeho kúpe. To je jej 

cieľom, jej primárnym zámerom. No okrem tohoto zjavného posolstva 

reklama komunikuje ďalšie významy, ktoré už so zámerom predaja 

produktu tak bezprostredne nesúvisia. Reklama je viacvýznamové 

posolstvo, v ktorom informácie, týkajúce sa propagovaného výrobku, či 

služby, tvoria len jednu časť. Ďalšie významy sú produkované, 

komunikované prostredníctvom "rozprávania", prostredníctvom scénky na 

pozadí ktorej je daný produkt predstavovaný. Tie tvoria ďalšie významové 

roviny, ktoré, ako sa domnievame, môžu byť pre jednotlivcov alebo pre 

spoločnosť škodlivejšie ako samotný fakt, že sa nám niekto snaží predať 

niečo, čo nezodpovedá sľubovanej kvalite, alebo čo prípadne 

nepotrebujeme. Ľudia sú si viac menej vedomí, za akým účelom sú 

reklamy koncipované. Dokážu zachovať kritický odstup voči zjavnému 

zámeru reklamy, vedia "o čo ide", menej sa už zamýšľajú nad spôsobom 

"ako to ide", na pozadí akých ďalších významových obsahov je daný 

výrobok propagovaný, akou formou. Aké ďalšie významy reklamy 

sprostredkúvajú, aké ďalšie obrazy ponúkajú, ako prostredníctvom nich 

defmujú symboly, realitu. Zobrazované roly, modely správania, spôsoby 

interakcie, hodnoty a normy, ktoré reklama komunikuje sa stávajú súčasťou 

nášho obrazu sveta, spoločnosti aj vtedy, ak je reklama neúčinná, aj 

v prípade, že nijako neovplyvní naše spotrebiteľské správanie. Ako 

konštatuje Schudson (1986, str. 210): "Reklama je časťou a zároveň 

odrazom spoločnej symbolickej kultúry. Reklama, bez ohl'adu na to, či 

predáva autá alebo čokoládu obklopuje nás, preniká do nás, takže keď 

hovoríme, je možné, že hovoríme jazykom reklamy, alebo odkazujeme naň, 

keď sa pozeráme, je možné, že pozeráme cez schémy, cez stereotypy 



58 

vytvorené obrazmi reklamy." Reklama pôsobí ako významný socializačný 

činiteľ: "Kontroluje nás nielen tým, že nám ukazuje, čo sme, ale aj tým, že 

nám ukazuje, čo chceme" (Schrift, in Killbourne, 1990, str. 30). Griff (in 

Schudson, 1986, str. 210) preto nazýva reklamu "centrálnou inštitúciou 

masovej spoločnosti". 

"Mainstreaming" - vytváranie homogénneho symbolického 

prostredia masovokomunikačnými prostriedkami sme už spomínali. 

V reklame je tento aspekt masovej komunikácie hypertrofovaný. Reklama 

sa ani nesnaží zobrazovať charaktery, individualitu, mnohorakosť. V mene 

zrozumiteľnosti a rýchlej komunikovateľnosti sú postavy a ich interakcie 

zjednodušené na maximum. Goffman (in Výrost, Slameník, 1998) hovorí o 

ritualizovanom správaní ľudí v ich vzájomných interakciách. Správanie 

jednotlivcov pripodobňuje kjavisku, kde každý hrá svoju úlohu, ako 

najlepšie vie. Ľudia prezentujú jeden druhému svoje sociálne ,ja" tak, ako 

sa domnievajú, že najlepšie zodpovedá úlohe, role, ktorú sa rozhodli hrať. 

Snažia sa neustále ukazovať sociálne ideály, ideálne stereotypné obrazy 

seba. V televíznej reklame je podľa Goffmana (in Schudson, 1986, str. 

214) tento moment vyhrotený, reklamu nazýva "hyper-ritualizáciou". 

Sociálne ideály sú zobrazované v svojej "čistej", dokonalej forme. 

Schudson (1986) pripodobňuje reklamu ku socialistickému 

realizmu v umení. Paralely medzi ním a tým, čo nazýva "konzumným 

realizmom" používaným v reklame sú zjavné. V socialistickom realizme 

by umenie malo zobrazovať realitu zjednodušeným a typizovaným 

spôsobom tak, aby ju čo najefektívnejšie komunikovalo širokým masám, 

aby bolo ľahko zrozumiteľné pre široké publikum. V socialistickom 

realizme by umenie malo zobrazovať život nie taký aký je, ale taký, aký by 

mal byť, aký bude, ak budú uskutočnené všetky zmeny, o ktoré sa 

socializmus snaží. Socialistické umenie by malo zobrazovať sociálnu 

realitu ako progres, vývoj k lepšej budúcnosti, aby borba, zápas za jasnejší, 

žiarivejší zajtrajšok bol ľahší. Socialistické umeme preto musí 

komunikovať a sprostredkúvať optimizmus. A konečne, socialistický 
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realizmus, musí vytvárať príjemné obrazy nových sociálnych fenoménov, 

odhaľovať a potvrdzovať nové črty spoločenského života a tým napomáhať, 

aby boli širokými masami asimilované a prijaté. 

Rovnako reklama - obracia sa na široké masy, hoci práve tu 

môžeme vidieť istú schizofréniu - oslovuje jednotlivca, no daný jednotlivec 

je vždy členom určitej sociálnej kategórie, skupiny. Zjednodušuje a 

typizuje, keďže v párminútovej či sekundovej sekvencň musí jasne 

komunikovať svoje posolstvo. Zobrazuje život v jeho ideálnej forme -

ideálny život, ktorý stojí za to napodobniť, snažiť sa oň. Ponúka riešenia, 

postupy ako ho získať, riešením je v tomto prípade kúpa propagovaného 

výrobku či služby. Rovnako ako socialistický realizmus nezobrazuje život 

v jeho plnosti a mnohostrannosti, ukazuje iba niektoré jeho aspekty, 

stránky, a aj tie v modifikovanej, štylizovanej forme. Vychádza zo 

skutočnosti, ale ju prekračuje. Vyberá určité hodnoty a veci, ktoré si ľudia 

vážia a cenia, o ktoré usilujú a re-prezentuje ich ako "Jediné". Jediné 

cenné, správne, vhodné. Neustálym zobrazovaním tých istých obrazov, 

vytvára dojem, že realita je taká, že skutočný život je taký, vytvára, 

použijúc termín Neumannovej, "dojem zhody". A ak konkrétny život 

jednotlivca je iný, ponúka riešenie na jeho zmenu. 

Tento dojem zhody implikuje predstavu čohosi spoločného, 

všeobecne uznávaného, prirodzeného a preto nemeniteľného. Williamson 

(1978, str. 99) tvrdí : " Pre reklamu je typická určitá reprodukcia predstáv, 

ktorým je odoprený akýkoľvek historický začiatok alebo koniec, ktoré sa 

používajú alebo sa na ne odkazuje, preto existujú a budú existovať, 

nadobúdajú povahu niečoho nadčasového, synchrónneho, 

mimohistorického." Reklama tak vychádza z danej kultúry, je jej 

produktom, jej odrazom, je na spoločenskom kontexte závislá, riadi sa 

spoločenskými pravidlami, konvenciami, predstavami. Na druhej strane 

tým, že ich neustále opakuje a potvrdzuje, ich pomáha udržiavať. 

V reklame navyše pôsobí, ako konštatuje Vysekalová, (2002) aj efekt 

"kognitívnej dizonancie": pokiaľ je predkladaný obsah v rozpore s tým, 
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čomu veríme, čo vyznávame, máme tendenciu prispôsobiť svoje názory 

predkladanému obsahu a stotožniť sa s nimi. 

15. Stereotypizácia mužsko - ženských rol 

v reklame 

Skôr, než sa budeme venovať samotnej obsahovej analýze 

televíznych reklám, pokúsime sn zln11úť, k akým :ústcniam sa dopracovali 

autori podobných výskumov. 

Objektom výskumu boli spočiatku tlačené médiá - novmy, 

časopisy. Neskôr, s postupným nárastom elektronických médií a 

s rozvojom zaznamenávacej techniky, sa výskumy rozšírili aj na analýzu 

obsahov televíznych programov. Obsahová analýza rôznych médií sa stala 

veľmi populárnou v priebehu 70-tych rokoch hlavne v USA, ale i 

v západnej Európe. Prezentované výskumy budú preto pochádzať z veľkej 

časti z anglosaskej literatúry. 

Analýza obsahov televíznych programov bola spočiatku sústredená 

na prezentované násilie na TV obrazovke a následné skúmanie jeho 

potenciálneho vplyvu na diváka. S rozvojom feministického hnutia sa 

predmetom spoločenskej diskusie a kritiky stávalo čoraz častejšie 

zobrazovanie žien na televíznej obrazovke, ich sociálne roly, resp. mužsko

ženské vzťahy a ich interakcie. Obsahovej analýze bola podrobená aj 

reklama. 

Výskumy McArthura, Reska z roku 1975 (in Voli, Furnham, 1989) 

dokladujú, že: 

- v reklame častejšie vystupujú muži, ako ženy 

- muži a ženy sa líšia v svojej kredibilite, muži sú autoritami, 

ženy používajú daný produkt 
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ženy sú portrétované ako závislé, spoliehajúce sa na pomoc 

mužov 

disponujú v reklame menšími vedomosťami a schopnosťami 

ako muži, u ktorých hľadajú radu 

ženy sú umiestňované najčastejšie do domáceho prostredia, 

zatiaľ čo muži sú zobrazovaní v zamestnaní, v práci 

ženy hľadajú odobrenie svojho správania, sociálny súhlas 

v rodine a u partnera opačného pohlavia, správanie muža je 

odobrované, schvaľované spravidla jeho priateľmi alebo 

kolegami v práci 

- muži podávajú v reklame racionálne, vedecké argumenty, 

správanie žien je obmedzené na jej emocionálne prejavy 

- muži sú expertmi a odborníkmi aj na produkty používané 

výlučne ženami 

- ženy sú zobrazované takmer vždy vo vzťahu k niekomu, 

nevystupujú ako individuality. 

Schrift (in Killboume, 1990) uvádza, že ženy sú častejšie objektom 

reklám ako subjektom. 

Dominick, Rauch (1972 in Gilly, 1988) na základe výskumov 

konštatuje, že ženy v reklamách boli: 

- mladšie ako muži, častejšie vydaté 

ak boli zobrazované v zamestnaní, išlo o tradičné "ženské" 

povolania - sestričky, letušky, sekretárky 

častejšie boli umiestňované do domáceho prostredia, zatiaľ čo 

muži mimo dom 

- menej často vystupovali ako komentátori - (" voice-over") 

v reklame, teda nevystupovali ako autority, neposkytovali 

informácie, boli uživateľmi produktu - ("product users" ). 

Poe (1976 in Gilly, Silversten, Silversteinová, 1974 in Gilly, 1988) 

zistili, že : 

ženy boli v reklamách častejšie frustrované 
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- prijímali pomoc, alebo radu od druhých 

- neboli fyzicky aktívne. 

Courtney, Wippley (1974 in Gilly, 19HH) uvádzajú, že: 

- v televíznych reklamách bol ako komentár len v 6% použitý 

ženský hlas 

ženy neboli zobrazované ako autonómne ľudské bytosti, ale 

primárne v sp~jenf so sexom alebo ako estetický o~jekt. 

Reep, Dambrot ( 1987) zisťujú, že: 

- muži sú častejšie zobrazovaní vo vyšších pracovných pozíciách 

- ženy sú zobrazované v stereotypných tradičných 

zamestnaniach - ako sekretárky, asistentky, sestričky 

- pracujúce ženy sú častejšie zobrazované ako nešťastné a 

nespokojné 

ženy prejavujú viac emócií, muži sú na cieľ orientovaní. 

Signorielli, McLeod, Healy (1994) analyzujú populárnu hudobnú 

stanicu MTV. Z ich zistení plynie, že: 

- muži oveľa častejšie držali, alebo kontrolovali objekt, ktorý bol 

propagovaný 

mužom boli určené reklamy na produkty asociované so 

zábavou, voľným časom, ženám boli adresované reklamy na 

produkty slúžiace na zlepšenie fyzického vzhľadu, na zvýšenie 

atraktivity 

ženy boli teda asociované s fyzickou atraktivitou, muži jej túto 

atraktivitu cez komentár ponúkali . 

Ako konštatujú autori výskumu, reklamy komunikovali ženám 

jednoznačné posolstvo - prvoradá snaha žien je "dobre vyzerat"' a byť 

objektom vizuálnej pozornosti druhých. 

Zaujímavé sú interpretácie výsledkov Goffmana (Gender 

Advertisements, 1975 in Walace-Lorencová, 1995). Goffman prirovnáva 

vzťah muža a ženy v reklame ku vzťahu rodiča a dieťaťa. Muž preberá na 

seba úlohu rodiča, kým od ženy tvorcovia reklamy očakávajú správanie 
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pripomínajúce správanie bezbranného dieťaťa, úprimne sa tešiace aj z toho 

najmenšieho úspechu. Ženské ruky v reklame obvykle hladkajú objekt, 

jemne sa ho dotýkajú, kým mužské ruky sa objektu zmocnia, manipulujú 

ním. Ak je medzi mužom a ženou v reklame kontakt, žena je obvykle 

v pozícií slabej, bezbrannej. Často je nerozhodná, hľadajúca radu, pomoc. 

Ďalším prikladom je wniestnenie v prieslore. Ak človek, leží, alebo sedf, je 

nielen fyzicky, ale aj psychologicky v nižšie - v submisívnej pozícii. 

Goffmanov výskum dokladuje, že ženy sú umiestňované na zemi či 

v posteli oveľa častejšie ako muži. Ležiaca pozícia je tiež výrazom 

sexuálnej dostupnosti. 

McCuloch (1981 in Voli, Fumham, 1989) konštatuje, že britské 

reklamy sú ešte stereotypnejšie ako reklamy americké. Väčšia 

stereotypizácia rolí bola nájdená aj v mexických a talianskych reklamách . 

