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Abstrakt 

Gender a s ním spojené stereotypy či předsudky jsou hojně diskutovaným 

společenským tématem i předmětem odborného výzkumu.  Přestože je evidentní, že se 

prezentace maskulinního a femininního genderu v médiích mění, stále v zobrazování 

mužských a ženských rolí převládají stereotypy. Role médií v genderové socializaci 

zůstává neoddiskutovatelná. 

Televizní reklamu považuji za typický příklad mediálního formátu, který je v 

představování maskulinního a femininního genderu stereotypní. Ve své diplomové práci 

se zaměřuji na televizní reklamu na automobily a tuto domněnku podrobuji detailnímu 

zkoumání. Zároveň tím navazuji na svou bakalářskou práci, v níž jsem se zabývala 

genderovými stereotypy v dětských televizních reklamách.  

V rámci teoretických východisek se soustředím na obecné představení 

biologických a sociologických pohledů na gender, vývoj genderu a genderovou 

socializaci. Stručně také představuji teorii v oblasti médií a televizní reklamy.   

Metodologická část vysvětluje důvody výběru výzkumné metody a vytváří 

rámec a pravidla selekce a analýzy televizních reklam. S pomocí obsahové analýzy pak 

zkoumám 54 unikátních spotů propagujících automobily. Analyzuji celkem 24 

proměnných u tří kódovacích jednotek – samotné reklamy, inzerovaného automobilu 

(automobilů) a postav vystupujících v reklamě.  

V závěrečném shrnutí porovnávám svůj výzkum s výsledky nejdůležitějších a 

pro mě inspirativních studií genderových stereotypů v televizní reklamě.   

 

 

 

 



   

Abstract 

Gender stereotypes and the prejudices associated with them are a frequently 

discussed issue in the society as well as in the academic world. Even though there is 

certain evidence of the changes in the media presentation of masculine and feminine 

roles, the stereotypical illustration of men and women still persists and the media have a 

significant impact on gender socialisation (Renzetti, Curran, 2003). 

TV advertising is a typical example of a media format presenting masculine and 

feminine genders unequally. This thesis examines this assumption focusing on the TV 

advertising of cars. I also follow-up on my bachelor thesis in which I dealt with the 

gender stereotypes in the TV advertising for children.  

In the research background and theory I concentrate on the general 

understanding of the biological and social views of gender, gender development and 

gender socialisation. I also provide a short introduction to the media as well as TV 

advertising theory.  

The methodological part explains the reasons for the usage of the selected 

research method and forms guidelines for the data analysis. 54 unique advertisements 

were analysed using quantitative content analysis which examined 24 variables 

associated with the three main categories: the advertising itself, the promoted car(s) and 

the participating characters. 

In the final summary I compare the results of my research with the most 

important studies on the issue of gender stereotypes in TV advertising. 
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Úvod 

Pro svou diplomovou práci jsem si jako téma zvolila „Genderové stereotypy 

v televizních reklamách na automobily“.   

Gender a stereotypy či předsudky s ním spojené jsou poměrně často 

diskutovaným tématem ve společnosti i objektem výzkumu. Přes doložitelné změny 

v zobrazování maskulinity a feminity v médiích (coby důsledku společenských změn a 

zrovnoprávňování mužů a žen napříč různými společenskými aktivitami) v médiích 

stále přetrvávají, nebo jsou dokonce podporovány stereotypy v zobrazování mužů a žen. 

Média mají navíc významný vliv na genderovou socializaci (viz Renzetti, Curran, 

2005). 

Jako typický příklad mediálního formátu, který zobrazuje muže a ženy 

stereotypně a díky své délce zjednodušeně, vnímám televizní reklamy. Tento svůj 

předpoklad jsem se rozhodla prozkoumat a zaměřila jsem svůj pohled na gender na 

reklamy propagující automobily. Věnuji pozornost televizním reklamám na automobily 

s vědomím toho, že automobil je často asociován s mužským genderem, přestože v 

rozhodování o jeho pořízení i v jeho samotném užívání je role žen podstatná.  

Tématikou genderu jsem se zabývala již při svém bakalářském studiu na Fakultě 

humanitních studií Univerzity Karlovy. O jeho teoretický rozbor a samostatný výzkum 

jsem se pokusila v rámci své bakalářské práce na téma „Genderové stereotypy 

v dětských televizních reklamách“, kdy jsem za pomoci kvantitativní obsahové analýzy 

zkoumala četnost výskytu, role a projevy postav vystupujících v televizních reklamách 

vysílaných při pořadech zaměřených na dětské diváky. Známou oblastí jsou tedy pro mě 

i média, resp. konkrétně televizní reklamy.  

Televizní reklama, jak vyplývá z dosavadních výzkumů, má významný na 

socializaci jedince a vnímání a posuzování genderu a genderových rolí. Dřívější 

výzkumy potvrdily větší či menší míru genderových stereotypů užívaných v TV 

reklamách. Zaměřením své práce na oblast reklamy na automobily se pokouším 

poodkrýt možné stereotypy v zobrazování maskulinity a feminity u produktů, jejichž 

podpora tvoří významnou část reklamních investic a času stráveného sledováním 

televize. 

Výzkum věnující se konkrétně televizním reklamám se zaměřením na 

stereotypní zobrazování genderu je poměrně omezený a hodlám tedy přispět k jeho 

prohloubení a rozšíření. Jednou z podstatných inspirací a základních publikací v českém 
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prostředí je pro mě práce Genderové stereotypy v reklamních textech od Olgy 

Komárkové (2006). Pro teoretický vstup do médií jsou pro mě stěžejními publikacemi 

knihy Média a společnost (Jirák, Köpplová, 2007) a  Úvod do teorie masové 

komunikace (McQuail, 2009). Pro popis převládajících stereotypů a předsudků ve 

vztahu k genderu mi bude významným zdrojem také kniha O povaze předsudků 

(Allport, 2004).  

Jako výzkumný soubor jsem si zvolila reklamy vysílané v období měsíců říjen a 

listopad roku 2012 na celoplošných komerčních televizních stanicích TV NOVA a 

Prima Family. Jde o komerční stanice s největší sledovaností na trhu a tudíž i 

potenciálem působit na tvorbu stereotypů v rámci genderové socializace.   

Ve své práci se budu nejprve soustředit na ukotvení tématu do teoretického 

rámce a vysvětlím pojmy klíčové pro analytickou část. Budu se věnovat teorii genderu 

(co vlastně gender je a jak se odlišuje od biologického pohlaví, jak se rodí a vyvíjí náš 

vlastní gender), problematice genderové socializace a tvorbě vnímání maskulinity a 

feminity, stereotypů a jejich vlivu na naši roli a chování ve společnosti a vlivu médií a 

specificky televizní reklamy na vnímání genderu a genderovou socializaci.  

Poté vysvětlím důvody pro volbu konkrétní metodologie výzkumu stereotypního 

zobrazování v televizních reklamách na automobily. S ohledem na teoretická 

východiska si stanovím výzkumné otázky, které budou hledat odpovědi na možný 

výskyt a formu stereotypního zobrazování maskulinity a feminity v televizních 

reklamách. Podstatným teoretickým zdrojem pro volbu správného metodologického 

přístupu je pro mě publikace Metody výzkumů médií (Trampota, Vojtěchovská, 2010).  

V samotné výzkumné části podrobím kvantitativní obsahové analýze výběrový 

vzorek. Budu analyzovat jak samotné parametry spotů, tak inzerované produkty a 

postavy vystupující v reklamách. Původně plánovanou sémiotickou analýzu spotů jsem 

vzhledem k obsažnosti kvantitativní obsahové analýzy a po dohodě s vedoucím práce 

při analýze spotů nevyužila.  

Na závěr poskytnu shrnutí výsledků analýzy a představím závěry, které 

porovnají výsledky analýzy s výzkumnými otázkami a zasadí je do teoretického rámce. 

Ve své diplomové práci chci tedy jednak navázat na svůj předchozí projekt a 

rozšířit analýzu genderu v TV reklamě i na produkty určené vyloženě pro dospělé 

diváky, resp. uživatele a jednak přispět k současnému výzkumu na téma genderu, médií 

a socializace. Kombinace genderové stereotypizace a médií je pro mě osobně velmi 

zajímavá a ráda bych se jejímu studiu a výzkumu věnovala i v budoucnu. 
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1. Úvod do problematiky genderu 

Již velmi malé děti jsou schopny rozlišit, zda si na pískovišti vedle nich hraje 

holčička, nebo chlapeček. Postupně poznávají, že holčičky si většinou hrají s panenkami 

a chlapečci s autíčky. Později nám kolonka žena/muž na prvním místě v jakémkoliv 

formuláři připadne přirozená, automatická. Že to ale nemusí být s „pohlavím“ tak 

jednoznačné, rozeberu v této kapitole. 

1.1 Gender versus pohlaví  

Slovo gender je v poslední době hodně frekventované. Nejčastěji se do češtiny 

překládá jako rod nebo pohlaví. Jak  ale uvádí kniha ABC Feminismu (Valdrová, 2004), 

pojem pohlaví zahrnuje spíše fyzické rozdíly mezi mužem a ženou. Termín gender je 

označením pro rozdíly psychologické, sociální, historické i kulturní. Valdrová dále 

vysvětluje, že na rozdíl od fyzických odlišností muže a ženy, které jsou po staletí stejné, 

se společenské role mužů a žen vyvíjí v čase a s ohledem na odlišnosti kultur. Gender je 

tedy velmi proměnlivý.  

To, zda někoho na ulici identifikujeme jako muže nebo ženu, je tedy výsledek 

skutečnosti, jak na nás zapůsobil jeho gender. Jeho pohlaví totiž nevidíme, zůstává nám 

ukryté. „Jinými slovy, lidské pohlaví jako biologická danost (bytí mužem či ženou) tu 

slouží jako základ, na němž lidé konstruují společenskou kategorii zvanou gender 

(maskulinitu či feminitu).“
 1 

 

Každá společnost si dále vytváří své předpoklady, jak by se měla chovat správná 

žena a správný muž. Takovéto vzorce jsou často velmi rozdílné, někdy až protikladné. 

Pavlík (2007) doplňuje, že existuje kulturně-sociální koncept, kde je společnost 

rozdělena na dvě skupiny -  ženy a muže, které jsou protikladně a hierarchicky 

rozděleny. Maskulinita (mužské charakteristiky) má význam k feminitě (ženské 

charakteristiky), pouze ve vzájemném vztahu, respektive protikladu (Pavlík, 2006). 

Maskulinní a femininní prvky mohou být ale zcela nezávislé na biologickém pohlaví. 

„Gender je podíl maskulinity a feminity u dané osoby a je zřejmé, že u mnoha lidí jsou 

přítomny obě tyto kvality.“
2
 

                                                 
1
 RENZETTI, Claire M. a Daniel J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. 

Str. 44. 
2
 OAKLEY, Ann. Pohlaví, gender a společnost. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. Str. 122. 
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1.2 Gender jako sociální konstrukt 

Gender je sociální konstrukt a jako takový je „materializován prostřednictvím 

lidské aktivity, práce“ (Pavlík, 2006:10). Proto můžeme gender dále analyzovat na třech 

úrovních: identity, interakce a instituce. 

Genderovou identitu si vytváří každý z nás díky tomu, že si uvědomujeme, zda 

jsme žena či muž. Má na to vliv několik faktorů: kultura, ve které vyrůstáme, rodinné 

prostředí i náš jazyk. To vše bereme jako samozřejmé, přirozené. Díky 

dennodenní interakci s ostatními lidmi dochází k utváření našeho genderu (Kimmel, 

2000). Celý život se učíme od ostatních, co je maskulinní a co femininní. Stejně tak se 

náš gender vytváří v určité instituci, tedy v prostředí, které je nám blízké a kde trávíme 

hodně času. Patří sem například rodina, škola, práce. Zde všude jsou nám také 

prezentovány pozice a role, díky kterým si utváříme představu o maskulinitě a feminitě. 

Doma, ve škole i v práci můžeme vypozorovat odlišné přístupy k ženám a mužům 

respektive k dívkám a chlapcům (Pavlík, 2006).  

Genderová identita je pro nás určitou pomůckou, jak se máme ve společnosti 

chovat, a předkládá nám určitá pravidla. „Každá společnost svým členům předepisuje 

určité vlastnosti, způsoby chování a vzorce vzájemné interakce v závislosti na jejich 

pohlaví.“
3
 Víme tak, že muž by měl ženě otevřít dveře, vchází-li do místnosti a také, že 

by jí měl pozdravit první. Takovéto normy, které jsou souhrnně označovány jako 

pohlavně - genderový systém společnosti, se nacházejí ve společenských institucích, 

jako například politický systém, vzdělávání, rodina atd. Pohlavně-genderový systém je 

odlišný v každé kultuře i čase. Co se ale nemění a každý pohlavně-genderový systém to 

zahrnuje, jsou tři vzájemně provázané prvky: sociální konstrukce genderových kategorií 

na základě biologického pohlaví, dělba práce na základě pohlaví a společenská regulace 

sexuality (Rubin, 1975 a Thorne, 1982, citováno dle Renzetti, Curran, 2003:21). 

Jak dále uvádí Ann Oakleyová „(G)enderová identita (cítit se jako muž, nebo 

jako žena) je základní dominantou genderové role (žít jako muž, nebo jako žena)“
4
. 

Pohlaví je biologická danost, kterou je možné dotvořit či změnit. Je tedy 

modelovatelnou součástí, která se mění díky identitě člověka. Biologické pohlaví 

genderovou identitu nemodeluje (Oakley, 2000).  

                                                 
3
 RENZETTI, Claire M. a Daniel J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. 

Str. 21. 
4
 OAKLEY, Ann. Pohlaví, gender a společnost. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. Str. 126. 
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1.3 Teorie genderu z pohledu sociologie 

Studiu genderu se věnuje hned několik oborů. Barbora Osvaldová ve své knize 

Česká média a feminismus (2004) zmiňuje filozofii, sociologii, etiku, náboženství, 

literární a umělecké kritiky, historii, politickou filozofii, lingvistiku a mediální vědu. 

Prezentaci genderu v médiích se budu věnovat později. Můžeme říci, že na studium 

genderu se můžeme dívat hned z několika perspektiv, jedná se tedy o  

multiparadigmatickou vědu. 

Renzetti a Curran (2003: 23-35) připomínají dva zásadní sociologické pohledy 

na gender: strukturální funkcionalismus a feministickou sociologii.  

Strukturálně – funkcionalistické paradigma prezentuje společnost jako stabilní 

spolek, který sdílí určitý společenský konsenzus (společné hodnoty, přesvědčení, 

očekávání). Strukturální funkcionalisté jsou toho názoru, že genderové role vznikly na 

základě biologických odlišností ženy a muže a poukazují na to, že po dlouhou dobu 

„byla ženská genderová role vymezována – a ženskou reprodukční rolí přímo 

diktována – jako role domácí“
5
. Naopak mužská role byla díky mužským biologickým 

danostem předpovězena k tomu, aby rodinu živila a chránila.  

Kritika této teorie, také známé jako teorie člověka-lovce, spočívá především 

v tom, že genderové rozdíly nejsou přirozené. Naopak jedná se o sociální konstrukt, 

který si v sobě každý z nás vytvořil. Navíc je doloženo, že rozdíly ve svalové hmotě u 

mužů a tedy jakémusi předurčení k náročnější fyzické práci oproti ženám, jsou ve 

skutečnosti minimální (Giddens, 1999). Naopak Murphy (2004) uvádí, že v naší 

společnosti jsou ženy schopny po fyzické i psychické stránce vykonávat většinu prací, i 

těch, které byly dříve určeny pouze mužům.  

Teorie feministické sociologie přistupuje naopak ke genderu jako ke kategorii 

utvářenou danou společností, která je výsledkem určité společenské a ekonomické 

struktury. Pro proces osvojování genderu ale připouští i biologickou predispozici. 

Upozorňuje ovšem, že přesnou hranici mezi biologickou daností a společenským 

konstruktem není možné vymezit, protože proces učení začíná již od narození. 

Poukazuje také na komplexní provázanost biologických a kulturních faktorů. Jedním 

z hlavních témat této teorie je to, jak se konkrétní společenské konstrukce genderu 

projevují v každodenním životě žen a mužů.  

                                                 
5
 RENZETTI, Claire M. a Daniel J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. 

Str. 25. 
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Feminističtí sociologové chápou výzkumnou povahu jako dualistickou, vidí v ní 

jak objektivní, tak i subjektivní rozměr. Právě kvůli zaujímání empatického postoje vůči 

svým subjektům pozorování, jsou často feminističtí badatelé kritizování za 

subjektivismus. 

Důležitým krokem ke zrodu feministického hnutí byl vznik skupinového 

vědomí, tedy uvědomění si, že problémy, se kterými se lidé potýkají, nejsou pouze 

jejich osobní problémy, ale že je sdílí i lidé jim podobní (Renzetti a Curran, 2003). 

Následně pak mohou dojít i ke kolektivní akci, jejímž cílem je prosadit určité změny, 

které dají vzniku sociálnímu hnutí. Právě kolektivní usilování o sociální zrovnoprávnění 

žen a mužů se označuje jako feministické či ženské hnutí. 

1.4 Gender a feminismus  

Pojmy gender a feminismus se velmi často zaměňují, proto je potřeba si termín 

feminismus vymezit. Feminismus je dle www.feminismus.cz (2013) „název pro 

komplex ideologií, sociálních teorií a politických hnutí, jejichž cílem je výzkum a 

potírání jevů, které lze považovat za projevy a součást utlačování žen, jako sociální 

skupiny“
6
.  

Linda Sokáčová v knize ABC feminismu (Valdrová, 2004) upozorňuje, že 

dnešní společnost si často pod pojmem feminismus představuje pouze hnutí za 

emancipaci žen. Feminismus by se totiž neměl používat pouze v jednotném čísle, měli 

bychom správně mluvit o feminismech. Také tvrzení, že se jedná pouze o hnutí ženské, 

je mylné, protože se do něj již v historii zapojila řada mužů (v českém prostředí např. V. 

Náprstek či T.G.Masaryk).  

S termínem feminismus se setkáváme v 18. století (do té doby byl nazýván 

„ženské hnutí“), ale s pojmem gender až v poslední třetině 60. let 20. století v 

angloamerické feministické literatuře. Postupem času se začal tento termín objevovat i 

v jiných oborech (Komárková, 2006). Se zavedením pojmu gender se naboural 

biologický determinismus, „tedy vysvětlování rozdílů ve společenském postavení, 

v sociálních rolích a chování mužů a žen výlučně na základě indicií biologických“
7
. Jak 

ale probíhal celý tento dlouhý proces od zrození nespokojenosti s nerovnoprávností u 

žen až k  hnutí feminismu/ů jak ho známe dnes? 

                                                 
6
 Slovníček pojmů. Feminismus.cz [online]. [cit. 2013-03-18]. Dostupné z: 

http://www.feminismus.cz/slovnicek.shtml#F 
7
 KOMÁRKOVÁ, Olga. Genderové stereotypy v reklamních textech. Praha: Filozofická fakulta 

Univerzity Karlovy, 2006. Str. 28. 

http://www.feminismus.cz/
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1.5 Historie feminismu  

Většina z nás si pod pojmem boj žen za svá práva představí středoškolské učivo, 

úsilí žen za rovné volební právo a sufražetky. Historie feminismu ovšem představuje 

daleko širší zásah než je výše jmenované. Feminismus dřívější i nynější upozorňoval na 

mnoho forem genderové nerovnosti (Renzetti, Curran, 2003). 

1.5.1 Období před první vlnou feminismu 

Ve většině pramenů k historii feminismu se zmiňují dvě základní období 

formující toto téma, a to: první vlna feminismu a druhá vlna feminismu. Gerda Lerner 

(citováno dle Renzetti, Curran, 2003) upozorňuje na fakt, že feministické myšlenky lze 

vypozorovat již ve středověku, kdy se díky kusým historickým dokumentům dochovaly 

protesty žen vůči patriarchálnímu útlaku. Jedná se ale o důkazy velmi strohé, a proto na 

jejich aktivity nemohly další ženy navazovat.  

Začátkem 18. století již můžeme pozorovat ucelenější volání žen po rovnosti 

přístupu ke vzdělání.  

1.5.2 První vlna feminismu (poslední třetina 18. století -1930) 

Mezi stěžejní nároky tohoto období se považovalo zakotvení základních 

politických, občanských a lidských práv v zákonech. Především tedy právo volební, 

přístup žen ke vzdělání a právo vlastnit majetek. Za vším byl ale jeden společný 

jmenovatel - svoboda. Moci o své osobě přemýšlet svobodně a také s ní tak nakládat. 

Později v 19. století se ženám dostávalo širšího vzdělání, ale uplatnění ve 

vyšších pozicích jim stále nebylo dopřáno. Jediná činnost, která jim byla kromě starosti 

o domácnost tolerována, byla filantropie (Renzetti, Curran, 2003). Ve Spojených státech 

amerických je rozvoj feministického hnutí spojen s abolicionismem
8
, který pomohl 

ženám z různých odlehlých míst navázat vzájemný kontakt a sjednotit se v boji za 

společný cíl. V Evropě došlo k velkému projevu emancipace během Francouzské 

revoluce
9
, kdy se v ženách probudil zájem o emancipaci. Velký podíl na tom měla 

především Olympe de Gouges, která napsala v roce 1791 Deklaraci práv ženy a 

občanky, kde volala po garanci rovných práv ženy ve všech oblastech života 

(www.feminismus.cz, 2013). Myšlenky vedoucích činitelů revoluce se ale s jejími 

                                                 
8
 Hnutí za zrušení otroctví v USA v první polovině 19. století.   

9
 Francouzská revoluce trvala v letech 1789 – 1799, kdy vládu absolutní monarchie nahradila vláda lidu a 

republikánství. 

http://www.feminismus.cz/
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představami neslučovaly, Olympe de Gouges byla v roce 1793 popravena. Následně 

došlo ještě k většímu omezení ženských práv. 

V tzv. první vlně feminismu dochází k mnoha důležitým událostem, především 

různým konferencím, které napomohly ke zviditelnění a politizaci feministického hnutí. 

Můžeme zde uvést například první sjezd bojovníků za zrušení otroctví, který se konal 

v Londýně v roce 1840, kde nemohly ženy nejenom veřejně vystoupit, ale musely také 

sedět oddělené závěsem od ostatních návštěvníků. To účastnice tak pobouřilo, že se 

rozhodly uspořádat vlastní setkání, které se věnovalo jak zrušení otroctví, tak i právům 

žen (Renzetti, Curran, 2003).  

Později v roce 1848 se ve státě New York shromáždilo asi 300 žen, které přijaly 

tzv. Deklaraci postojů. Deklarace měla podobu obecných prohlášení požadujících 

rovnost pohlaví a vymezujících se vůči odmítavým postojům k ustanovením, které ženy 

uvrhovaly do podřízeného postavení.  „(S)jezd v Seneca Falls vstoupil do dějin jako 

oficiální zahájení kampaně za volební právo žen.“
10

 

Jako další mezník ve vývoji feministického hnutí můžeme označit petici 1500 

žen, ta byla ženami předložena britskému parlamentu v roce 1866 (www.feminismus.cz, 

2013). Díky skutečnosti, že petice, ve které účastnice požadovaly hlasovací právo pro 

ženy, byla ignorována, založily Národní spolek pro hlasovací právo (National Society 

for Women´s Suffrage). Z tohoto hnutí pochází také známé označení „sufražetky“.  

Po skončení americké občanské války
11

 se pro americké feministické hnutí stal 

sjednocujícím prvkem boj za volební právo. Po skončení války se situace pro bojovnice 

o rovná práva žen a mužů ještě zhoršila. Nejenže právo volit bylo ženám upřeno, ale 

kongres navíc doplnil ústavu o novou diskriminační bariéru. Následně začaly vznikat 

různé vlastní organizace jako například Americká společnost pro volební právo žen 

(American Woman Suffrage Association – AWSA) či Národní společnost pro volební 

právo žen (Nationalo Woman Suffrage Association – NWSA). Do těchto společností 

nebyly ale ženy černošského původu vpouštěny, členky byly výhradně bělošského a 

středostavovského původu (Renzetti, Curran, 2003). Až díky první světové válce a 

mimo jiné i podpoře feministek prezidenta Wilsona získalo v roce 1920 26 milionů 

amerických žen volební právo. 

                                                 
10

 RENZETTI, Claire M. a Daniel J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 

2003. Str. 38. 
11

 Americká občanská válka, také nazývána jako válka Severu proti Jihu, se odehrávala v letech 1861-

1865. 

http://www.feminismus.cz/
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Nový Zéland byla první země, která zavedla volební právo žen, a to roku 1893. 

Od 20. let 20. století se volební právo pro ženy pomalu rozšiřuje i ve všech zemích 

Evropy. V některých zemích to však trvalo daleko déle: ve Švýcarsku do roku 1971, 

v Portugalsku až do roku 1976 (www.feminismus.cz, 2013). 

V Československu mohly ženy k volebním urnám v roce 1920. Mezi osobnosti, 

které se významně zastaly o prosazení politických a občanských práv žen řadíme 

M. D. Rettigovou, B. Němcovou, K. Světlou, S. Podlipskou, E. Krásnohorskou, 

T. G. Masaryka. Karolína Světlá spolu s Vojtěchem Náprstkem dali v roce 1865 

vzniknout Americkému klubu žen. Ten si kladl za úkol především vzdělávat své členy, 

předávat rady moderním hospodyňkám a podporovat dobročinnost. V roce 1902 byl 

založen Ženský klub český přední českou představitelkou feministického hnutí 

Františkou Plamínkovou. Po druhé světové válce v roce 1948 byl klub zavřen a některé 

jeho členky (mimo jiné Milada Horáková) zatčeny (www.feminismus.cz, 2013).  

