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Abstrakt 

Práce je zaměřená na výzkum procesů, které naprosto přirozeně a podvědomě pouţíváme 

v kaţdodenní realitě k posuzování situací a osob. Zabývá se popsáním těchto procesů a následně 

zkoumáním posuzování neznámých osob v praxi především z toho hlediska, zda můţe být 

hodnocení ovlivněno věkem respondenta.  

Hlavním teoretickým východiskem práce je sociální konstruktivismus především proto, ţe 

k veškerým situacím a jevům v kaţdodenní realitě zaujímáme určitý postoj uţ jen proto, ţe existují, 

jsou tedy konstruktem dané společnosti. Následně se práce zaměřuje na vlastní hierarchické 

uspořádání těchto posuzovacích procesů, jako typizace a kategorizace a z těch plynoucí zaujímání 

postojů.  

Práce především popisuje rozdíly při hodnocení neznámých osob za pomoci fotografických 

rozhovorů mezi dvěma věkově rozdílnými skupinami respondentů. Na základě analýzy dat se 

ukazuje, ţe věk a dokonce i pohlaví skutečně hraje roli při posuzování neznámých osob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

This work´s focus is on research of processes, which we absolutely naturaly and 

subconsciensely use in everyday reality to evaluate people and situations. It´sconserne  is describing 

this proces and Furtheron researching the evaluation of unknown people in praxis, mostely from the 

point of view that evalution can be infuenced by the age of respondent. 

 Main theoretical groung of this work is social constructivism, mostely because we have our 

statement towards most of all everyday situations and actions just because these exist, therefore are 

construct of that  given society. Furtheron this work focuses on hierarchical organising of these 

valuating processes, as is typization and categorization and statement based on these. 

 Most of all this work describes differences in evaluating unknown people using 

photographic interviews of two different age groups of respondents. Data analysis shows, that age 

and even sex of respondents really does matter in evaluating of unknown people. 
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Předpokládaný název práce: Typizační schémata 

 

Kontext tématu: 

 Předsudky a stereotypy jsou součástí kaţdé společnosti a všichni lidé, ať uţ vědomky či 

nevědomky, mají jistou míru předsudků ke svému okolí a určitým společenským skupinám ale i 

jednotlivcům, kteří jsou této skupiny součástí. Pojem předsudek je ve společnosti chápán spíše jako 

negativní postoj či názor, jeţ zastáváme. Ve své práci však budu vycházet z definice New English 

Dictionary, která zní: Předsudek je příznivý či nepříznivý postoj vůči osobě anebo věci, který 

člověk zaujímá předem, bez opravdové zkušenosti nebo bez ohledu na ni.
1
 

 Předsudky a stereotypy nám pomáhají v kaţdodenním ţivotě kategorizovat, a tedy 

posuzovat nastalé skutečnosti a situace. Podle G.W. Allporta se některé předsudky utvářejí jen na 

základě toho, ţe hájíme své vlastní kulturní, tradiční či etnické hodnoty, které jsou nám natolik 

vţité, ţe se odprošťujeme od racionálního uvaţování nad hodnocením určitých skupin.  Do této 

kategorie bychom mohli zařadit předsudky k jedincům, kteří porušují zákony naší společnosti a tím 

narušují většinové chápání morálního řádu. Například předsudky nebo lépe řečeno nedůvěra či 

podezřívavost, kterou chováme vůči lidem ve vězení. 

 Má práce bude vycházet z teorie sociálního konstruktivismu, jelikoţ ve společnosti je proces 

utváření předsudků jistě ovlivněn aktuálním společenským děním a medializováním určitých 

událostí a skupin lidí. Předsudky jsou do určité míry konstruktem konkrétní společnosti, ve které 

ţijeme. Jistě se od sebe budou lišit dva jiné státy, občané jedné země budou mít částečně jiné 

předsudky neţ občané z jiného státu, jelikoţ si utváříme předsudky neustále nové, podle aktuálního 

dění.  