Výskumy z roku 1983, ako tvrdí Lysonski (1983 in Gilly, 1988), 

ukazujú určité zmeny - ženy sú častejšie orientované na kariéru a menej 

často zobrazované ako závislé od mužov. Rak, McMullen (1981, in Gilly, 

1988) však zastávajú názor, že hoci koncom 60-tych začiatkom 70-tych 

rokoch prebehli veľké diskusie okolo stereotypov v reklamách, stereotypné 

zobrazovanie mužov a žien naďalej pretrváva tak v ich subtílnej, ako aj 

zjavnej forme. 

V našej literatúre sme sa stretli s výskumom tohto druhu prvý raz u 

Indruchovej (1995), ktorá analyzuje pražské billboardy. Jej analýza je 

kvalitatívna, interpretuje význam vybraných veľkoplošných reklám 

z pohľadu gender. Dochádza k záverom, že : reklamy určené ženám sa 

opierajú o tradičnú predstavu ženy, ako tvorcu domova, ženy, ktorej 

jediným cieľom je získať a udržať si muža, alebo ženy, ktorej hlavnou 

starosťou je jej vzhľad. Vo všetkých prípadoch analyzovaných reklám žena 

pristupuje k naplneniu svojej tradičnej roly aktívne. Z tohto dôvodu, ako 

konštatuje autorka: (1995, str. 102) " ... môžeme usúdiť, že tvorcovia reklám 

predpokladajú, že ženy chcú byť pokladané za tých, ktorí majú veci pod 

kontrolou, aj keď ich " poslanie" je dopredu dané." 
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Naopak v reklamách, ktorých adresátom bol muž, vystupuje žena 

v celkom inom postavení. Je v roli podporovateľa muža alebo sexuálnym 

objektom. "Všetka symbolika" - konštatuje Indruchová - "smeruje vždy 

prostredníctvom ženy k uspokojeniu vkusu a potrieb muža, nikdy nie 

naopak. Muž je chápaný ako prijemca pôžitkov a služieb od ženy, žena je 

objekt, prípadne pomocník, ktorého úlohou je plniť mužove priania. Vo 

všetkých prípadoch zaujíma pozíciu pasívneho elementu. " 

"Inzerenti, použitím veľkoplošnej reklamy defmujú predstavu ženy 

a ženskosti tak, že majú tendenciu ženám lichotiť v tom zmysle, že ju 

prezentujú ako aktívnu, tvorivú, nezávislú bytosť, avšak v druhej rovine 

presvitá záujem inzerentov udržať ženu v jej definovaných rolách, ktoré 

nevstupujú do konfliktu s očakávanými záujmami mužského pohlavia. Sú 

to role, o ktorých inzerent očakáva, že budú, v súlade so spoločenským 

úzusom, mužskou populáciou pochvalne prijaté. " - uzatvára autorka. 

Bačová (200 l) analyzuje posolstvo billboardov z perspektívy jej 

príjemcov a príjemkýň. Týmto - vysokoškolákom a vysokoškoláčkam boli 

predložené farebné reprodukcie billboardov, ktoré boli použité v rokoch 

1999 - 2000 na Slovensku. Všetky zobrazovali ženské telo, alebo jeho 

časti. Respondenti hodnotili prostredníctvom škál definované dimenzie 

použitých reklám. Závery výskumu potvrdili opakujúcu sa neprimeranosť, 

vulgárnosť a nerešpektovanie dôstojnosti ženy v použití ženského tela 

v reklamných kampaniach, ako aJ nekonzistentné posudzovanie 

predložených reklám, mužmi a ženami: " ... to, čo mužom pripadá v reklame 

v súvislosti s telom ženy vtipné, ženy uráža "(ibid, str.370). 

Monitoringu slovenskej tlače z pohľadu rodu sa už niekoľko rokov 

venuje Záujmové združenie Fenestra, poskytujúce pomoc obetiam násilia 

páchaného na ženách. Ich cieľom je informovať o spôsobe, akým sa o tejto 

problematike píše (alebo nepíše), pričom hlavnú pozornosť venujú 

fenoménu násilia. Medzi monitorované média patrili v roku 2000 denníky 

s celoslovenskou pôsobnosťou: Nový čas, Pravda, SME, tri denníky, 

vychádzajúce vo východoslovenskom regióne, týždenníky: Slovenka, Plus 
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7 dní, Život a Moment, a mesačníky: Rodina, Zdravie a české mesačníky, 

ktoré majú značnú čítanosť na Slovensku: Elle, Cosmopolitan, Žena a život. 

Ich pozorovania je možné zhrnúť takto: 

- príspevky, týkajúce sa života žien sa zásadne nedostávajú na 

titulnú stranu 

- témy považované za výlučne ženské sú podávané ako okrajové, 

oddychové, alebo je im venovaný priestor v tzv. poradniach pre 

čitateľov 

rubriky venované ženám sa obyčajne zameriavajú na 

kozmetické a módne poradenstvo 

- v médiách, informujúcich o násilí páchanom na ženách sa 

objavujú mýty, ktoré toto násilie ospravedlňujú a bagatelizujú 

(pripady domáceho násilia sú len drobné nezhody, nespôsobujú 

vážne poranenia, týraná žena môže kedykoľvek opustiť svojho 

manžela, týrané ženy si zaslúžia aby boli týrané, za výbuchy 

násilia môžu ženy, pretože mužov provokujú, ženy hovoria o 

násilí preto, aby dosiahli určité výhody v prípade rozvodu atď.) 

- tresty za vraždy žien a znásilnenia sú veľmi mierne, novinári 

tento fakt nijako nekomentujú 

- zo strany najčítanejších denníkov (SME, Pravda) je tendencia 

vyhýbať sa tejto téme 

Za alarmujúce pokladajú autorky zistenie, že príspevky, bez ohľadu na typ 

média a jeho ambície, sa v spôsobe informovania o ženách nelíšia. 

Príspevky z jednotlivých médií posilňujú rodové stereotypy, viktimizujú 

ženy a dievčatá, nevytvárajú priestor na diskusiu o rodových stereotypoch a 

ich vplyvu na život jednotlivcov. 

Jednotlivé pripady násilia nedávajú do kontextu s rodovou problematikou, 

referujú o nich ako o izolovaných javoch, ktoré sú problémom výlučne 

individuálnym, nie spoločenským, čím vytvárajú alibi, klímu nezasahovania 

a nevšímavosti spoločnosti voči nim (in Cviková, Juráňová, 200 l). 
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V aldrová (200 l) vo svojej práci predkladá výber výpovedí, ktoré 

zazneli v českých médiách (ČT l, ČT 2, Nova, Prima, Lidové noviny, 

Mladá Fronnta Dnes, a dalších) v priebehu rokov 1998-2001 a podrobuje 

ich kriticke analýze. Na početnej vzorke pripadov odhaľuje a kategorizuje 

genderové klišé a stereotypné prezentovanie žien. 

Kolárová (2004) realizuje semiotickú a obsahovú analýzu s cieÍom 

zistiť, akým sposobom sú zobrazovaní antiglobalisti muži a antiglobalistky 

ženy v alternatívnych tlačových médiách propagujúcich toto hnutie, pričom 

sa zameriava na obrazový materiál. Dochádza k záveru, že rovanako ako 

mainstreamové médiá aj médiá alternatívne produkujú stereotypné obrazy 

mužov a žien. Ženy sú častejšie zobrazované menej odeté, často 

v kostýmoch nciovcj farby (čo v antiglobalizačttom hnuti má svoju 

špecifickú symboliku a nijako nesúvisí s pohlavím), evokujú postavy víl, 

princezien a prostitútok. 

Bosá (2005) sa vo svojej práci zameriava na analýzu tlače pričom 

sa sústreďuje na zobrazovanie žien stredného a staršieho veku, u ktorých 

dochádza ku kumulácii rodového a vekového znevýhodnenia. 

Reháková (2006) využíva diskurzívnu a semiotickú analýzu, 

k odhalenie spôsobu akým je konštruovaný obraz maskulinity v troch 

českých lifestylových časopisoch (Quo, Esquire, Redhot). Dochádza 

k záve1u, že napriek cieľu všetkých skúmaných periodík - potvrdiť 

"mužnost" v jej stereotypných podobách (muž -hrdina, muž -macho, muž 

- bojovník a pod.) a teda vyjadriť dominantnú ideológiu, texty zároveň 

obsahujú prostriedky (hyperbolizácia, preháňanie, irónia, kontradikcia), 

ktoré umožňujú ich polysémne čítanie, a ktoré jednoznačnosť týchto 

tradičných obrazov maskulinity spochybňujú a problematizujú: "Druhou 

oblasťou sú texty, ktoré maskulinitu konštituujú ambivalentne, ako 

"prebiebanie" medzi hrdinskou reprezentáciou a jej paródiou." (Rehák o vá, 

2006, str. 295) Autorka preto konštatuje, že skúmané materiály sú 

koncipované sposobom, ktorý svojou nejednoznačnosťou umožňujú 
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recipientom o sv~jej maskulinite "vyjednávat"' a zároveň ich nabádajú 

k určitej sebareflexň. Otázkou je podiel takýchto "zdatných" čitateľov. 

15.1 Obsahové analýzy reklám určené deťom 

Smith (1989) sumanzuJe výsledky obsahových analýz reklám 

určených deťom. Maclin, Kolbe (1984 in Smith,1989) sledovaním 

detsk-ých programov a reklám prichádza k záveru, že 67% postáv bolo 

mužského pohla via. 

Nielenže sa charaktery mužského pohlavia objavovali v reklamách 

častejšie, ale častejšie boli použité mužské hlasy ako rozprávači alebo 

komentármi reklám (Courtney, Whipple, 1983 in Smith,1989). 

Reklamy, v ktorých vystupovalo len jedno pohlavie, bolo v 84% 

mužské. Postavy ženského pohlavia sa objavovali iba v reklamách na 

produkty určené výlučne dievčatám napr. bábiky (Pepper,l978 in Smith, 

1989). 

Ženský rozprávač - komentátor reklamy sa objavuje len pri 

produktoch určených výhradne dievčatám, zatiaľ čo mužské hlasy boli 

použité častejšie pri výrobkoch určených jednak obom pohlaviam (pizza, 

jogurty, zemiakové lupienky) a boli častejšie aj pri produktoch určených pre 

dievčatá (Doolite, Pepper, 1975 in Smith, 1989). 

Welch (1979 in Smith, 1989) konštatuje, že agresívne správanie sa 

objavuje výlučne v reklamách namierených na chlapcov. Im určené 

reklamy sú dynamickejšie, akčnejšie. 

O'Kelly (1974, in Smith, 1989) zisťuje, že aktivity dievčat 

v reklame sú tradičné - hrajú sa na dom, varia, sú letušky. Iba l 0% dievčat 

bolo ukazovaných pri fyzických aktivitách. 

K podobným záverom prichádza Courtney, Wippley (1984 in 

Smith, 1989) - dievčatá sa hrajú s bábikami, chcú byť krásne a populárne. 

Chlapci sa hrajú s lietadlami, hľadajú rýchlosť, silu, fyzickú aktivitu. 
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Z výskumu Verna (1975 in Smith, 1989) vyplýva, že dievčatá sú 

v reklamách pasívnejšie a menej súťaživé ako chlapci. 

Peirce (1989 in Smith, 1989) na hodnotenie reklám použil 

sémantický diferenciál. Chlapci boli hodnotení ako aktívni a racionálni. 

Kódujúci robili tiež zoznam typických chlapčenských a dievčenských 

činností - dievčatá sa obliekali, hrali s bábikami, pomáhali v kuchyni a 

telefonovali. Chlapci boli disjokeji, behali po dome, robili neplechu a 

dostávali sa do problémov. 

Mayes, Valentine (1979 in Smith, 1989) dali deťom vo veku 8- 13 

rokov posudzovať reklamy. Deti hodnotili chlapcov ako agresívnych, 

statočných, dominantných, nezaujímajúcich sa o svoj vzhľad. Dievčatám 

prisudzovali vlastnosti opačné. 

Chlapci vystupujú v reklamách ako aktívni, konštruktívni, sú 

odmeňovaní za svoje činy, dievčatá sú často zobrazované ako niekým 

manipulované . Ich hra na povolanie sa v reklamách obmedzuje na letušky, 

sestričky, učiteľky, chlapci majú väčšinou zaujímavejšie a dobrodružnejšie 

povolanie - policajt, detektív, sú častejšie samostatní, na seba sa 

spoliehajúci. (Basow, 1986, Feldman, Brown, 1984 in Light, Keller, 

Calhoun, 1989). 

Zo samotného výskumu Smitha vyplýva, že 

- v reklamách vystupovalo dvakrát viac postáv mužského 

pohlavia ako ženského 

- ani jedna reklama na produkt určený obom pohlaviam 

nepoužila postavu ženského pohlavia na jeho propagovanie 

- v 70% boli dievčatá zobrazované v domácom prostredí 

- chlapčenské aktivity boli rôznorodejšie ako dievčenské 

- iba chlapci robili antisociálne aktivity - dostávali sa do 

problémov, robili prieky svojim rodičom 

- dievčatá boli poslušnými, nevyzývali autority, rešpektovali 

svojich rodičov 

- skôr spolupracovali ako súťažili 
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- na rozdiel od predchádzajúcich výskumov nezisťujú pasivitu 

dievč 

16. Vplyv reklamy na percipovanie roly ženy 

Mnohí autori šli vo svojich prácach ďalej. Okrem konštatovania, že 

ženy sú v médiách, v reklame zobrazované stereotypným spôsobom, 

položili si otázku, či takéto stereotypné obrazy ovplyvňujú individuálne 

presvedčenia, týkajúce sa žien. 