1.5.3 Druhá vlna feminismu 

Určitou renesanci feminismu pozorujeme v 60. letech 20. století. Dochází 

k němu hned z několika důvodů. John F. Kennedy v roce 1961 ustanovil Prezidentský 

výbor pro otázky postavení žen, který se zajímal především o diskriminaci žen na 

pracovním trhu. Právě díky tomuto výboru vznikla Národní organizace žen (National 

Organization for Women – NOW, která se stala šablonou pro další vznikající 

feministické organizace (Renzetti, Curran, 2003).  

V roce 1963 vychází kniha Feminine Mystique od autorky Betty Friedan. Ta 

poukazuje na problém středoškolsky vzdělané bělošské ženy v domácnosti. Ženy v této 

době už totiž mohly studovat školy dle svého výběru, ale stále se jim nedostávalo 

uplatnění, na které by díky vzdělání mohly dosáhnout. Tato kniha se stala „odrazovým 

můstkem k úvahám o politice vztahů mezi pohlavími (sexual politics), tedy je zkoumání 

kořenů genderové nerovnosti nejen ve veřejné sféře, ale i v „soukromí“ našich kuchyní 

a ložnic. V intimních vztazích mezi muži a ženami“
12

. Díky této knize se také vryl do 

povědomí motiv „personal is political“, neboli osobní je politické, který odkazuje na 

práva žen v domácnosti. 

Ve Spojených státech amerických dochází k velkým hnutím za občanská práva 

černochů a studentským nepokojům (Giddens, 1999). Velké protesty a pochody 

                                                 
12

 RENZETTI, Claire M. a Daniel J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 

2003. Str. 44. 

http://www.feminismus.cz/
http://www.feminismus.cz/
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můžeme pozorovat spolu s hnutím hippies, jejichž hlavním programem byl boj proti 

buržoaznímu systému a také odmítání měšťanského modelu uzavřené rodiny. Následně 

došlo k vydělení ženského hnutí z hnutí hippies. Za hlavní výdobytky této éry 

považujeme větší kontrolu žen nad jejich vlastními těly. Dosáhly práva na potrat a 

přístupu k širšímu spektru profesí (Valdrová, 2004). 

Můžeme tedy říci, že druhá vlna feminismu přinesla nová témata, více se již 

zaměřovala na osobnost ženy jako takové (setkáváme se s tématy jako například 

mateřský feminismus, tedy co vlastně mateřství obsahuje). Do popředí se dostávají dvě 

roviny: kultura (ve smyslu socializace, instituce, jazyk atd.) a vůbec problém formování 

genderové identity. Tato doba byla také ve znamení nových výzkumů, které se týkaly 

žen a jejich potřeb, ale také mužů a rozdílností mezi pohlavími. 

Druhá vlna feminismu naše prostředí víceméně minula, protože se v ostatních 

zemích odehrávala právě v době, kdy u nás vládl komunistický režim a byla 

potlačována jak svoboda jedince, tak i možnost sdružování se (Valdrová, 2004).  

1.5.4 Současné teorie feminismu – třetí vlna feminismu? 

Vývoj feminismu zcela jistě nekončí druhou vlnou. Socioložka Judith Lorber 

v knize Muži, ženy a společnost (Renzetti, Curran, 2003: 48-49) rozlišuje 3 základní 

typy současné feministické teorie: genderově reformní feministickou teorii, 

feministickou teorii genderově motivovaného odporu a feministické teorie genderově 

motivované vzpoury. 

1. Teorie genderově reformní 

Do této kategorie patří směry, které podtrhují podobnost mužů a žen a chtějí 

docílit stejných možností pro obě pohlaví. Zahrnuje sem feminismus liberální, 

marxistický, socialistický a rozvojový. 

Liberální feminismus se vyznačuje právě bojem za rovnoprávnost mužů a žen a 

s tím spojené prolamování genderových stereotypů. Marxistický a socialistický 

feminismus pracuje především s ekonomickou nezávislostí ženy na muži. A konečně 

rozvojový feminismus se zaměřuje na ženy a jejich potřeby v hospodářsky rozvojových 

zemích. 

2. Teorie genderově motivovaného odporu 

Tato teorie tvrdí, že pouhé zajištění formálních práv pro ženy není řešením, 

neboť nerovnosti mezi ženami a muži jsou prorostlé dalekou hlouběji celou společností. 

Vyzývá tedy ženy k tomu, aby se zaktivizovaly a vymanily se z nadvlády mužů. Teorie 



   

 

13 

  

genderově motivovaného odporu dále dělí feminismus na: radikální, lesbický, 

psychoanalytický a standpoint („hlediskový“) feminismus. 

Radikální a lesbický feminismus vychází z předpokladu, že ženy jsou muži 

vykořisťovány, a to především sexuálně. Psychoanalytický feminismus se zakládá na 

psychoanalýze Sigmunda Freuda a jeho teorie odlišné genderové socializace (viz 

kapitola 3.2.1 Psychoanalytická teorie). Standpoint feminismus zkoumá život čistě ze 

ženského hlediska. 

3. Teorie genderově motivované vzpoury 

Směry, které se věnují vzájemným nerovnostem ve vztazích, které jsou založeny 

na genderu, rase, etnické příslušnosti, společenské třídě či sexuální orientaci. Sem 

autorka řadí feminismus multirasový, mužský, feminismus sociální konstrukce, 

postmoderní feminismus a queer theory.  Multirasový a mužský feminismus řeší 

diskriminaci ženy ve spojení s příslušností k určité společenské skupině. Feminismus 

sociální konstrukce je založen na konstruování reality a identit pomocí stereotypů. 

Postmoderní feminismus a queer theory vnímají pohlaví a gender jako společenskou 

hru, kde se upravují okolnosti podle toho, jak je to vhodné v dané situaci.  

Rozdělení dle Judith Lorber má určitě nedokonalosti, mezi které patří 

skutečnost, že kategorie, které vytvořila, jsou konstruovány pro ideální případy a že 

některá dělení se vzájemně překrývají. 

2. Stereotypní uvažování 

Se stereotypním uvažováním se každý z nás setkává dennodenně. Stereotypy 

nám pomáhají se zorientovat při soužití a interakci s ostatními lidmi. Díky nim 

zjednodušujeme nové vjemy a připodobňujeme je k již zažitým zkušenostem. 

Stereotypy právě pro své zjednodušení mohou být i nebezpečné (Jirák, 2005). Naučit se 

s nimi zacházet, poznat jejich kořeny, povahu, fungování a vůbec si uvědomovat jejich 

existenci je velmi náročné.  

2.1 Předsudek  

Již letmé zamyšlení nad slovem předsudek nám odhalí jeho skladbu a význam.  

Naznačuje nám, že hodnocení čehokoliv předem, před vlastní relací, není správný 

přístup. 

Význam slova předsudek si v historii prošel několika fázemi. Nejdříve ve 

starověku latinské substantivum prejudicium znamenalo úsudek (na základě dřívějších 
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podkladů), později v anglickém jazyce tento výraz dostal význam úsudku předčasného. 

Nyní, jak slovo předsudek známe, vysvětlujeme si ho spíše jako ukvapený a 

nepodložený úsudek (Allport, 2004). 

Dnes můžeme říci, že předsudek je určitý postoj vůči něčemu či někomu, který 

většinou není založen na pevných základech. Každý z nás se s předsudky určitě setkal a 

každý z nás k nim také tíhne. Allport (2004) říká, že k lidem a jejich myšlení patří 

neodmyslitelně mylná generalizace a nepřátelství a člověk tak k předsudkům tíhne.  

Díky tomu, že nespoléháme na již utvořená schémata, nezpracováváme stále jen 

nové informace, ale vyhodnocujeme, posuzujeme a následně zařazujeme do již 

vzniklých „škatulek“. Cena za tento zjednodušující proces je pak častá předpojatost 

(Atkinson R., Atkinson E., Smith, Bem, Nolem-Hoeksema, 1995).  

2.2 Předsudek a stereotyp 

Vztah předsudku a stereotypu je velmi diskutabilní téma a mnoho autorů na to 

pohlíží rozdílně. Někteří považují předsudek a stereotyp za jedno a totéž, jiní zase vidí 

mezi oběma termíny rozdíly. Někteří berou předsudek za složku stereotypu, jiní zase 

naopak. 

Allport (2004) například vidí hlavní rozdíl mezi předsudkem a stereotypem 

v tom, že na rozdíl od předsudku je stereotyp schopen se v čase měnit. Příkladem uvádí 

ruské vojáky, kteří byli během spojenectví se Spojenými státy americkými brány za 

statečné a vlastenecké muže. Po pár letech se obraz ruských vojáků změnil na kruté a 

agresivní muže (Allport, 2004). 

 „Protože jsou předsudky druhem postoje, zakládají sklon k negativnímu jednání 

vůči objektu předsudku, a protože jsou iracionální, jsou velmi odolné vůči změnám a 

rezistentní vůči racionální argumentaci“
13

.  

Pro moji práci je ale hlavní stereotyp, zvláště pak genderový stereotyp, proto 

budu používat tento pojem a v následujících řádcích bych ho ráda vysvětlila. 

2.3 Stereotyp 

Kdykoliv se v životě setkáme s něčím novým, srovnáváme  tyto nové situace s 

tím, co už jsme zažili, co známe. Pracujeme tedy s určitými schématy, která jsou 

výsledkem vnímání a myšlení, a to ve smyslu „mentálních reprezentací tříd lidí, 

                                                 
13

 NAKONEČNÝ, Milan a Pavel ZÁTKA. Encyklopedie obecné psychologie. 2., rozš. vyd., v Academii 

vyd. 1. Praha: Academia, 1997. Str. 179. 
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objektů, událostí nebo situací“
14
. Obecná schémata určitých společenských skupin pak 

můžeme nazývat stereotypy.  

Stereotyp (pozitivní i negativní) definujeme jako „příliš silné přesvědčení 

spojené s nějakou kategorií. Jeho funkce spočívá v tom, že má ospravedlnit (racionálně 

vysvětlit) naše chování a postoj vůči této kategorii“
15

. Zkrátka je to určitý 

zevšeobecňující názor o skupině nebo objektech, kdy naše mínění se na takovouto 

skupinu či objekty dívá skrz určité šablony, které nemají základ v prožité zkušenosti, ale 

jsou přebírány (Buryánek a kol., 2005). Stereotyp chápeme také jako tvrzení, které se 

opakuje. 

Sociolog Walter Lippmann poprvé použil termín stereotyp ve dvacátých letech 

minulého století. Definici v moderním slova smyslu pak uvedl v knize Public Opinion 

(1965), kde se vyjádřil ke stereotypům nejen ve vztahu k médiím, ale celkově 

v kontextu se sociálními vědami (Pickering, 2001). Také vyložil, proč a jak stereotypy 

používáme. Stereotypy popsal jako obrazy lidí a skutečností v našich hlavách (Pictures 

in our heads). Naše momentální chování pak nevychází z bezprostřední zkušenosti, ale 

právě z těchto zjednodušených obrazů. Lippmann také usuzuje, že tyto obrazy mohou 

být předávány mezi lidmi nebo jejich kulturou. Zdůrazňuje především vliv kultury. 

„V květnatém, bzučícím zmatku vnějšího světa rozeznáváme to, co nám definuje naše 

kultura a vnímáme to způsobem, jak nám to naše kultura stereotypně předkládá“
16

. 

Lippmann tvrdí, že stereotypy, které tvoříme, jsou v podstatě chybné. Kritizuje obě 

strany mince, jak jejich vytváření, tak i jejich obsahy. Oproti Allportovi a Lippmannovi 

tvrdí, že negativní stereotypy je velmi těžké změnit. 

Užití stereotypů může být zcela neškodné. Například považujeme za určitý 

stereotyp, že Němci jsou velmi precizní a technicky založení, což vůbec nejsou špatné 

vlastnosti. Velmi často se setkáváme ale se stereotypy, které mají naopak náboj 

negativní. Takovéto stereotypy pro nás představují mocenské vztahy, napětí a konflikty 

(Jirák, Köpplová, 2007). Můžeme pak mluvit o stereotypech na základě rasy, věku, 

národnosti, pohlaví atd. Stereotypy se neomezují pouze na určení zobecněných kategorií 

skupin lidí, ale současně zobecněné charakteristiky jednotlivým příslušníkům těchto 

                                                 
14

 ATKINSON, Rita L, Richard C ATKINSON, Edward E SMITH, Daryl J BEM a Susan NOLEN-

HOEKSEMA. Psychologie. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. Str. 717. 
15

 ALLPORT, Gordon Willard. O povaze předsudků. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2004. Str. 

215. 
16

 LIPPMANN, Walter. Public opinion. New Brunswick: Transaction, 1990. Str. 17. 

Překlad z originálu: „In the great blooming, buzzing confusion of the outer world we pick out what our 

culture has already defined for us, and we tend to perceive that which we have picked out in the form 

stereotyped for us by our culture.“ 
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skupin přisuzují.  Já se budu dále věnovat pro moji práci stěžejními – genderovými 

stereotypy.  

2.4 Genderové stereotypy 

Naše představy a očekávání, které se týkají genderu, jsou lidmi často přijímány 

jako obecně platné, jako „přirozené“, či dokonce správné. Genderové stereotypy jsou 

sdíleny nejen příslušníky daného pohlaví, ale i celou společností. „Genderové 

stereotypy jsou tedy zjednodušující popisy toho, jak má vypadat „maskulinní muž“ či 

„femininní žena““
17

. Takovéto stereotypy si pak lidé vysvětlují protikladně, tedy že muž 

nenese žádné známky femininního chování a žena maskulinního chování. 

Dozvídáme se tak, že typické vlastnosti pro ženu jsou: bezmocnost, empatie, 

milovnice dětí, náladovost či závislost. Naopak muži jsou: agresivní, bojovní, 

dominantní, nesnadno zranitelní a vyrovnaní (Karsten, 2006). 

Stereotypy týkající se genderu předem říkají, jak by měl správný člen dané 

společnosti vypadat a jak by se měl chovat. Jinak řečeno, snaží se muže a ženy udržet 

v určitých rolích. Někomu to vyhovuje, někomu zase ne a naopak je to pro něj 

překážkou vyjádřit svoji pravou identitu (Jarkovská, 2004). Stereotypy pak naznačují, 

jak bych já, jako žena, měla chodit oblékána, jak bych měla nosit ostříhané vlasy (žena 

ostříhána tzv. na ježka je spíše raritou než standardem), jak by měl vypadat můj 

partnerský život, pracovní život, mateřská role atd. Pokud některá z žen vybočí, najde si 

například mladšího partnera, než je ona sama, je to vnímáno jako určité „společenské 

pochybení“. 

S genderovými stereotypy se setkáváme už od narození a pronásledují nás celý 

život. Měli bychom se nad nimi zamýšlet, abychom nemuseli být sami se sebou 

nespokojeni, zda zapadáme do představy správného muže a ženy. Je také nutné myslet 

na to, aby společnost, ve které žijeme, nebyla k mužům či ženám diskriminační 

(Jarkovská, 2004). Jak uvádí Karsten (2006), v dnešní době můžeme pozorovat 

vyrovnávání genderových stereotypů a jako příklad uvádí fakt, že ženy se častěji 

objevují na vedoucích pozicích v politice, kultuře a hospodářství, než tomu bylo dříve. 

Mýtus přirozené nadřazenosti mužů nad ženami je již minulostí. Dnes již víme, 

že slouží k sociální nadřazenosti mužů ve společnosti (Murphy, 2004). „Kdyby muži 

byli opravdu tak přirozeně dominantní, tak by nepotřebovali tolik kulturních pomůcek, 

                                                 
17

 Deaux a Kite, 1987, citováno dle RENZETTI, Claire M. a Daniel J. CURRAN. Ženy, muži a 

společnost. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. Str. 20. 
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jakými jsou například tajné mužské společnosti, předvádění virility a agresivity a vůbec 

veškeré chování, které je možné shrnout pod výrazy „sexismus“ a „mužský 

šovinismus““
18

. 

Jak se ale genderové stereotypy liší v různých kulturách? Můžeme mluvit o 

některých genderových stereotypech, které by byly pro všechny kultury společné? 

„V různých společnostech nalézáme různé stereotypy maskulinity a feminity, nikde 

však neexistuje dokonalý opak našich kulturních vzorců. Edward T. Hall ve své knize o 

Íránu The Silent Language (Tichá řeč) popisuje silně patriarchální společnost, kde se 

nicméně od žen očekává praktičnost, chladnost a vypočítavost a od mužů naopak 

citlivost a intuice, poezie spíše než logika“
19
. Pojetí ženské a mužské osobnosti 

v různých společnostech je dáno tím, jak je v něm rozdílně vymezena ženská a mužská 

role. Existují například společnosti, ve kterých připadá fyzicky náročnější práce ženám. 

Jak se právě ve společnosti učíme genderu a jak dochází k předávání vzorců správného 

ženského a mužského chování rozeberu v následující kapitole.  

3. Genderová socializace  

Osobnost každého z nás se vyvíjí po celý život. Živočichové na nízkém 

evolučním stupni vývoje se dokážou sami o sebe postarat velmi brzy po narození, ale 

vyšší živočichové, tedy i lidé, se musí způsobu života naučit. Giddens (1999) definuje 

socializaci jako „sociální procesy, v jejichž průběhu si děti osvojují sociální normy a 

hodnoty a utvářejí si své vlastní „já“
20
“. Jde o postupný vývoj, kdy se z novorozence, 

absolutně odkázaného na péči matky, stane samostatný jedinec, který je schopen se sám 

o sebe postarat a dobře se orientuje ve své vlastní kultuře včetně jejich společenských 

norem a hodnot. Proces socializace je vlastně začleňování jedince do skupiny, 

společnosti (Jandourek, 2003). 

Nejvíce se člověk učí v raném dětství, učení a přizpůsobování se dané kultuře ale 

probíhá celý život. Každý z nás se v dospělosti dostává do situací, ve kterých koriguje 

své chování dle reakcí okolí. Většina z nás k těmto odezvám není imunní, což ovlivňuje 

a modifikuje naše chování.   

Stejně jako se učíme správnému chování, učíme se celý život i našemu genderu. 

Genderová socializace může být založena na pochvalách a trestech. To je zřejmé 

                                                 
18

 MURPHY, Robert Francis. Úvod do kulturní a sociální antropologie. 2. vyd. Praha: Sociologické 

nakladatelství, 2004. Str. 70. 
19

 OAKLEY, Ann. Pohlaví, gender a společnost. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. Str. 51. 
20

 GIDDENS, Anthony. Sociologie. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. Str. 553.  
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především u výchovy chlapců, kterým je odmala vštěpováno, co je vhodné a co zase ne. 

Učení se genderu probíhá i prostřednictvím skrytějších signálů, jako je například výběr 

oblečení, knih, dětských hraček atd. (Renzetti, Curran, 2003).  

3.1 Biologický determinismus versus sociální konstrukt 

Už v porodnici nás maminky oblékaly do růžových nebo modrých dupaček, 

rodiče nám také časem vysvětlili, že správné holčičky se s ostatními neperou a 

nebojácní chlapečci zase nepláčou (Valdrová, 2004). Vědci se ale již dlouhou dobu 

snaží najít shodu v tom, do jaké míry jsou rozdíly mezi ženou a mužem opravdu jen 

výsledkem genderové socializace a jak je ovlivňují biologické odlišnosti. 

3.1.1 Vznik biologických rozdílů mezi pohlavími 

Už když se spojí spermie s vajíčkem, je určeno pohlaví dítěte, tedy pokud se 

spárují dva chromozomy X, bude se jednat o dívku a pokud se spojí chromozom X s 

chromozomem Y, bude to chlapec. Po početí se buňka dělí a vytváří lidské embryo. 

Nejdříve se vyvíjejí vnitřní pohlavní orgány a následně, kolem 12. – 16. týdne vnější 

pohlavní orgány. Jakmile je po porodu přisouzeno nově narozenému miminku jeho 

biologické pohlaví, začíná další část jeho psychosexuálního vývoje: učení, výchova a 

ovlivňování (Karsten, 2006).  

Karsten (2006) mluví o cestě od “genetického, tedy chromozomálně daného 

pohlaví přes hormonální pohlaví, které se utváří v prvních týdnech života zárodku, a 

přes vnitřní a vnější tělesné pohlaví ke konečné diferenciaci pohlavně specifických 

mozkových oblastí hypotalamu a lymfatickém systému”
21
. Na základě toho pak dochází 

k již zmíněnému učení se pohlavním rolím.  

Studiu biologických rozdílů u dětí různého pohlaví se věnovalo již mnoho prací. 

Bylo například zjištěno, že novorozená děvčátka mají vodivější pokožku než chlapci, 

tedy že lépe vedou elektřinu. Sekrece hormonů je u novorozenců – dívek i chlapců – 

stejná. Jejich mozek je ale pravděpodobně diferencován podle toho, zda se jedná o 

dívku či chlapce již v prenatálním životě (Oakley, 2000). Ale kvalita biologických 

rozdílů mezi mužem a ženou není zcela prozkoumaná (Vodáková A., Vodáková O., 

2003).  

Mezi jedny z nejdůležitějších biologických rozdílů, které vedou k odlišným 

rolím mužů a žen ve společnosti je skutečnost, že ženy nosí, rodí a kojí děti. To je také 
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důvod, proč ženy v primitivních národech také pracují v blízkosti vesnice, sbírají 

rostliny a jiné kořeny a starají se o domov a udržování ohně (Murphy, 2004). Bezpečná 

vzdálenost je také chrání před nepřáteli. Muži se věnují lovu zvěře. 

K dalším rozdílům patří to, že muži nemohou mít pohlavní styk bez vzrušení. 

Ženy mohou mít zase daleko větší frekvenci pohlavních styků než muži. Murphy (2004) 

dále uvádí, že ženská promiskuita je ve společnosti více trestána než mužská. To dále 

odůvodňuje politicko-společenským systémem (říká, že děti se rodí v rámci společensky 

uznávaného manželského svazku), ale také tím, že je díky tomu omezována ženská 

sexuální aktivita.  

Síla biologického determinismu, tedy zdůrazňování biologických faktorů, je 

převážně v jejím velkém a přetrvávajícím kulturním zdůrazňování (Vodáková A., 

Vodáková O., 2003). Naprosté odlišení mezi biologickými předpoklady a naučeným 

„býti ženou a mužem“ není prostě možné. 

3.1.2 Vývoj pohlavní role 

Většina toho, co víme o účincích prenatálních hormonů u lidí, byla zjištěna díky 

studii hermafroditů (Atkinson R., Atkinson E., Smith, Bem, Nolem-Hoeksema, 1995). 

Hermafroditi jsou ti jedinci, jejichž pohlavní orgány mají obojaký vzhled, nebo se jejich 

vnější pohlavní orgány neslučují s vnitřními pohlavními orgány. Můžeme zde popsat 

hned dva příklady takovýchto jedinců a dva rozdílné závěry. 

Dvě děti, které se narodily s vnějšími obojakými pohlavními orgány, ale 

z genetického hlediska ženského pohlaví, podstoupily chirurgické zákroky. A to tak, že 

u jednoho dítěte došlo k vytvoření ženských vnějších pohlavních orgánů a u druhého 

mužských pohlavních orgánů. Tak byly i děti vychovávány, jedno jako dívka a druhé 

jako chlapec bez sebemenších problémů. „Podobné příklady poukazují na to, že 

pohlavní identita jedince je ovlivněna mnohem více tím, jak je jedinec označován a 

vychováván, než jeho nebo její hormony“
22

. 

Dalším příkladem je 18 jedinců z Dominikánské republiky, kteří se narodili 

s mužskou genetickou výbavou, ovšem se ženskými vnějšími pohlavními orgány. 

Všichni byli vychováváni dle vnějších pohlavních orgánů, tedy jako dívky. Když ale 

přišli do období puberty, díky hormonům se jim změnil jejich pohlavní orgán podobný 

                                                                                                                                               
21

 KARSTEN, Hartmut. Ženy - muži: [genderové role, jejich původ a vývoj]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 

Str. 29. 
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 Money, 1980 citováno dle ATKINSON, Rita L., Richard C. ATKINSON, Edward E. SMITH, Daryl J. 
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klitorisu na orgán podobný penisu a začali se chovat jako muži. Zde zvítězila biologie 

nad prostředím (Atkinson R., Atkinson E., Smith, Bem, Nolem-Hoeksema, 1995).  

Stejně jako tvoří naši pohlavní identitu prenatální hormony, tvoří ji i okolní 

prostředí. Lidem většinou záleží na tom, aby byli identifikováni jako muži nebo ženy. 

Snaží se toho dosáhnout svým vzezřením, gestikulací, mimikou, řečí těla, oblečením, 

účesy, zdobením atd. (Vodáková A., Vodáková O., 2003).  

Diferenciace v chování mezi děvčaty a chlapci roste spolu s věkem, protože 

postupem času cítí potřebu se přiklonit k určitému ideálu feminity a maskulinity. Výběr 

hraček také ukazuje na povědomí dětí o jednání odpovídajícímu jejich pohlaví (Oakley, 

2000), které se také spolu s věkem daleko více vyhraňuje.  

Již v kojeneckém věku můžeme pozorovat rozdílné chování matky a otce k 

dítěti. Sledování rodičů ukázalo, že dívky si zasluhují od svých rodičů více “stimulace 

distální”, tedy úsměvů, slov, zpěvu a chlapci zase “stimulace proximální”, to znamená 

dotyků, hlazení, kolébání atd. 