 Mediální vliv na utváření či modifikaci předsudků popisuje výzkum Paula Hartmanna a 

Charlese Husbanda. „The mass media and racial conflict“. Ze kterého vyplývá, ţe mediální realita 

je závislá na svých vstupech a na poţadovaných výstupech, coţ má za následek zkreslení 

mediálního obrazu skutečnosti. Výzkum předsudků ukázal, ţe předsudky jsou zaměřeny proti lidem 

sdílejícím jiné interpretační rámce, coţ je odlišuje od většiny.
2
   

 Z literatury a výzkumů je tedy zřejmé, ţe velkou roli ve vytváření našich předsudků hraje 

sociální realita, které jsme součástí a jejíţ obraz nám nabízejí média. Avšak často je opomíjen fakt, 
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1971), pp. 268-82  
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ţe kaţdý člověk danou sociální realitou prochází jako individuum, které se za svůj ţivot setká s 

rozdílnými vjemy a situacemi, které jeho postoje a názory zajisté také utvářejí. 

 

Výzkumná otázka: 

 Ve své práci se chci zaměřit především na stereotypy a předsudky které ve společnosti 

převládají při posuzování vzhledu neznámých osob. Výzkumy, které byly prováděny, se většinou 

zaměřují na předsudky spojené s určitými „problematickými“ skupinami ve společnosti. Například 

výzkum Sociologického ústavu AV ČR Jak jsme na tom s tolerancí
3
, který zkoumal, jaké skupiny 

lidí by respondenti nechtěli mít za sousedy. Výzkumy, zabývající se předsudky ve vzhledu jedince 

jsou většinou situovány do nějaké konkrétní situace, nejčastěji se toto téma řeší ve vztahu k 

pracovním pohovorům.
4
 

 Můj výzkum respondenty sice také zasadí do určité role – role posuzovatele, nicméně 

nebudou při hodnocení fotografií ovlivněni ţádným konkrétním kritériem, podle kterého mají dané 

osoby posuzovat. Od tohoto modelu si slibuji, ţe se projeví postoje kaţdého respondenta, jeţ 

nebudou ovlivněny specifickými poţadavky ani situací, podle které by se měli rozhodovat. Ve 

výzkumu mě bude předevšem zajímat, zda dokáţeme o neznámých osobách něco říci jen na základě 

jejich vzhledu a zda dokáţeme osobám dokonce přiřazovat určité charakterové a socioekonomické 

vlastnosti. 

 

Metodologie: 

 K zodpovězení mé výzkumné otázky bych chtěla dojít pomocí fotografických rozhovorů, 

které bude spočívat v předloţení respondentům (10-15) určitého počtu fotografií (předpokládám, ţe 

jejich počet bude okolo 10), na kterých budou rozdílní lidé ve smyslu vzhledu a pohlaví. Naopak 

věk lidí na fotografiích bude přibliţně stejný, aby respondenti nebyli ovlivněni historickým 

kontextem. Na základě tohoto vizuálního vjemu poté s respondenty budu provádět rozhovory o 

vzhledu osob na fotografiích. Vzhledem k tomu, ţe rozhovory budou probíhat jen na základě 

fotografie, budou mít respondenti moţnost říci prakticky cokoliv, co je na základě vzhledu těchto 

osob napadne. 
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Analýza dat: 

 Získané rozhovory budu následně analyzovat a zkoumat, zda se v nich objevují předsudečné 

a stereotypní postoje vůči osobám na fotografiích a na základě čeho respondenti tyto postoje 

zaujímají. 

 

Cíl práce: 

 Hlavním cílem práce by mělo být zjištění a popsání procesů, jeţ vyuţíváme při hodnocení 

neznámých osob jen na základě jejich vzhledu. 
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1. Úvod 

 V kaţdodenní realitě se zejména ve městech setkáváme s nepřeberným mnoţstvím situací, 

událostí a osob. Některé události jsou na denním pořádku a my jim proto nevěnujeme větší 

pozornost, coţ je pochopitelné. Vyskytují se v našem kaţdodenním ţivotě tak často, ţe se lidská 

mysl uchýlila k jednoduchému a rychlému řešení, jak tyto situace posuzovat a třídit. Ve své práci se 

budu věnovat především tomu, jakým způsobem posuzujeme neznámé osoby, o nichţ nemáme 

ţádné dostupné informace kromě vizuálního vjemu a jaké k tomu pouţíváme nástroje. Zaměřím se 

především na to, zda se v posuzování neznámých osob projevují rozdíly podle věku respondenta, 

z toho důvodu si vytvořím dvě věkově rozdílné kategorie respondentů, „mladé“ a „staré“.  