Kilbourne (1990) zisťuje, aký efekt má percipovanie stereotypných 

obrazov žien v reklame na hodnotenie ich vodcovských schopností 

Respondentov výskumu - mužov a ženy rozdelil do dvoch skupín. Prvá 

z nich bola vystavená reklamám, ktoré zobrazovali ženy v stereotypnej roli 

- žena v kuchyni, s deťmi, propagovaným produktom bol čistiaci 

prostriedok pre domácnosť. Druhá skupina reklamám, v ktorých ženy 

vystupovali ako odborníčky, profesionálky - v zamestnaní, na pracovisku, 

propagovaným produktom bola kancelárska technika. Použitá bola tlačená 

a televízna reklama. Po ich zhliadnutí boli respondentom oboch skupín 

predložené neštrukturované neutrálne obrázky žien. Ich úlohou bolo 

ohodnotiť ich vodcovské schopnosti - agresivitu, analytické schopnosti, 

racionalitu. Výsledkom bolo zistenie, že muži, ktorí boli vystavení modelu 

ženy - gazdinky, hodnotili ženy na neutrálnych obrázkoch oveľa nižšie 

v spomínaných schopnostiach. Tí, ktorí zhliadli ženy - profesionálky ich 

hodnotili vyššie. Na ženy malo vystavenie sa obom typom modelov 

minimálny vplyv. 

Vplyv stereotypných reklám na hodnotenie manažerskych 

schopností žien dokladujú aj iní autori. (Kalin, Hodgins, 1984; Schein, 1975 

in Kilbourne, 1990). 

K podobným záverom došli aj Lafkyová, Duffyová, Steimausová a 

Berkowitz (1996). Jednej skupine respondentov boli predložené tlačené 
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reklamy zobrazujúce ženy v tradičných "ženských" úlohách - napr. varenie, 

kŕmenie dieťaťa, druhej skupine reklamy, zobrazujúce ženy 

v ,,netypických" činnostiach- ženy lekárky, inžinierky, manažérky. Po ich 

zhliadnutí im bol predložený "neutrálny" obrázok ženy - v košeli, 

v jeansoch, bez akejkoľvek ďalšej špecifikácie. Ich úlohou bolo vyplniť 

dotazník, týkajúci sa vlastností ženy na obrázku. Položky dotaztúka 

obsahovali výroky odrážajúce stereotypné a nestereotypné roly ženy. 

Respondenti určovali, nakoľko s daným výrokom súhlasia resp. nesúhlasia. 

Výsledky korešpondovali so zisteniami z vyššie spomínaného pokusu, 

pričom sa týkali rovnako mužov ako aj žien. Potvrdili, že už jednorázová 

expozícia obrazu má vplyv na bezprostrednú percepciu sociálnej reality. 

Zobrazovanie žien v reklame ovplyvnilo individuálne presvedčenia, 

týkajúce sa gender rolí. 

Vplyv stereotypného zobrazovania žien v reklame na posilnenie 

stereotypných postojov voči nim dokladujú viaceré štúdie: (Lazier- Smith, 

1983; Courtney, Whipple, 1983; in Lafky, Duffy, 1996; Newton, Buck, 

1985). 

V oboch pokusoch vysvetľujú autori efekt stereotypizácie 

heuristickými metódami uvažovania ľudí. Divák robí na základe 

ponúknutej scénky resp. reklamného obrázku závery o danej žene 

v reklame. Tieto charakteristiky potom zovšeobecňuje a prenáša na všetky 

ostatné ženy . 

Opisované výskumy sa týkali dospelých. Vplyv zobrazovaných 

gender rol v reklame na deti je podľa mnohých autorov ešte dramatickejší. 

"Deti"- tvrdí Mander (in Parenti,1990, str. 19)- "sú presvedčené, že to, čo 

vidia na televíznej obrazovke je reálne existujúce, nedisponujú vrodenou 

kapacitou rozlišovať medzi reálnymi a fiktívnymi obrazmi, nedokážu 

rozlíšiť fantáziu od faktov. Až neskôr, po opakovanom uistení zo strany 

dospelých postupne pochopia, že príbehy a postavy na televíznej obrazovke 

reálne neexistujú. Inými slovami, schopnosť odmietnuť medializované 

obrazy a pristupovať k nim kriticky je potrebné sa naučiť." 
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Dokonca aj dospelí, ako sa domnieva Mander, ktorí chápu rozdiel 

medzi fikciou a reálnom a sú si vedomí nereálnosti mnohých mediovaných 

obrazov, stále im do určitej miery "veria". Pretože akumulované obrazy, 

prostredníctvom ktorých si vytvárame predstavu sveta, nie sú spracovávané 

a uchovávané mozgom v dvoch distinktívnych jednotkách podľa toho, či 

pochádzajú z médii alebo z autentickej skúsenosti. Inými slovami: nie 

schopní separovať médiami a autentickou skúsenosť ou sprostredkované 

obrazy. 

Deti vo veku 5-8 rokov, ako ukázali výskumy, neboli schopné 

spoľahlivo diferencovať medzi reklamou a regulémym TV programom a už 

vôbec nechápali, aký je účel reklám (Dominick, 1989). Detskí diváci preto 

tvoria zvlášť zraniteľné publikum. Mnohé výskumy dokladujú podiel médií 

na vytváraní rodových stereotypov u detí (Fruch, McGhee, 1975 in 

Andersen, 1988; Repetti,1984; Downs, Harrison, 1985 in Light, Keller; 

Calhoun, 1989; Courtney, Whipple,1983 in Smith,1994). 

VÝSKUMNÁ ČASŤ 

l. Problém, cieľ výskumu 

Ako vyplynulo z teoretickej časti vytváranie gender roly a gender 

identity je determinované procesom socializácie - zámernými a 

nezámemými vplyvmi prostredia. Média a nimi prezentované symbolické 

stvárnenie reality zohráva v procese socializácie dôležitú úlohu. Cieľ om 

práce je preto zistiť, akým spôsobom sú portrétovaní muži a ženy 
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v televíznej reklame. Akým spôsobom je konštruovaná feminita resp. 

maskulinita, ako sú zobrazené rodové diferencie, rodové roly, ako prebieha 

interakcia medzi pohlaviami. 

Cieľom výskumu bolo nielen identifikovať tieto modely ale aJ 

sledovať ich vývoj v čase, zistiť nakoľko sú stabilné a. akým smerom sa 

vyvíjali. 

Konfrontácia zistení a záverov z tohoto výskumu s publikom, 

ktorému boli reklamy určené, by mohlo byť cieľom nášho ďalšieho 

bádania. 

2. Metodika výskumu 

2.1 Výskumná vzorka 

Do výskumu sme zaradili reklamy odvysielané v komerčných 

televíziách Markíza, Nova a Prima v roku 1998 (6 reklamných spotov) a 

2006 (7 reklamných spotov). 

O reklamách zahrnutých do vzorky sme predpokladali, že ich 

adresátmi sú ženy. 

Reklamy sme v prvej fáze vyberali s intenciou, aby gender 

stereotypy v nich zobrazené boli čo možno najmanifestnejšie. 

V 2.fáze sme zvolili reklamy tak , aby bola zachovaná čo najvyššia 

nnera kontinuity a teda možnosti komparácie v zmysle výrobcu 

a propagovaného produktu: prostriedky na umývanie riadu, farby na vlasy, 

pracie prášky a instantné potraviny. 
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2.2 Priebeh výskumu 

Výskum prebiehal v dvoch fázac~ v dvoch časových úsekoch -

v roku 1998 a v roku 2006. 

Reklamy v jednotlivých časových úsekoch (júl - august 1998 a júl 

- august 2006) boli zaznamenávané a následne analyzované ako samostatné 

jednotky. Výsledky analýzy dvoch časových úsekov boli následne 

vzájomne porovnané. 

2.3 Metóda 

Krippendoď (in Plichtová, 1996) definuje obsahovú analýzu ako 

neinvazívnu techniku, ktorou možno spracovať aj neštruktúrované dáta 

verbálneho a symbolického charakteru. Je to metóda, ktorou sa vyvodzujú 

inferencie, a to na základe charakteristik jednotiek textu, ktoré sú 

systematicky a objektívne identifikované. 

Korene obsahovej analýzy siahajú až do starého Ríma, kde sa 

prostredníctvom hermeneutiky, umenia interpretácie, vykladali zákony. 

V stredoveku bola hermeneutika používaná v teologických diskusiách. 

Umenie interpretácie textov sa od konca 19. storočia rozvíja v literárnej 

vede a histórii (ibid ). 

Obsahová analýza, ako vedecká metóda, vzniká rmmo oblasť 

psychológie alebo sociológie. Jej rozvoj súvisí s rozšírením a nárastom 

tlače na prelome 20. storočia. Svoje prvé uplatnenie preto nachádza na poli 

žurnalistiky. Spája sa s menom Berelsona, ktorý ju chápe ako objektívnu, 

systematickú a kvantitatívnu metódu (ibid). Neskôr dochádza k rozšíreniu 

tejto metódy v zmysle jej kvalitatívnejšieho charakteru. 

Počas druhej svetovej vojny je metódou obsahovej analýzy 

skúmaná nepriateľská propaganda. Metóda sa stáva súčasťou vojenských 

obranných prostriedkov. Správy rozširované nacistickou propagandou sú 

systematicky zaznamenávané a spracúvané. Experti prenikajú tak dobre do 
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mechanizmov propagandy protivníka, že predpovedajú isté udalosti~ kroky 

a operácie nepriateľa výlučne na základe týchto informácií (Dalloz, in 

Obsahová analýza tlače, rozhlasu a televízie, 1969). 

Po vojne sa obsahová analýza rozvíja v rámci Lasswelovej schémy 

komunikácie: kto hovorí?, Iru komu?, čo hovorí?, ako?, s aljm cieľom?. 

Postupom času, prichádza isté sklamanie z prehnaných očakávaní 

kladených na túto techniku. Kvantitatívna obsahová analýza nie je schopná 

ponúknuť odpovede na otázky formulované výskumníkmi. Dochádza preto 

k doplneniu kvantitatívnej obsahovej analýzy o analýzu kvalitatívnu. Jej 

rozvoj súvisí tiež s nástupom novej - fenomenologickej paradigmy a 

nových psychologických a sociologických smerov - symbolického 

interakcionizmu, etnometodológie, sociálneho konštruktivizmu. Formujú 

sa ako reakcia na empiricko - kvantitatívny smer myslenia, ktorý je 

založený na objektivizácii a výlučne matematicko - štatistických 

metódach, slúžiacich na overovanie resp. odmietanie hypotéz. 

Dochádza k modifikácii a rozširovaniu v spôsoboch uplatňovania 

obsahovej analýzy . Plichtová (ibid) uvádza nasledujúce prístupy k textu, 

resp. k symbolickému materiálu: 

l. kvantitatívna vs. kvalitatívna analýza 

Kým pri kvantitatívnej analýze je dôležité to, čo sa objavuje často, 

kritériom významnosti je frekvencia výskytu, v kvalitatívnej analýze je 

dôležitosť spätá s novosťou, zaujímavosťou, hodnotou témy. Kvalitatívna 

analýza sa spolieha na prítomnosť alebo neprítomnosť danej 

charakteristickej črty, kým kvantitatívna analýza skúma frekvenciu 

zistených tém, slov alebo symbolov. George (1959 in Plichtová, ibid) 

zdôrazňuje využívanie intuície a erudície v kvalitatívnej analýze, kým 

v kvantitatívnej analýze za kľúčové považuje systematický postup a 

získavanie presných údajov. Domnieva sa tiež, že kvalitatívna analýza je 

schopná mnohokrát postrehnúť a využiť dôležité detaily, ktoré by v prípade 

kvantitatívnej analýzy zostali nepovšimnuté. Argumentuje tým, že 
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analyzovaný materiál je nevyhnutné skúmať v jeho kontexte, čo v prípade 

kvantitatívnej analýzy nie je možné. 

2. teoretický vs. deskriptívny prístup 

Teoretický prístup sa vyznačuje apriórnou konštrukciou kategórií, 

ktoré sa aplikujú na analyzovaný materiál. Pri deskriptívnom kódovaní sa 

výskumník necháva inšpirovať vlastným textom, kategórie predstavujú 

akési poznámky k textu, pomocou ktorých sa identifikujú najvýraznejšie 

témy, opakujúce sa myšlienky alebo vzorce presvedčení. 

3. manifestná vs. interpretatívna analýza 

Manifestná analýza skúma materiál taký, aký je, jeho zjavnú 

formu, priame povrchové črty. Interpretatívna obsahová analýza sa zaujíma 

aj o jeho latentný, zamlčaný, resp. implicitný význam. 

4. tematická vs. štrukturálna analýza 

Tematická analýza je zameraná na obsah, štrukturálna skúma 

predovšetkým jednotiace princípy analyzovaného materiálu, jeho celkový 

zmysel, "to, čo je skryté v pozadí". 

S istou aproximácou by bolo možné priradiť deskriptívny, 

interpretatívny, štrukturálny prístup pod hlavičku kvalitatívny, kým ich 

protiklady považovať viac za kvantitatívne. Ako zdôrazňuje Mathes (in 

Plichtová, ibid), kvantitatívny a kvalitatívny prístup by sa nemali chápať 

ako vzájomne sa vylučujúce. Skôr by malo ísť o vzájomné dopÍňanie sa 

oboch metód. 

Lamnek (1993, in Ondrejkovič, 1996) charakterizuje kvalitatívne 

metódy výskumu v sociálnych vedách takto : 

cieľom je chápať, rozumieť 

- idiografický postup 

- vyvíjanie teórií pred výskumom 

- používanie induktívnych metód 

- interpretatívny prístup 

- historizujúci prístup 
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otvorené formulovanie koncepcií 

dávanie skúmaných faktov do príslušných vzťahových rámcov 

identifikácia so skúmaným objektom 

flexibilný a holistický pristup 

zdôrazňovanie toho, čo je spoločné 

- nízka miera merania 

V predkladanej analýze reklám sme sa pridržiavali zásad pre 

kvalitatívny výskum a aplikovali kvalitatívnu obsahovú analýzu, pričom 

sme uplatnili spôsoby, využívané v analýze diskurzu. 