Chlapci musí snášet během batolecího a předškolního věku více kontroly než 

dívky a také se setkávají více s pocitem nepochopení. V mateřských školách většinou 

vidíme děti, jak si hrají v jednopohlavních skupinkách, dívky na jednom místě 

s panenkami a chlapci na druhém místě se stavebnicemi.  Můžeme pozorovat i rozdíly 

ve vybavení dětských pokojů. Dívčí jsou spíše romantické, vybavené princeznami, jsou 

také krásně uklizené a útulné. Chlapecké pokoje jsou spíše dobrodružnější, více v nich 

nacházíme sportovního náčiní a hraček jako jsou auta a stavebnice. Přátelství dívek a 

chlapců se také liší. Dívky mají s kamarádkami blízké vztahy a získávají díky nim cit 

pro utváření individuálních vztahů. Chlapci z přátelství zase těží díky kooperaci 

s druhými a ze společných výsledků (Karsten, 2006). Právě v tomto období jsou to 

převážně ženy, které se starají o děti. V naší společnosti je zatím zažitým standardem, 

že matky zůstávají doma s dětmi na rodičovské dovolené. I v tom ale dochází stále 

častěji k výjimkám, například když ženy mají perspektivnější pracovní pozici či vyšší 

plat než muži. Také následná předškolní péče v mateřských školách, kroužcích je zatím 

více v rukou žen než mužů.  

Americká antropoložka Margaret Mead se zabývala různorodostí pohlavní 

identity v odlišných kulturách. Došla k závěrům, že “různá společenství definují 

maskulinitu a feminitu různě, s důrazem na jiné kvality, zájmy a činnosti”
23

. Například 

kmen Čambulidů z Nové Guineje rozlišuje znaky osobnosti muže a ženy opačně. Muži 
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se, viděno optikou naší společnosti, blíží spíše naší představě ženy: jsou citliví, 

náladoví, zajímají se o „drby“ a jsou starostliví o druhé. Naproti tomu ženy jsou 

sebevědomé, asertivní a někdy až panovačné (Oakley, 2000). Neměli bychom se na tak 

odlišné kultury a jejich připsané vlastnosti feminity a maskulinity dívat etnocentricky a 

brát je za odlišné.  

3.2 Teoretické přístupy ke genderové socializaci 

Odpovědi na otázku, jak se děti naučí, že určité věci dělají jen ženy a jiné zase 

muži, nám přináší hned několik genderově socializačních teorií. Ve své práci se budu 

blíže věnovat následujícím: psychoanalytické teorii, teorii sociálního učení, kognitivně 

vývojové teorii a sociálně konstruktivistické teorii. 

3.2.1 Psychoanalytická teorie 

Autorem psychoanalytické teorie neboli teorie genderové identifikace, je známý 

vídeňský psychiatr Sigmund Freud. Podle něj procházejí děti ve svém vývoji řadou 

stádií a jejich psychika je provázána velkým napětím. Chlapci a dívky prožívají 

podobný vývoj do čtyř let. Poté ale následuje tzv. falické období, kdy děti nevědomky 

začínají napodobovat chování rodiče stejného pohlaví a tím se učí i jeho genderu. 

V tomto období se již vývoj dívek a chlapců liší, musí totiž vyřešit oidipovský komplex.  

U dívek je identifikace motivována tzv. závistí penisu, kdy poprvé spatří mužské 

pohlavní ústrojí. Dívka v tom okamžiku dochází k závěru, že byla kastrována (Renzetti, 

Curran, 2003). Následně dochází k závěru, že penis může získat pouze dvěma způsoby: 

na krátkou chvíli pohlavním stykem, anebo porozením mužského potomka.  

Chlapci si zase procházejí tzv. kastrační úzkostí, protože jejich vztah k matce 

začínají pociťovat sexuálně a berou svého otce za soka. Ten zase při pohledu na matčin 

klitoris se začíná obávat kastrace, a proto se vzdává své lásky k matce a snaží se svému 

otci spíše připodobnit, než s ním soupeřit. Proces formování pohlavní identity a přijetí 

sexuální role začíná tím, že dítě objeví pohlavní rozdíly a končí tím, že se dítě 

identifikuje s rodičem stejného pohlaví (Atkinson R., Atkinson E., Smith, Bem, Nolem-

Hoeksema, 1995). Chlapci postupem času vidí vzor ve svém otci, kterého kromě dalších 

mužských jedinců kolem sebe, napodobuje. Dívky zase napodobují chování matky a 

jiných ženských vzorů. 
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Renzetti a Curran (2003) upozorňují, že Freud popisuje získané vzorce chování 

v dětství jako neměnné, jednou provždy dané. Proti tomu ovšem stojí fakt, že genderové 

role se učíme po celý život. Giddens (1999) dále doplňuje další 4 závažné námitky k 

jeho teorii. Za prvé, že vnímání sexuální identity spojoval pouze se znalostí pohlavních 

orgánů. Za druhé bere za samozřejmé, že penis je nadřazen vagíně. Na to navazuje i třetí 

námitka, že bere otce za hlavního ukázňujícího činitele v rodině a nakonec za čtvrté, 

Freud byl přesvědčen, že učení se ženským a mužským rolím probíhá převážně 

v oidipovské fázi. Není tedy divu, že kritika Freudových názorů přicházela především 

ze strany členek feministického hnutí (Giddens, 1999). 

Mnoho antropologů bere oidipovský syndrom za rys typický pro euroamerickou 

kulturu a považují ho za produkt určitého druhu rodiny (Murphy, 2004). Například 

polský antropolog Brnislaw Malinowski uvedl, že na Trobriandských ostrovech 

oidipovský komplex neexistuje, protože tam roli otce přebírá matčin bratr v klanu. 

Mezi teoretičky feminismu, které vychází z Freudovy teorie identifikace, patří i 

Nancy Chodorow. Ta říká, že proces identifikace je daleko náročnější pro chlapce než 

pro dívky, a to z toho důvodu, že se během něj musí separovat od svých matek a utvářet 

svou osobnost po vzoru otců (Renzetti, Curran, 2003). Díky tomu se stávají citově 

chladnějšími. Daleko více než Freud zdůrazňuje roli matky. Chápání mužství u chlapců 

vysvětluje tak, že se ho učí spíše na opaku toho, co je ženské (Giddens, 1999). 

Víceméně spíše obrací Freudovu teorii, protože říká, že naopak chybí něco mužům, ne 

ženám. Chlapci podle ní ztrácejí vztah k matce, s čímž se pak musí vyrovnávat a 

ohrožuje to i jejich budoucí partnerské vztahy. Kritici její teorie říkají, že je příliš 

etnocentrická a platná pro většinu rodin pouze v západních společnostech. 

3.2.2 Teorie sociálního učení 

Teorií sociálního učení je velmi mnoho, většina z nich vychází z behaviorismu. 

Jedná se o proces posilování na základě odměn a trestů. Když tedy budeme chtít dítě 

něčemu naučit, je větší pravděpodobnost, že se nám zadaří, když dítě budeme motivovat 

odměnou. Každý další pokus bude mít vyšší pravděpodobnost úspěchu. Stejně tak se učí 

i genderovým rolím. Kromě posilování patří do teorie sociálního učení také 

modelování. Děti napodobují chování osob, které nejčastěji jejich chování posilují 



   

 

23 

  

odměnami a vybírají si osoby, “které vnímají jako vlídné a přátelské a zároveň 

mocné”
24

. 

Děti tedy pozorují, přijímají a následně napodobují své sexuální role proto, že 

sexualita je základem toho, na čem staví jejich kultura své tresty a odměny (Atkinson 

R., Atkinson E., Smith, Bem, Nolem-Hoeksema, 1995). V principu odměňování a 

trestání se vztah rodičů – matky a otce vůči dětem – dívce a chlapci liší (např. agresivní 

chování je spíše trpěno u chlapců než u dívek). Rodiče, zvláště pak otcové, kladou u 

chlapců větší důraz na samostatnost, nezávislost a více od nich očekávají (např. 

„Správný kluk nepláče“). Také jsou více trestáni, pokud si hrají s ryze „dívčími“ 

hračkami, jako jsou panenky, kočárky atd. Naopak u dívek se předpokládá citlivost, 

větší zájem o vzhled a poslušnost vůči rodičům. Pokud si dívka ale hraje s 

„chlapeckými“ hračkami, označuje se její činnost za „rošťáckou“ a většinou se ani 

nepotlačuje. Z různých výzkumů je známo, že dívky prosí své rodiče daleko častěji o 

pomoc a podporu než chlapci a že rodiče ji také dívkám častěji poskytují (Karsten, 

2006). Můžeme vidět, že rodiče i okolí očekává od své dcery a syna něco jiného, což 

můžeme zpozorovat již na tom, jak jsou děti oblékány (děvčátka v růžových šatičkách a 

chlapci v modrých kalhotách). 

Stejně tak prosazují dodržování genderové role vrstevníci, vidí totiž mnoho 

vzorů „statečného“ chlapce a „citlivé“ dívky v dětských knihách a dětských televizních 

pořadech. Můžeme říct, že „femininní chování u chlapců je v naší kultuře více 

tabuizováno než maskulinní chování u dívek“
25

. 

Teorie sociálního učení více než rozdíly mezi pohlavími poukazuje na moc, 

která dokáže formovat dětský gender. Také popisuje děti pouze jako pasivní příjemce, 

přitom je známo, že se samy na svém socializačním procesu aktivně podílejí. Karsten 

(2006) také upozorňuje na to, že teorie pochval a trestů se zabývala hlavně třemi 

oblastmi pohlavně specifického chování: závislostí, agresivitou a hrou. 

3.2.3 Kognitivně vývojová teorie 

Hlavní myšlenkou kognitivně vývojové teorie je princip, že děti se svému 

genderu učí. Mezi zastánce můžeme zařadit psychology Jeana Piaget a Lawrence 

Kohlberga. L. Kohlberg ji potvrdil i svými vlastními výzkumy. Děti se dle nich učí celý 
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život podle tzv. vzorců, které jim napomáhají se v okolním světě lépe orientovat. 

Vytváří si tím určitá schémata či kategorie, do kterých si své pozorování a zkušenosti 

vyhodnocují. Jedním z nejraněji vytvářených schémat je pohlaví. 

Rozhodující úlohu pro přijetí sexuální role je u kognitivně vývojové teorie 

pohlavní identita (Atkinson R., Atkinson E., Smith, Bem, Nolem-Hoeksema, 1995), kdy 

si děti začínají uvědomovat a osvojovat chování příslušné pro jejich pohlaví. Můžeme 

pozorovat, že děti si hrají s ostatními stejného pohlaví věku asi 2 let. Stejně tak nastává i 

doba, kdy preferují hry, které náleží jejich pohlaví. Od teorie sociálního učení, která je 

založena na učení se díky pochvalám a trestům, se teorie kognitivně vývojová liší tím, 

že motivaci pro učení se pohlavní role vidí v chování se v souladu s pohlavní identitou, 

tedy tak, jak se chovají jiné dívky respektive chlapci. 

Sama pohlavní identita se vyvíjí ve věku dvou až sedmi let dítěte. Skutečnost, že 

si dítě uvědomí, že pohlaví jedince se nemění s věkem, ani vzhledem, nazýváme 

pohlavní stálost. Pohlavní stálost může záviset na porozumění dětí jejich mužství a 

ženství (Atkinson R., Atkinson E., Smith, Bem, Nolem-Hoeksema, 1995). 

Kritici této teorie se ale ozývají s výtkou, že je zde zcela opomíjena role vlastní 

kultury, protože učení se genderu nerealizují pouze děti samy, jak teorie říká. Poukazují 

také na to, že zastánci kognitivně vývojové teorie podceňují úroveň chápání dítěte 

v předoperačním období (2-7 let). A mezi další námitky patří také to, že není 

odůvodněno, proč děti organizují svou identitu prioritně okolo své mužskosti či 

ženskosti (Atkinson R., Atkinson E., Smith, Bem, Nolem-Hoeksema, 1995). Naopak 

přínosem této teorie je pochopení průběhu utváření si pohlavní identity jako procesu, na 

kterém se podílí dítě samotné (Karsten 2006). 

Na kognitivně vývojovou teorii navázala psycholožka Sandra Bem se svojí teorií 

optických skel kultury. Bem konstatuje, že socializace dětí probíhá pomocí genderové 

optiky převládající v jejich společnosti (citováno dle Renzetti, Curran, 2003). 

Genderovou optiku vysvětluje jako určité vzorce myšlení a chování typické pro 

maskulinitu a feminitu. Optická skla týkající se genderu popisuje celkem tři: 

genderovou polarizaci, androcentrismus a biologický esencialismus. Genderová 

polarizace určuje ženy a muže jako zcela odlišné, kdy právě na odlišnosti je stavěné 

celé společenské uspořádání. Androcentrismus zastupuje princip mužské nadřazenosti 

nad ženami. A biologický esencialismus je vysvětlením genderové polarizace a 

androcentrismu pomocí biologických rozdílů mezi pohlavím.  
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Poznatky z experimentů Sandry Bem a jejího manžela Daryla J. Bemem 

můžeme zařadit do tzv. Teorie pohlavního schématu, která se dívá na dítě jako na nově 

příchozího člena do prostředí jeho vlastní kultury. Nový jedinec se snaží co nejlépe 

začlenit, a proto se učí vnímat realitu daného prostředí. Díky tomu to nejsou rodiče a 

učitelé, kdo nám vtiskuje do mysli, jak se máme chovat, ale jsou to každodenní situace, 

v kterých vidíme obtisk naší kultury a jejího zajetého systému (Atkinson R., Atkinson 

E., Smith, Bem, Nolem-Hoeksema, 1995).  

Manželé Bemovi také tvrdí, že individuální přesvědčení o genderu každého z nás 

může ovlivnit naši paměť, vnímání i genderové chování (Lippa, 2005). Jedinci 

s pevným genderovým přesvědčením, kteří velmi silně posuzují své genderové chování 

i chování jiných, mají tendenci jednat ve stereotypně oddělených vzorcích ženského a 

mužského genderu (Lippa, 2005). 

3.2.4 Sociálně konstruktivistická teorie 

Sociálně konstruktivistické teorie popisují gender jako sociální konstrukt tvořený 

sociální interakcí a komunikací, ve kterých dochází k výměně významů. Na rozdíl od 

socializačních teorií, které „implikují fixní pohlavně specifický sociální charakter, se 

v těchto novějších přístupech tematizuje běžná praxe vytváření genderu“
26

. Mezi autory, 

kteří tyto teorie rozvíjeli, řadíme: Harolda Garfinkela, Ervinga Goffmana a Candace 

West s Donem H. Zimmermanem.  

Základem konceptualizace genderu byla Garfinkelova etnometodologická studie 

Agnes z roku 1967. Ve své analýze zkoumal problémy, jimž čelil muž, který chtěl být 

považován za ženu a nakonec se i ženou chtěl stát. Přesto, že Agnes měla mužské 

pohlavní orgány, cítila se být ženou. Svůj gender ale nemohla považovat za daný. 

Neustále ji hrozilo, že ji okolí bude považovat za muže, respektive nezvládne svou 

ženskou roli (Spade, Valentine, 2011). Tato studie ukazuje, jak se interakce podílejí na 

utváření genderu a jak zároveň gender tyto interakce strukturuje. Agnes se musela snažit 

o to, co většina žen dělá automaticky. Formovala své chování dle sociálně 

strukturovaných podmínek a pojetí feministy tak, aby mohla „dosáhnout genderu“ 

(West, Zimmerman, 2008).  

Erving Goffman tvrdí, že se lidské bytosti vyznačují „esenciální přirozeností“. 

Základními příklady esenciální přirozenosti jsou feminita a maskulinita. Týkají se 
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nejzákladnější charakteristiky člověka a nejsou závislé na sociální situaci. Gender 

display (předvádění) vnímá jako zažité jednání, jako rituály, které nejsou vykonávány 

vědomě či důsledně, jako například provádění určitých úkolů, zapojování se do diskuzí 

atd. (West, Zimmerman, 2008). „Má-li být gender definován jako kulturně ustavený 

protějšek pohlaví (ať už na základě biologických daností, či procesu učení), odkazuje 

předvádění genderu k zažitému zobrazování těchto souvztažných pojmů“
27

. 

Doing gender (dělání genderu) autorů Candace West a Dona H. Zimmermana 

rozpracovává etnometodologickou perspektivu genderu, zavedenou H. Garfinklem a 

rozvinutou Kesslerem a McKennou. Podle West a Zimmerman zahrnuje doing gender 

komplex kontextuálních sociálních interakcí a mikropolitických aktivit, které 

představují snahy o vyjádření maskulinní a femininní „přirozenosti“. Spíše než projev 

jednotlivců chápou gender jako vlastnost vznikající v sociálních situacích 

(Fenstermaker, West, 2002). 

4. Média jako všudypřítomný socializační činitel 

V dnešní době přicházíme do styku s médii prakticky každý den. Díky médiím 

získáváme zábavu i informace. Média ale nepředávají pouze neutrální, nezabarvené 

informace. Většina toho, co nám média tlumočí, je ovlivněno i určitými hodnotami a 

normami a mnohá z nich se týkají genderu (Renzetti, Curran, 2003). Média hrají tedy 

důležitou roli v genderové socializaci. 

Samotné slovo médium má daleko širší význam, než je pouze denní tisk, rozhlas 

či televize. Toto slovo pocházející z latiny znamená prostředek, prostředí, to, co 

zprostředkovává děj. Výraz médium můžeme použít v několika oborech: ve fyzice, 

chemii, biologii, výpočetní technice a sociální komunikaci (Jirák, Köpplová, 2007). Ve 

spojení s mezilidskou, sociální komunikací, vyjadřuje slovo médium to, „co 

zprostředkovává někomu nějaké sdělení, tedy médium komunikační“
28

. 

Irena Reifová (2004: 139) uvádí několik možných významů slova médium:  

- fyzikální podmínky, prostředí, které umožňují komunikaci (např. vzduch), 

- typologie výroby nosiče, který nese určité sdělení, 

- kód, v němž je sdělení zaznamenáváno a zpracováno, 

- typ mediální komunikace jako celku (např. rozhlas), 
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- typ sociální instituce, 

- konkrétní mediální organizaci (např. Česká televize). 

 

Média slouží jako zprostředkovatel komunikace mezi jedinci. Rozlišujeme 

média, která slouží ke komunikaci tzv. interpersonální a masová média. Interpersonální 

média se používají k dorozumívání mezi dvěma jednotlivci a podporují tím utváření 

jejich sociálních vztahů. Do této kategorie zařazujeme dopisy, poselství, e-maily. Tato 

média umožňují vysílání i přijímání zpráv na obou dvou koncích (Jirák, Köpplová, 

2007). 

Na druhé straně mluvíme o médiích, která vysílají pro velkou část příjemců, tedy 

o masových médiích. Nemůžeme zde hovořit o komunikaci vzájemné, protože se jedná 

o jednoho vysílatele k tzv. mase. První, kdo definoval pojem masa, jako nový druh 

uspořádání společnosti byl představitel chicagské sociologické školy Herbert Blumer. 

Ten definoval masu ve vztahu k jiným formacím, a to ke skupině, davu a veřejnosti.  

Skupina je malé seskupení lidí, kde se všichni znají a sdílejí stejné hodnoty 

(McQuail, 2009). Dav je větší než skupina, kde jeho členové jsou vzájemně „nakaženi“ 

určitým myšlením a cítěním. Je ale spíše dočasný a jedná impulsivně až iracionálně 

(Frič, 2008). Termín masa je mnohem rozprostřenější než skupina či dav, ale je stejně 

jako dav složena z anonymních jednotlivců. Mezi nimi ale (na rozdíl od davu) 

nenajdeme žádnou vzájemnou interakci, sdílené hodnoty a výměnu zkušeností (Frič, 

2008). Rané užívání výrazu masa bylo spojeno převážně s negativními asociacemi, ale 

v době socialismu představovala masa naopak sílu a solidaritu obyčejných pracujících 

lidí se společnými zájmy (McQuail, 2002). Veřejnost je seskupení lidí s kritickým 

pohledem a míněním na určité téma či okolnosti veřejného života a považuje se za jeden 

z elementárních prvků demokracie. „Lidé v masách jsou v zajetí vlastních potíží, ale 

neuvědomují si jejich pravý význam a zdroj. Lidé ve veřejnosti čelí událostem a jsou si 

vědomi, co tyto události znamenají“
29

. 

Masová média vytváří nové sociální vazby a napomáhají tím k utvrzování 

skupinové identity (Jirák, Köpplová, 2007). Masovými médii označujeme periodický 

tisk (noviny, časopisy), rozhlasové a televizní vysílání, veřejně dostupná sdělení na 

internetu (zpravodajské portály, kontaktní portály, servery uživatelských příspěvků i 

individuálních počinů) (Jirák, Köpplová, 2009).   

                                                 
29
Millls, 1966, citováno dle FRIČ, Pavol. Vůdcovství českých elit. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. Str. 377. 
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McQuail (2009: 66) vysvětluje, čím se vyznačuje masové médium, tzv. 

masmédium: 

- je určeno pro mnoho spotřebitelů, 

- spotřebitelé jsou většinou anonymní, 

- odesílatelé jsou víceméně profesionální komunikátoři, 

- komunikace mezi odesílatelem a spotřebitelem a jejich vztahy jsou 

jednosměrné a neosobní, 

- odesílatel má značný odstup od spotřebitele, 

- odesílatel je ve větší vážnosti a má vyšší odbornost než spotřebitel, 

- vztah mezi odesílatelem a spotřebitelem je často ze strany odesílatele 

manipulativní, 

- jejich vzájemný vztah můžeme nazvat „nezávazným“. 

 

Studiem médií se zabývá obor mediologie, který v sobě zahrnuje dva směry, jež 

jsou odlišné, ale vzájemně se doplňují: teorii masové komunikace a mediální studia. 

Teorie masové komunikace se ustanovovala v první polovině 20. století díky 

americkému sociologovi Paulu Felixi Lazarsfeldovi a postupem času se z ní stala 

samostatná věda o společenské komunikaci (Jirák, Köpplová, 2007). Důležitá pro vývoj 

mediálních studií byla především inspirace kulturálními studiemi, které mají kořeny 

v šedesátých letech 20. století a následně v letech sedmdesátých i vývoj kritické sociální 

vědy (Jirák, Köpplová, 2007).  

České mediální prostředí se tvořilo podobně jako to světové. Hlavní iniciátoři 

byli představitelé tzv. „brněnské školy“, zvláště pak Arnošt I. Bláha, Oskar Butter a 

Věnceslav Švihovský. Po válce měla média a žurnalistika jinou funkci, a to podporu 

komunistického režimu, takže docházelo spíše k útlumu této vědy. Navázat na tradici 

studia médií a rozvíjet tuto teorii bylo možné až ke konci 20. století (Jirák, Köpplová, 

2007).  

4.1. Masová média a společnost 

Každodenní užívání masových médií je pro nás samozřejmostí, jejich význam je 

v moderních společnostech zásadní a stále rostoucí. McQuail (1999) význam médií 

vysvětluje v několika bodech, masová média podle něho jsou: 

- zdrojem moci, 

- prostředním, kde se odehrává řada událostí veřejného života, 
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- zdrojem výkladů sociální reality, 

- klíčem ke slávě,   

- ukazatelem, který určuje co je a co není „normální“.  

 

Masová média jsou dnes prostředkem zábavy, získávání informací a způsobem 

trávení volného času každého z nás. Přitahují naší pozornost, jsou vystavována 

veřejnému hodnocení a usměrňování, terčem teoretických diskuzí. Představy o 

fungování masových médií a o jejich žádoucím vlivu na společnost se vyvíjely 

především v druhé polovině 20. století, v období studené války. Tzv. „východní blok“ 

bral masová média jako dobrý prostředkem leninské propagandy (Jirák, Köpplová, 

2009). V „západním světě“ převládala tendence vidět média jako symbol a instituci 

svobody projevu a slova. Tento směr myšlení byl podpořen i vydáním knihy Four 

Theories of the Press, která zásadně ovlivnila uvažování o médiích (Jirák, Köpplová, 

2009). 

V knize Four Theories of the Press (Čtyři teorie tisku) tvůrců Freda S. Sieberta, 

Theodora Petersona a Wilbura Schramma, která vyšla v roce 1956, přišli autoři 

s představou čtyř základních způsobů řešení vztahů mezi médii a společností: 

autoritářská teorie, libertariánská teorie, teorie společenské zodpovědnosti, sovětská 

komunistická teorie médií. 

U autoritářské teorie jsou média chápána jako prostředek pro stát, panovníka, 

ke sdělování postojů a názorů. Média jsou tedy nástroj efektivní vládní politiky. 

Libertariánská teorie považuje média za zcela svobodná, může se v nich vyjadřovat 

kdokoliv a jakkoliv z důvodu kontroly státu. Výsledkem jsou pak mediálně 

prezentované názory v rovnováze. Teorie společenské zodpovědnosti vychází 

z americké Commision on Freedom of Press (Komise pro svobodu tisku) z roku 1947. 

Média by měla na základě této teorie prezentovat názory svobodně a dobrovolně, ale 

zároveň s určitým přínosem pro společnost. Neměla by překročit hranici únosnosti, 

například podporovat násilí.  Sovětská komunistická teorie popisuje média jako nástroj 

výchovy a prostředek vzdělávání a osvěty. Média jsou vlastněná a silně kontrolovaná 

státem (Jirák, Köpplová, 2009).  

Kritika za nedokonalost této knihy pocházela z řad teoretiků médií, zásadní 

názor měl ovšem John C. Nerone, který poukazoval na ideologickou podmíněnost díla. 

Uvádí hned několik důvodů. Ukazuje, že liberální teorie spojuje svobodu tisku 

s vlastnickým právem a zapomíná na monopol vydavatelských domů. Dále, že svoboda 
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tisku je až příliš brána jako negativní koncept. Upozorňuje také na fakt, že liberální 

teorie odpovídá pouze tištěným médiím a žurnalistice. Teorie také opomíjí skutečnost, 

kdo má právo na svobodu tisku a kdo z něj má užitek (McQuail, 2009).  