 Vzhledem k četnosti výskytu různorodých událostí a osob v kaţdodenní realitě máme 

předem vytvořené kategorie, které nám umoţňují rychlé a podvědomé třídění. Stačí nám malé 

mnoţství dostupných informací k tomu, abychom tohoto procesu posuzování a tedy typizování a 

kategorizování byli schopni. Je zřejmé, ţe informace, na jejichţ základě kategorizujeme a 

typizujeme události či osoby, nemohou být dostatečné k tomu, abychom byli schopni situaci nebo 

osobu posoudit opravdu kvalitně a ze všech moţných hledisek. Musíme se rozhodovat rychle a 

nemáme tedy čas na posuzování všech aspektů a zjišťování více informací. Tento fakt vede k tomu, 

ţe často situaci či osobu posoudíme chybně. Naštěstí pro nás, kteří situaci posuzujeme, nemá toto 

mylné kategorizování povětšinou dopad na nás samotné a nenutí nás tedy naše zaběhnuté a poměrně 

dobře fungující kategorie měnit. Na druhou stranu si ale neuvědomujeme, ţe naše mylné 

posuzování situací a osob můţe mít dopad na osoby nebo situace, jeţ hodnotíme.  Jinými slovy 

tento zjednodušený proces vede k přílišné generalizaci a tedy ke stereotypnímu a předsudečnému 

posuzování situací a osob. 

 Ve své práci se nejprve zaměřím na vymezení a definici všech termínů a procesů, jeţ člověk 

při proţívání a posuzování kaţdodenní reality vyuţívá. Nejprve se budu věnovat teoretickým 

východiskům, jeţ jsou pro mou práci relevantní. Popíši kaţdodenní realitu, ve které se všechny tyto 

procesy odehrávají. Dále se zaměřím na nástroje, které nám hodnocení neznámých osob umoţňují. 

Věnuji se také jazyku, který je nástrojem k popisování, proţívání a sdílení kaţdodenní reality s 

ostatními členy dané společnosti. Jazyk nám umoţňuje situace a osoby označovat, tedy přiřazovat 

jim obecně sdílené názvy. Fakt, ţe někoho nebo něco označíme konkrétním slovem je v podstatě 

proces, kdy situaci či osobu typizujeme a kategorizujeme.  

Následně, se ještě zaměřím na stereotypní a předsudečné postoje, jeţ k situacím a osobám 

můţeme zaujímat. Stereotypy a předsudky totiţ s procesem typizace a kategorizace úzce souvisí, 

dalo by se říci, ţe jsou jejich výsledkem. Stereotypy a předsudky totiţ vznikají na základě toho, ţe 

osobám a situacím přiřazujeme vlastnosti podle kategorie, do které je zařadíme. To znamená, ţe 
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máme zjednodušenou představu o vlastnostech všech členů určité skupiny a povaţujeme je pro tuto 

skupinu lidí za charakteristické. 

 Jakmile ve své práci vymezím všechny potřebné pojmy, zaměřím se na výzkum. Pokusím se 

zjistit, jaké z pojmů a procesů definovaných v teoretické části respondenti skutečně aplikují při 

posuzování neznámých osob, kdy jedinou dostupnou informací, kterou o nich mají, je vizuální 

vjem, tedy jejich vzezření. Vzhledem ke kvalitativnímu charakteru výzkumu mě bude zajímat, 

jakým způsobem své postoje respondenti zaujímají a jak je odůvodňují. Hlavním cílem mého 

výzkumu bude zjistit, zda se vyskytují rozdíly v hodnocení respondentů, jeţ zařadím do kategorie 