V analýze diskurzu ide predovšetkým o interpretáciu významov, 

ktoré sú komplexné, dynamické, fluidné, viacznačné, možno ich 

interpretovať iným spôsobom, časom a ďalším poznaním ich je možné re

interpretovať, hľadať ich ďalšie významy. Výsledok analýzy môže byť 

preto diskutovateľný, je možné s ním polemizovať. Ďalšou významnou 

črtou tohoto prístupu je rezignovanie na hodnotovo neutrálnu vedu, 

otvorené hlásanie politickej a ideologickej analýzy. Analytik nestojí mimo 

objekt svojej analýzy, je jej súčasťou, nie je neutrálny, jeho osobnosť, jeho 

názory a postoje naopak premieta do svojej analýzy. So svojim zaujatým 

postojom výskumník pomenúva javy často subtilné na prvý pohľad 

triviálne, ktoré dokáže až vďaka "senzibilizácii", vyplývajúcej zo štúdia 

analyzovanej oblasti, pomenovať a sprostredkovať ich významy. Výsledky 

pozorovania nie sú opakovateľné, výskumník neusiluje o generalizáciu, 

práve naopak, očakáva pluralitu názorov a pripúšťa možnosť iných 

vysvetlení. 

Ako uvádza Plichtová (2002): "diskurzívny analytik pristupuje ku 

konkrétnym prehovorom ako k textom, ktoré súvisia s inými textami. 

Význam textu sa plne objasní až vtedy, keď tieto prepojenia odhalí, keď 

zrekonštruuje zmysel širšieho textu, keď identifikuje súvislosti so 

spoločenskou inštitucionálnou praxou." 



----- ~~~~-
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V analýze sme skúmali jednotlivé sekvencie komunikačných aktov, 

pričom sme si všímali nasledujúce: 

aké pozície z hľadiska statusu zaujímajú jednotliví aktéri 

interakcie 

aký je ich podiel na moci- nakol'ko jednotliví aktéri kontrolujú 

situáciu, nakoľko určujú jej ďalší priebeh 

aké konotácie, implikácie text evokuje 

s akým iným diskurzom text súvisí, aký nadobúda význam 

v kontexte daného spoločenského diskurzu 

- kam je text lokalizovaný 

k akej inštitucionálnej praxt text referuje, na aké zdroje 

poznania sa odvoláva 

Snažili sme sa identifikovať bežné praktiky konštruovania významu, ktoré sa 

často stávajú v danom kultúrnom prostredí natoÍko dominantné a začnú byť 

považované za tak samozrejmé, že prestanú byť problematizované, a tým sa 

stávajú prakticky neviditeľnými. (Laclau, Mouffe, 1985 in Reháčková, 2006) 

3. Analýza 

3.1 Reklamy z roku 1998 

3.1.1 Reklama č. l: Hrniec POKY 

Reklama propaguje kuchynské zariadenie - parný hrniec POKY. 

Zhruba 80% času reklamy zaberá rozhovor asi 40-ročnej ženy s rovnako 

starým partnerom, počas ktorého demonštrujú a slovne komentujú 

používanie a výhody propagovaného hrnca. Rozhovor prebieha v kuchyni, 

ktorá je, ako sa dozvedáme z úvodných slov ženy, jej domovským 

priestorom. Vo zvyšnom čase reklamy iný, tentokrát mladší muž, oblečený 
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ako profesionálny kuchár doporučuje daný výrobok, vyzdvihuje jeho 

prednosti a podáva návod na jeho používanie. Tieto sekvencie sú 

predeľované zábermi na jedlá pripravené v parnom hrnci POKY, 

komentované mužským hlasom. 

Reklama začína záberom na spomínanú, dokonale upravenú ženu. 

Je oblečená v nápadnej zelenej hodvábnej blúzke a čiernej minisukni, 

s dokonalým mejkapom, ozdobená zlatými šperkami. Po jej úvodných 

slovách naznačujúcich, čoho sa bude dnešná propagácia týkať, dodáva: 

"Dnes nám bude asistovať pán Hakan Okson zo Švédska". Prichádza 

veľmi domácky oblečený - v kockovanom pulóvri, nehodiacom sa 

k elegantnému oblečeniu ženy, mierne obézny, usmievavý pán. "Počula 

som, že máš veľké skúsenosti s varením" - pokračuje žena. "Áno, pred 

niekoľkými rokmi som pracoval ako šéfkuchár, teraz sa zaoberám 

profesionálnym skúšaním a prezentáciou nového kuchynského náradia. 

Mojím favoritom je jednoznačne parný hrniec POKY."- odpovedá muž a 

ráznym, vlastníckym gestom prikryje parný hrniec rukou. 

Tento moment vytvára zarámovanie pre celý ďalší priebeh 

komunikácie. Pán Hakan Okson je predstavený ako na slovo vzatý 

odborník, ako expert na varenie a skúšanie nového kuchynského riadu. 

Konverzácia pokračuje monológom pána Oksona, v ktorom vysvetľuje a 

poučuje nielen divákov, ale hlavne prítomnú ženu, čo to je varenie v pare a 

aké sú jeho výhody. Počas nasledujúcich minút, je prítomná žena, ktorá na 

rozdiel od muža zostáva bezmenná, nie je predstavená ani divákom, ani 

pánovi Oksonovi, (rovnako nedôležitá zostáva jej rola a ďalšie 

charakteristiky), braná kamerou zozadu. Jej pozornosť nie je viac určená 

televíznym divákom, hypnotizovane visí na ústach pána Oksona, pozorne 

počúva a celý čas súhlasne prikyvuje. Rovnako pre divákov a hlavne 

diváčky, ktorým je bezpochyby reklama určená, nie je tvár a vôbec 

prítomnosť ženy nevyhnutná. Stredobodom pozornosti sa predsa stáva 

informácie a rady rozdávajúci muž. 



------------------
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Napriek tomu, že pán Okson poskytol vyčerpávajúci popis práce 

propagovaného výrobku, žena ho nabáda, aby nám o ňom povedal viac. 

,,Nie len, že o ňom niečo poviem, ale navyše aj predvediem, ako ho 

používať."- hovorí pán Okson. "Výborne" - odpovedá žena. "Ale 

potrebujem pomoc" -dodáva muž. Napriek tomu, že žena na začiatku 

vyhlásila, že "asistovať jej bude ... ", po pár minútach trvania reklamy sa 

iniciatívy ujíma muž, redefinuje roly, do úlohy "pomocníka" deleguje 

ženu. Tá odpovedá: "Dobre"- svojej, niekým iným určenej roly, napriek 

tomu, že je v rozpore s jej pôvodným vyhlásením, sa bez námietok 

zhosťuje. Pán Okson v zápätí svoju dominanciu jednoznačne potvrdzuje: 

"Poviem Ti, čo treba robiť: uvaríme si zemiaky, hrášok, brokolicu, ale 

chcem, aby si robila presne to, čo ja, ale ty budeš variť tradičným 

spôsobom. "Dobre, dobre" - vďačne súhlasí žena. 

Reklama pokračuje tým, že pán Okson je v popredí, narába parným 

hrncom, ukazuje a vysvetľuje, z čoho sa hrniec skladá, čo kam uložiť, ako 

variť. Svoj preslov končí tým, že úprimne vyzve svoju "pomocníčku", aby 

si s ním urobila prestávku. Tá, prirodzene, nemôže- "musí dávať pozor na 

vodu". Pán Okson odchádza, žena pokračuje vo varení. 

Nasledujúci dialóg je signifikantný, preto ho budeme reprodukovať 

doslovne. 

Pán Ókson sa vracia : "Ahoj, ešte stále si tu?" Varenie v hrnci je 

skončené. 

Žena : "To je úžasné, ukáž! Poďme to porovnať. Óóó, vyzerá 

krásne!" 

M v V"d'v ?" uz: " 1 1s to. 

Žena: "Hmm, tá farba, je úpne odlišná! Prečo?" 

Muž: " Noo, lebo pri tvojom spôsobe varenia, pokrm vo vode stráca 

farbu." 

v Ah'" Zena:" a . 

Muž : " Ale čo je horšie, do vody unikajú aj vitamíny a minerály. 

Áno, do vody." 



v D . . d ?" Zena: " o vnaceJ vo y . 

Muž: " Áno, pri tvojom spôsobe prípravy." 
v • • d v ?" Zena : "To me Je obre, vsak . 

M v v . " uz:" emme 
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Dialóg sa končí tým, že pán Okson rozdelí zemiak - " A to len 

preto, aby si videla, že sa nemá rozdrobiť samovoľne". Pre ženu to je 

posledným dôkazom toho, že POKY je naozaj úžasný. Nadšene súhlasí, že 

odteraz ho bude používať aj ona. 

Tam však reklama nekončí. V ďalšom zábere sa staneme svedkami 

ďalšej prezentácie hrnca. Bude nám ho doporučovať, ako inak, opäť muž, 

tentokrát mladší, ale o to profesionálnejší, kuchár. Opäť, pre lepšie 

pochopenie, únavne demonštruje jeho používanie, jeho výhody. 

Nasledujú zábery na jedlá a komentár s použitím mužského hlasu. 

Po ňom sa opäť vraciame k pánovi Oksonovi a k jeho oddanej 

pomocníčke. Odkrýva prikrývku obyčajného hrnca. Nasleduje ďalší dialóg. 

v kurv ?" Zena: " Je to ca. 

Muž : " Áno, kurča uvarené vo vode." 

Žena: " Vyzerá hrozne. Dajme ho preč." 

Muž : " Ukážem ti teraz lepší spôsob prípravy pokrmov, zdravší 

spôsob." Odkrýva príklop parného hrnca. 

Žena:" Fantasticky vonia, je krásne!" 

Celá sekvencia sa opäť končí tým, že žena nadšene súhlasí s tým, 

že odteraz bude používať jedine parný hrniec POKY a poslušne zopakuje, 

čo ju v priebehu prípravy naučil jej mužský náprotivok : " Je to perfektné. 

Páči sa mi, že jedlo pripravené v parnom hrnci POKY je také zdravé. 

Minerály a vitamíny zostanú zachované. . ... Páči sa mi aj to, že sa 

neznehodnotia látky obsiahnuté v potrave. A páči sa mi aj to, že nemusím 

stáť celý deň pri sporáku a sledovať vodu." 

Opäť zábery na jedlá a komentár: " Už nemusíte celé hodiny 

hodiny stáť za sporákom ..... " "... už vás nebude čakať hŕba špinavého 

riadu". A opäť výpočet všetkých predností zázračného hrnca. 
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Táto reklama je lapidárnym príkladom typických mužsko-ženských 

stereotypov, vyskytujúcich sa v reklamách. Žena vystupuje v role 

submisívneho partnera, ktorý so sebou necháva manipulovať, j~j aktivita je 

limitovaná plnením príkazov jej mužského partnera. Disponuje nielen 

menšími teoretickými vedomosťami, ale aj menšími praktickými 

zručnosťami. Je jej prisúdená rola dieťaťa, ktoré sa necháva poučovať, 

viesť, dirigovať svojím skúsenejším, múdrejším rodičom. Dieťaťa, ktoré 

prejavuje úprimný záujem a nadšenie nad konaním svojho partnera a jeho 

výsledkom. Jej pr~javy sa obmedzujú na vyjadrovanie emócií- nadšenia, 

kv . k1 ' "l t " ; v , '' • kr' " pre apema, s amama, nevo e - " ... o je uzasne... , ... Je asne... , 

, hr " " , , , " ,, al b . dr . úhl d b " ... vyzera ozne... , . . . oo o . . . , e o VY.Ja o varne s asu: "... o re, 

dohre ... " , "... áno, poďme ... " , respektíve na naivné otázky: ,je to 

kurv ? " • • d b ' vak? " kt ' • l b ahr' • ca .... , " .. .to me je o re, vs .... , orynn, a e o n ava svoJmu 

partnerovi, alebo potvrdzuje, čo už raz bolo povedané. Žena je smoliar, 

ktorému sa rozvaria zemiaky, brokolica má hnedú farbu, do úmoru musí 

sledovať variacu sa vodu. Je však poslušná, robí to, čo jej bolo povedané, 

aby robila; je ochotná pomáhať, trpezlivá vo svojom snažení vopred 

odsúdenom na neúspech. 

Pán Okson je naopak centrálnou postavou, zobrazený ako odborník, 

expert, autorita. Poskytuje informácie, racionálne argumenty, návody na 

riešenie. Aj ďalšia mužská postava - mladý kuchár, vystupuje ako 

profesionál s podobnými charakteristikami. Dokonca i komentár, 

rozprávanie, predeľujúce jednotlivé výstupy, ktorých úlohou je znásobiť 

dojem, sú mužské. 

Môžeme tiež identifikovať stereotyp krásy - žena je upravená, 

s dokonalým mejkapom, napriek tomu, že sa pohybuje v kuchyni, je 

oblečená v nápadnej hodvábnej blúzke. Na pána Oksona sa tieto nároky 

nekladú. 

Aby sme zhrnuli posolstvo komunikované touto reklamou. Jej 

autori zobrazujú ženu ktorá: 
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- me Je schopná technicky zvládnuť obsluhu kuchynského 

elektrospotrebiča - štyrikrát sa vyskytujúci výrok typu: " jeho 

používanie je také jednoduché" , "jeho obsluhu zvládne naozaj 

každý 

- celý deň strávi varením - "už nemusíte celý deň stáť za 

sporákom" , čo autor reklamy považuje za celkom "prirodzenú" 

činnosť, parný hrniec ju má od tohto údelu zázračne oslobodiť 

- ženu, na ktorú "čaká hr'ba špinavých riadov", ktoré sú opäť 

prirodzenou súčasťou jej života a výsostne jej problémom. od 

ktorého ju neodbremení pomoc j~j blízkych, ale parný hrniec 

- ženu, ktorä za každých okolnosti, aj v prípade úmorného 

varema a následného odstraňovania jeho dôsledkov, vyzerá 

ukážkovo 

- ženu, ktorá sa pri rozhodovaní o tom, čo je výhodné, 

ekonomické, zdravé, chutné nespolieha na svoj vlastný úsudok, 

ale výhradne na mužskú autoritu, jeho názor a doporučenia 

- ženu, ktorá sa po takomto "odobrení" určitého stanoviska 

svojim mužským partnerom, stane vďačným užívateľom a 

vykonávateľ om jeho inovátorských myšlienok, postupov a 

dobre mienených rád. 