Denis McQuail viděl knihu také jako inspirativní, ale nedokonalý pokus o 

klasifikaci vztahu mezi médii a společností. Proto v roce 1983 doplnil teorie o další dvě 

koncepce: rozvojovou teorii médií a teorii demokratické participace. Dle rozvojové 

teorie médií mají mít média na starosti rozvíjení národní kultury a jazyka a zároveň mít 

funkci socializační a vzdělávací. Uvádí to na příkladu zemí třetího světa, které jsou pod 

tlakem toho industrializovaného. Teorie demokratické participace je založena na tom, 

že by média neměla být pod žádnou centralizovanou kontrolou médií a naopak by 

politika měla podporovat malé, menšinové a komunitní média (Jirák, Köpplová, 2009). 

Posun od normativních modelů médií splnili až Hallin a Mancini, kteří navrhli typologii 

médií, která byla založena na srovnávací analýze systémů (McQuail, 2009). 

Daniel C. Hallin a Paolo Mancini (2008) vymezují v knize Comparing Media 

Systems (Systémy médií v postmoderním světě) jako klíčové dimenze mediálních 

systémů: vzdělanost a historický vývoj, strukturu mediálních trhů, politický 

paralelismus, stupeň (a směr) profesionalizace žurnalistiky a role státu v utváření 

mediálních systémů (Křeček, 2012). Na základě těchto parametrů definovali tři modely: 

středomořský (polarizovaně pluralitní) model, severo/středoevropský 

(demokraticko - korporativistický) model, severoatlantický (liberální) model.  

Ve své analýze se vůbec nevěnují státům bývalého „Východního bloku“. „Když 

hovoříme v této kapitole o centrální Evropě, máme na mysli Rakousko, Švýcarsko a 

Německo. Země jako Polsko, Maďarsko a Česká republika mají z hlediska historie 

mnoho společného s demokraticko – korporativistickým modelem, ale jejich zkušenost 

s komunismem měla vliv na odlišnou politickou a mediální historii zemí, kterým se zde 

věnujeme“
30

. Pokud bychom chtěli zařadit Českou republiku do jejich rozdělení, 

musíme tak učinit pouze na základě popisu jednotlivých měřítek. Jirák a Trampota 

(citováno dle Hallin, Mancini, 2008) vysvětlují, že dle vývoje masového tisku do 

poloviny 20. století v zemi můžeme mluvit o demokraticko – korporativistickém 

                                                 
30

 HALLIN, Daniel C a Paolo MANCINI. Comparing media systems beyond the western world. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2012. Str. 144. 

Překlad z originálu: 

When we speak of Central Europe in this chapter we are thinking of Austria, Switzerland, and Germany; 

coutries such as Poland, Hungary, and the Czech republic share much of the history with the Democratic 

Corporatist coutries, but the experience of communism obviously separates their political and media 

history from that of the coutries discussed here. 
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modelu. Ten byl ovšem utlumen s nástupem komunismu v 50. letech. V indexu nákladu 

tisku na tisíc obyvatel patří český mediální trh na pomezí mezi liberálním modelem a 

modelem demokraticko – korporativistickým. Kdybychom se podívali na vazby médií 

na politický systém a regulaci veřejné služby v zemi, zvolili bychom model 

parlamentní, tedy model proporčního zastoupení. Kontrola veřejného vysílání se dělí 

mezi politické strany země proporčním zastoupením. Složitější situace vyvstává, když 

bychom chtěli Českou republiku vymezit dle profesionalizace a role státu v mediálním 

odvětví. Studiu žurnalistiky se u nás věnuje hned několik vysokých škol a již od roku 

1926 je založen Syndikát československých novinářů, který má vypracovaný svůj kodex 

a musí ho dodržovat všichni jeho členové. Bohužel tato profesní organizace není 

samotnou novinářskou obcí příliš respektována (Jirák, Trampota citováno dle Hallin, 

Mancini, 2008). Role státu je opět velmi diskutabilní a přesně vymezit v českém 

mediálním trhu nelze. V současné době platí v České republice tzv. duální systém, kde 

je kromě veřejnoprávního vysílání k dispozici i vysílání komerční. 

Otázku vztahu mezi médii a státem ovšem nelze vyřešit jen odkazem na 

všeobecné modely (McQuail, 2009). Je důležité si uvědomit, že konzumenti médií jsou 

samotná společnost a jednotliví lidé. Ve společnosti se setkáváme s názory, že média 

pouze odráží sociální realitu. Není tomu tak, média ji nejen neodrážejí, ale i výrazně 

přetvářejí (Jirák, 2005). Jirák (2005) dále uvádí, že se to děje hned ze dvou důvodů. 

Prvním z nich je, že média nabízejí hlavně sdělení, která budou zapadat do představ, 

hodnot a postojů těch, kteří je konzumují. Druhým důvodem je produkování a 

organizování dle tzv. mediální logiky. Mediální logika (Altheide, 1995, citováno dle 

Jirák, 2005) je označení skutečnosti, kdy obsah v médiích je zpracován a uspořádán dle 

principů médiím vlastním. Ne tedy principům zpracovávaného obsahu.  

Proč je vlastně potřeba si všímat mediálních obsahů? Jirák (2005) říká, že 

pohnutkou mohou být tušení a předpokládané dopady médií na společnost, postoje 

členů a také jejich chování. Dokládá to hypotézou o mediální naturalizaci 

předkládaných hodnot, kdy média společnosti předloží určité obsahy včetně určitých 

hodnot a vzbuzují tím představy, že prezentované obsahy, jevy, soudy a hodnoty jsou 

přirozené (Jirák, 2005).  Podobně se vyjadřují i Renzetti a Curran (2003), kteří popisují 

tzv. hypotézu zrcadlení. Hypotéza zrcadlení říká, že masová média předkládají 

veřejnosti jen to, co očekává, chce nebo vyžaduje. Kritici této teorie namítají, že právě 

masová média se podílí na formování a vytváření kultury. Už jen tím, že o obsahu, 

pořadí a akcentu důležitosti zpráv rozhoduje štáb dané televize (Renzetti, Curran, 2003). 
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Jev, kdy zpravodajská média naznačují veřejnosti hlavní události dne, má vliv na to, co 

veřejnost vnímá jako nejdůležitější aktuální záležitosti. Dle McCombse a Shawa (1972, 

1993 citováno dle McQuail, 2009) tuto skutečnost nazýváme agenda setting.   

4.2  Masová média a socializace 

Masová média často považujeme pouze na zábavu či zdroj informací, a když už 

si připustíme jejich vliv na naše chování, tak se domníváme, že je pouze okrajový. Opak 

je ale pravdou, protože některé formy masových médií formují naše zkušenosti a 

veřejné mínění (Giddens, 1999). Jsou pro nás stále nejrychlejší cestou ke znalostem a 

informacím, které bychom jinak museli dlouze hledat. Měli bychom mít ale na paměti, 

že informace v mediálním průmyslu je chápána jako zboží a „že tato její povaha 

výrazně nabývá vrchu nad základním úkolem médií: osvětlovat a obohacovat 

demokratickou diskusi“
31

. 

Masová média hrají důležitou roli v socializaci každého z nás a odrážejí hodnoty 

a normy kultury naší společnosti. Díky technickým změnám, mezinárodním dohodám 

a transnacionálnímu uspořádání mediálních podniků, mají média stále výraznější 

mezinárodní charakter (McQuail, 2002). 

Masová média jsou součástí našeho každodenního života, naší kultury. Masová 

média totiž kulturu ovlivňují, ale zároveň jsou jimi sama ovlivňována (Jirák, Köpplová, 

2007). Osvaldová (2004) připodobňuje masová média k agoře, kde se vyjevuje řada 

událostí veřejného života v dané společnosti. A jaké jsou společenské funkce masových 

médií? Harold Laswell (1948, citováno dle McQuail, 1999) vidí hlavní úlohu médií v: 

- informování, 

- vytváření společenských vztahů odpovídajících danému prostředí (korelace),  

- pokračování (kontinuita) kulturního dědictví.  

 

C. R. Wright v roce 1960 přidává další funkci - zábavu v médiích. Následně 

připojil Denis McQuail pátý aspekt – získávání (mobilizace), který představuje využití 

médií jako prostředku propagace, např. politických stran.  

Ramonet (2003) navazuje na Laswella a poukazuje na fakt, že v dnešní době 

mají rozhodující vliv na informaci dva parametry, a to mediální napodobování a 

hyperemoce. Napodobování můžeme zpozorovat, když jedno médium připisuje určité 

události velký význam, snaží se i média ostatní k této události vyjádřit. Objevuje se zde 

                                                 
31

 RAMONET, Ignacio. Tyranie médií. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2003. Str. 9. 



   

 

33 

  

efekt tzv. sněhové koule
32

. Termín hyperemoce vysvětluje zjednodušeně Ramonet 

následovně: „Jestliže je pravdivá emoce, kterou cítíte při sledování televizních novin, je 

pravdivá také informace“
33
. To následně vyvolalo dojem, že informaci můžeme 

kdykoliv zjednodušit pro masového diváka a rozložit na určitý počet emocí. 

Vzájemný vztah mezi daným mediálním obsahem a funkcí není zřetelný. Jak 

dále vysvětluje McQuail (1999: 103): „jednotlivé funkce se navzájem překrývají a 

tentýž obsah může sloužit několika různým funkcím“. Je tedy potřeba se vždy zamyslet 

a vzít v úvahu individuální potřebu uživatele. 

Kritici výše popsaného rozdělení uvádějí, že funkce masových médií lze určit 

jen za toho předpokladu, když pracujeme s představou o „správném“ uspořádání 

společnosti (Jirák, Köpplová, 2007). Takováto představa je ovšem nemožná. I přesto je 

tento výčet velmi užitečný, a to pro popis chování médií ve společnosti.  

Zásadní je pro moji práci především mediální portrét genderu. Setkáváme se 

s mnoha vypodobněními genderu, která mohou být negativní, někdy až sexistická. I ta 

mohou být společností přijímána jako pravdivá (Renzetti, Curran, 2003). Někteří 

teoretici mluví dokonce o tzv. symbolické anihilaci, což znamená, že média a priori 

přehlížejí, trivializují a odsuzují. Tomu se blíže budu věnovat v kapitole 4.9 Stereotypní 

zobrazování feminity a maskulinity v televizních reklamách. 

4.3 Komunikace 

McQuail (1999) tvrdí, že všechny důležité otázky společnosti závisí na 

komunikaci, a to především na komunikaci, které je přenášena masovými médii. Podle 

Vybírala (2009) jsou masová média šiřiteli stereotypizovaných obrazů, které existují a 

zároveň vytvářejí nové, obměňující stávající a přispívající ke kognitivnímu zkreslování 

reality. „Masmediální stereotypizované produkty rovněž řídí a směrují naše emoce: 

snaží se určovat, po čem máme toužit, o čem snít“
34

. Rank Dance a Carl Larson popsali 

celkem 126 definic termínu komunikace. Všechny se shodují na tom, že komunikace 

představuje proces. „Proces komunikace začíná, když je sdělení koncipováno 

komunikátorem, poté je zakódováno, respektive přeloženo do signálu nebo sekvence 

signálů a přeneseno prostřednictvím média nebo komunikačního kanálu k příjemci, 

který sdělení dekóduje, interpretuje ho a nějakým způsobem vrací signál (informaci), že 
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sdělení bylo, nebo nebylo porozuměno“
35

. Můžeme v tomto vysvětlení vidět určitou 

paralelu mezi známou definicí masové komunikace Harolda Laswella (1948, citováno 

dle McQuail, 2009), že studium masové komunikace se snaží odpovědět na otázku: 

„Kdo říká co komu, jakým kanálem a s jakým účinkem.“ 

Existují dva základní předpoklady, které když jsou splněny, mluvíme o mediální 

komunikaci: komunikace je veřejná a děje se ve veřejném prostoru. Nejedná se tedy o 

komunikace jednotlivého jedince a je umístěna v průmyslových celcích (nakladatelství, 

vydavatelství atd.), které jsou organizované a využívají různé technologie (Jirák, 2011). 

Na tuto teorii navazuje John Fiske, který rozlišuje dva základní přístupy ke 

komunikaci: vnímání komunikace jako procesu a vnímání komunikace jako produkce a 

výměnu významů (Reifová, 2004). První z nich definuje komunikaci, kdy jedna strana 

ovlivňuje chování nebo myšlení strany druhé a soustředí se také na způsob kódování, 

dekódování a efektivity sdělení. Druhý je zaměřen na sémiotický význam komunikace 

(Reifová, 2004). Vezmeme-li v úvahu myšlenku Vickie Shields (2002), že média 

představují jeden ze způsobů, kterými se předepsané role a pravidla společnosti 

rozšiřují, můžeme pak mluvit i o genderových rolích a pravidlech, která nám média 

prezentují. 

Tomu, jak můžeme vnímat mediální komunikaci, se věnoval Denis McQuail. 

Tvrdí, že můžeme rozlišit přinejmenším čtyři modely komunikace: přenosový, 

rituálový, propagační a příjmový. Přenosový model víceméně navazuje na Laswellovu 

teorii, ale bere v úvahu, že masoví odesílatelé nejsou zpravidla původci sdělení 

komunikace a většinou publiku předávají svůj výčet vybraných událostí. Takováto 

komunikace není v žádném směru účelová (McQuail, 2009). Rituálová komunikace 

závisí na sdílených citech a významech, vyžaduje zapojení určitého prvku představení a 

má určité důsledky pro společnost (můžeme najít například v oblasti veřejných obřadů, 

náboženství atd.) (McQuail, 2009). Z hlediska mé práce, jsou důležité především dva 

zbývající modely: propagační a příjmový. Propagační model bere na vědomí úkol 

médií získat pozornost příjemců, kterou mohou prodávat inzerentům. To je bráno také 

za úspěch média (Reifová, 2004). Příjmový model se zaměřuje na řadu příjemců, kteří 

nemusí vnímat sdělení vysílané médiem totožně (kódování a dekódování informace je 

odlišné) (Reifová, 2004).  
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Marshall McLuhan v roce 1962 vydal knihu The Gutenberg Galaxy 

(Gutenbergova galaxie), v níž se zabývá vývojem komunikace dle převládajícího média. 

Navrhl rozdělení do čtyř období (Jirák, Köpplová, 2007 a Soukup, 2006): 

1. Období orální kmenové kultury – základním médiem byl lidský hlas a 

přenos informací byl založen na bezprostřední komunikaci. Můžeme říct, že 

slyšet znamenalo uvěřit. 

2. Období psané kultury – „svět oka“, doba psané kultury. 

3. Období Gutenbergovy galaxie – představuje období od vynálezu knihtisku. 

Písmo umožnilo zaznamenávat, fixovat informace a předávat je dále. Kniha 

se stala prvním „masovým médiem“ a také prvním konzumním zbožím. 

4. Období Marconiho galaxie – komunikace pomocí elektromagnetického 

vlnění.  

 

Mnoho mediálních odborníků převzalo dělení dle M. McLuhana s vědomím, že 

poslední období není obdobím elektřiny, ale obdobím rozvoje nových médií, někdy se 

nazývá jako páté období – Gatesova galaxie.  

Člověk se stává díky prostředkům masové komunikace součástí tzv. globální 

vesnice. Podle této teorie představuje svět díky rychlé komunikaci a bezprostřední 

informovanosti vlastně daleko menší prostor - vesnici. A právě v tomto malém prostoru 

žije komunita lidí, která má možnost se podílet na svém utváření a směřování 

(McLuhan, 2000). S rozvojem masových médií a masové komunikace je nepochybně 

spojován fenomén Globalizace. Dle Bystřického (2008) je globalizace nejvýraznějším 

jevem současnosti. Globálními pak chápeme ty činnosti, které jsou celosvětové, jsou 

plánované, koordinované a jsou vzájemně propojené (Thompson, 2004). 

Na McLuhana navazuje o dvacet let později mediální teoretik Neil Postman, 

který nabízí následující dělení (Cebe, 2012): 

1. Období orální kultury – důraz především na paměť; Když bylo potřeba něco 

uchovat v čase, dědilo se sdělení z generace na generaci. 

2. Období knihtisku – informace se mohou uchovávat již jiným 

způsobem - knihtiskem. Díky němu se informace nejenom přenáší, ale 

i objasňuje. 

3. Období show businessu – přináší povrchní a nesouvislé vnímání informací. 

Už není třeba se tolik soustředit, což může vést ke zkratkovitosti.  
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V dnešní době má masová komunikace, která je realizována pomocí masových 

médií, určité specifické vlastnosti. Jirák a Köpplová (2011) vidí celkem devět 

charakteristických rysů. Masová média nabízejí sdělení, která jsou určena ke 

krátkodobému použití a mají chvilkový charakter. Jsou produkována formálními 

organizacemi směrem k velkému a anonymnímu publiku neomezeným a veřejným 

přístupem převážně jednosměrným způsobem. Produkce obsahů, které jsou nepřímé 

(s odloženou zpětnou vazbou), je pravidelná, s určitou periodicitou. Publikum, které 

přijímá sdělení, je složeno z jednotlivců. Ti dále aktivně nakládají s tím, co jim média 

nabídla.  

Marketingovou komunikací se rozumí „řízené informování a přesvědčování 

cílových skupin, pomocí kterého naplňují firmy a další instituce své marketingové 

cíle“
36

. Mezi základní marketingové prostředky komunikace patří reklama, direkt 

marketing, podpora prodeje, public relations, event marketing, sponzoring, osobní 

prodej a on-line komunikace (Karlíček, 2013). Já se budu, pro účely analýzy televizních 

spotů, blíže zabývat reklamou, respektive televizní reklamou. 

4.4 Reklama jako klíčový prvek marketingové komunikace 

Média jsou v současné podobě financována především z reklamy (Jirák, 

Köpplová, 2009). Za rok 2012 se v České republice za reklamu utratilo více jak 60 

miliard Kč
37
, můžeme tedy tvrdit, že reklama se stala nezanedbatelnou položkou 

ekonomie každé společnosti (Jirák, Köpplová, 2009). Příjemců je ale omezený počet, 

takže média s reklamním prostorem, který by mohla prodat inzerentům, o ně neustále 

bojují. Média se zavazují pozorností publika tím, že komerční prostor prodávají.  

Publikum se tak stává zbožím, „kterým média soupeří o pozornost, zájem a finanční 

prostředky“
38

.  

Reklama patří mezi formy komunikace, kdy jeden subjekt nabízí svůj produkt, 

služby nebo ideu veřejnosti. Zadavatel reklamy za konkrétní místo v mediálním obsahu 

platí a cílem má pak být přimět veřejnost ke změně postojů či nákupního chování 

(Reifová, 2004). Reklama umožňuje prezentovat produkt v takovém obrazu, aby co 

nejvíce zaujal prvky působící na smysly člověka. Podle definice Americké 
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marketingové asociace (AMA) je reklama: „Každá placená forma neosobní prezentace a 

nabídky idejí, zboží nebo služeb prostřednictvím identifikovatelného sponzora“
39

. 

Prvopočátky reklamy nacházíme již u starověkých civilizací. Obchodníci 

používali k propagaci vývěsky na štítech obchodů (např. v Pompejích), papyrus či jiné 

svitky k obchodním sdělením (v Egyptě, Římě). Důležitým milníkem pro vývoj reklamy 

byl vynález knihtisku v polovině 15. století. Díky němu se začaly hojně tisknout letáky 

a inzeráty. Následně průmyslová revoluce v 19. století nastolila počátek reklamy, jak ji 

známe dnes. První profesionální reklamní agentura vznikla v roce 1841 (Vysekalová, 

2007). McLuhan se domnívá, že reklamní průmysl se rozmohl až koncem 19. století, 

kdy byl vynalezen tisk ze štočků (McLuhan, 2011). 

Reklama má především vyvolat určité emoce. Dle du Plessise (2007) jsou to 

právě emoce, které formují naše podvědomé reakce na reklamu, ovlivňují naše 

přemýšlení o značce, produktech a službách. Reklamy nám podsouvají naše potřeby a 

touhy, naznačují nám, že právě inzerované produkty nejenom skvěle splní svůj účel, ale 

nabízí i něco navíc (Renzetti, Curran, 2003). Vysekalová (2007) uvádí jako hlavní 

motivy, které se v reklamě aplikují: strach, erotiku a humor. Strach jako hlavní 

motivátor ke koupi produktu používají marketéři, aby vyvolali určité napětí, seznámili 

nás s následky toho, co by se mohlo stát, když si produkt nekoupíme. Použití erotických 

a sexuálních motivů v reklamě je doloženo již od jejich začátků a fungují tehdy, když 

mají určitou spojitost s výrobkem. V opačném případě mohou u diváka působit až určité 

znechucení. Humor v reklamě může značku podpořit, ale také poškodit. Z analýz 

vyplývá, že humor není zrovna hybnou silou ke koupi produktu či služby (Vysekalová, 

2007). 

Čmejrková (2000) upozorňuje na fakt, že přestože někteří reklamou pohrdají a 

berou ji za snůšku absurdit, reklama není zcela mimo jejich vnímání. Ba naopak, aby ji 

dokázali odolávat, umí ji často i interpretovat a analyzovat. „Reklama si pohrává nejen 

se slovy, s jazykem, ale pohrává si především s naším vnímáním světa a žebříčkem 

našich hodnot“
40

. Jak věcně doplňuje Marshall McLuhan (2011), reklama má důležitou 

a utajenou funkci - poskytovat chuť lidem, kteří ji nemají. 

Williams (1978) se domnívá, že ideologické působení reklamy se uskutečňuje 

skrze „přenášení důležitých významů a představ (někdy mýtů) ze světa zkušenosti (jako 

je krása, úspěch, štěstí, přírodní síly a vědecké poznatky) na komerční produkty a 
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posléze i na nás samé“
41
. Dále hovoří o tom, jak díky reklamě převádíme „užitnou 

hodnotu“ na „směnnou hodnotu“ výrobku, díky kterému získáme štěstí či jiné ideály. To 

může mít za následek odcizení od naší vlastní přirozenosti a kultury (McQuail, 2002). 

Do způsobu vnímání a poznávání reklamních sdělení se promítá kulturní 

podmíněnost člověka, která tak ovlivňuje jejich interpretaci (Vysekalová, 2007). 

Reklamy jsou přitom součástí naší sociální reality, ne jen jejím zkresleným obrazem, jak 

poukazuje Shields (2002). Courtney a Whipple (1983 citováno dle Renzetti, Curran, 

2003) doplňují, že „reklamy podávají obraz, který představuje interpretaci těch 

kulturních hodnot, jejichž propagování přináší zisk“
42

. 

Podle toho, v jakém médiu se reklama objevuje, rozlišujeme televizní reklamu, 

rozhlasovou reklamu, tiskovou reklamu, venkovní reklamu, reklamu v kinech, tzv. 

product placement a on-line reklamu (Karlíček, 2013). Jaké médium si pro propagaci 

svého produktu či služby marketéři vyberou, závisí na předem daném marketingovém 

mixu. Je potřeba vždy zvážit výhody a nevýhody daného média. Já se budu dále věnovat 

televizní reklamě. 

4.5 Televize a televizní reklama 

Každý Čech stráví průměrně 3,5 hodiny denně sledováním televize
43

. Sledování 

televize nevyžaduje žádnou zvláštní schopnost, není zapotřebí ani gramotnosti, doslova 

všem lidem po celém světě je k dispozici stejné vizuální a verbální poselství (Renzetti, 

Curran, 2003). Televize nám prezentuje a interpretuje hodně faktorů, které mohou 

ovlivnit způsob, jak je budeme vnímat. Mnoho z nich se týká právě genderu. 

První fungující vynález televize je připsán studentovi Pavlu Nipkowi v roce 

1883, uznání se mu dostalo až více jak 40 let poté na výstavě německého rozhlasu 

(Kasík, 2007). První televizní reklama se vysílala ve Spojených státech amerických 

v roce 1941, trvala 10 sekund a obraz byl celou dobu neměnný. V našem prostředí je 

začátek pravidelného televizního vysílání spojován s rokem 1953. Vysílání bylo 

pravidelné, nevysílalo se bez přestávky, jako je tomu dnes. Vysílání bylo zprvu tři dny 
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v týdnu a v létě dokonce pouze dva dny v týdnu. Historicky první televizní reklama se u 

nás vysílala v roce 1957 (Kunešová, 2007).  

Televize působí na dva důležité lidské smysly: na zrak a na sluch a zajišťuje nám 

přísun zábavy, propagandy a vzdělání (Soukup, 2006). Televize, jako i jiná média, nám 

svět prezentuje, ale také jej konceptualizuje a definuje, je tedy významným nástrojem 

socializace a enkulturace (Soukup, 2006). „Prostřednictvím televizního vysílání se ve 

stále větší míře vytváří „hyperrealita“ – sémiotický text, který zprostředkovává kontakt 

lidí se sociální realitou“
44

.  

„Televizní reklama je nejsvéráznější a nejpronikavější formou komunikace, 

jakou nám umožnil elektrický proud“
45

. Výhodou televizní reklamy je hlavně její 

působivost. Nevýhoda televize je zase v tom, že je reklamou přesycená a mnoho lidí již 

reklamní bloky ani nevnímá, nebo programy přepíná či od televize odchází (Karlíček, 

2013). Televizní reklama pro spotřebitele představuje jakousi mapu, kam jít a co 

konzumovat. Díky tomu dochází k unifikaci obrazu světa a standardizaci způsobu života 

(Soukup, 2006).  