„mladí“(do 30 let) a respondentů v kategorii „staří“ (nad 60 let). Výzkum bude realizován pomocí 

fotografických rozhovorů, při kterých respondenti budou hodnotit osoby na fotografiích. Rozhovory 

v mé práci hrají významnou roli také z toho důvodu, ţe se okrajově zaměřím i na verbální 

vyjadřování respondentů. Bude mě zajímat, zda jsou určité postoje spojeny s konkrétními slovy či 

slovními spojeními. Respondenti nebudou dotazováni na předem definované otázky, bude jen na 

nich, co o daných osobách řeknou. Má role tazatelky bude v těchto rozhovorech spočívat v tom, ţe 

se budu snaţit, aby respondenti rozvíjeli své výpovědi, a pokusím se od nich zjistit, z jakého 

důvodu danou osobu posuzují tak či onak. Následně budu rozhovory analyzovat a hledat v nich 

proces kategorizace a typizace, stereotypní a předsudečné hodnocení a postoje. Jak uţ jsem 

popisovala výše, respondenti budou rozděleni do dvou skupin, mladí a staří. Ve výzkumné části 

práce tedy budu přiřazovat jednotlivé výpovědi respondentů k pojmům, kterým se věnuji v části 

teoretické a hledat rozdíly mezi oběma skupinami respondentů. 
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 2. Teoretická východiska 

 Vzhledem k tématu mé práce je pro mě základním teoretickým východiskem sociální 

konstruktivismus, neboť veškeré postoje, názory a stanoviska k určitým společenským jevům, jeţ se 

ve společnosti vyskytují, zaujímáme jen díky tomu, ţe existují. Jsou tedy konstruktem dané 

společnosti. K tomu, abychom mohli své postoje v kaţdodenním ţivotě vyjadřovat, nám slouţí 

jazyk, který je nepochybně něčím, co lidská společnost vytvořila, a tedy jejím konstruktem. Dále se 

zabývám literaturou z oblasti sociální psychologie a velmi okrajově z psychologie samotné. 

 

 

2.1 Sociální konstruktivismus 

Sociální konstruktivismu vychází z předpokladu, ţe realita je vytvářena sociálně, jinak 

řečeno je konstruktem konkrétní společnosti. „Konstruktivismu se snaží ukázat, že mnohé z toho, co 

považujeme za dané a přirozené, daným být nemusí“.(Fafejta 2004: 14). Berger a Luckmann za 

základní východisko jejich práce pojímají fakt, ţe je realita vytvářena sociálně a sociologie vědění 

tedy musí analyzovat procesy, kterými k tomu dochází. Dále vymezují dva základní pojmy 

nezbytné pro sociologii vědění. 

Prvním z těchto pojmů je „realita“, kterou definují „jako vlastnost náležící jevům, kterým 

přisuzujeme existenci nezávislou na naší vůli“ Je také velmi důleţité definovat druhý pojem 

„vědění“, který s realitou velmi úzce souvisí. Výše zmínění autoři totiţ „vědění“ chápou „jako 

jistotu, že tyto jevy jsou skutečné a jsou nositeli určitých vlastností.“ (Berger, Luckmann 1999: 9-

11). 

Pro mou práci je tento přístup zásadní, jelikoţ vycházím z toho, ţe postoje, stereotypy a 

předsudky jsou sociálně vykonstruované a jsou tedy výsledkem našeho proţívání kaţdodenní reality 

a usnadňují nám orientaci v ní. V následující kapitole své práce se tedy zaměřím na vysvětlení 

reality kaţdodenního ţivota, jakoţto ţivné půdy všech posuzovacích a hodnotících procesů, které v 

této realitě pouţíváme. 