3.1.2 Reklama č.2: Palette Color- toaleta 

V reklame je propagovaným výrobkom farba na vlasy Palette 

Color. Žena stojaca pred zrkadlom na toalete pravdepodobne nejakého 

luxusného hotela si s nevôľou prezerá svoje vlasy. Vyslovuje nespokojnosť 

s ich farbou a kvalitou. Sťažuje sa na prípravky, ktoré doteraz používala, 

pretože jej zničili účes, pretože k jej vlasom neboli šetrné. Po vyslovení 

jej ponôs sa v zrkadle, po jej boku zjavuje podoba muža. S úsmevom jej 
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doporučí a ponúkne propagovaný výrobok s patričným oddôvodnením 

svojej voľby. 

V nasledujúcom obraze žena potriasa hrivou nádherne lesklých 

zafarbených a ošetrených vlasov a prejavuje nadšenie a spokojnosť. 

V ďalšom zábere sebavedome prechádza miestnosťou~ hotelovou 

halou, opäť vyjadruje uspokojenie nad novým pocitom a získanou 

sebadôverou. V pozadí sledujeme muža, ktorého jej zjav zaujme a otáča za 

ňou hlavu. 

V nasledujúcej sekvencii mužský hlas vyslovuje slová chvály na 

propapagovaný výrobok. 

Iný mužský hlas reklamu uzatvára oznámením značky výrobku a 

reklamným sloganom. 

Prvé, čo nás zaujalo na tejto reklame, je prítomnosť muža v tak 

intímnej situácii, v tak privátnej miestnosti, akou je dámska toaleta. Jeho 

"preniknutie" do sféry vyhradenej výlučne ženám, do priestoru, kde je jeho 

prítomnosť nanajvýš nevhodná, môžeme chápať ako prejav dominancie a 

agresie. Muž vnikol do jej privátnej sféry, privlastnil si časť ,jej priestoru", 

jej správania, jej myšlienok, ktoré by za normálnych okolností mali zostať 

pred druhými zakryté, neodhalené, nepoznané. Reakcia ženy na "votrelca" 

však nie je negatívna. Hrubé porušenie pravidiel a spoločenského úzusu 

z jeho strany, bez výhrad akceptuje. Ťažko si však dokážeme predstaviť 

analogickú situáciu - žena na pánskej toalete poučujúca mužov, ako sa 

správne holiť. Správanie dovolené mužom, by za analogických okolností 

nebolo akceptované u žien. Tam, kde sa podarilo dostať mužovi, žena by 

úspešná nebola. Vynára sa asociácia - rovnako ako do iných 

spoločenských situácií, resp. inštitúcií? 

Zrkadlo, je frekventovaným symbolom alter-ega. Alter ego ako 

hodnotiaci aspekt osobnosti, ktorý posudzuje, odsudzuje, kritizuje, 

rozhoduje o tom, čo je správne, vhodné. Vyššou inštanciou osobnosti, ktorá 

sa zhosťuje tejto funkcie, nie je druhé ja ženy, je ním rady dávajúci muž. 



84 

Žena po zmene farby vlasov hovori :"Taká krásna farba a pôsobí 

tak jemne." - čím len opakuje a potvrdzuje, čo už raz bolo povedané jej 

mužským partnerom. A pokračuje:" A každý to môže vidieť!" - čím samu 

seba implicitne definuje ako estetický objekt, ako objekt vizuálnej 

pozornosti a posudzovania iných. Jej krása a krása jej vlasov tak 

predstavuje to, čo má druhých na nej zaujať, čoho si majú na nej všimnúť a 

ceniť. Jej nové vlasy predstavujú zdroj jej sebavedomia a sebahodnotenia. 

"Každý" nie je doslova každý, je to len ten, ktorého jej krása zaujala - muž. 

Ten je príčinou jej snaženia, tomu je určený jeho výsledok. Predstavuje 

"významného druhého", teda toho, na mienke ktorého záleží, ktorý je 

zdrojom vytvárania self-konceptu, či už vo forme zrkadlového odrazu, 

alebo reálneho muža, ktorý sa za ženou otočí. 

Roly v dimenziách statusu a kredibility sú opäť jednoznačne 

definované. Žena vystupuje ako bezradná bytosť, kl.orá. zjavne nedokáže 

svoj "vlasový" problém riešiť. Jej úlohou je spoľahnúť sa na radu muža a 

jeho pomoc patrične oceniť. Muž predstavuje odborníka, dokonca aj 

v takej výlučne ženskej záležitosti, akou je farbenie vlasov. On rieši 

situáciu, poskytuje návod na zmenu, podáva informácie, inovuje. 

3.1.3 Reklama č.3: JAR 

Táto reklama propaguje prostriedok na umývanie riadu JAR. 

Mohutný, autoritatívne pôsobiaci muž v stredných rokoch, 

oblečený ako šéfkuchár sa prechádza po reštauračnej kuchyni, v ruke držiac 

JAR. Zastavuje sa a hovori: "Môj život, to je nikdy nekončiaca hr'ba 

špinavého riadu, preto vždy používam JAR. Teraz vraj vydrží dvakrát 

dlhšie. Veril by som, že dlhšie, ale dvakrát toľko? To sa mi nezdá". 

Hovori spoza chrbta mladej ženy, ktorá má ruky ponorené vo vode so 

saponátom a počas jeho preslovu neprerušene umýva riad. Iná, staršia žena 

počas toho prináša ďalší tanier a ukladá ho na kopu špinavého riadu 

pripraveného na umývanie po boku dievčaťa. V ďalšom zábere sa 
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šéfkuchár nachádza v priestrannej miestnosti reštaurácie s prestretými 

stolmi a ukazuje divákom, koľko tanierov bola schopná umyť nová JAR : " 

Bežným prostriedkom som umyl toto, to nie je zlé. No nová JAR zvládla 

toto všetko a navyše aj oveľa viac. To je neuveriteľné. Taká je nová JAR." 

Nový záber - na ženskú ruku, ako hádže peniaz do prasiatka a k tomu 

mužský komentár: "Taká je nová JAR. Vydrží dlhšie, aby ušetrila." 

Reklama sa končí záberom na ženské ruky s obrúčkou a komentárom, opäť, 

mužským hlasom :" A samozrejme, je na ruky taká jemná, ako predtým." 

Stereotypizácia v dimenziách roly a statusu je opäť zjavná. 

Ústrednou postavou reklamy je mužský charakter, vystupujúci v role 

profesionála, disponujúceho autoritou a mocou. Tvrdí síce, že umýva a 

umyl riad, čo však v reklame vidíme je, že o jeho umývaní a umytí iba 

rozpráva. Jedinými skutočne pracujúcimi, umývajúcimi postavami sú dve 

ženy. Jeho vyhlásenie : " ... bežným prostriedkom som umyl toto ... " , je 

preto arogantné prisvojenie si výsledkov práce iných. 

Mužská postava resp. mužský hlas opäť riadi, diriguje, informuje, 

radí. A ženy pracujú. Sú vykonávateľmi jeho vôle. Záber na ženskú ruku 

vhadzujúcu peniaz do prasiatka a posledný záber na ženské ruky, ako dôkaz 

ich jemnosti a nepoškodenosti saponátom, to len potvrdzuje: automaticky sa 

predpokladá, že by to mali byť ženy, ktoré by mali kupovať a aj používať 

propagovaný saponát . 

3.1.4 Reklama č.4: TIX -televízny štáb 

Propagovaným výrobkom je prací prášok TIX. Muž v obleku a 

kravate s mikrofónom v ruke a vysielacím štábom za svojím chrbtom zvoní 

na dvere bytu. Prichádza otvoriť asi 40-ročná, nie atraktívna, domácky 

vyzerajúca žena, v šatách neurčitej farby a neurčitého strihu s bielym 

golierikom. Muž sa pozdraví a pýta sa, aký prášok na pranie používa. 

Žena sa strémovane a prihlúplo smeje, očividne vyvedená z miery faktom, 
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že stojí pred kamerou. Prezradí značku používaného prášku, ktorú sa však 

my, diváci, nedozvieme. Muž sa zaujíma, ako sa jej s ním perie pri 

štyridsiatke. Žena odpovedá, že : ,je taký slabší." Muž na to, či môže ísť 

ďalej, žena prirodzene súhlasí. S celým štábom vchádzajú do bytu, aby 

spoločne otestovali praciu silu nového TIXu. 

Nachádzame sa v nevábne vyzerajúcej kúpeľni s kopou rozvešanej 

bielizne. Rozhovor pokračuje nad práčkou: "Mám takých 12 a l O ročných 

chlapcov, ktorí sú nezbední, blázniví. Nemám vôbec radosť, keď niečo 

také donesú, vôbec už. Lebo sú strašne špinaví"- vysvetľuje zaujato žena, 

vyťahujúc z práčky pofl'akované trenírky. "A myslíte si, že nový TIX to 

vyperie?"- pýta sa muž. "Nie", smeje sa opäť bezdôvodne žena- "bez 

predpierania určite nie." 

Reklama pokračuje komentárom mužským hlasom: "Vďaka 

štyridsať stupňovému aktivátoru vyperie TIX každodenné, ťažko 

odstrániteľné škvrny lepšie ako bežné prášky aj pri nízkych teplotách". 

Opäť sa nachádzame v kúpeľni. "Tak sa na to pozrieme" -

navrhuje muž. Žena: "Pozrieme sa, vytiahneme ich. No, som prekvapená, 

fľaky sú preč, tráva je preč, sú čisté, krásne, biele." Žena je očividne 

spokojná a šťastná. 

Na spodku obrazovky sa objavuje nápis: "Bielizeň taká čistá, že na 

ňu môžete byť pyšná." 

Reklama je typom "ne-reklamy", ktorá sa snaží evokovať dojem 

reality, prirodzenosti, autentickosti. O to horšie - opäť, známa schéma: 

muž ako ten kompetentnejší, informovanejší, prinášajúci zlepšenia, 

inovácie a pokrok do života a do domácností slovenských žien. Podáva 

vttdecké argumenty a vysvetlenia (vo forme komentára) alebo pnamo 

predvedie účinnosť novej metódy (muž s televíznym štábom). Žena, 

zobrazená ako jednoduchá domestikovaná bytosť, ktorej jedinou starosť ou 

a pýchou je jej čisto sa skvejúca bielizeň. Žena, ktorá ochotne a vďačne 

púšťa do bytu neznámych ľudí, aby spoločne prali, obzerali špinavé prádlo 
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a následne sa z jeho zmeny tešili. To všetko za doprovodu jej rozpačitého, 

nervózneho chichotania sa. 

3.1.5 Reklama č.5: KNOROX- šéfkuchár 

Reklama propaguje bujón KNOROX. Vystupuje v nej mladá, 

plavovlasá žena, oblečená v zelenej blúzke a čiernej minisukni, (zaujímavá 

zhoda s "POKY" reklamou) a muž v stredných rokoch- šéfkuchár. Ten 

sedí pred zväčšenou škatuľkou propagovaného výrobku. " Dobrý deň. 

Z nákupu? " - zastavuje prichádzajúcu mladú ženu. " Áno, nakúpila som 

všetko na dobrú polievku" - odpovedá žena. " Prezradím vám, ako, ju 

urobiť ešte lepšou, poďte." - pokračuje kuchár. Spoločne vchádzajú do 

knoroxovej škatule. "Toto je KNORO:X, môj nový bujón s mimoriadne 

silnou chuťou."- vysvetľuje muž. "Bujón?"- pýta sa začudovane žena. 

"Áno, bujón KNOROX. Je silný, zvýrazní, ale zachová prirodzenú chuť 

polievky. Ochutnajte!"- nabáda ju kuchár. "Hmm, je lepšia, chutnejšia." 

uznáva mladá žena. "Môžem vás za to pozvať na večeru?" - vzápätí 

vďačne navrhuje. 

Reklamu končí iný mužský hlas: " Knorr - tajomstvo dobrej chuti." 

V reklame sa opäť objavuje typ interakcie a rozdelenie rol, ktoré 

sme identifikovali v predchádzajúcich reklamách : muž - šéfkuchár -

odborník, expert, disponujúci autoritou, prinášajúci nové informácie a 

zlepšenia; žena sa čuduje, vyjadruje emócie, necháva si poradiť, prejavuje 

vďačnosť. 

3.1.6 Reklama č. 6: Zázračná prachovka 

Propagovaným Výrobkom je "zázračná" elektrostatická prachovka. 

Mužský hlas : "Váľajú sa vám pod kreslami chumáčiky prachu? Máte 

všade toľko prachu, že vás špina drží v šachu? Potom potrebujete statickú 
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prachovku Static Duster. Neuveriteľne výkonnú zberačku prachu, ktorá 

ušetrí polovicu času, potrebného na upratovanie. Pozrite sa, obyčajné 

prachovky prach iba víria. Statická prachovka jednoducho a ľahučko očisti 

vaše obľúbené ozdoby, pohodlne sa ňou čistia žalúzie, okenice, mriežky. 

Čisti bleskovo a rýchlo. Očisti aj monitor aj plochu pod ním a je ideálnym 

pomocníkom všetkých priateľov HI-FI súprav, CD-platní a stojanov .... " 

Monológ pokračuje vymenúvaním ďalších vecí, ktoré je možné prachovkou 

vyčistiť. Počas toho môžeme na obrazovke sledovať ženu, ktorá to všetko, 

čo mužský hlas komentuje, naozaj robí. S úsmevom čisti knihy, lampy, 

okenice, počítače, televízne obrazovky, hudobné súpravy, interiér auta. 