4.6 Mediální instituce a gender 

Pokud se podíváme na mediální instituce pohledem genderu, zjistíme, že zde 

najdeme klasické vzorce genderové nerovnosti ve společnosti. Média jsou ve většině 

případů vlastněna a kontrolována muži (Pavlík, 2005). Jako důvody této skutečnosti 

uvádí Pavlík (2005) souvislost s genderovým strukturováním životů žen a mužů a také 

s převládajícími genderovými stereotypy ve společnosti. Zde totiž převládá všeobecná 

představa, že hlavní zodpovědností žen je vedení domácností, rodiny a péče o děti.    

Česká republika má tzv. duální (neboli smíšený) vysílací systém, což znamená, 

že na trhu působí jak komerční, tak i veřejnoprávní provozovatelé (Končelík, Večeřa, 

Orság, 2010). Komerčním televizím je přidělována licence a finanční prostředky 

získávají z prodeje vlastního vysílacího času. Veřejnoprávní televize jsou regulovány 

zákonem a prostředky ke své činnosti získávají z koncesionářských poplatků. 

Dodržování mediálních zákonů mají na starosti regulační orgány, kterými jsou Rada pro 

rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) a dále pak Rada České televize. Regulaci a 

dozor nad médii má Stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky a 
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Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky. Dále pak působí profesní spolky, kterými 

jsou Rada pro reklamu (RPR), Syndikát novinářů, Asociace reklamních agentur, 

Asociace provozovatelů soukromého vysílání atd. Tyto celky si daly za cíl prosazovat 

etiku v prostředí médií (Kubálková, Wennerholm Čáslavská, 2009). 

Pokud se zaměřím na televizní reklamu a její regulaci v rámci veřejnoprávních 

předpisů v našem prostředí, jedná se o zákon č. 40/1995 a doplňuje ho zákon 

č.231/2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání (Kubálková, 

Wennerholm Čáslavská, 2009). Další orgánem, jenž reguluje reklamu, je Rada pro 

reklamu, který bych ráda blíže popsala. 

Rada pro reklamu (dále jen Rada) byla založena v roce 1994 jako samoregulační 

orgán (Kubálková, Wennerholm Čáslavská, 2009) a jejím hlavním cílem je „zajišťovat a 

prosazovat na území České republiky čestnou, legální, pravdivou a decentní reklamu“
46

. 

Orgánů Rady je celkem pět. Konkrétně se jedná o valnou hromadu, výkonný výbor, 

arbitrážní komisi, sekretariát a dozorčí komisi. 

Z hlediska mojí diplomové práce je zajímavé především genderové složení 

orgánů Rady, které mají vliv na posuzování televizních reklam v České republice. 

Výkonný výbor, který prosazuje a vykonává rozhodnutí valné hromady (Rada pro 

reklamu, www.rpr.cz, 2013) má ke dni 24. dubna 2013 7 členů a všichni jsou muži. 

Arbitrážní komise, která má 13 členů a která má jako hlavní instituce RPR na starosti 

posuzovat neetické a neslušné reklamy, má ke dni 24. dubna 2013 16 členů, z toho jsou 

pouhé 2 ženy. A Dozorčí komise, která je zodpovědná za dozor a hospodaření orgánů 

RPR čítá kromě zadavatelů 1 muže a 1 ženu. Kodex Rady pro reklamu neupravuje 

specifické ustanovení na sexistické a stereotypní zobrazování žen a mužů (Kubálková, 

Wennerholm Čáslavská, 2009).  

Otázkou je, zda můžeme dát do přímé souvislosti vyšší přítomnost žen 

pracujících v médiích se změnou utváření mediálních obsahů. De Bruin (2004, citováno 

dle Vochocová, 2008) uvedl, že při analýze těchto vlivů je potřeba brát v potaz celkem 

tři aspekty: gender, profesionální standardy a samotnou mediální organizaci. Dalším 

hlediskem mohou být výsledky z výzkumu, který se zabýval vztahem mezi producentky 

mediálních obsahů a samotným mediálním obsahem. Pod pojmem „genderově slepé 
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ženy“ poukazují teoretici na to, že „vůbec nemusí existovat souvislost mezi ženským 

genderem a genderovou citlivostí nebo prosazování rovných příležitostí žen“
47

. 

4.7 Stereotypní zobrazování feminity a maskulinity 

v televizních reklamách 

Přístup mužů a žen k televizi je odlišný. Ženy častěji sledují televizi při 

vykonávání různých domácích prací a muži zase inklinují k neustálému ovládání a 

přepínání televize dálkovým ovladačem. I preference programů se genderově liší. Ženy 

dávají přednost komediím a dramatickým pořadům, muži zase akčním filmům a 

pořadům založených na faktech. Na základě výzkumů v České republice důvěřují 

médiím více ženy (62 %) než muži (46 %). Jiné je to s důvěrou v reklamu, kde dvě 

třetiny dotazovaných uvedly, že se jí nedá věřit. Zajímavý je fakt, že v hodnocení 

důvěryhodnosti zdrojů předstihly reklamní tiskoviny a letáky reklamu v televizi a 

inzerci v denním tisku (Buriánek, 2006).  

Média hrají od počátku důležitou roli v prezentování genderových rolí a 

genderových vztahů (Pavlík, 2005). Pavlík (2005) upozorňuje, že „mediální sdělení 

nejsou jakýmsi neproblematickým „odrazem“ skutečnosti, jak se někdy mylně 

předpokládá, ale že jsou to komplexní konstrukty, které jsou vytvářeny konkrétními 

lidmi v konkrétních kulturních kontextech“
48

. Pierre Bourdieu (1992 citováno dle 

Ramonet, 2003) popisuje tzv. symbolické násilí u médií. „Symbolické násilí je násilím, 

které se uskutečňuje v neznalosti a jejím prostřednictvím a provádí se daleko snáze, 

když ten, kdo ho vykonává, neví o tom, že ho vykonává, a ten, kdo je mu vystaven, neví 

o tom, že je mu vystaven“
49

.  

Jsme sami schopni rozeznat, kdy je nám v televizní reklamě ukázána genderově 

zabarvená realita proto, aby nám zapadla do našich očekávání a mohla lépe produkt 

nabídnout či prodat? Jak říká Clifford  Geertz: „Člověk je zvíře spoutané pavučinou 

reklamních sloganů, které si samo upletlo...“ (citováno dle Soukup, 2006). David 

Ogilvy (2007) uvádí, že reklama je zlem pouze tehdy, když propaguje špatné věci a 

dodává, že nejlepším způsobem, jak zvýšit prodej výrobků, je výrobek zlepšit. V dnešní 

době nám reklama dává pocit, že jsme součástí exkluzivního světa, který propaguje, a že 
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jsme se svobodně rozhodli pro to, co chceme, bez toho, aniž bychom to opravdu chtěli 

(McLuhan, 2011). 

Jirák (2005) popisuje, jak díky prezentování stereotypních obsahů v médiích 

dochází k ovlivňování společnosti a doplňuje, že studium medializovaných obsahů nám 

dobře napovídá o společnosti samotné. “Paušální soudy (stereotypy) přítomné v médiích 

korelují s paušálními soudy (stereotypy) ve společnosti”
50

. Stereotypy v médiích jsou 

pak hlavně většinové stereotypy, tedy stereotypy rozhodujících vrstev a převažujících 

hodnot ve společnosti (Jirák, 2005). Nebezpečí stereotypních názorů v reklamě se 

mohou týkat různých oblastí, od velikosti těla přes roli pohlaví až k rasovým 

stereotypům (Gunter, Oates, Blades, 2005).  

Genderové stereotypy se objevují v několika kategoriích. Jedna ze zásadních 

studií týkající se genderových stereotypů v reklamě byla vytvořena sociologem 

Ervingem Goffmanem v roce 1979. Zkoumal pět set tištěných reklamních fotografií, 

kde se snažil přijít na propojení scén z reálného života se scénami z reklamních 

fotografií. Dospěl k těmto závěrům (Komárková, 2006): 

- muži jsou zásadně větší než ženy, 

- muži poučují ženy, pomáhají jim a udílejí jim pokyny, 

- ženy muže obdivují, nechávají se jimi vést, podřizují se, poslouchají je, a 

když s nimi nesouhlasí, tak neúspěšně protestují, 

- muži se dotýkají věcí jistě a rozhodně, zatímco ženy něžně a láskyplně, 

- překvapivá je i shoda ve způsobu prezentování žen a malých dětí (bezmocné, 

slabé, závislé a emotivní bytosti). 

 

Goffmanova tvrzení se snažilo prozkoumat mnoho autorů. Judith 

Williamsonová, která prováděla sémiotickou analýzu velkoplošných reklam, ve své 

knize Decoding Advertisements (1995) poukazuje na to, že prvotní funkcí reklamy je 

vytvořit rozdíl mezi inzerovaným výrobkem a ostatními výrobky stejné kategorie. To je 

důvod, proč je často inzerovaný produkt spojen s nějakou známou tváří (Komárková, 

2006). V českém prostředí se Goffmanovým výsledkům analýzy věnovalo hned několik 

studií, které se snažily přijít na to, zda jsou výše uvedené stereotypy v reklamách čitelné 

i dnes. Olga Komárková (2006) došla k závěrům, že způsoby prezentace maskulinity a 

feminity v reklamních textech neprošly od 80. let 20. století žádnými výraznými 
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změnami. Libora Oates Indruchová zase došla k závěrům, že ženy jsou na 

billboardových reklamách zobrazovány jinak, když je reklama určena ženám a jinak, 

když je reklama určena mužům (Komárková, 2006). 

V médiích, respektive v reklamě, se setkáváme s předkládáním konkrétních 

obrazů krásy a zdraví, které jsou kolikrát nezdravé, zdraví škodlivé. Obecně je důraz na 

fyzickou přitažlivost velmi velký (Gunter, Oates, Blades, 2005). „V reklamách určených 

pro dospělé hrají hlavně štíhlé přitažlivé ženy a prostředí dětské reklamy se v tom 

bohužel neliší“
51

. Ukázky reklam, které zobrazují ideály hubené až „vychrtlé“ ženské 

krásy, nejsou nevinné. Tento trend je často je spojován s nárůstem pacientů s poruchou 

příjmu potravy u žen a dospívajících dívek (Pavlík, 2005).  

„Jak v televizních reklamách cílených na dospělé, tak i v těch dětských 

reklamách můžeme zpozorovat, jak se svět mužů a chlapců skládá z takových aktivit 

jako chůze, běhání nebo škrábání nehty do tabule. Zatímco ženy a dívky perou 

manželovy/tátovy košile a dětské oblečení, myjí si vlasy, dívají se do zrcadla anebo sedí 

na sedačce. V dětských reklamách si dívky hrají ve svých růžových světech plných 

panenek a koní, kdežto chlapci jsou zabaveni válečnými a vesmírnými hračkami, kdy 

v pozadí se ozývají mužské hlasy bavící se o zápasech a soutěžích“
52

. 

Na základě analýzy genderových stereotypů v televizních reklamách prováděné 

v 11 zemích v letech 1975 - 1999 došel Furnham a Mak (1999, citováno dle Diehl, 

Terlutter, 2006) k následujícím závěrům: 

- muži byli mnohdy prezentováni jako autoritativní ústřední postavy a ženy 

jako uživatelé inzerovaného produktu, 

- muži vždy hráli roli tazatelů nebo profesionálů, zatímco ženy byly ukázány 

v závislých rolích, 

- ženy jsou obecně obsazovány mladší než muži, 

- ženy byly častěji zobrazovány v rámci domova, muži zase mimo něj, 
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- prezentace mužů navozovala asociace s potěšení přinášejícími odměnami, 

zatímco ženy byly častěji spojovány se společenským uznáním a se 

zkrášlením, 

- muži častokrát prodávali automobily a sportovní produkty, ženy byly 

spojovány s domovem a domácími produkty a kosmetikou, 

- pokud se u reklamy objevil komentář, četl ho vícekrát mužský hlas než 

ženský.  

 

Z pohledu genderu je důležitá také analýza využití mužského a ženského hlasu 

v reklamách. V kvantitativní analýze několika tisíců postav v dětských televizních 

reklamách, které provedl Furnham a kolektiv v roce 1997, se ukázalo, že lidé, kteří 

mluvili v reklamách, byli v 9 z 10 případů muži. Tufte (1999, citováno dle Gunter, 

Oates, Blades, 2005) poukazuje na to, že existují důvody věřit tomu, že takováto 

prezentace v televizní reklamě přispívá k posílení stereotypního vnímání genderových 

rolí a mělo by se na ni dívat jako na krok zpět ve vztahu k rodičovské výchově a vlivu 

rodičů na jejich děti.  
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ANALYTICKÁ ČÁST 

V předchozí části své práce jsem blíže představila teoretická východiska a také 

jsem definovala pojmy, které jsou s ohledem na téma diplomové práci důležité pro 

analytickou část. V této části bych se ráda zaměřila na stanovení metodologie výzkumu, 

formulaci výzkumných otázek a především samotný výzkum.  

5. Stanovení metodologických východisek 

Cílem výzkumu je odpovědět na otázku, zda je v televizních reklamách na 

automobily prezentována maskulinita a feminita stereotypně. Zaměřím se na to, jakou 

roli má gender v reklamách na automobily obecně. Pokusím se zjistit, zda a k jakým 

rozdílům v prezentaci stereotypů dochází s ohledem na různé parametry reklamních 

spotů a výskyt, typ a roli vystupujících postav. 

S ohledem na teoretická východiska své práce jsem si definovala následující 

výzkumné otázky:  

1. Setkáváme se v televizních reklamách na automobily se stereotypním 

zobrazováním maskulinity a feminity? 

2. Jaké konkrétní stereotypy se v reklamách objevují při zobrazování žen?  

- Jsou ženy zobrazovány stereotypně vzhledem k jejich věku?  Jsou 

obsazovány mladší než muži? 

- Jsou ženy zobrazovány stereotypně vzhledem k prostředí v reklamě? 

Jsou ženy častěji k vidění v rámci domova? 

- Jsou ženy prezentovány stereotypně vzhledem k jejich roli 

v reklamě? Jsou častěji v podřízené či pasivní roli? 

3. Jaké konkrétní stereotypy se v reklamách objevují při zobrazování mužů?  

- Jsou muži zobrazováni stereotypně vzhledem k jejich věku?  Jsou 

obsazováni starší než ženy? 

- Jsou muži zobrazováni stereotypně vzhledem k prostředí v reklamě? 

Jsou muži častěji k vidění mimo domov? 

- Jsou muži prezentováni stereotypně vzhledem k jejich roli v reklamě? 

Jsou muži častěji ve vůdčí či aktivní roli? 
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5.1 Výzkumná metoda 

Vickie Shields (2002) rozlišuje v analýze reklam z hlediska genderu dva 

základní proudy: 

1. Tradici obsahové analýzy, užívané především při studiu genderových rolí 

zobrazovaných v reklamě a 

2. tradici sémiologické analýzy, která zkoumá, jak jsou v reklamě konstruovány 

významy. 

Já jsem se rozhodla jako nejvhodnější výzkumnou metodu pro naplnění cílů své 

práce zvolit kvantitativní obsahovou analýzu. Kvantitativní obsahová analýza se 

využívá k rozboru obsahu záznamu určité komunikace (Disman, 2007). Tato metoda, 

která je tradičním nástrojem zkoumání mediálních sdělení, je spojena se jménem 

Bernarda Berelsona (Trampota, Vojtěchovská, 2010). Mezi výhody využití kvantitativní 

obsahové analýzy patří přenositelnost výsledků, které jsou nezávislé na výzkumníkovi, 

který ji provádí. Výsledky jsou jasné, srozumitelné a zřetelné. Je s ní spojena 

strukturovanost a dobrá ověřitelnost výsledků. Její kritici naopak tvrdí, že kvantitativní 

obsahová analýza nám nabídne tvrdá data, ale už nevysvětlí, proč tomu tak je a co to 

znamená (Trampota, Vojtěchovská, 2010).  

Výzkumný proces u kvantitativní obsahové analýzy je následující (Wimmer, 

Dominick, 2006 citováno dle Trampota, Vojtěchovská, 2010): 

1. formulace výzkumné otázky či hypotézy, 

2. definice výběrového souboru, 

3. výběr vzorku, 

4. výběr a definice jednotky měření, 

5. konstrukce kategorií obsahu, které se chystáme analyzovat, 

6. sestavení systému kvantifikace, 

7. trénink kódovačů a pilotní projekt kódování, 

8. samotné kódování obsahů, 

9. analýzy výsledků, 

10. definice závěrů. 

 

Důležitou součástí kvantitativní obsahové analýzy je kódování. Ke správnému 

kódování má pomoci kódovači kódovací manuál, který je „soupisem proměnných, jejich 
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kategorií a jim připsaným číselným kódům“
53
. Při přípravě výzkumu jsem se rozhodla 

použít tzv. emergent kódování. Nejdříve jsem předběžně zhlédla všechny reklamní 

spoty a následně jsem vytvořila kódovací knihu (Trampota. Vojtěchovská, 2010). Při 

kódování jsou kódovací jednotky popsány pomocí pěvně stanovených proměnných, 

které nabírají různých hodnot. Aby byly výsledky mé kvantitativní obsahové analýzy 

validní, byla nutná metodická pečlivost. Proto jsem se snažila dodržovat kritéria 

informační kvality: relevance, přesnost, transparentnost, věcnost, srozumitelnost 

(Schulz, Scherer, Hagen, Reifová, Končelík, 2004). Systematicky a opakovaně jsem 

prověřovala získané informace. 

Účelem kvantitativní obsahové analýzy je určit četnost výskytu konkrétních 

sdělení či konceptů ve zkoumané komunikaci a z ní odvodit jejich význam, vzájemné 

vztahy atd. Výsledkem a cílem kvantitativní obsahové analýzy je kvantitativní popis 

mediovaných obsahů (Schulz, Scherer, Hagen, Reifová, Končelík, 2004).  

6. Výběr materiálu 

6.1 Výběr populace 

Dle výše uvedeného postupu kvantitativní obsahové analýzy jsem po formulaci 

výzkumných otázek definovala výběr populace a zkoumaného vzorku. Termínem 

populace označujeme „množinu všech teoreticky možných objektů (např. jedinců) 

v uvažované problémové situaci“
54
. Jedná se tedy o skupinu jednotek (nadmnožina 

výběru vzorků) pro které budou závěry výzkumu platné. V mém případě se jedná o 

televizní reklamy na automobily, které byly odvysílány na televizních stanicích TV 

NOVA a TV PRIMA, protože vykazují dlouhodobě nejvyšší úrovně sledovanosti cílové 

skupiny 15 a více let
55
. Data o základním výzkumném souboru poskytla společnost 

ATO (Asociace televizních organizací).  

6.2 Výběr vzorku 

Vzorek je podmnožinou populace (Hendl, 2006). Jako výběrový soubor jsem si 

určila televizní reklamy, které byly odvysílány v tzv. čase prime-time, tedy televizní 
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reklamy v nejvíce sledovaném denním čase – od 19:00 do 23:00
56

, a to v měsících říjnu 

a listopadu roku 2012. Toto období je jedním z nejsilnějších v rámci výdajů 

automobilek do televizní reklamy v průběhu roku. Ze souboru byly vyřazeny reklamy, 

které propagovaly jiné produkty a služby než prodej a podporu konkrétních automobilů 

či automobilových značek (TV reklamy na servis, příslušenství, služby spojené 

s financováním vozů atp.).  

Samotnou kreativu (reklamní spoty) jsem získala z volně dostupných zdrojů 

(internet), od samotných automobilek a od společnosti Admosphere, která se zabývá 

monitoringem a analýzou reklam. 

Celkem bylo v daném období, čase a na sledovaných kanálech odvysíláno 921 

reklamních spotů, které odpovídaly definici populace. Do výběrového vzorku bylo 

vybráno celkem 54 spotů od 16 automobilových značek, které splňovaly kritéria. 

6.3 Průběh analýzy 

Podrobné analýze jsem postupně podrobila všechny spoty z výběrového vzorku, 

a to dle pořadí v jakém byly ve sledovaném období vysílány. Při analýze jsem se 

zaměřila obecně na jednotlivé parametry reklamního spotu, produkty, které reklamy 

propagovaly a postavy, které v reklamách vystupují. Kódovací jednotky jsem tedy 

analyzovala celkem tři. První byl samotný reklamní spot, druhou kódovací jednotku 

tvořil inzerovaný produkt a třetí jednotlivé postavy. 

Kvantitativní obsahovou analýzu jsem prováděla s pomocí kódovací knihy, která 

obsahovala dva druhy proměnných: identifikační proměnné a analytické proměnné. 

Účelem identifikačních proměnných je určit jednotlivé jednotky (reklamy, postavy) tak, 

aby bylo možné je kdykoliv dohledat. Analytické proměnné jsem zvolila tak, aby 

pomáhaly najít odpovědi na zvolené výzkumné otázky. Z hlediska genderové 

stereotypizace bylo důležité sledovat různé faktory, které se mohou na vnímání genderu 

významně podílet. Bylo tedy nutné se zaměřit nejen na vzhled, projev, roli a prostředí 

prezentace postav, ale také obsahy a formy sdělení (v rámci interakce postav i směrem 

k publiku), stejně jako na formu a styl zpracování reklamního spotu (parametry, které 

přímo nesouvisí s inzerovanými produkty a účastnícími se postavami, ale podílí se 

vnímání spotu a genderu cílovým publikem - mluvený komentář, zvolená hudba, čas 

dne, počet střihů atd.).  
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Kategorie, které jsem u základních kódovacích jednotek sledovala, jsem určila 

na základě teoretických východisek a tezí vztahujících se k genderovým stereotypům a 

stereotypnímu zobrazování feminity a maskulinity v reklamách. Identifikační proměnné 

jsem zvolila s ohledem na specifika reklamního formátu a efektivní vyhledávání a 

identifikaci souvislostí v rámci analýzy.  

Pro vytvoření kódovací knihy bylo nejdříve nutné zhlédnout všechny reklamní 

spoty a následně provést výčet všech atributů reklamy (proměnných), které lze za 

použití kvantitativní obsahové analýzy sledovat a které jsou zároveň relevantní 

z hlediska cílů práce a teoretických východisek. Mým cílem bylo postihnout co nejvíce 

aspektů, které se vztahují ke genderovým stereotypům v televizní reklamě a které mi 

pomohou správně zodpovědět výzkumné otázky.  

TV reklamy ve formátu .avi jsem sledovala v rámci videopřehrávače Windows 

Media Player na osobním počítači, takže bylo snadné je zkoumat detailně a opakovaně, 

což je pro validní obsahovou analýzu nutné. DVD médium se vzorkem reklam je 

přílohou mé diplomové práce. 

Kódovací knihu jsem si vytvořila v souboru programu MS EXCEL, do které 

jsem zároveň v elektronické podobě zaznamenávala veškeré hodnoty proměnných. 

Program MS Excel jsem zároveň využila pro statistické zpracování získaných 

výzkumných dat a tvorbu tabulek a grafů, jež jsou nedílnou součástí analytické části.  

7. Analýza vybraného vzorku materiálu 

7.1 Kódovací jednotka – reklamní spot 

V období října a listopadu 2012 bylo v prime-time na stanicích TV NOVA a 

Prima Family odvysíláno celkem 921 televizních reklam na automobily. V říjnu to bylo 

416 spotů, v listopadu se počet spotů zvýšil na 505. Velká většina z nich podporovala 

konkrétní model dané značky, některé z nich se zaměřily na obecnou podporu značky 

(budování image značky). 

Celkem se v daném období prezentovalo 54 unikátních reklamních spotů. 

Unikátními spoty označuji všechny typy spotů, které se v některém zásadním parametru 

(obsah, sdělení, inzerovaný produkt či délka reklamy) odlišovaly.  
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7.1.1 Počet výrobců inzerujících v daném období 

Analyzované spoty podporovaly vozy celkem 16 automobilových značek 

(Citroën, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Chevrolet, KIA, Mercedes-Benz, Nissan, 

Opel, Peugeot, Renault, Škoda Auto, Toyota, Volkswagen). V říjnu inzerovalo 13 

značek, v listopadu celkem 14. Zatímco v říjnu neinzerovaly Fiat, Honda a Mercedes-

Benz, v listopadu svůj spot nenasadily značky Opel a Toyota. 

Nejčastěji (viz graf č. 1) byly ve sledovaném období a čase vysílány spoty 

značky Škoda Auto (celkem 138), zejména díky podpoře uvedení modelu Rapid na trh. 

Hodně aktivními inzerenty byly také značky Renault (106) a Hyundai (95). Nejméně 

často byly prezentovány reklamy značek Opel (21) a Mercedes-Benz (22). 

 

Graf č. 1 – Celkový počet odvysílaných spotů automobilových značek ve 

sledovaném období (říjen, listopad 2012) 

 

 

Podle Admosphere, dceřinné společnosti realizátora českého peoplemetrového 

projektu MEDIARESEARCH, poklesla v roce 2012 oproti roku 2011 o 6 % ceníková 

hodnota využitého reklamního prostoru v kategorii Motorová vozidla a jejich motory. 

Celkově v roce 2012 automobilové značky investovaly do reklamy 3,9 miliardy korun 

(v ceníkových cenách), z toho 3,5 miliardy korun činila hodnota inzerce osobních 
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vozidel. Největší meziroční pokles zaznamenala inzerce lehkých užitkových vozidel 

(- 20 %) a velkých nákladních vozidel ( - 26 %)
57

. 

Největším inzerentem mezi automobilovými výrobci byl Hyundai Motor Czech, 

který za reklamu utratil v roce 2012 více než 500 milionů korun (57 % investic připadá 

na televizní reklamu). Následovala Škoda Auto s 429 miliony korun (47 % tvořila TV 

reklama) a KIA MOTORS CZECH s 297 miliony korun (49 % TV reklama). Největšího 

podílu reklamních investic v TV reklamě dosáhnul Renault Česká republika. 