V reklame máme aj ďalší model identifikácie, tentokrát pre mladšie ročníky 

- asi lO-ročné dievčatko (napriek svojmu veku nalíčené, s rúžom na 

perách!) ktoré sa, rovnako ako jej mama, neúnavne a usudzujúc z jej 

úsmevu aj s radosťou, venuje domácim prácam. Na viacerých detailných 

záberoch na prachovky, vidíme opäť ženské ruky, ktoré prachovku držia, 

manipulujú s ňou, pracujú. Ani náznak po tom, že by sa utierania prachu a 

upratovania mohol zhostiť aj muž. Ten len, v podobe komentára, hovorí, 

čo všetko treba očistiť a ako. Jasné rozdelenie úloh- jeden riadi, diriguje, 

druhý počúva a pracuje. 

3.2 Reklamy z roku 2006 

3.2.1 Reklama č. 7: Ariel- v pôrodnici 

Propagovaným výrobkom je prací prášok Ariel. Reklama nás 

uvádza do nemocničného prostredia, o ktorom sa vzápätí dozvedáme, že sa 

jedná o pôrodnicu. Na zábere sú dve mladé ženy, jedna v pokročilom štádiu 

tehotenstva, druhá oblečená v bielom plášti, s krátkymi upravenými vlasmi, 

ženu víta, sprevádza a hovorí:" O čom vypovedá čisté prádlo? Pre mňa ako 

vrchnú sestru je to známka toho, že v našej pôrodnici je postarané o každý 
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detail." A ako matka viem, že nastávajúcim mamičkám to prináša dôležité 

ukl'udnenie. Musíme sa vysporiadať s rôznymi druhmi odolných škvŕn, 

ktoré často zasychajú. Pretože nechcem v poskytovaní starostlivosti 

sklamať, vybrala som si Ariel." Vrchná sestra odprevádza ženu do jej izby, 

v záberoch sa striedajú obrazy ženskách rúk - hlavnej sestry a budúcej 

matky, ktoré čisté prádlo hladia, dotýkajú sa ho. Nasleduje detailný záber 

na bruško budúcej matky, ktoré si opäť hladí a láska. Sekvencia týchto 

záberov vytvára dojem, že hladené dieťa v jej brušku a kopa čistého prádla, 

ktorého sa jej ruky dotýkajú s rovnakou jemnosťou a láskou sú vlastne 

rovnocenné, rovnako dôležité a treba k nim pristupovať s rovankou 

zodpovednosťou a vážnosťou. "Musíme sa vysporiadať s rôznymi druhmi 

odolných škvŕn, ktoré často zasychajú." - paradoxne, nie pôrod, bolesť a 

riziká s ním spojené, sú to, čo je tu zdôraznené, čoho sa ženy obávajú, 

škvrny na prádle sú tým, čo ženy znekľudňuje. Materstvo, pôrod a čisté 

prádlo sú tak postavené na rovnakú úroveň. 

V nasledujúcom zábere sa vrchná sestra nachádza v práčovni, kde 

spolu s ďalšou ženou- nemocničným personálom opäť obdivujú vypratú 

bielizeň. 

"Môžem teda ponúknuť takú čistotu, akú ako matka zároveň 

očakávam." - pokračuje vrchná sestra. 

Jednou z čŕt tejto reklamy je neprítomnosť mužskej postavy -

reklama je obývaná iba ženami - pôrodnica, materstvo je tak definované 

ako výlučne ženská záležitosť, miesto, kam muži nevstupujú. Muž je 

prítomný len ako hlas, ktorý hovorí: "Nový koncentrovaný 5-hviezdičkový 

Ariel, dokázal v teste odstrániť zažehlené škvrny lepšie, ako ostatné pracie 

prášky v rovnakej cenovej kategórii." - čím prostredníctvom racionálnych 

argumentov - vykonaných testov, potvrdzuje to, čo žena - vrchná sestra 

deklarovala len na základe praktickej skúsenosti. 

Subjektom reklamy je ale jednoznačne žena - vrchná sestra, teda -

profesionálka, táto profesionálka sa ale zároveň nevzdáva svojej ďalšej 

životnej roly - roly matky, čo v priebehu reklamy niekoľko krát zdôrazní. 
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Dôležitosť čistoty prádla je tak potvrdená dvakrát. Nielen pre ženu ako 

matku je čistota prádla extrémne dôležitá, čistota prádla by mala byť 

extrémne dôležitá aj pre ženu vo verejnej sfére - pre ženu profesionálku. 

Toto posolstvo je ďalej potvrdené aj tým, ako žena hovorí 

o sklamaní - nechce sklamať ako profesionálka a nechce sklamať ako 

matka, preto chce mať čisté prádlo. Jej cena, úspech je tak definovaný 

prostredníctvom čistoty prádla. 

Ešte ambivalentnejšie je toto posolstvo, ak si uvedomíme, že 

vrchná sestra v pôrodnici, by mala mať, a v realite aj má, úplne iné 

povinnosti, ako zodpovednosť za prádlo a jeho čistotu. V reklame, však je 

jej hlavná pozornosť venovaná len tomu. Rola profesionálky je tak 

degradovaná do roly práčky. Žena je síce zobrazená v role statusovo 

relatívne vysokej, (ako hlavná sestra) vykonáva však činnosti náležiace 

ľuďom s najnižším vzdelaním resp. činnosti patriace do sféry súkromnej. 

Obsah posolstva tejto reklamy je zrejmý - akékoľvek povolanie si žena 

vyberie, akúkoľvek rolu hraje vo verejnej sfére, zodpovednosť za domáce 

práce sú pre JeJ identitu a sebadefmíciu, pre jej spokojnosť a úspešnosť 

kÍúčové. 

3.2.2 Reklama č. 8: JAR - kto je na rade 

Dialóg sa odohráva v kuchyni. Asi 30-ročný muž a žena 

v rovnakom veku prichádzajú do kuchyne, v rukách použité taniere: " 

Skvelé, asi od cesnaku"- hovorí žena, "Predsa ho máš rada"- odpovedá 

muž. "V jedle, ale nie na riadoch" - odpovedá žena. "Kto je na rade 

s umývaním?" - pýta sa muž. "Pamätáš sa" - pokračuje muž a tvári sa 

pritom "vychytralo": "Ja varím, ty umývaš" a pokračuje "Pozri sa, nová 

JAR s pomarančovou vôňou, nová JAR orange a lemon grass obsahuje 

prírodný extrakt z pomaranča a citrónovej trávy, jeho zloženie pomáha 
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odstrániť mastnotu a tiež zápach z riadu."- poučí ženu a víťazoslávne si 

sadá k televízii k športovému prenosu, po ruke diaľkový ovládač. 

Prestrih. Žena sa vracia, zmocňuje sa ovládača a s úsmevom 

prepína: "Teraz ide môj program, máme dohodu, pamätáš?". 

"Využite fantastickú silu JARi proti mastnote, nová JAR pomaranč 

a lemon grass - iskrivá čistota a prekvapivá sviežosť." - znie v závere 

reklamy. 

Z hľadiska subjektu reklamy, jej hlavných postáv sú žena a muž 

rovnocennými partnermi. Riady v reklame aj tu umýva žena, ale z kontextu 

je jasné, že ten, kto jedlo pripravil, bol muž. Domáce práce sú teda 

podelené, nie sú výlučne zodpovednosťou ženy. Muž sa odvoláva na 

spravodlivú dohodu - rozdelenie povinností - keďže on varil, žena umyje 

riad. Podobná zásadovosť nie je vložená do úst žene, je vložená do úst 

muža. On je ten, ktotý sa na ňu odvoláva, vyžaduje jej rešpektovanie, 

opozitná situácia by možno vyznela neadekvátne. 

Autoritou, inovátorom, ktorý prináša do života rodiny, do procesu 

umývania riadu zlepšenie je naďalej muž. Ten upozorňuje na nové zloženie 

JARi, ten vyzvihuje jej efektivitu a účinnosť. Žena mu je ale rovnocenným 

partnerom - po umytí riadu sa vracia k televízii a prepnutím presadzuje 

svoju vôľu - s vysvetlením, že majú predsa "dohodu" - kompenzuje tak 

nerovnovážnu situáciu a s úsmevom obnovuje rovnováhu moci a vplyvu. 

Situácia je ešte umocnená tým, že muž má na hlave šiltovku s národnými 

farbami, sleduje teda zápas svojho národného mužstva. Jeho partnerka 

napriek tomu program prepne. Jeho emocionálne potreby sú tak 

prevalcované abstraktne deklarovanými pravidlami "spravodlivosti", na 

ktoré sa práve on na začiatku odvolal, a ktoré sú teraz využité jeho 

partnerkou. 
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3.2.3 Reklama č. 9: PUR -laboratórium 

Reklamu otvára mužský hlas: "Nový PUR balzám, silný ajemný 

zároveň. Odborníci to môžu dokázať'' Na základe nezávislých testov 

môžem potvrdiť, že PUR balzam je omnoho silnejší než ostatné jemné 

prostriedky na umývanie riadu, pretože umyje viac mastných tanierov." -

tvrdí mužský hlas, pričom ako v mnohých iných reklamách si na pomoc 

berie vedu (,,nezávislé testy"), odvoláva sa na objektívne fakty. Na 

obrazovke okrem propagovaného saponátu vidíme zároveň detail ženských 

rúk, ktoré sa vzájomne hladia, a svojou krehkosťou dokazujú nielen 

šetrnosť produktu, ale zároveň ukazujú, čie ruky budú produkt používať, 

komu je PUR určený. 

,,Z hľadiska ochrany pokožky na mňa urobilo dojem, že PUR 

balzam chráni pokožku a jeho pH je k pokožke neutrálne." - konštatuje 

žena, a ako dôkaz poskytuje reakciu s lakmusovými papierikmi. 

"Je naozaj silný". -hovorí muž. "Je naozaj jemný"- hovorí žena. 

"Nový PUR balzám -jemný a silný zároveň" - uzatvára mužský 

hlas. "Doporučený nezávislými dermatológmi." Opäť detail produktu, 

spoločne s hladiacimi sa ženskými rukami. 

Reklamná scénka sa odohráva v laboratóriu, muž v bielom plášti, 

žena v bielej blúzke - budia dojem rovnocenných partnerov - expertov na 

danú problematiku. Muž je ale starší, na očiach okuliare, čím dodáva svojej 

postave autoritatívnosť, žena je mladšia, má dlhé tmavé vlasy, je 

atraktívna. Rozdelenie rolí je tak striktne v duchu binárnych protikladov -

mužská postava slúži na propagovanie výkonnosti, efektivity, je asociovaná 

so silou: ( ... ,je naozaj silný"), žena je tu naopak na propagovanie krehkosti, 

potreby ochrany, je spájaná s jemnosťou: ( ... chráni pokožku). Mužská 

postava sa síce odvoláva na objektívne, racionálne argumenty - ,,nezávislé 

testy.", argumenty ženy sú však navyše priamo podložené vedeckou 

metódou - lakmusovými papiermi na testy pH. 
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3.2.4 Reklama č. l 0: Palette Color- intenzívne farby 

Reklama propaguje mačku farby na vlasy Palette Color. Mužský 

hlas nabáda: "Vyskúšajte doposiaľ najlepší Palette lntensive Color, krém 

s receptúrou na ochranu farby. Chráni vašu farbu týždne a týždne a týždne. 

Pre neuveriteľne intenzívnu farbu, ktorá vydrží dlhšie než kedykoľvek pred 

tým." Ženský hlas: "Pre pocit práve zafarbených vlasov". Muž: "Palette 

Color s ochranou farby." Na obrazovke tri mladé ženy sťastne a spokojne 

potriasajúce žiarivou hrivou nádherných vlasov. Jedna z nich beží po 

schodoch a s úsmevom sa víta s ďalšími rovnako spokojnými a šťastnými 

ženami. 

Muž v reklame poskytuje bezpečie, ochranu: "ochranu vlasov" -

ochranu toho, čo je považované za korunu krásy, čo je pre ženy nesmieme 

dôležité, chráni to pred svetom, pred nepriaznivými vplyvmi. Žena je 

spájaná s telesnom, s pocitmi:" pocit práve zafarbených vlasov", prijíma 

pomoc muža, prijíma jeho radu, návod ako sa prostredníctvom ním 

doporučeného produktu, cítiť lepšie. Muž svoju rolu ochrancu ďalej 

potvrdzuje:" Palette s ochranou farby" - muž chráni nielen farbu, muž 

chráni ženu - pred vyblednutím, pred triviálnosťou, pred zmimutím. Je 

záchrancom jej existencie, jej sebavedomia, jej výlučnosti. Prostredníctvom 

jeho rád a návodu sa žena stáva jedinečnou. Túto jej jedinečnosť, ale na 

rozdiel od reklamy z roku 1998 oceňujú nie muži, ale ženy - hlavná hrdinka 

reklamy sa v ďalšom zábere stretáva a bozkáva s inou ženou. Muž, 

v reklame z roku 1998, pôsobiaci ako ženine alter ego, je v reklame stále 

prítomný, zjavuje sa v závere reklamy, jeho výmam je ale potlačený: je 

mladší, oblečený v čiernom vypasovanom tričku, pôsobí meneJ 

autoritatívne. 

Ženy sú v tejto reklame naďalej v rolách pasívnych objektov, slúžia 

ako demonštrátorky, ako ukážky, ako dôkazy mužových slov. Muž je ich 

"hovorcom", hovorí za ženy a pre ženy. 
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3.2.5 Reklama č. ll: Palette Color -XXL zážitok 

Reklama síce propaguJe rovnakú značku farby na vlasy ako 

predchádzajúca reklama, je ale určená mladšiemu publiku, čo sa odráža 

nielen v jazyku reklamy, použitej symbolike, celkovej atmosfére, ale 

i v jej technickom prevedení. Reklama využíva filmové prostriedky 

používané vo videoklipoch a "MTV kultúre": dominanciu vizuálnej 

zložky, rýchle striedanie záberov, vzájomne nesúvisiace sekvencie 

obrazov, hudbu. 