Zajímavé je sledovat rozložení reklamních spotů jednotlivých automobilem mezi 

stanice TV NOVA a Prima Family (viz graf č. 2). Nejaktivnějším inzerentem na TV 

NOVA byla značka Škoda Auto zatímco značka Renault dominovala na stanici Prima 

Family.  

 

Graf č. 2 – Počet spotů jednotlivých značek na stanicích TV NOVA a Prima 

Family ve sledovaném období (říjen, listopad 2012) 

 

7.1.2 Spoty dle karoserie vozidla 

V uvedeném období byl nejčastějším předmětem reklamy vůz typu hatchback, 

následován vozy s karoserií sedan a SUV (viz graf č. 3). Pouze jednu reklamu 
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zastupovaly automobily typu coupé a užitkové vozy. Některé z reklam byly využity 

k podpoře více modelů. Nejčastěji zastoupené typy karoserie (hatchback, sedan, SUV) 

mají poměrně univerzální cílovou skupinu a není tedy teoreticky důvodem, aby měly 

z hlediska genderu specificky vymezené zaměření. Jedinou značkou, která v rámci 

sledovaných reklam nepodporovala konkrétní model vozu, byl Hyundai (v reklamě 

„GBCS“).  

 

Graf č. 3 – Počty unikátních spotů dle jednotlivých typů karoserie 

 

7.1.3 Přehled spotů dle ceny inzerovaného automobilu 

S ohledem na základní ceníkové ceny inzerovaných automobilů jsem vozy 

rozdělila do čtyř cenových pásem (viz graf č. 4). Žádné z inzerovaných vozidel nebylo 

levnější než 150 000 Kč vč. DPH, naopak ani jeden vůz nepřekročil v základní ceně 

částku 550 000 Kč včetně DPH. Největší zastoupení ve výběrovém souboru mají vozy 

v cenové kategorii 250 000 Kč až 349 999 Kč (včetně DPH). 

- V cenové kategorii 150 000 Kč – 249 999 Kč byly 4 z 8 reklam na vozy typu 

hatchback. 

- V kategorii 250 000 Kč – 349 999 Kč byly nejvíce propagovány karoserie 

hatchback (5) a sedan (3). 

- V ceně 350 000 Kč – 449 999 Kč se třikrát objevilo vozidlo kategorie SUV, 

v kategorii nad 450 000 Kč pak byla vozidla SUV prezentována dvakrát.  
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Graf č. 4: Rozdělení hlavních inzerovaných produktů do cenových pásem 

 

7.1.4 Délka reklamy 

Největší podíl v souboru unikátních reklam měly spoty (viz tabulka č. 1) o délce 

21-30 s (nejčastěji na vůz typu hatchback), kterých bylo celkem 30. Pouze tři reklamy 

byly dlouhé maximálně 10 s a jen šest reklam přesáhlo délku 30 s. 

Kratší reklamy (do 30 s) bývají zaměřeny spíše na konkrétní nabídku či akční 

cenu, zatímco u delších reklam lze pozorovat silnější tendenci k tomu, aby podporovaly 

image modelu (Renault Clio, Volkswagen Golf) či dokonce reputaci samotné značky 

(Hyundai). Reklamy s nejkratší délkou (Škoda Rapid, Kia C’eed) byly redukovanou 

variantou původní kreativy a upozorňovaly na uvedení vozu na trh. Jejich společným 

jmenovatelem bylo zaměření na vnější vizuální prezentaci vozu a vybudování povědomí 

o modelu. Krátké reklamy mohou být také „akční“ či „připomínací“ variantou delšího 

spotu, čili upozorňují na novou nabídku či pokračování reklamní kampaně. 

Některé základní kreativy automobilek (například Citroën Technodays a Renault 

Technofeel) byly vysílány v různých délkách spotu a s dílčími změnami ve vizuální 

stránce a podporovaném produktu. 

Pokud se zaměříme na výskyt (identifikovatelného) genderu a porovnáme jej 

s délkou reklamy, zjistíme, že: 

- kratší reklamy (do 20 s) buď lidské postavy nevyužívají vůbec (zejména akční 

nabídky a animované reklamy), nebo je jejich počet minimální, 

- s délkou reklamy logicky roste absolutní výskyt osob s identifikovatelným 

genderem (při délce reklamy 21 - 30 s je to v průměru 5 postav, při délce 

reklamy nad 60 s je to v průměru 12 postav), 
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- v převažujícím formátu reklamy (21 - 30 s) se častěji vyskytují postavy 

s femininním genderem než maskulinním. 

 

Tabulka č. 1 – Délka reklamního spotu ve vztahu k prezentovanému genderu 

  do 10 s 11 - 20 s 21 - 30 s 31 – 59 s 60 s a více 

Celkem televizních spotů 3 15 30 2 4 

Celkem postav 2 28 147 12 46 

Počet postav - maskulinní 1 16 68 8 29 

Počet postav - femininní 1 12 79 4 17 

7.1.5 Typ reklamního spotu 

Z hlediska formy zpracování jsem spoty dělila na hrané, animované a 

kombinované. Hrané reklamy nevyužívají pro prezentaci vozu či značky žádné 

prokazatelně uměle graficky vytvořené prostředí. Kombinované spoty doplňují reálné 

záběry z venkovního či vnitřního prostředí speciální vizualizací. Animovaným záběrem 

je typicky závěrečná prezentace vozu (spolu s uvedením nabídky, akční ceny a jiných 

obdobných sdělení). V některých reklamách se ale vyskytují jako součást dějové linky 

animované postavy (viz Citroën Technodays) či efekty (např. Fiat 500L, Nissan 

Qasqhai). Čistě animovaný spot ve výběrovém souboru nebyl ani jeden.  

Ve všech reklamách byla použita „hraná“ sekvence, ať už výhradně (v polovině 

případů), nebo v kombinaci s animovanou (viz tabulka č. 2). U čistě hraných reklam 

byla přítomnost maskulinního genderu zhruba o polovinu vyšší než femininního. Oproti 

tomu v reklamách využívajících prvek animace se častěji vyskytovaly femininní 

postavy.  

 

Tabulka č. 2 – Typ reklamního spotu ve vztahu k prezentovanému genderu 

  Hraná Kombinace hrané a animované 

       

Animovaná 

Celkem televizních spotů 27 27 0 

Celkem postav 121 114 0 

Počet postav - maskulinní 72 50 0 

Počet postav - femininní 49 64 0 

7.1.6 Počet střihů 

V proměnné střih jsem zaznamenávala průměrný počet změn záběrů, ke kterým 

v průběhu vysílání reklamy dochází (viz tabulka č. 3). Jednalo se tedy o přechod kamery 

z celku na detail, změnu scény či postavy v hledáčku kamery. Počet střihů roste úměrně 
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s délkou reklamy. Průměrně se střih (záběr kamery) mění jednou za méně než dvě 

vteřiny.  

U reklam s větším výskytem maskulinních postav a s dynamičtější hudbou byla 

vyšší pravděpodobnost použití častějších střihů. 

 

Tabulka č. 3 – Průměrný počet střihů ve vztahu k délce reklamy  

Délka reklamy do 10 s 11 - 20 s 21 - 30 s 31 - 59 s 

60 s a 

více 

Průměrný počet střihů 6 13,6 16 31 41 

7.1.7 Průvodní hlas (voice-over) 

Zaměřila jsem se také na doprovodný komentář k reklamě, který je pronášen 

hlasem osoby, která není přítomna v obraze – tzv. voice-over. Voice-over byl použit ve 

všech analyzovaných reklamách. Jen ve třech případech z celkem 54 televizních reklam 

nebyl ve voice-overu zastoupen mužský gender. V 11 spotech jej doplňoval femininní 

voice-over, zatímco ve 40 spotech byl voice-over výhradně maskulinní.  

Čistě femininní voice-over použila pouze automobilka KIA Motors Czech 

v reklamách na model KIA C´eed. V této reklamě navíc žena vystupuje i jako řidička 

prezentovaného produktu a spot je tak v prezentaci genderu vzhledem ke zbytku 

výzkumného vzorku ojedinělý. 

S použitím femininního voice-overu (viz tabulka č. 4) se zvyšuje výskyt 

femininních postav v reklamě. Při kombinaci maskulinního a femininního voice-overu 

se v reklamě vyskytuje celkem 56 postav s femininním genderem 56 oproti 34 postavám 

s maskulinním genderem).   

 

Tabulka č. 4: Průvodní hlas (voice-over) ve vztahu k genderu 

  Maskulinní hlas Femininní hlas 

Kombinace 

maskulinního a 

femininního hlasu 

Celkem televizních spotů 40 3 11 

Celkem postav 137 8 90 

Počet postav - maskulinní 83 5 34 

Počet postav - femininní 54 3 56 

7.1.8 Průvodní hlas (voice-over) – hlavní sdělení 

Hlavním sdělením, které průvodní hlas zprostředkovává (viz tabulka č. 5), je 

převážně zpráva o speciální nabídce (32 reklam) či přímá výzva k nákupu vozu (10 
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reklam). Z pohledu výskytu genderu v reklamách s tímto typem sdělení je situace 

vyrovnaná.  

Spoty se sdělením voice-overu na podporu image značky (např. Hyundai) 

využívají více mužský gender, stejně jako reklama odkazující na sponzoring. 

V reklamách značky Ford na modely Fiesta a Focus propojujících značku Ford se 

sponzoringem fotbalové Ligy Mistrů UEFA se vyskytuje jak čistě maskulinní 

voice-over, tak pouze maskulinní postavy v reklamě.  

 

Tabulka č. 5 – Hlavní sdělení průvodního hlasu (voice-overu) ve vztahu k výskytu 

genderu 

  

Informace 

o speciální 

nabídce 

Vyzdvihnutí 

vlastností 

vozu 

Odkaz na 

sponzoring 

Podpora 

(reputace) 

značky 

Výzva 

k 

nákupu 

Počet spotů 32 6 2 4 10 

Celkem postav 160 14 4 29 28 

Počet postav - maskulinní 79 8 4 17 14 

Počet postav - femininní 81 6 0 12 14 

7.1.9 Hudební doprovod 

Většina spotů používala tematický hudební doprovod či alespoň hudební kulisu 

(viz tabulka č. 6). Jen v pěti spotech hudba zcela chyběla. Největší zastoupení mezi 

použitými hudebními styly měl pop (19), následován klasickou, čistě instrumentální 

hudbou (14) a rockem (9).   

- V reklamách s popovým hudebním doprovodem převažuje výskyt 

femininního genderu.  

- Rocková hudba je spojena s vyšším výskytem (9 ku 3) mužského genderu a 

je typická pro vozidla SUV. 

- Klasická hudba rovněž doprovází reklamy, kde mužský gender jasně 

převažuje nad ženským (44 ku 21). 

- Ve 4 z 5 případů reklam bez hudebního doprovodu, byla hlavním sdělením 

kampaně akční nabídka vozu. 

Tabulka č. 6 – Doprovodná hudba 

  POP ROCK Klasická Hip-Hop Elektro Jiná Bez hudby 

Celkem televizních spotů 19 9 14 3 2 2 5 

Celkem postav 141 13 65 6 5 0 5 

Počet postav - maskulinní 56 9 44 5 3 0 5 

Počet postav - femininní 84 4 21 2 2 0 0 
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7.1.10 Doprovodný zpěv 

Z celého vzorku reklam byl použit doprovodný zpěv ve 26 případech. 

Nejčastější (viz tabulka č. 7) je kombinace maskulinního a femininního hlasu (10 TV 

reklam). Čistě femininní zpěv zazněl v devíti reklamách, výhradně maskulinní hlas pak 

pouze ve třech reklamách - dvě varianty reklam na SUV Nissan Qasqhai a sedan 

Peugeot 301 (v reklamě na tento vůz maskulinní zpěv dotváří dojem „mužského světa“, 

neboť je spojen s mužským voice-overem a výskytem maskulinních postav ve voze). 

 Stejně jako u doprovodného komentáře pozorujeme, že kombinace 

maskulinního a femininního zpěv je spojena s výrazně vyšším počtem maskulinních 

postav v reklamě (54 ku 34)  

 

Tabulka č. 7 – Doprovodný zpěv 

  
Femininní 

 hlas 

Maskulinní 

 hlas 

Kombinace 

maskulinního 

a 

femininního 

hlasu 

Kombinace 

maskulinního 

a 

femininního 

dětského 

hlasu 

Bez 

doprovodného 

zpěvu 

Počet spotů 9 3 10 4 28 

Celkem postav 40 3 88 16 89 

Počet postav - maskulinní 18 3 34 8 60 

Počet postav - femininní 22 0 54 8 29 

7.2  Kódovací jednotka – inzerovaný produkt 

V rámci 54 reklam ve výběrovém souboru se prezentovalo celkem 35 primárních 

objektů (vozů) reklamy a 60 sekundárních objektů reklamy (vozů), čili vozů, jejichž 

propagace nebyla hlavním sdělením reklamy, nicméně reklamu k propagaci také 

využívaly. Celkem bylo tedy analyzování v rámci této kódovací jednotky 95 

automobilů. V průměru tedy šlo o téměř dva vozy (modely) na jeden spot. Průměry jsou 

ale ovlivněny případy, kdy značka v rámci spotu (např. prostřednictvím konkrétní 

kampaně) podporuje významnou část svého portfolia.  

Do analýzy kódovací jednotky „inzerovaný produkt“ nebyly zahrnuty vozy, 

které sice byly součástí reklamy, ale nebyla u nich identifikovatelné značka a přímé 

spojení s předmětem reklamy (například reklamy primárně zaměřené na vozy Renault 

Fluence a Renault Mégane celkově podporovaly 5 konkrétních modelů značky Renault). 
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7.2.1 Způsob prezentace vozu 

Ve své analýze jsem se zaměřila také na způsob prezentace vozu v rámci 

televizních reklam. Zkoumala jsem, zda jsou automobily prezentovány staticky a do 

jaké míry u nich naopak můžeme zaznamenat pohyb, resp. jízdu. Zároveň mě zajímalo, 

v jakém vztahu je způsob prezentace vozidla s výskytem maskulinního a femininního 

genderu. 

- Největší část inzerovaných produktů je ukázána (viz tabulka č. 8) staticky 

(46). Toto číslo je ovšem ovlivněno vysokým počtem sekundárně 

podporovaných automobilů v reklamách, neboť mnoho spotů využilo 

závěrečnou prezentaci hlavního vozu k doplnění dalšími modely značky. U 

reklamy na Renault Mégane a spotu Renault Technofeel tak můžeme 

v závěru vidět celkem 5 staticky prezentovaných modelů značky. 

- Pomalou jízdu bylo možné identifikovat u 9 inzerovaných vozů. Zajímavé je, 

že z toho šestkrát vůz projížděl přírodou (tedy v prostředí s pravděpodobně 

vyšší povolenou rychlostí než ve městě). 

- Středně rychlá jízda s sebou přináší větší výskyt postav v reklamě, zejména 

pak maskulinních, a je spojena s výskytem vozu v různých venkovních 

prostředích, zejména pak ve městě (8 z 18 případů). 

- Pro výběrový soubor reklam nebyla typická prezentace vozu při rychlé jízdě 

(pouze 4 vozy). Rychlá jízda je spojena s častějším střihem a také 

„agresivnější“ barvou vozu (např. červené SUV Honda CR-V). 

- Vysoký poměr statické či „klidné“ dynamické prezentace je nutno dát do 

souvislosti s typem a cenovou kategorií propagovaných automobilů. Ve 

výběrovém souboru nebyly zastoupeny téměř či absolutně vozy vyšší třídy, 

sportovní vozy, kupé, kabriolety atd., u nichž bývá dynamika a rychlost 

jedním z klíčových prodejních argumentů. Vyšší rychlost prezentovaného 

vozidla zvyšuje podíl maskulinního genderu v rámci sledovaných postav. 

- Kombinace dynamické a statické prezentace vozu bývá spojena 

s komplexnější dějovou linkou reklamy, je součástí většího „příběhu“ či děje 

(ve 12 případech z 18 k tomu dochází ve městě). Např. v reklamě na vůz 

Škoda Rapid je tento „praktický vůz“ zobrazen v několika situacích, které 

mají evokovat jeho klíčové produktové vlastnosti a navozují přibližné 

uživatelské příležitosti – řidič (otec) využívá jeho kufr pro nakládku 
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objemných předmětů a jejich převoz, zahradní oslavu narozenin své dcery 

příjezdem na zahradu a nasvícením tanečního parketu světlomety vozu atd. 

 

Tabulka č. 8 – Forma prezentace vozu v reklamním spotu ve vztahu k genderu 

  

Zobrazen 

staticky 

Zobrazen 

v pohybu 

- Pomalá 

jízda 

Zobrazen 

v pohybu 

- Středně 

rychlá 

jízda 

Zobrazen 

v pohybu 

- Rychlá 

jízda 

Kombinace 

statické a 

dynamické 

prezentace 

Celkem automobilů 46 9 18 4 18 

Celkem postav 85 20 71 4 46 

Počet postav - maskulinní 40 11 44 3 24 

Počet postav - femininní 45 9 27 1 22 

7.2.2 Barva vozu 

Nejčastěji zastoupenou barvou prezentovaného vozidla (viz tabulka č. 9) jsou 

stříbrná, resp. šedá (celkem 38 vozů), což je typické zejména pro prezentaci vozu v 

pohybu. Tato barevná varianta bývá také mnohdy používána v závěrečných 

produktových záběrech. Je využívána napříč jednotlivými typy vozů, nejčastěji u 

karosérií typu hatchback či sedan. 

V rychlé jízdě byl ve třech ze čtyř případů použit vůz červené barvy. Například 

v reklamě na Hondu CR-V je červená barva vozu spojena s rychlou akcelerací, 

průjezdem fiktivní budovou a výzvou „Prožij něco nového“. 

Ve vztahu mezi barvou inzerovaného vozu a četností výskytu maskulinního či 

femininního genderu je většinou rozložení postav rovnoměrné. Přesto najdeme výjimky: 

- při použití červené barvy vozu je výskyt maskulinních postav v reklamě více 

než dvojnásobný, 

- oranžová barva byla výhradně spojena s mužským genderem, 

- femininní postavy převažovaly ve spojení se žlutou či černou barvou vozu. 

 

Tabulka č. 9 – Barva inzerovaného automobilu ve vztahu k genderu 

  Bílá Černá Červená Hnědá Modrá Oranžová Stříbrná/šedá Žlutá 

Celkem automobilů 8 7 15 7 15 4 38 1 

Počet postav - maskulinní 8 5 32 7 10 8 47 5 

Počet postav - femininní 8 9 14 9 12 0 52 9 
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7.2.3 Prostředí prezentace vozu 

Inzerované vozy se mohou v průběhu reklam vyskytovat v různých prostředích, 

ať už jsou prezentovány staticky či dynamicky (při jízdě).   

- Venkovní prostředí prezentace vozů (viz tabulka č. 10) převládá (59 aut), 

zatímco s vnitřním prostředím při prezentaci vozu pracují pouze dvě reklamy 

(servis v reklamě na Škodu Yeti a sklad v reklamě na vůz Dacia Logan 

MPV). Vystupují v nich pouze muži. 

- Nejčastěji jsou vozidla zobrazeny v prostředí města (34 aut).  

- Pokud je vůz umístěn do městského prostředí, výskyt maskulinního a 

femininního genderu je prakticky vyrovnaný. 

- Jestliže se ale vůz objevuje v přírodě, nebo se pohybuje různými typy 

venkovních prostředí, převažují v reklamách maskulinní postavy nad 

femininními.  

- Graficky vytvořené prostředí (umělá vizualizace) je zpravidla použito u 

kratších reklam zaměřených na představení konkrétní (akční) nabídky. 

Vozidla jsou typicky (26 ze 34 případů) umístěna na bílém pozadí. 

Zajímavostí je, že s tímto prostředím prezentace vozu se pojí také podstatně 

větší výskyt femininních postav v reklamě (54 vs. 30 maskulinních). 

V reklamách s černým podkladem grafické vizualizace se ženský gender 

vůbec nevyskytuje. 

 

Tabulka č. 10 – Prostředí prezentace vozu ve vztahu k výskytu genderu  

  

Venku Uvnitř Vizualizace 

  Město Příroda 

Kombinace 

venkovních 

prostředí Jiné   

Barva 

pozadí: 

bíla 

Barva 

pozadí: 

černá 

Celkem automobilů 34 12 11 2 2 26 8 

Celkem postav  48  30  63  1  6  84  3 

Počet postav - maskulinní 25 17 40 1 6 30 3 

Počet postav – femininní 23 13 23 0 0 54 0 

7.2.4 Denní čas prezentace vozu 

Tato proměnná stanovuje, v jaké části dne byl inzerovaný produkt v rámci 

reklamy představován a jak čas prezentace vozu ovlivňuje výskyt genderu.  
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Ve většině případů (36) nebylo inzerovanému produktu možné denní čas 

přiřadit, ať už z důvodu čistě graficky vytvořeného prostředí prezentace vozu nebo na 

základě prezentace vozu ve vnitřním prostředí (viz vůz Dacia Logan MPV zasazený do 

prostředí skladiště s umělým osvětlením).  

- Celkem třicet inzerovaných vozů bylo prezentováno ve dne (zpravidla šlo o 

vozy s karosérií hatchback a prezentaci v prostředí města). 

- 17 automobilů bylo představeno pouze v noci (z toho ve dvanácti případech 

šlo o stříbrný či šedý vůz).  

- Ve dne i v noci bylo prezentováno celkem 10 vozů, které se zároveň 

ukazovaly v různých typech venkovních prostředí. 

- Jedinou značkou, která v rámci kreativního zpracování spotu, zvolila 

prezentaci vozu na pozadí stmívání, byl Mercedes-Benz (reklama na vůz 

Citan, ovšem závěrečná prezentace sekundární nabídku vozů Sprinter a 

Vito). 

 

Zatímco v denní prezentaci vozu (viz tabulka č. 11) převládal v reklamách 

mužský gender (38 ku 25), tam, kde nebylo možné čas prezentace vozu určit, 

dominovaly reklamám femininní postavy (54 ku 35).  Tento výsledek podstatně 

ovlivňuje kreativa a výskyt ženského genderu ve variantách reklamy Citroën 

Technodays (s účastí pěveckého sboru). 

 

Tabulka č. 11 – Denní čas prezentace vozu vzhledem k genderu 

  Den Stmívání Noc Den i noc Nelze určit 

Celkem automobilů 30 2 17 10 36 

Počet postav  63 2  24   59 89  

Počet postav - maskulinní 38 1 14 35 35 

Počet postav - femininní 25 1 10 24 54 

7.3 Kódovací jednotka – postava 

Nejvýznamnější kódovanou jednotku je s ohledem na cíle této práce postava. Pro 

zařazení postavy do analýzy jsem si stanovila tato kritéria:   

- postava se v průběhu reklamy objevuje po dobu minimálně dvou vteřin, 

- v ději či příběhu reklamy má aktivní roli (svou aktivitou či pouhou 

přítomností zasahuje do reklamy tak, že se významně podílí na jejím ději či 

sdělení), 
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- u postavy lze zřetelně identifikovat gender (např. s ohledem na věk postavy, 

úhel pohledu kamery, fragment těla atd.). 

 

Tato kritéria splnilo ve výběrovém souboru celkem 235 postav (viz tabulka 

č. 12), které se objevily celkem ve 40 reklamách. Ve 14 případech reklamy nepracovaly 

s žádnou postavou. U 122 postav jsem identifikovala maskulinní gender, u 113 postav 

gender femininní. Z pohledu celkového výskytu postav je tedy poměr prakticky 

vyvážený. Femininní postavy se ale vůbec neobjevily ve 27 reklamních spotech, 

zatímco maskulinní postavy chyběly pouze ve 14 případech. Jiné reklamy naopak 

pracují (i vzhledem ke své délce) s větším počtem postav a vícenásobným zastoupením 

mužského i ženského genderu.   

 

Tabulka č. 12 – Analyzované postavy 

Celkem televizních spotů 54 

Celkem postav 244 

Počet postav - maskulinní 122 

Počet postav - femininní 113 

Neidentifikovatelný gender 9 

7.3.1 Rasa 

V reklamách jasně převládali běloši (celkem 177 postav), kteří se v počtu 

alespoň jedné postavy vyskytovali ve všech reklamách s identifikovatelným genderem 

(viz tabulka č. 13).  Významně zastoupeni byli rovněž mulati (pouze maskulinní 

postavy), což je ovlivněno vícenásobným využitím základní kreativy pro různé spoty 

série „Citroën Technodays“. Černošské postavy se kromě zmíněné kreativy Citroënu 

objevily ještě v reklamě na vůz Škoda Yeti, který využil v rámci děje propojení 

s reálným pořadem hudební stanice MTV („Pimp my car“) a jeho (černošskými) aktéry. 

V reklamních spotech se objevilo celkem 9 Asiatů, z toho 7 byly femininní postavy. 

Rasu nebylo možné rozpoznat celkem v 15 případech. 

Tabulka č. 13 – Zastoupení jednotlivých ras ve vztahu k genderu 

  Asiati Běloši Černoši Mulati 
Nelze 

určit 

Celkem postav 9 177 13 21 15 

Počet postav - maskulinní 2 85 7 21 7 

Počet postav - femininní 7 92 6 0 8 
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7.3.2 Věk 

U proměnné věk jsem si stanovila 7 věkových pásem, do kterých jsem postavy s 

identifikovatelným genderem zařadila na základě subjektivního odhadu (viz tabulka 

č. 14). Věk jsem nebyla schopná odhadnout u celkem 41 postav, což se týká zejména 

animovaných postav (např. roboti v reklamě Citroën Technodays) nebo postav, u 

kterých byla postava zobrazena jen zčásti a pro definici věku nedostatečně (typickým 

příkladem jsou nohy v záběru z reklamy na automobil Škoda Octavia Prima). Další 

překážkou pro identifikaci věku je úhel záběru a vzdálenost postavy v rámci obrazu (viz 

femininní postava v reklamě na Chevrolet Cruz). 