Reklama začína záberom na detail gaštanových vlasov dvoch 

mladých bozkávajúcich sa postáv, kamera sa vzďaľuje, dievča 

rozkošnícky zakláňa hlavu. Ďalší záber nás uvádza do modeme 

futuristicky zariadeného interiéru - jednoduché biele kožené pohovky, 

presklená stena (klub, bar, lietadlo, iný dopravný prostriedok?). 

V zábere - ona, oblečená do krátkych strieborných, šiat, ležérne 

polosedí-pololeží na jednej z pohoviek, nohy pohodlne natiahnuté, 

v pozadí pohybujúce sa postavy. Dievčina je obrátená smerom 

k divákovi, môžeme dobre sledovať výrazy jej tváre - mierneho 

prekvapenia, potom pobavenia a vzápätí rozkoše, kamera sa pohybuje -

do záberu sa dostáva mužská postava - do tváre mu nevidíme, chlapec je 

sklolený k jej bosým nohám, ktoré bozkáva. Dievča túto situáciu očividne 

vychutnáva a užíva si ju. 

Nasleduje strih a divák vidí iné dve bozkávajúce sa hlavy, obe 

s platinovo bielymi krátkymi vlasmi, žena sa perami dotýka mužovho 

čela, ten frivolne berie do úst prívesok jej retiazky, visiacom na jej krku. 

Na ďalšom zábere nám kamera ukáže túto blondýnu oblečenú v bielom 

korzetovom prádle, ako kľačí na posteli nad mladým mužom. V ďalšom 

zábere ho k posteli jedným pohybom ruky pripúta. Nasleduje detail na 

mužovu ruku v putách a na prekvapený výraz v jeho tvári. Žena vstáva, 

v ruke drží retiazku s príveskom, ukazuje ju divákovi a následne gestom 
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"stačí, dost"' - vystretá ruka, dlaň k objektu bráni kamere, aby sa ďalej 

dívala. 

Na to sa zJaVUJe známa mužská postava v čiernom tričku, 

s propagovanou farbou v ruke. Nasleduje záber na krabičku s farbou 

z ktorej príštia kvapky krvavočervenej farby, ktoré sa postupne menia na 

krvavočervené lúče. Celá reklama je podfarbená zvláštnou hudbou, ženský 

hlas sexi tónom vyslovuje slová, z ktorých je možné identifikovať len: 

O " " u women. 

Počas reklamy mužský hlas hovorí:" Priprav sa na XXL zážitok. 

Pretože len s XXL zažiješ XXL pocity. Priprav sa na Palette Color XXL -

extra intenzitu, extra lesk a dlhotrvajúcu farbu." Palette Color XXL -

choď na maximum! Od Schwarzkopf." 

Jednou z vecí, ktorá je v reklame nápadná je snaha o zmazanie 

fyzických rozdielov medzi mužom a ženou. V prvom páre majú muž a 

žena rovnakú farbu vlasov, v druhom páre nielen rovnakú farbu, ale 

dokonca aj rovnaký strih. Muž, ktorému vidíme do tváre má jemné, 

ženské črty, môže byť ľahko zameniteľný so svojou partnerkou, môže ňou 

byť nahradený, ona môže byť nahradená ním, a každý z nich môže byť 

zároveň zastúpený sám sebou. 

Zdá sa, že nie len zmazanie rozdielov zobrazením androgýnnych 

bytostí, ale aj obrat k sebe samému, k vlastnému egu, vlastným pocitom 

a vlastným zážitkom je to, čo reklama komunikuje. 

Čisté línie, futuristické minimalistické interiéry a použité rekvizity: 

biele pohovky, strieborno-biele oblečenie žien, kovové putá, kovová 

retiazka - odkazujúce k budúcnosti, evokujúce chlad a odosobnenie, tento 

zámer ešte znásobujú. 

Znaky dominancie na strane žien - spútanie muža, muž 

bozkávajúci ženine nohy sú jednoznačným popretím tradičného chápania 

mužskosti vs ženskosti, vypovedajú o výmene tradičných rolí. 

Na rozdiel od predchádzajúcej reklamy sľubujúcej ochranu 

(ochranu farby), táto reklama sľubuje zážitok: extra zážitok, extra pocit. 
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A to rovnako pre muža, ako aj pre ženu. Posolstvo reklamy a farba na 

vlasy nie je viac určená výhradne ženám, je určená obom pohlaviam: obe 

pohlavia nabáda, aby sa vzdali všednosti, zábran, zažitých noriem a "šli na 

maximum". Ženy tu nie sú tie, ktorá dávajú a poskytujú- lásku, rozkoš, 

ženy si tu pôžitky berú, a využívajú k tomu mužov. 

O symbolike červenej farby, tríštiacej z krabičky ako prúd, ako 

zväzok lúčov môžeme špekulovať: symbolizujú krv - život, ejakuláciu -

orgazmus. Retiazka - reťaz, ktorá je niekoľokrát v zábere môže 

predstavovať symbol spútania, prepojenia, večného kolobehu ... 

3.2.6 Reklama č. 12: Navždy PersiL 

Reklama propaguje prací prášok Persil. "Prečo ste prešla na 

Persil?" - zaznie v úvode reklamy otázka, ktorú kladie mužský hlas. 

Sledujeme ženu za žehliacou doskou, ktorá žehlí a odpovedá: "Vždy som 

používala iný prací prášok, z tých najlepších. Až donedávna, keď sa deti 

vrátili z prázdnin od babičky omnoho čistejšie, než tam odchádzali, všetko 

oblečenie ako nové. To je mamkin nový Persil. Tvrdí, že je omnoho lepší 

než môj prášok, a musím potvrdiť, že má pravdu. Omnoho čistejšie a tak 

jemné na dotyk, a vonia tak sviežo. Díky mami." Počas jej monológu sa 

odvíja príbeh, ktorý žena naznačila: do dverí vstupuje muž-otec s dvoma 

malými deťmi, deti sa radostne rozbehnú k žene-matke, muž je ovešaný 

taškami, v náručí drží obrovského plyšového medveďa. V ďalšom zábere 

si žena obzerá čisté prádlo, s ktorým sa deti vrátili z prázdnin. Na to si 

všetci sadajú na gauč, muž sa hraje s jedným z detí, ukladá ho na gauč, 

objíma ženu a deti, nasleduje záber na celú rodinu. ,_Jednou Persil, 

navždy Persil"- zaspieva ďalší ženský hlas. 

Reklama je tradičná z hľadiska obsahu - je v nej čisté prádlo, 

rodinka, usmievaví rodičia, šťastné deti. Zaujímavá je ale niekoľkými 

momentmi: jednak zobrazeným modelom rodiny - ukazuje rodinu, kde 
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deti nie sú výhradnou starostlivosťou ženy, muž je rovnako zapojený do 

starostlivosti o ne. Narátorom reklamy je žena, a na rozdiel od mnohých 

iných reklám, nie ona kladie otázku a muž ju zodpovedá, ale práve 

naopak. A konečne: žena sa neodvoláva na autoritu muža, ktorý jej 

poskytuje vedecké, racionálne argumenty, ale spolieha sa na inú ženu - na 

jej názor, na jej skúsenosti - na svoju matku. 

3.2.7 Reklama č.13: Vitana- varí otec 

Vidíme mladú tmavovlasú ženu, ako vstupuje do modeme 

zariadenej kuchyne, kde sú okrem nej samí muži - otec ajeho dvaja 

synovia. Ona je Tá, ktorá vstupuje do sveta troch mužov, napriek tomu je 

to ona, ktorá iniciuje komunikáciu. "Ahoj s Vitanou. Dnes sme u Hornov. 

Tak chlapci, čo bude dobrého?" "Otcova špecialita- odpovedá syn. 

"Kuracie plátky majstra kuchára"- odpovedá s úsmevom muž, pričom si 

berie do ruky nôž a chystá sa krájať kuracie mäso. 

"A čo keby sme skúsili tento šikovný recept: poteší hlavne milovníkov 

ai damu, čedaru a parmezánu a dá kurčaťu lahodne jemnú chuť." - navrhuje 

žena. 

"Madam, kuriatko zapekané na syre"- muž prináša na stôl pripravené jedlo. 

"Hmmm .... dobré" -pochvaľuje si teraz manželka sediaca za stolom. 

"Teda oci ... , ty si úplný šéfkuchár" -oceňuje otca syn. 

Žena je v reklame aktívna: nielenže vstupuje do sveta obývaného samými 

mužmi a ujíma sa iniciatívy - zisťuje, čo majú v pláne, ale po vyslovení ich 

plánu prichádza s niečím novým, s iným než tradičným riešením, narušuje 

ich zaužívané pravidlá a dostáva sa do role inovátora ("a čo keby sme 

kú il. ") s s 1... 

Muž súhlasí, jej nápad prijíma a podľa neho chystá jedlo. 

Je teda zobrazený v činnostich prisudzovaných v reklamách tradične 

ženám: akceptuje, nechá si radiť, varí, servíruje jedlo. 
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4. Komparatívna analýza 

Všetky reklamy, analyzované v prvej časti štúdie z roku 1998 boli 

zamerané na propagovame výrobkov, ktoré v našich kultúrno

spoločenských podmienkach, používajú väčšinou ženy. Prevažne ženy 

v domácnosti varia - (hrniec POKY, bujón KNOR), umývajú riad -

(saponát JAR), perú- (prášok TIX), upratujú- (elektrostatická prachovka), 

resp. farbia si vlasy- (farba Palette Color). Napriek tomu, vo všetkých 

reklamách predstavovali odborníkov na danú činnosť muži. Alebo 

vystupovali v reklamách ako ich aktéri, alebo túto úlohu plnili 

prostredníctvom komentovania toho, čo sa v reklame dialo. Svojou 

autoritou pre divákov potvrdzovali, odobrovali kúpu a používanie 

propagovaného výrobku. Vo všetkých analyzovaných reklamách boli 

v dominantnej pozícň - ako zdroj informácií, ako riešitelia problémov, ako 

inovátori. Ženy boli naopak v pozícň submisívnej - nesamostatné, závislé, 

bezradné, spoliehajúce sa na ich rady a pomoc. Propagované výrobky 

používali. Práve v tom možno sledovať očitý paradox - produkty sú určené 

ženám, napriek tomu, ich majú pod kontrolou muži. Manipulujú nimi, 

komentujú ich úžitkové vlastnosti, doporučujú jedny, odmietajú iné -

disponujú rozhodovacou mocou. 

V analyzovaných reklamách môžeme teda identifikovať VIacero 

prostriedkov, ktorými sa jednotlivé roly stereotypizovali: 

l. vo výbere narátora - komentátora reklamy 

- vo všetkých analyzovaných reklamách plnil túto funkciu muž. 

2. na úrovni interakcie 

- žena sa stretávala s problémom, problém však neartikulovala, 

definovanie problému bolo prenechané mužskej postave 

otázky kládla v priebehu komunikácie žena, muž jej ich 

zodpovedal 

- reklamu uzatváral muž - ten formuloval riešenie, resp. oznámil 

značku propagovaného výrobku 
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- mužské správanie bolo inštrumentálne, správanie žien prevažne 

expresívne 

muž poskytoval racionálne, vedecké argumenty, žena ich 

akceptovala 

3. vo výbere subjektu reklamy 

- komunikácia s divákom prebiehala prostredníctvom mužskej 

postavy, ženská postava komunikovala s mužskou postavou 

- mužská postava sa objavovala na obrazovke častejšie 

v detailných záberoch, ženy boli skôr súčasťou prostredia, 

v rámci ktorého interakcia prebiehala 

4. v "imidži" mužských a ženských postáv 

- muži boli oblečení ako profesionáli, odborníci resp. boli 

oblečení ležérne, uvoľnene 

- ženy boli starostlivo upravené aj v situáciách, kde ich oblečenie 

nekorešpondovalo s činnosť ou, ktorú vykonávali 

- mužské postavy boli v pozícii s vyšším statusom než postavy 

ženské 

Porovnaním reklám z roku z roku 1998 so vzorkou reklám z roku 

2006 musíme konštatovať, že hoci určitá stereotypizácia v zobrazení žien 

stále pretrváva, identifikovali sme výrazný posun, zmenu v zobrazovaní 

mužsko-ženských obrazov a spôsobov, akými je feminita konštruovaná: 

l. širšia variabilita rolí žien: roly žien nie sú unift.kované v tak 

vysokej miere - spektrum činností, ktoré v reklamách 

vykonávajú je omnoho pestrejšie - vystupujú tak v rolách 

gazdiniek (Navždy Persil) ako i v rolách expertiek, odborníčok 

(Pur - laboratórium, Ariel - pôrodnica) 

2. ženy vystupujú aj ako subjekty reklám: 

sú aktívnejšie, sebapresadzujúcejšie sa (JAR- kto je na rade) 

sú zobrazené ako inovátorky, prinášajú nové nápady, nové 

riešenia (Vitana - varí otec) 
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- nielen poskytujú a dávajú (lásku, starostlivosť, opateru, 

rozkoš), ale sa pôžitkov aktívne zmocňujú (Palette Co l or XXL) 

3. narátormi reklám nie sú bezvýhradne muži - táto funkcia je 

u časti reklám zverená ženám 

4. inštrumentálne vs expresívne správanie me Je natoľko 

polarizované - aj ženy sa správajú účelne, objektami 

manipulujú, posúvajú dej reklamy, smerujú k cieľu 

5. muži sú zobrazení v činnostiach, ktoré tradične prislúchali 

ženám- varia, starajú sa o deti (Vitana- varí otec, JAR- kto je 

na rade) 

6. rozdelenie domácich prác a starostlivosť o deti sú zobrazené 

flexibilnejšie, muži na nich participujú (Persil, Vitana - varí 

otec, JAR- kto je na rade) 

7. ženy v časti reklám spoliehajú na autoritu muža, hľadajú v ňom 

pomoc, radu (Palette Color - žiarivé farby), zároveň sa ale 

odvolávajú na autoritu ženy (Persil, kde túto rolu hraje matka) 

8. v reklame Palette Color XXL je dokonca možné hovoriť 

o cielenom zmazávaní mužsko-ženských diferencií , či dokonca 

o výmene rolí a zobrazení mužskej submisivity 

Takže zatiaľ čo prvá fáza skúmania reklám z roku 1998 je charakteristická 

tradičným obrazom žien a mužov, druhá fáza sa vyznačuje prelínaním 

prvkov tradičného obrazu ženy s omnoho flexibilnejším zobrazením 

rolového správania. Môžeme identifikovať 4 modely konštruovania 

feminity v týchto reklamách: 

l. Tradičný obraz ženy - žena ako objekt reklamy, spoliehajúca sa 

na muža, žena - gazdinka vykonávajúca domáce práce 

2. Žena v roly profesionálky a expertky - táto rola je ale stále 

problematická - žena je síce statusovo umiestnená vysoko, jej 

status je ale deklasovaný konkrétnym obsahom - vykonáva 

činnosti neprislúchajúce jej postaveniu (Ariel - pôrodnica) 



101 

alebo je naďalej asociovaná s femínnymi atribútmi-jemnosťou, 

fragilitou (PUR -laboratórium) 

3. Žena ako rovnocenná partnerka muža (JAR- kto je na rade, 

Vitana - varí otec) 

4. Žena ignorujúca, popierajúca mužsko-ženské modely správania, 

žena agresívna a dominantná (Palette Color XXL) 

5. Diskusia 

Skôr než začneme uvažovať nad potenciálnym vplyvom 

televíznych reklám na gender roly, je potrebné sa zamyslieť nad súčasným 

postavením žien v našej spoločnosti. 