- Největší skupinu tvoří postavy ve věku 21-30 let. V této skupině je počet 

zastoupených femininních postav třikrát vyšší než maskulinních. 

- Ve věkové kategorii 31 – 40 let jsem v reklamách zaznamenala pouze čtyři 

postavy s ženským genderem, oproti tomu mužských postav v tomto věku se 

objevilo celkem 56. 

- Ve věku nad 40 let se v reklamách neobjevila vůbec žádná femininní 

postava. 

- Dětské postavy se vyskytovaly nejčastěji ve věku 7-10 let. Více mezi nimi 

byly zastoupeny maskulinní postavy. U dětí mladšího věku jsem nebyla 

schopna gender identifikovat. Ve věku do 15 let se vyskytlo pouze 21 postav, 

což je do značné míry dáno poměrně nízkým podílem inzerovaných 

produktů, které by byly vyloženě zaměřeny na rodiny. 

- Věková skupina 16-20 let byla zastoupena pouze díky reklamě na vůz Škoda 

Rapid, ve které tatínek připravuje oslavu narozenin své dcery na zahradě 

jejich domu.  

 

Tabulka č. 14 – Výskyt genderu ve vztahu k věkové kategorii postavy 

  
7 - 10 

let 

11 - 

15 let 

16 - 

20 let 

21 - 

30 let 

31 - 

40 let 

41 - 

50 let 

Nad 

50 let 

Nelze 

určit 

Celkem postav 19 2 12 101 39 13 8 41 

Počet postav - maskulinní 11 0 5 26 35 13 8 24 

Počet postav - femininní 8 2 7 75 4 0 0 17 

7.3.3 Zobrazení postavy 

V některých reklamách ve výběrovém souboru byly postavy vyobrazeny 

kompletně, jindy kamera zobrazila pouze část těla (viz tabulka č. 15), ať už šlo „pouze“ 
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o prostřih kamery v rámci děje nebo o vyložený záměr prezentovat vůz či jeho část 

prostřednictvím pohybu či prezentace části těla (například využití ruky při posunu 

modelů v akční nabídce v závěru reklamy). Jestliže byla konkrétní postava v reklamě 

prezentována v několika možných variantách, zaznamenala jsem vždy tu nejvíce 

komplexní. 

- Nejčastěji jsou postavy s identifikovatelným genderem zobrazeny 

v reklamách celé; poměr takto vyobrazených postav je rovnoměrný. 

- Druhým nejfrekventovanějším způsobem vyobrazení postavy je horní část 

těla, zejména u postav přítomných ve voze (poměr maskulinních a 

femininních postav je rovněž vyrovnaný). 

- Pokud se v reklamě vyskytuje pouze horní končetina, je ve velké většině 

maskulinní (5 proti 1 femininní). 

- Na druhou stranu detail obličeje v reklamě byl ve většině případů spojen s 

femininní postavou. 

 

Tabulka č. 15  – Způsob zobrazení postavy ve vztahu k genderu 

  
Celé 

tělo 

Horní 

polovina 

těla 

 
Fragment těla 

- ruka 

Fragment 

těla - 

obličej 

Fragment 

těla - jiný 

Celkem postav 164 54  6 10 1 

Počet postav - maskulinní 85 30  5 2 0 

Počet postav - femininní 79 24  1 8 1 

7.3.4 Fyzická dispozice postavy 

U postav s identifikovatelným genderem jsem analyzovala také jejich fyzickou 

dispozici neboli typ postavy (viz tabulka č. 16), u které jsem určila variantní hodnoty 

„štíhlá“, „plnoštíhlá“ a „obézní. Stejně jako u určení věku postavy není míra objektivity 

kodéra nezpochybnitelná, neboť pracuje s odhadem hodnoty této proměnné. 

- V drtivé většině případů byli v reklamách prezentováni lidé štíhlé postavy. 

- Plnoštíhlá postava či dokonce obézní (v jednom případě) postava se 

objevovala výhradně u mužů, ale nikdy se nejednalo o řidiče. 

- V 68 případech jsem typ postavy nemohla identifikovat, neboť nebyla 

vyobrazena dostatečná část postavy či došlo k jiné překážce v posuzování). 
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Tabulka č. 16 – Fyzická dispozice postavy ve vztahu k genderu 

  Štíhlá Plnoštíhlá Obézní 
Nelze 

definovat 

Celkem postav 155 11 1 68 

Počet postav - maskulinní 70 11 1 40 

Počet postav - femininní 85 0 0 28 

7.3.5 Sféra výskytu 

Postavy se v rámci reklam vyskytují v rámci různých typů prostředí. Analýze 

jsem tedy podrobila i tuto kategorii, u které jsem si definovala tyto základní proměnně: 

prostředí ve voze, vnitřní prostředí, venkovní prostředí, kombinace vnitřního (včetně 

vozu) a venkovního prostředí a jiný typ prostředí (viz tabulka č. 17).  

- Ve voze bylo zobrazeno celkem 52 postav, z toho byly více než dvě třetiny 

maskulinní (36). 

- Ve vnitřním (57 ku 48) i venkovním (37 ku 33) prostředí převažovaly 

femininní postavy, značné rozdíly byly ale v jednotlivých „podkategoriích“ 

vnitřních i vnějších prostředí.  

 

Tabulka č. 17 – Základní rozdělení výskytu genderu dle typu prostředí 
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Celkem postav 52 105 70 1 2 5 

Počet postav - maskulinní 36 48 33 1 2 2 

Počet postav - femininní 
16 57 37 0 0 3 

 

- Maskulinní gender je častěji zasazen do přírody (9 případů ze 13), zatímco 

femininní postavy se mnohem častěji vyskytují na ulici (26 ze 39).  

- V prostředí školy vystupovaly pouze maskulinní postavy, stejně jako 

v prostředí obchodu (s jedinou výjimkou reklamy na vůz značky Škoda 

Auto). 
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- Jako výlučně „maskulinní“ prostředí se jevily také garáž či servis (viz 

tabulka č. 18). 

- Značná část vnitřních prostředí byla fragmentována – jednalo se o různé typy 

místností od nahrávacího studia po knihovnu. Významně častěji se v nich 

vyskytovaly femininní postavy. 

- U pěti postav nebylo objektivně možné prostředí výskytu definovat. 

 

Tabulka č. 18 – Detailní rozdělní výskytu genderu dle typu prostředí 
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Celkem postav 52 39 4 1 7 9 13 4 1 1 9 88 2 5 

Počet postav - maskulinní 36 13 4 0 6 9 9 4 1 1 2 33 2 2 

Počet postav - femininní 16 26 0 1 1 0 4 0 0 0 7 55 0 3 

7.3.6 Role postavy v reklamě ve vztahu k vozidlu 

Zabývala jsem se také zjišťováním toho, jaká role je přisouzena postavám 

s identifikovatelným genderem ve vztahu k inzerovanému produktu (viz tabulka č. 19), 

resp., který gender je častě vyobrazen v souvislosti s řízením vozu a který je naopak 

častěji v roli spolujezdce (na předním sedadle) či pasažéra (na zadních sedadlech). 

- Celkem bylo možné v celém souboru 54 reklam určit 30 postav v roli řidiče. 

- Ze 30 případů byl pouze třikrát řidič femininního genderu (a to navíc ve 

třech variantách základní kreativy značky KIA). Mužský gender tedy u 

řidičů jasně převládá. 

- Na sedadle spolujezdce seděla častěji femininní postava (4 ze 6). 

- Poměr genderu u ostatních pasažérů byl vyrovnaný (9 ku 9). 

- U 177 postav v reklamách nebylo možné jasně stanovit jednu z definovaných 

rolí ve vztahu k vozu (82 maskulinních, 95 femininních). 
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Tabulka č. 19 – Role postavy v reklamě ve vztahu k inzerovanému vozu 

  Řidič Spolujezdec Pasažér Ostatní 

Celkem postav 30 10 18 177 

Počet postav - maskulinní 27 4 9 82 

Počet postav - femininní 3 6 9 95 

7.3.7 Aktivita postavy v reklamě ve vztahu k genderu. 

Kategorie „Aktivita postavy“ identifikuje výskyt genderu s ohledem na základní 

typy aktivit, které postava v průběhu reklamy vykonává (viz tabulka č. 20). Do značné 

míry má vliv na posouzení toho, zda je postava aktivní či pasivní součástí děje reklamy.  

- Femininní postavy jsou častěji součástí nějakého druhu zábavy (zpívají, 

tancují atd.). Zatímco takto aktivních postav femininního genderu je 64, 

maskulinních postav v této roli je pouze 33.  

- Stejně tak jsou femininní postavy častěji v roli „diváka“ či „pozorovatele“ 

dané situace či ostatních postav (16 ku 12). 

- Maskulinní postavy proti femininním výlučně nakládají či vykládají 

předměty do nebo z vozidla (6 případů ze 6), opravují předměty (3) či jinak 

pracují (1). 

- Větší podíl hrajících si maskulinních než femininních postav (11 ku 5) je 

ovlivněn výskytem maskulinních dětských postav v reklamě. 

- Muže lze identifikovat nejen jako osoby, které téměř bez výjimky řídí 

vozidlo, ale také postavy, které v rámci děje nějakým způsobem vedou 

ostatní (7 ze 7 případů), udílí rady (2 ze 2), řeší problémy (17 z 27). 

 

Tabulka č. 20 – Aktivita postavy v reklamě ve vztahu k genderu 
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Celkem postav 96 24 16 1 3 1 1 3 1 4 26 30 2 7 5 15 

Počet postav - 

maskulinní 32 8 11 0 3 1 0 3 1 2 16 27 2 7 2 7 

Počet postav - 

femininní 64 16 5 1 0 0 1 0 0 2 10 3 0 0 3 8 
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7.3.8 Specifické schopnosti a dovednosti postav ve vztahu k 

genderu 

Kromě role a aktivity postav v reklamě jsem věnovala pozornost také bližšímu 

zkoumání schopností a dovedností, kterými byly ve sledovaných reklamách postavy 

„vybaveny“ (viz tabulka č. 21).  

- U celkového počtu 100 postav nebylo možné nějakou specifickou schopnost 

či dovednost identifikovat. 

- Souhrnnou vlastnost „umělecké nadání“ (zpěv, tanec, malba atp.) jsem určila 

u 89 postav v reklamách. Tyto umělecké schopnosti byly podstatně častěji 

spojovány s femininními postavami (57 proti 32). Typickým příkladem je 

zastoupení žen v pěveckém sboru při reklamě na automobily Citroën. 

- Zručnost či sílu bylo možné vysledovat celkem u 18 postav, z nichž pouze tři 

byly femininní. Klasický typem maskulinního hrdiny v TV reklamě byla 

osoba známého seriálového hrdiny MacGyvera v reklamě Mercedes-Benz 

Citan – skáče, jezdí rychle autem, deinstaluje výbušninu, vyhne se 

protivníkům atp. 

- Dvakrát více postav (8) se sportovním nadáním či aktivitou bylo 

maskulinních než femininních (4). Například muž (skokan do vody) 

v reklamě na Ford B-Max proskočí při skoku z věže otevřeným vozem, což 

ilustruje snadné nastupování do vozu díky absenci středového sloupku.  

- Představu o křehké ženě boří například reklama na automobily Hyundai, 

která vyobrazuje ženy v boxerském ringu (a celkově pracuje s konceptem 

boření mýtů či předsudků na pozadí protikladu sdělení voice-overu a 

vizuálního obsahu). 

- Nadpřirozené schopnosti byly využity u dítěte v reklamě na Fiat 500L (má 

schopnost zvětšovat předměty, včetně bříška těhotné ženy), ale i v reklamě 

na vozy Kia, kde je femininní aktérka schopna gestem měnit barvu vozu. 

Celkově je poměr maskulinních (4) a femininních (postav) s takovou 

vlastností téměř vyrovnaný. 
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Tabulka č. 21 – Specifické schopnosti a dovednosti postav ve vztahu k genderu 
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Celkem postav 4 7 2 12 89 18 3 100 

Počet postav - maskulinní 4 4 2 8 32 15 1 56 

Počet postav - femininní 0 3 0 4 57 3 2 44 

7.3.9 Verbální projev postav ve vztahu k genderu 

Pro účely bližší analýzy role a významu jednotlivých postav v rámci 

výzkumného souboru jsem sledovala také jejich verbální projev, u kterého jsem se 

soustředila jak na vnější mluvu (promlouvání k ostatním), tak na vnitřní hlas (viz 

tabulka č. 22). 

- Zcela bez verbálního projevu byla téměř polovina analyzovaných postav 

(113).  

- Celkem 80 postav v reklamě zpívalo (z toho 55 bylo femininních), což bylo 

ovšem ovlivněno využitím sboru v reklamě Citroën Technodays (a různými 

variantami základní kreativy této reklamy).  

- Pomineme-li zpěv, pak bylo verbálně aktivních celkem 33 maskulinních 

postav, zatímco jen 11 femininních. 

- Informaci či oznámení směrem k ostatním postavám v reklamě nebo vůči 

publiku podávalo celkem 15 postav (z toho 12 maskulinních).  

- V roli postavy, která napomíná, poučuje či kritizuje ostatní, se objevovaly 

výhradně osoby s mužským genderem (typickým příkladem je boxerský 

trenér koučující svou svěřenkyni). Stejně tak maskulinním projevem byl 

křik.  
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Tabulka č. 22: Verbální projev postavy ve vztahu k genderu 
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Celkem postav 5 1 15 80 5 5 4 3 4 113 

Počet postav - maskulinní  4 1 12 25 5 2 3 3 1 66 

Počet postav - femininní  1 0 3 55 0 3 1 0 3 47 

7.3.10 Role postav v interakci 

Výzkumu jsem podrobila také roli maskulinního a femininního genderu v rámci 

interakce postav v reklamě (viz tabulka č. 23). Za interakci mezi postavami jsem 

považovala pouze viditelný, rozpoznatelný a identifikovatelný vztah mezi postavami, 

jejichž projev či aktivita se vzájemně přímo ovlivňovaly a kde bylo možné určit vůdčí, 

podřízenou či rovnocennou roli. 

- V 51 případech byla postava součástí rovnocenné interakce (31 maskulinních 

postav, 20 femininních), ať už šlo o spolujezdce ve vozidle (např. reklama na 

Chevrolet Cruz zřejmě s manželským párem) či spolupracovníky (např. 

Renault Master). 

- Vůdčí roli jsem určila u 15 postav, z nichž všechny byly mužského genderu. 

Maskulinní postavy se totiž častěji objevovaly v „řídící“ či „vedoucí“ pozici, 

nejen jako řidiči inzerovaných vozů, ale například také jako dirigent 

(Citroën), soudce (Renault) nebo vysokoškolský profesor (Renault). 

- Postav s vyloženě podřízenou rolí v interakci se vyskytlo v reklamách 

celkem 7, z nichž 5 bylo femininních. Přestože tyto postavy nebyly vyloženě 

aktivně řízeny či jinak přímo v chování a jednání ovlivňovány maskulinním 

genderem, maskulinní aktivita, chování či schopnosti je činila na nich 

závislými. Příkladem je dítě femininního genderu v reklamě na Fiat 500L, 

které svými nadpřirozenými schopnostmi vystavuje neobvyklé situaci 

chlapec mužského genderu. 
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- Podřízenou maskulinní postavou je naopak například majitel staršího vozu 

v reklamě na Škodu Yeti, který žádá či spíše prosí majitele servisu o úpravu 

svého vozu a pak nemá vliv na její provedení. 

 

Tabulka č. 23 – Role postav v interakci ve vztahu k genderu 

  Podřízená Rovnocenná Vůdčí 

Neprobíhá 

žádná 

interakce 

Celkem postav 7 51 15 162 

Počet postav - maskulinní 2 30 15 75 

Počet postav - femininní  5 21 0 87 

7.3.11 Emoční projevy postav ve vztahu k genderu 

U jednotlivých postav s identifikovatelným genderem jsem určovala také emoční 

projev (viz tabulka č. 24). V rámci této proměnné jsem stanovila celkem 11 hodnot, 

kterých mohla nabývat. Jednalo se vždy o jeden emoční projev (unikátní či výrazně 

převažující) u sledované postavy. 

- Nejčastěji vyjadřovanou emocí byla radost (106 případů).  

- Projev radosti byl ve větším množství viditelný u femininních postav (66 ku 

40). Často byla spojena se smíchem. Ne nutně byla radost způsobena pouhou 

jízdou vozem (například při naklánění dětí při ostrém průjezdu zatáčkami ve 

voze Hyundai), vztahovala se k různým situacím v ději reklamy (například 

zábavně působící zvětšování předmětů i osob díky gestům dítěte v reklamě 

na Fiat 500L). 

- Častou emocí byl také údiv (28 postav), zejména pak z nestandardních 

situací v rámci reklamního děje. V této souvislosti můžeme zmínit zejména 

reklamu na Nissan Juke, kde je hlavní hrdina (proti své vůli) vystaven sérii 

adrenalinových situací. 

- Typicky maskulinními emocemi byly soustředěnost (18 z 25 postav) a napětí 

(dokonce 12 ze 12 postav s tímto emočními projevem).  

- Soustředěnost do značné míry vyplývala z využití mužského genderu v roli 

řidiče (soustředění na jízdu vozem), nebo byla spojena s pozorováním určité 

situace či osoby. 

- Napětí bývalo způsobeno extrémními situacemi či akcí v rámci děje (viz 

reklama na Mercedes-Benz Citan s postavou MacGyvera). Speciálním 

případem pak byla reklama Citroën BIP BIP, ve které hlavní hrdina jede 
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svým starým vozem koncentrovaně ulicemi města a při jízdě vydává zvuky a 

imituje funkcionality moderních technologií v současném, inzerovaném voze 

Citroën.  

- Zejména řidičský zážitek vedl k pocitu uspokojení u maskulinních postav (5 

z 5 výskytů této emoce). 

 

Tabulka č. 24 – Emoční projevy postavy ve vztahu k genderu 
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Celkem postav 5 4 12 3 106 1 25 28 5 1 2 43 

Počet postav - maskulinní 2 2 12 2 40 0 18 12 5 1 1 27 

Počet postav - femininní 3 2 0 1 66 1 7 16 0 0 1 16 

8. Shrnutí výsledků analýzy 

Obsahové analýze jsem podrobila celkem 54 televizních reklam na automobily 

vysílaných v období října a listopadu 2012 v hlavním vysílacím čase na stanicích TV 

Nova a Prima Family. Těchto 54 reklam bylo v definovaném čase celkově odvysíláno 

921 krát. V nich jsem analyzovala ve vztahu k genderu základní parametry spotu, 

inzerované produkty i vystupující postavy. Celkem jsem se v analýze věnovala 24 

proměnným.  

Značná část reklam nezobrazuje ani jednu postavu s identifikovatelným 

genderem – vůz je prezentován tak, že není možné spatřit či identifikovat řidiče ani 

jinou postavu v reklamě (přestože je třeba vůz v pohybu). Týká se to zejména krátkých 

reklam, podporujících speciální produktovou nabídku. Přesto takové reklamy nepůsobí 

mnohdy z genderového hlediska vyváženě, protože je ovlivňuje převaha mužského 

genderu v doprovodném komentáři (voice-overu), styl hudby nebo jiné proměnné 

podílející se na potenciální genderové stereotypizaci. Jednotlivé proměnné, resp. 

hodnoty, nelze vnímat odděleně, protože jsou součástí širších genderových schémat a 

stereotypního zobrazování. 
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Stereotypizace se projevovala na všech úrovních kódovacích jednotek – u spotu 

a jeho parametrů, inzerovaného produktu i vyskytujících se postav. I když na první 

pohled stereotypy nebyly tolik patrné, zevrubná analýza je výrazněji odhalila a 

předkládá nám možné souvislosti. 

Zobrazování feminity a maskulinity je do značné míry ovlivněno typem 

prezentovaného produktu (karoserií, cílovou skupinou a případně cenovou hladinou 

vozidla). Ve výběrovém souboru byly nejčastěji zastoupeny vozy nižší střední třídy 

v karosářských variantách hatchback či sedan, které mají poměrně univerzální cílovou 

skupinu. Proto by bylo teoreticky možné očekávat, že budou méně náchylné ke 

stereotypizaci. Nebylo tomu ovšem tak a ke stereotypnímu zobrazování docházelo 

napříč kategoriemi vozů i cenovými hladinami. U některých z nich bylo stereotypní 

zobrazování výraznější.  

Vliv na celkový výskyt a dojem ze zobrazování genderu má i využití konkrétní 

základní kreativní koncepce pro více samostatných reklam téže značky, lišících se 

například délkou, konkrétním sdělením nebo klíčovým propagovaným produktem. 

Významný vliv na celkový zásah reklamy (s ohledem na vnímání genderu) má 

konkrétní počet opakování dané reklamy. Reklamy na značky Škoda Auto, Renault či 

Hyundai byly v daném období nejfrekventovanější, proto se také nejvíce podílely na 

celkovém působení prezentace genderu. 

Limitovaný vzorek reklam a jejich autorů (automobilových značek) prakticky 

znemožňuje pojmenovat rozdíly v přístupu k genderu mezi jednotlivými 

automobilkami. Přesto není bez povšimnutí, že jedinou značkou, která v klíčovém 

parametru voice-overu (femininní hlas) a v roli řidiče (ženský gender) zcela narušila 

jinak časté zobrazení maskulinity a feminity, byla korejská značka KIA. 

U postav s identifikovatelným genderem, které splňovaly kritéria pro analýzu, 

byl poměr mužského a ženského genderu v analyzovaných reklamách téměř vyrovnaný, 

v převažující délce reklamy (21 – 30 s) se dokonce v reklamách častěji vyskytovaly 

osoby se ženským genderem než mužským. Absolutní čísla byla ovšem částečně 

ovlivněna výkyvy u jednotlivých spotů. Navíc hlavní oporou pro potvrzení výskytu 

genderových stereotypů není četnost výskytu maskulinních či femininních postav, ale 

hodnoty ostatních proměnných, které byly u postav i jiných kódovacích jednotek 

analyzovány.  

Výskyt osob mužského genderu v prostředí vozu je proti ženskému genderu více 

než dvojnásobný. Pokud je vnitřním prostředím jiné místo než automobil, převládá 
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výskyt femininního genderu. Naopak, není-li vnějším prostředím ulice, kde jasně 

převažují ženy, je ve venkovním prostředí dominantní muž. 

Femininní postavy jsou téměř vyloučeny z aktivní či vůdčí role v reklamě. Pouze 

ve třech případech (navíc jen u jedné značky) byla osoba s ženským genderem 

v reklamě vyobrazena v roli řidiče.  

Femininní postava se zdá být často jakýmsi „vedlejším produktem“ maskulinně 

orientované reklamy – není jí přiřazena výraznější či samostatnější role, která by byla 

hybatelem děje, autorem či příjemcem klíčového sdělení. Ženský gender má 

v analyzovaných reklamách minimální vliv, nevede přímo ostatní osoby, je spíše 

neutrálním prvkem či pasivním, podřízeným účastníkem interakce.  

Osoby s ženským genderem jsou prezentovány v průměru jako mladší, resp. 

jejich výskyt ve věku nad 30 let je minimální. Stejně tak jsou zobrazovány bez výjimky 

jako štíhlé. 

Jasným důkazem maskulinní dominance je zpracování voice-overu. Pouze ve 

třech případech (navíc šlo o různé reklamy jednoho výrobce) bylo použito výhradně 

femininního hlasu, zatímco výlučně maskulinní voice-over byl identifikován u 40 

televizních reklam.  

Maskulinní voice-over a mužský gender za volantem (případně reklama bez 

postav s identifikovatelným genderem) mohou v publiku navodit pocit, že automobily 

patří výhradně do mužského světa. Řidičem, člověkem rozhodujícím o koupi i 

nestranným pozorovatelem děje či příjemcem sdělení se jeví býti právě jen muž. 

Kombinace mužského genderu v reklamě, maskulinního voice-overu a zpěvu není 

výjimkou ani v reklamě na rodinný vůz. Vyloženě „maskulinní“ atmosféru pak „rozbíjí“ 

u části reklam využití femininního hlasu (výlučně či v kombinaci s maskulinním) 

v doprovodném zpěvu.  

Použití femininního voice-overu (i v kombinaci s maskulinním) je spojeno 

s větším výskytem postav s ženským genderem v reklamě. Charakter reklam dotváří typ 

použité doprovodné hudby, u které se dají najít jistá schémata – rock a klasický hudební 

doprovod jsou častěji spojeny s výskytem osob mužského genderu, zatímco u popové 

hudby se častěji objevují femininní postavy.  

Pokud pomineme zpěv, pak v mluveném projevu jsou jasně aktivnější 

maskulinní postavy, které jsou navíc nositeli klíčového sdělení či autoritou 

v konverzaci. Pro femininní postavy je typičtější zábava či pozorování, sledování děje, 

zatímco mužský gender je řešitelem problémů či vykonavatelem manuální práce. 
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Femininní postavy jsou častěji veselejší, bez starostí, kdežto muži se mnohem více 

koncentrují či jsou přímo v napětí, což není pouze výsledkem prakticky exkluzivního 

vyobrazování osob mužského genderu coby řidičů. 

S mužským genderem jsou typicky spojeny síla, zručnost, drsnost nebo 

sportovní nadání. S ženským genderem pak spíše umělecký talent. 

Pokud se v reklamě objevují záběry na detail obličeje analyzované postavy, je to 

vždy femininní postava, na druhou stranu detailní záběry rukou (řídících, ovládajících, 

ukazujících) jsou ve velké většině na ruku maskulinní postavy. 