Situácia nielen slovenských a českých žien, ale žien z krajín celého 

bývalého východného bloku, nie je identická so situáciou žien zo západnej 

Európy, resp. zo zámoria. Tieto špecifiká zjavne nedocenili západné 

feministky, prichádzajúce do našich končín agitovať za práva a uvedomenie 

žien. Narazili preto na tvrdý odpor a odmietanie zo strany nielen mužov, 

ale i samotných žien. Kým ženy na západe museli roky tvrdo bojovať za 

svoj vstup do zamestnania, slovenské ženy sa s týmto problémom nikdy 

nepotýkali. V popredí nestojí problém vylúčenia žien z verejnej sféry. Vo 

verejnej sfére sa ženy uplatňovali a uplatňujú. Následkom bývalého režimu 

a jeho požiadavky úplnej zamestnanosti, týkajúcej sa rovnako mužov ako aj 

žien, slovenské ženy zväčša neriešia dilemu - práca versus rodina, ako ženy 

v západných krajinách. Problémom sa skôr stáva otázka, ako stihnúť 

oboje. Zodpovednosť za deti a za domácnosť je v našich podmienkach 

stále považovaná za výlučne "ženskú záležitosť." Zmenu uvažovania 

v tomto smere: zapojenie mužov do domácich prác a do výchovy detí, 

neprenechávanie celej starostlivosti na pleciach žien, považujeme za 

kľúčový moment pozitívnej zmeny. Žiaľ, musíme konštatovať, že 
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v analyzovaných reklamách práve tento prvok chýba. Žena je zobrazovaná 

ako "pracant", ktorý s úsmevom na tvári, bez reptania vykonáva všetky 

domáce práce sama. Takéto sú očakávania, kladené na osobu ženského 

pohlavia, vychádzajúc z analyzovanej vzorky. Gender rola ženy sa v nich 

spája s trpezlivou, mravenčou prácou. 

Naša situácia je teda charakteristická prelínaním sa prvkov 

progresu a tradičného myslenia. Na jednej strane vysoká zamestnanosť 

žien, na druhej strane, v privátnej sfére, stále pretrvávajúci tradičný model 

so striktnou delbou práce a defmovaním rolí. Ženy sú tak konfrontované 

s "dvojitým bremenom", sú nútené zosúlaďovať rolu zamestnanej ženy

profesionálky a rolu matky resp. manželky, čiže "udržiavatel'ky rodinného 

kozuba". Dôsledkom je akútny nedostatok voľného času žien, ich 

vyčerpanosť, prepracovanosť, fl-uslrácia z neschopnosti stíhať oboje tak 

kvalitne ako by si želali, resp. rezignácia na jednu z rol a následná frustrácia 

z nenaplnených ambícií. Tento interrolový konflikt a rolové preťaženie 

žien je preto, domnievame sa, ústredným problémom, stojacim pred 

ženami v našej spoločnosti. 

Minulý režim poskytoval zamestnaným ženám, ich rodinám rôzne 

formy takmer bezplatnej starostlivosti o deti - materské škôlky, jasle, letné 

tábory, ktoré možno neboli vždy najkvalitnejšie, ale boli. V súčasnosti tieto 

"vymoženosti socializmu" neexistujú, alebo sú tak drahé, že si ich mnohé 

rodiny nemôžu dovoliť. Tým sa dostávame k ďalšiemu aspektu problému. 

V súčasnosti nie sú ženy tlačené do roly socialistickej pracovníčky, 

nesleduje sa plná zamestnanosť, mnohé ženy by iste preferovali zostať 

doma. Finančné dôvody ich však nútia vstúpiť do zamestnania a prispievať 

k rodinnému rozpočtu. 

To je však len jedna strana mmce. Ako dokladujú viaceré 

sociologické výskumy (pozri Bútorová a kol., 1996; Furjelová, Trnavská, 

Adamová, 1996), ženy chcú pracovať, aj keď k tomu nie sú nútené 

ekonomickými dôvodmi. Hlavne pre mladšie, vysokoškolsky vzdelané 

ženy je zamestnanie dôležitým aspektom ich sebarealizácie a rola 
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profesionálky dôležitou súčasťou ich osobnej identity. Z výskumu 

Furjelovej (ibid) vyplýva, že až 96% z opýtaných vysokoškoláčok 

nepripúšťa inú alternatívu, než životnú dráhu vyplnenú troma rolami -

manželky, matky a profesionálky v zamestnaní. 57% opýtaných vnímalo 

pojem emancipácie kladne. U týchto mladých žien je zároveň badať určitý 

posun v defmovaní rodových rol. Rodina u opýtaných respondentiek je 

rodinou bez dominancie jedného z členov a bez striktnej deľby domácich 

prác a povinností. Rovnako, uvádza Bútorová (ibid), sú i mladí vzdelaní 

muži oveľa flexibilnejší v deľbe domácich prác a ochotnejší na nich 

participovať. 

Fmjelová (ibid) ďalej uvádza, že v predstavách o ideálnej žene boli 

najviac zastúpené sebapresadzujúce sa vlastnosti. Zároveň však 24% 

respondentiek sa vyslovilo za emancipáciu žien len vo verejnej sfére, 

v súkromnej oblasti však nepripúšťalo zmeny takého veľkého rozsahu, 

preferovalo tradičné usporiadanie. Výskumná vzorka sa týkala len 

vysokoškoláčok, ktorých priemerný vek bol 21 rokov, teda žien, ktoré 

zväčša nemali skúsenosti z reálneho fungovania ich vlastných rodín. Dá sa 

preto očakávať, že ich predstavy zostanú predstavami a žitá realita bude 

odlišná. 

Problém preto treba vidieť v dvoch rovinách - postavenie žien vo 

verejnej sfére a postavenie žien v sfére privátnej, v rodine. 

Do verejnej sféry, ako sme spomínali, ženy prístup majú. Hoci aj 

táto oblasť nie je bezproblémová. Stačí spomenúť nízku účasť žien 

v politike, v politickom rozhodovaní, nižšie zárobky žien ako mužov na 

identických pracovných miestach, málo žien v riadiacich pozíciách resp. 

ich ťažší kariérový postup. Diskriminácia žien na trhu práce- pri uchádzaní 

sa o zamestnanie, kde sú ženy ako kandidátky mnohokrát a priori vylúčené, 

z dôvodu nechuti zamestnávateľa prijať ženu, k vôli možnosti JeJ 

tehotenstva resp. úlohy matky. Stačí si prelistovať pracovné inzeráty. 
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V privátnej sfére sa od žien, napriek tomu, že sú zamestnané 

rovnako ako muži, stále očakáva, že hlavná zodpovednosť za chod 

domácnosti a starostlivosť o deti bude na jej pleciach. 

Je zjavné, že problém postavenia žien nie je ani jednoduchý, ani 

jednodimenzionálny. Otázky typu: prečo sú interrolovým konfliktom 

takmer výlučne postihované iba ženy, hoci rodičom je rovnako aj otec, aký 

trend možno očakávať v budúcnosti, aké existujú možnosti jeho zmiernenia, 

by nemali byť naďalej ignorované. Riešiť by sa mali jednak na úrovni 

sociálnej politiky, v zmenách legislatívy, zmena však musí nastať aj 

v postojoch, v myslení ľudí, v ich očakávaniach spojených s gender rolami, 

a to rovnako u mužov ako aj u žien. 

Práve na tejto úrovni vidíme možnosť vplyvu masoveJ 

komunikácie, hlavne televízie, prostredníctvom prezentovaných modelov a 

vzorov rolového správania. Ťažko si možno predstaviť zmeny v myslení 

mužov a žien v otázkach rovnocenného angažovania sa oboch pohlaví vo 

verejnom živote a v domácnosti, ak je širokej verejnosti denno-denne 

predkladaný nesymetrický model správania. Ak sa vytvára druh schémy, 

v ktorom žena predstavuje inferiomú bytosť, pracovitú a pracujúcu, 

servilnú k mužom. 

Náš výber nechápeme ako reprezentatívnu vzorku slovenských 

a českých televíznych reklám. Reklamy boli vyberané tak, aby bolo možné 

prostredníctvom nich zdokumentovať problémy, rozoberané v teoretickej 

časti. Domnievame sa, že v reklamách došlo k výraznému posunu, a že 

tento posun vynútený potrebou marketérov a tvorcov reklám obracať sa 

k cieľovému publiku- k ženám iným, novým spôsobom, signalizuje zmeny 

v spoločnosti, zmeny v gender rolách, aj keď zatiaľ generovaný len 

zákonmi trhu, cieľom predať viac produktov. 

Na objektívne zhodnotenie stavu reklám v slovenských a českých 

elektronických médiách by bolo určite potrebné vykonať kvantitatívnu 

obsahovú analýzu, čo môže byť námetom pre ďalšiu prácu na tomto poli. 
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Náš výskum chápeme skôr ako ilustráciu. Jeho cieľom bolo 

poukázať a "zviditeľnit"' niektoré fakty. Senzitívnejšie vnímať spôsoby 

interakcie, verbálnej a neverbálnej komunikácie, rozdelenie úloh medzi 

mužov a ženy, ktorým bežný divák pri sledovaní reklám nevenuje vedomú 

pozornosť. Napriek tomu však na diváka pôsobia a ovplyvňujú jeho 

videnie sveta, jeho sebaobraz, gender rolu vlastnú aj rolu opačného 

pohlavia a očakávania s nimi spojené. 

Možno namietnuť, že televízne reklamy sú vnímané s rezervou a 

pre súdneho človeka nepredstavujú spoľahlivý zdroj informácii o mužsko

ženských vzťahoch. Isteže. Faktom však zostáva to, že pri reklame je 

dôležitým činiteľ om hlavne kvantita, neustále opakovanie a pripomínanie 

tých istých obrazov, tých istých asociačných spojení. Toto učenie sa z 

reklám, sa prirodzene netýka len propagovaného výrobku. Zároveň do nás 

preniká celý interakčný model. Navyše, divákmi reklám sú aj deti, ktoré 

oveľa citlivejšie a menej výberovo vnímajú predkladané obrazy. Z týchto 

dôvodov sa domnievame, že je dôležité sa zaoberať tým, čo tvorcovia 

reklám do nich zakomponujú a aký potenciálny dlhodobý vplyv by mohli 

mať ich reklamy na divákov. Skúmanie vplyvu stereotypných resp. 

nestereotypných reklám na chápanie gender rolí u respondentov, by bolo 

preto zaujímavým námetom pre ďalší výskum. Rovnako zaujímavé by 

bolo, otestovať účinok stereotypných versus nestereotypných reklám na 

nákupné správanie spotrebiteľa. 
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Záver 

V našej práci sme sa venovali u nás pomerne neznámej a málo 

frekventovanej problematike. Feminizmu a feministickému pohľadu na svet 

sa v našich kultúrnych podmienkach zatiaľ príliš nedari. Slovo feminizmus 

je vnímané s odporom, vyvoláva často prejavy hostility a agresie alebo je 

námetom na mnohokrát nemiestne vtipkovanie. 

Domnievame sa, že príčinou takéhoto stavu je aj neinformovanosť 

laickej verejnosti - čo feminizmus znamená a ako je v súčasnosti vo 

vyspelých krajinách chápaný. Naša práca by preto chcela svojou troškou 

prispieť k osvetleniu tohoto, v mnohých krajinách dávno etablovaného 

smeru skúmania - "gender studies." Z tohto dôvodu sme sa dosť podrobne 

teoreticky venovali ozrejmeniu základných pojmov, s ktorými feministická 

psychológia resp. filozofia pracuje. 

Rovnako časť venovaná problematike médií me Je tradičnou 

náplňou štúdia psychológie. Nazdávame sa preto, že oba okruhy 

spracovaných problémov budú pre čitateľa zaujímavým prínosom a 

podnietia jeho záujem o tieto otázky. 

Sme si vedomí toho, že naša práca môže vzbudiť nevôľu a 

odmietanie. Napriek tomu sme presvedčení, že kultúrny človek by mal byť 

schopný vypočuť a hlavne diskutovať aj myšlienky, ktoré sa nezhodujú 

s jeho názorom. A o to nám našou prácou šlo - podnietiť diskusiu, 

vytvoriť priestor pre konfrontáciu rôznych uhlov pohľadu. 
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