S maskulinními postavami je častěji spojena rychlejší jízda představovaného 

vozu a přírodní prostředí, zatímco ženský gender je spíše spojen s pomalejší jízdou a 

městem. 

Závěr 

V návaznosti na teoretickou část a klíčovou studii teoretika genderové 

stereotypizace Ervinga Goffmana (1979, citováno dle Komárková, 2006) mohu říci, že 

má práce do značné míry potvrdila fakt, že muži v reklamách častěji poučují ženy, 

pomáhají jim a udílejí jim pokyny. Na druhé straně se ženy jimi nechávají vést, 

podřizují se a naslouchají jim.  

Dále jsou výsledky mé analýzy v souladu se závěry, ke kterým ve své práci z let 

1975 – 1999 došli Furnham a Mark (1999, citováno dle Diehl, Terlutter, 2006): muži 

jsou prezentováni jako ústřední postavy, hrají více role profesionálů, zatímco ženy jsou 

ukázány v závislých rolích, jsou obecně obsazovány jako mladší než muži, komentář 

k reklamám (voice-over) čtou častěji muži než ženy. Souhlasím s autory, že toto vede 

k posílení stereotypů u příjemců reklamy a budování dojmu, že autoritou, příjemcem, 

ale i uživatelem ve „světě“ inzerovaných produktů (automobilů) jsou téměř výlučně 

muži. 

V rámci zkoumaných TV reklam na automobily byly genderové stereotypy 

potvrzovány či budovány: 

- absolutně převládajícím mužským genderem ve voice-overu, 

- nezobrazováním žen v roli řidiče, 

- vyobrazením žen jako „bezstarostných“ účastníků a mužů jako hybatelů 

děje, 

- mnohem častější prezentací maskulinních postav spojenou s 

jejich mluveným projevem, 
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- vyobrazením mužských postav jako koncentrujících se osobností, 

zatímco ženských postav jako osob, které v sobě nesou radost, 

- přisuzováním role řešitele problémů a vůdce mužům a minimálně nebo 

vůbec ženám, 

- charakterizováním mužů jako silných a zručných, zatímco žen spíše coby 

umělecky nadaných, 

- výskytem žen v reklamě v mladším věku než mužů, 

- převažujícím výskytem žen v městském prostředí, mužů v přírodě. 

 

Lze se jen domnívat, že u vyhraněnějších modelů s užší cílovou skupinou by 

mohlo dojít k výraznějšímu prohloubení některých stereotypů. Vzhledem k tomu, že 

mnoho inzerovaných vozů spadá do kategorie často označované jako rodinný vůz (v 

různých karosářských variantách), můžeme považovat ženy za potenciálního 

spolurozhodujícího o koupi vozu či jeho aktivního uživatele. Tento předpoklad ovšem 

není nutně v reklamách reflektován, femininní postavy často u takových typů vozů zcela 

chybějí, nebo se nevyskytují v přímé souvislosti s vozem. 

Přestože nemám k dispozici žádná výzkumná data, týkající se spotřebitelského 

chování osob pořizujících si automobil, troufám se tvrdit, že maskulinní profilace 

reklam má své opodstatněné marketingové důvody. Je možné, že k ní kromě zažitých 

genderových stereotypů přispívá i obava o ztrátu zákazníků-mužů při zvýšené míře 

cílení reklamy na ženy. 
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Summary 

This thesis contains an analysis of 54 unique car commercials which were 

presented in primetime on TV NOVA and Prima Family channels in October and 

November 2012. Overall, 24 variables associated with the spots were examined. These 

were selected after the first preview to help uncover potential uneven presentation of 

masculine and feminine genders. They comprised of the general features of the spot, the 

promoted car(s) and the characters participating in the advertising. As for the characters, 

235 were analysed according to an initial set of relevant criteria. 

Gender stereotypes appeared in all three categories analysed, though they might 

not have been so obvious at the beginning, since, for example, a total presence of both 

genders in the advertising was almost equal (123 males, 112 females). A subsequent, 

more in-depth analysis helped to define the “hidden” aspects of gender stereotyping and 

put them into a broader context. The stereotypical presentations occurred across all 

types of cars and in all price segments.  

The gender stereotypes were supported or constructed mainly by: 

- associating problem-solving capabilities or characteristics almost always 

to men, etc., 

- depicting women as careless participants (or bystanders) in the action and 

presenting men as “doers”, “leaders” and “influencers” of the events, 

- not presenting women in the role of drivers (and even showing men twice 

as frequently in any role in the car), 

- presenting men more frequently with verbal expression (which usually 

supported their leading role), 

- associating men with concentration and tenseness while women while 

women were linked to notions of fun and joy, 

- showing women significantly younger than men (females were rarely 

shown over 30), 

- setting male characters rather into nature, whereas females rather into 

city, 

- associating men with technical (manuals) skills and capabilities, whereas 

women as characters with talent for art, 

- significantlyly dominant masculine gender in voice-over (only 14 spots 

did not use a solely male commentary), 
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- showing the promoted cars in more dynamic (and faster) movement, 

when men dominate in the advertising. 

The findings reported in this thesis correspond with the results and conclusions 

of the research studies carried out by Ervin Goffmann (1979, in: Komárková, 2006)  and 

Furnham and Mark (1975-1999, in: Diehl, Terlutter, 2006). Both of the research studies 

found evidence for stereotypes in the illustration of men as confident leaders, 

professionals and critics, while they considered women were presented as being mostly 

dependent on men. 

I agree that such a depiction and presentation of male and female roles leads to 

either support or create stereotypes and thus influence the viewers in a way that has a 

significant impact on their gender perception and gender socialisation. Such stereotypes 

help to develop an image of a masculine world of cars, where men are the authority in 

decision-making processes, addressee of the advertising message as well as the user of 

the promoted product.   
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Příloha č. 1 - Kódovací kniha 

I. Kódovací jednotka – reklamní spot 

IDENTIFIKAČNÍ PROMĚNNÉ 

1. Název inzerovaného produktu 

ANALYTICKÉ PROMĚNNÉ 

1. Typ karoserie: 

a. Hatchback 

b. Combi 

c. Crossover 

d. MPV 

e. Sedan 

f. Coupé 

g. SUV 

h. LCV 

2. Cena vozu: 

a. 150 000 Kč – 249 999 Kč 

b. 250 000 Kč – 349 999 Kč 

c. 350 000 Kč – 449 999 Kč 

d. 450 000 Kč – 549 999 Kč 

3. Délka reklamy: 

a. Do 10 s 

b. 11 – 20 s 

c. 21 – 30s 

d. 31 – 59 s 

e. 60 s a více 

4. Typ reklamního spotu: 

a. Hraná 

b. Animovaná 

c. Kombinace hrané a animované 

5. Počet střihů: 

a. 0 – 5 

b. 6 – 10 
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c. 11 – 15 

d. 16 – 20 

e. 21 – 30 

f. 31 – 40 

g. 41 – 50 

h. 51 a více 

6. Průvodní hlas (voice-over) 

a. Maskulinní hlas 

b. Femininní hlas 

c. Kombinace maskulinního a femininního hlasu 

7. Průvodní hlas (voice-over) – hlavní sdělení 

a. Informace o speciální nabídce 

b. Vyzdvihnutí vlastnosti vozu 

c. Odkaz na sponzoring 

d. Podpora (reputace) značky 

e. Výzva k nákupu 

8. Hudební doprovod: 

a. POP 

b. ROCK 

c. Klasická  

d. Hip – hop 

e. Elektro 

f. Jiná 

g. Bez hudby 

9. Doprovodný zpěv: 

a. Femininní hlas 

b. Maskulinní hlas 

c. Kombinace maskulinního a femininního hlasu 

d. Kombinace maskulinního a femininního dětského hlasu 

e. Bez doprovodného zpěvu 

II. Kódovací jednotka – inzerovaný produkt 

IDENTIFIKAČNÍ PROMĚNNÉ 

1. Název inzerovaného automobilu 
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ANALYTICKÉ PROMĚNNÉ 

1. Prezentace vozu: 

a. Zobrazen staticky 

b. Dynamické zobrazení vozu: 

i. Pomalá jízda 

ii. Středně rychlá jízda 

iii. Rychlá jízda 

c. Kombinace statické a dynamické prezentace 

2. Prostředí prezentace vozu: 

a. Venkovní prostředí: 

i. Město 

ii. Příroda 

iii. Kombinace venkovních prostředí 

iv. Jiné 

b. Uvnitř 

c. Vizualizace prostředí: 

i. Barva pozadí:  

1. Bílá 

2. Černá 

3. Denní čas prezentace vozu: 

a. Den 

b. Stmívání 

c. Noc 

d. Den i noc 

e. Nelze určit 

III. Kódovací jednotka - postava 

IDENTIFIKAČNÍ PROMĚNNÉ 

1. Název analyzované postavy 

ANALYTICKÉ PROMĚNNÉ 

1. Gender 

a. Maskulinní 

b. Femininní 
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c. Nelze identifikovat 

2. Rasa: 

a. Asiat/ka 

b. Běloch/běloška 

c. Černoch/černoška 

d. Mulat/mulatka 

e. Nelze určit 

3. Věk: 

a. 7 – 10 let 

b. 11 – 15 let 

c. 16 – 20 let 

d. 21 – 30 let 

e. 31 – 40 let 

f. 41 – 50 let 

g. Nad 50 let 

h. Nelze určit 

4. Zobrazení postavy: 

a. Celé tělo 

b. Horní polovina těla 

c. Fragment těla: 

i. Obličej 

ii. Ruka 

iii. Jiné  

5. Typ postavy: 

a. Štíhlá 

b. Plnoštíhlá 

c. Obézní 

d. Nelze definovat 

6. Sféra výskytu: 

a. Vůz 

b. Ulice 

c. Servis, garáž 

d. Domov 

e. Obchod 
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f. Příroda 

g. Sportoviště 

h. Škola 

i. Kancelář, práce 

j. Kombinace vnitřního a venkovního prostředí 

k. Venku – jiné 

l. Vevnitř – jiné 

m. Jiné 

n. Nelze definovat 

7. Role v reklamě ve vztahu k vozidlu: 

a. Řidič 

b. Spolujezdec 

c. Pasažér 

d. Ostatní 

8. Aktivita/pasivita postavy: 

a. Baví se 

b. Dívá se, pozoruje 

c. Hraje si 

d. Komunikuje s dětmi 

e. Nakládá či vykládá předměty 

f. Nakupuje 

g. Odpočívá 

h. Opravuje 

i. Pracuje 

j. Projevuje city 

k. Řeší problémy 

l. Řídí automobil 

m. Udává rady 

n. Vede ostatní 

o. Vykonává aktivitu (sport) 

p. Jiná 

9. Vlastnosti, schopnosti a dovednosti: 

a. Drsnost 

b. Nadpřirozené vlastnosti 



   

 

89 

  

c. Odvaha 

d. Sportovní nadání 

e. Umělecké nadání 

f. Zručnost, síla 

g. Jiná 

h. Bez zvláštní schopnosti/dovednosti 

10. Verbální projev: 

a. Křičí 

b. Chválí 

c. Informuje, oznamuje 

d. Jiný projev 

e. Poučuje, napomíná, kritizuje 

f. Ptá se 

g. Vnitřní hlas – informuje, oznamuje 

h. Vydává zvuky 

i. Zpěv 

j. Bez verbálního projevu 

11. Role postav v interakci: 

a. Podřízená 

b. Rovnocenná 

c. Vůdčí 

d. Neprobíhá žádná interakce 

12. Emoční projevy: 

a. Agrese 

b. Láska 

c. Napětí 

d. Požitek 

e. Radost 

f. Smutek 

g. Soustředění 

h. Údiv 

i. Uspokojení 

j. Zvědavost 

k. Jiný 
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l. Bez viditelného emočního projevu 
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Příloha č. 2 – Kódovací manuál 

I. Kódovací jednotka – reklamní spot 

IDENTIFIKAČNÍ PROMĚNNÉ 

1. Název inzerovaného produktu -  U kódovací jednotky reklamní spot jsem 

určila pouze jednu identifikační proměnnou, a to název inzerovaného 

produktu. 

ANALYTICKÉ PROMĚNNÉ 

1. Typ karoserie – Rozdělení inzerovaných vozů dle typu karoserie:  

a. Hatchback - Automobily s dvouprostorovou karosérií, které jsou 

dostupné v třídveřovém až pětidveřovém provedení s otevíratelnou 

zádí. Součástí zadních dveří je i okno. 

b. Combi - Automobily, často odvozené od typů hatchback či sedan s 

prodlouženou karosérií protažením střechy, zvětšením zavazadlového 

prostoru a přidáním dveří. Boční prosklení zasahuje až do 

zavazadlového prostoru. 

c. Crossover - Slovo crossover označuje automobily, které propojují 

dva typy karoserie a spojuje výhody a vlastnosti osobního vozu 

(nejčastěji hatchbacku či combi) se sportovně-užitkovým vozem 

(SUV). 

d. MPV - Je zkratkou pro tzv. multi–purpose vehicle, tedy víceúčelové 

vozy s pětidveřovou karosérií (často spíše nazývané „velkoprostorové 

vozy“) a vysokou variabilitou interiéru a mírou praktičnosti. Slouží 

k přepravě osob i nákladů. 

e. Sedan - Názvem sedan jsou nazývány automobily s pevnou střechou, 

čtveřicí dveří a zpravidla pětidveřovou karosérií. Kufr je oddělený od 

kabiny a někdy přístupný přes průvlaky na lyže či sklopná sedadla. 

f. Coupé - Jedná se o automobily s dvoudveřovou (uzavřenou) karosérií 

s pevnou střechou a pozvolna se svažující zádí. 

g. SUV - Je zkratkou pro tzv. sports utility vehicle, neboli sportovní 

užitkový vůz. Dělají svou velikostí dojem terénního vozu, ale o 

plnohodnotný terénní vůz se nejedná. SUV má samonosnou karosérii 

a většinou jsou vybaveny možností pohonu všech čtyř kol. 
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h. LCV - Vychází z anglického názvu light commercial vehicle, který je 

v EU používán pro užitkové vozy s hmotností do 3,5 tuny. 

2. Cena vozu – Základní ceníková cena vozu (včetně DPH). 

a. 150 000 Kč – 249 999 Kč 

b. 250 000 Kč – 349 999 Kč 

c. 350 000 Kč – 449 999 Kč 

d. 450 000 Kč – 549 999 Kč 

3. Délka reklamy: 

a. Do 10 s 

b. 11 – 20 s 

c. 21 – 30s 

d. 31 – 59 s 

e. 60 s a více 

4. Typ reklamního spotu: 

a. Hraná – Spot, který nevyužívá ve svém zpracování animace. 

b. Animovaná – Spot, který využívá ve svém zpracování animace. 

c. Kombinace hrané a animované – Spot, kombinující hraný a 

animovaný obsah. 

5. Počet střihů: 

a. 0 – 5 

b. 6 – 10 

c. 11 – 15 

d. 16 – 20 

e. 21 – 30 

f. 31 – 40 

g. 41 – 50 

h. 51 a více 

6. Průvodní hlas (voice-over) – Mluvený komentář osoby nepřítomné 

v obraze s určením genderu.  

a. Maskulinní hlas – V mluveném komentáři se objevuje jeden nebo 

více hlasů mužského genderu. 

b. Femininní hlas – V mluveném komentáři se objevuje jeden nebo více 

hlasů ženského genderu. 
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c. Kombinace maskulinního a femininního hlasu – Kategorie, kde se 

objevovala kombinace jednoho a více mužského hlasu a jednoho a 

více ženských hlasů.  

7. Průvodní hlas (voice-over) – hlavní sdělení – Shrnutí hlavního sdělení 

zprostředkovaného komentářem osoby nepřítomné v obraze. 

a. Informace o speciální nabídce – Průvodní hlas informuje o akční 

nabídce inzerovaného vozu. 

b. Vyzdvihnutí vlastnosti vozu – Průvodní hlas vyzdvihuje určitou 

vlastnost inzerovaného vozu. 

c. Odkaz na sponzoring – Průvodní hlas odkazuje na sponzoring 

spojený se značkou, či právě modelem vozu. 

d. Podpora (reputace) značky – Průvodní hlas podporuje reputaci 

značky. 

e. Výzva k nákupu – Průvodní hlas vyzývá k nákupu inzerovaného 

produktu. 

8. Hudební doprovod – Převažující žánr hudebního doprovodu v reklamním 

spotu. 

a. POP – Reklamní spot je doprovázen popovou hudbou. 

b. ROCK – Reklamní spot je doprovázen rockovou hudbou. 

c. Klasická – Reklamní spot je doprovázen klasickou či instrumentální 

hudbou. 

d. Hip – hop – Reklamní spot je doprovázen hudebním stylem hip/hop. 

e. Elektro – Reklamní spot je doprovázen hudbou elektro. 

f. Jiná – Reklamní spot je doprovázen jiným hudebním žánrem 

g. Bez hudby – Reklamní spot není doprovázen žádnou hudbou. 

9. Doprovodný zpěv – Rozdělení zpěvu přítomného v reklamě dle genderu. 

a. Femininní hlas – Jeden a více zpívajících hlasů ženského genderu. 

b. Maskulinní hlas – Jeden a více zpívajících hlasů mužského genderu. 

c. Kombinace maskulinního a femininního hlasu – Kombinace hlasů 

mužského i ženského genderu. 

d. Kombinace maskulinního a femininního dětského hlasu - Kombinace 

dětských hlasů mužského i ženského genderu. 

e. Bez doprovodného zpěvu – Reklamu nedoprovází žádný zpěv. 
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II. Kódovací jednotka – inzerovaný produkt 

IDENTIFIKAČNÍ PROMĚNNÉ 

1. Název inzerovaného automobilu – Název konkrétní značky a modelu 

(modelů) inzerovaného vozu (vozů). 

ANALYTICKÉ PROMĚNNÉ 

1. Prezentace vozu: 

a. Zobrazen staticky – Daný model je v samostatném záběru 

prezentován tak, že není v pohybu a k jízdě ani nemá tendenci.  

b. Zobrazen dynamicky - Vůz se v reklamě viditelně pohybuje (jede). 

i. Pomalá jízda – Jízda, která díky dopravní situaci nebo 

řidičskému stylu evokuje rychlost výrazně pod předpokládané 

rychlostní limity na komunikaci. 

ii. Středně rychlá jízda - vzbuzující dojem souladu aktuální 

rychlosti vozidla s předpokládaným rychlostním limitem na 

komunikaci. 

iii. Rychlá jízda - jízda, u které lze (díky vizuálním i zvukovým 

vjemům z reklamy) předpokládat, že vůz jede za hranicí 

rychlostních limitů či má krátkodobé tendence rychle 

akcelerovat, měnit směr jízdy či se jinak „nestandardně“ 

účastnit silničního provozu. 

c. Kombinace statické a dynamické prezentace – auto je v průběhu 

reklamy prezentováno jako staticky, tak při jízdě. Přitom statickou 

prezentaci může tvořit stojící vůz v ději reklamy, nebo koncový 

produktový záběr na vizualizovaném pozadí. 

2. Prostředí prezentace vozu – Definice míst, ve kterých se v průběhu 

reklamy vyskytuje inzerovaný vůz (vozy). 

a. Venkovní prostředí  

i. Město  

ii. Příroda 

iii. Kombinace venkovních prostředí –inzerovaný vůz je 

postupně zobrazován ve více typech venkovních prostředí. 

iv. Jiné 

b. Uvnitř – jakýkoli typ uzavřeného, zastřešeného prostředí. 
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c. Vizualizace prostředí – Zřetelně graficky vytvořené umělé prostředí 

prezentace vozu. 

i. Barva pozadí:  

1. Bílá 

2. Černá 

3. Denní čas prezentace vozu – Určení přibližné denní doby prezentace 

inzerovaného produktu v rámci reklamy. 

a. Den 

b. Stmívání 

c. Noc 

d. Den i noc 

e. Nelze určit 

III. Kódovací jednotka - postava 

IDENTIFIKAČNÍ PROMĚNNÉ 

1. Název analyzované postavy – U kódovací jednotky postava jsem určila 

pouze jednu identifikační proměnnou, a to název analyzované postavy. 

Postavy jsou subjektivně pojmenovány dle jejich nejtypičtějších atributů či 

rysů. 

ANALYTICKÉ PROMĚNNÉ 

1. Gender  

a. Maskulinní 

b. Femininní 

c. Nelze identifikovat – Postavy s neidentifikovatelným genderem 

nejsou zařazeny do analýzy. 

2. Rasa: 

a. Asiat/ka 

b. Běloch/běloška 

c. Černoch/černoška 

d. Mulat/mulatka 

e. Nelze určit 

3. Věk – Odhad přibližného věku analyzované postavy.  

a. 7 – 10 let 

b. 11 – 15 let 
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c. 16 – 20 let 

d. 21 – 30 let 

e. 31 – 40 let 

f. 41 – 50 let 

g. Nad 50 let 

h. Nelze určit 

4. Zobrazení postavy – Přibližující určení míry prezentace těla vystupující 

postavy. 

a. Celé tělo 

b. Horní polovina těla 

c. Fragment těla: 

i. Obličej 

ii. Ruka 

iii. Jiné  

5. Typ postavy – Proměnná, která přibližně a zjednodušeně určuje fyzickou 

stavbu těla analyzované postavy.  

a. Štíhlá 

b. Plnoštíhlá 

c. Obézní 

d. Nelze definovat – U některých postav je vidět pouze část těla, na 

základě které nelze její fyzickou stavbu určit. 

6. Sféra výskytu – Definice místa výskytu analyzované postavy v rámci děje 

reklamy. 

a. Vůz 

b. Ulice 

c. Servis, garáž 

d. Domov 

e. Obchod 

f. Příroda 

g. Sportoviště 

h. Škola 

i. Kancelář, práce 

j. Kombinace vnitřního a venkovního prostředí 

k. Venku – jiné – Jiné venkovní prostředí, než je výše uvedené. 
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l. Vevnitř – jiné – Jiné vnitřní prostředí, než je výše uvedené. 

m. Jiné – Zcela jiné prostředí, než je výše uvedené. 

n. Nelze definovat – Prostředí, kde se postava nachází, není možné 

definovat (nejde vidět apod.) 

7. Role v reklamě ve vztahu k vozidlu – Definice vztahu analyzované postavy 

k inzerovanému automobilu. 

a. Řidič – Postava přímo řídí vůz nebo z její role jasně vyplývá, že je 

řidičem daného vozu. 

b. Spolujezdec – Postava sedící vedle řidiče na místě spolujezdce. 

c. Pasažér – Postava sedící na zadních sedadlech. 

d. Ostatní – Jiný vztah postavy k automobilu, než jsou výše uvedené. 

8. Aktivita/pasivita postavy – Vztahuje se k aktivitě či pasivitě analyzované 

postavy.  

a. Baví se – Věnuje se aktivitě, která přináší radost. 

b. Dívá se, pozoruje 

c. Hraje si 

d. Komunikuje s dětmi 

e. Nakládá či vykládá předměty 

f. Nakupuje 

g. Odpočívá 

h. Opravuje 

i. Pracuje 

j. Projevuje city  

k. Řeší problémy 

l. Řídí automobil 

m. Udává rady 

n. Vede ostatní 

o. Vykonává aktivitu (sport) 

p. Jiná – Jiná činnost, které se postava věnuje, ale není výše uvedena. 

9.  Vlastnosti, schopnosti a dovednosti  

a. Drsnost 

b. Nadpřirozené vlastnosti 

c. Odvaha 

d. Sportovní nadání 
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e. Umělecké nadání 

f. Zručnost, síla 

g. Jiná 

h. Bez zvláštní schopnosti/dovednosti 

10. Verbální projev – Určení převažujícího verbálního projevu analyzované 

postavy.  

a. Křičí 

b. Chválí 

c. Informuje, oznamuje – Například podává informaci o produktu či 

akční nabídce. 

d. Poučuje, napomíná, kritizuje – Postavě se nelíbí daná situace či 

jednání a kritizuje konání ostatních nebo situaci jako takovou. 

e. Ptá se 

f. Vydává zvuky – Postava vydává zvuky, aniž by bylo možné rozeznat 

slova. 

g. Zpěv  

h. Vnitřní hlas – informuje, oznamuje – Postava nepohybuje ústy, ale 

hlasový projev v reklamě je viditelně spojen s ní. 

i. Jiný projev – Jiný verbální projev, než jsou výše uvedené. 

j. Bez verbálního projevu – Postava se v reklamě verbálně neprojevuje. 

11. Role postav v interakci – Určení vztahu analyzované postavy k jiné postavě 

či postavám v reklamě. 

a. Podřízená – Analyzovaná postava a její chování je zřetelně závislé na 

jiné postavě či jí svou pasivitou dává prostor k vůdčí roli.  

b. Rovnocenná – Nelze určit, zda je postava v nadřízeném či 

podřízeném vztahu k jiným postavám v reklamě. 

c. Vůdčí – Analyzovaná postava je viditelně ve vůdčí roli, určuje či 

znatelně ovlivňuje chování ostatních postav v reklamě. 

d. Neprobíhá žádná interakce – Analyzovaná postava není s žádnou 

jinou postavou v interakci. 

12. Emoční projevy – Přibližné vyjádření převažujícího emočního stavu 

analyzované postavy v reklamě. 

a. Agrese 

b. Láska 
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c. Napětí 

d. Požitek 

e. Radost 

f. Smutek 

g. Soustředění 

h. Údiv 

i. Uspokojení 

j. Zvědavost 

k. Jiný – Jiný emoční projev, než jsou výše uvedené. 

l. Bez viditelného emočního projevu 
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Příloha č. 3 – DVD s jednotlivými reklamními spoty 

 

 

 

 

 