 

2.2 Realita každodenního života 

Člověk ve svém ţivotě vnímá několik realit a dělá mezi nimi rozdíly. Dokáţeme odlišovat 

například realitu, kterou proţíváme ve snu nebo při sledování filmu od takzvané „opravdové“ 

reality jakou je realita kaţdodenního ţivota. Tuto realitu nemůţeme ignorovat a je obtíţné ji třeba 

jen oslabit. Kaţdodenní ţivot tedy proţíváme ve stavu bdění, který vnímáme jako přirozený. Z toho 

vyplývá, ţe je základem přirozeného vnímání světa. Realitu kaţdodenního ţivota vnímáme 

uspořádaně. Zdá se, ţe byla předem objektivizována, coţ znamená, ţe existovala dříve, neţ do ní 
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jedinec vstoupil. V procesu socializace si osvojujeme řád objektů, které byly jako objekty dříve, neţ 

jsme se stali součástí dané společnosti. Realita kaţdodenního ţivota je se samozřejmostí vnímána 

jako realita. Není tedy třeba jí prověřovat.(Berger, Luckmann 1999: 27-29). „Sociální realita 

každodenního života je vnímána jako nepřetržitý sled typizací, které jsou tím více anonymní, čím 

jsou vzdálenější od „tady a teď“ situace tváří v tvář.“ (Berger, Luckmann 1999: 38) 

 Z našeho proţívání kaţdodenní reality, jeţ vnímáme jako samozřejmou, je celkem 

pochopitelné, ţe procesy, které pouţíváme při jejím proţívání a posuzování chápeme jako 

přirozenou součást této reality a nemáme tedy potřebu se nad nimi zamýšlet a pochopit, na základě 

čeho kaţdodenní realitu posuzujeme. 

 

3. Komunikace 

 V této kapitole zaměřím svou pozornost na komunikaci a jazyk, jelikoţ jsou nástroji, které 

nám slouţí k proţívání, porozumění a hlavně popisování reality kaţdodenního ţivota. Jazyk bez 

společnosti nemůţe existovat, je tedy společenským fenoménem. (Fafejta 2004: 14). Důleţitou 

funkcí jazyku ve společnosti je to, ţe nám slouţí k tomu, abychom vyjadřovali své názory a postoje, 

ať uţ individuální, tak celospolečenské.  

 Základním nástrojem porozumění jedinců určité společnosti je komunikace
5
. Schopnost 

komunikovat a dorozumívat se můţeme pozorovat i u sociálně ţijících druhů zvířat. Avšak u 

člověka je diferencovaný systém komunikace, který nám umoţňuje sociální ţivot. Specifickými 

formami komunikace je u člověka mluvená a psaná řeč. V lidském a sociálním ţivotě znamená 

komunikace organizaci a má sociální funkci. Ve společnosti není tedy komunikace bez systému 

znaků a pravidel. Tyto znaky něco reprezentují, to znamená, ţe jsou to signály a symboly, které 

mají určitý obecně sdílený význam. Jsou nositeli určité informace. „Komunikace znamená, že 

informace přechází z jednoho místa na druhé“. (G.A. Miller in Nakonečný 1999: 157). To 

znamená, ţe informace je předávána jednou osobou druhé osobě nebo si ji jedinec získává sám z 

určitého zdroje. 

3.1 Jazyk 

 Mluvíme-li o verbální komunikaci, máme na mysli jazyk. Ten je nástrojem sdělování 

především abstraktních obsahů. Zároveň je jazyk nejdůleţitějším znakovým systémem lidské 

společnosti. Jazyk je součást naší kultury a je jádrem všech symbolických systémů. Pomocí jazyka 

si sobě navzájem a budoucím generacím předáváme zprávy, znalosti a hodnoty. Jazyk je hlavním 

                                                 
5
  Termín je odvozen od latinského communis – společné nebo latinského communication – sdělení, sdílení 

(Urban 2011: 176) 
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prostředkem sociálního ţivota z toho důvodu, ţe zprostředkovává sociální interakci. Jazyk je 

nezbytný pro vývoj kultury, neboť slouţí k označení toho, kdo jsme.(Murphy 2001: 38).   

 Dle mého názoru je jazyk úzce spojen i s našimi myšlenkovými pochody. Pokud o něčem 

přemýšlíme jen „v duchu“ nástrojem k tomu je nám taktéţ jazyk. Jazyk je tedy pro moji práci 

důleţitý, jelikoţ nám umoţňuje vyjadřovat své názory a postoje a tím pádem je sdílet s ostatními 

členy společnosti. Ve chvíli, kdy s ostatními sdílíme svůj názor na konkrétní situaci nebo osobu, 

zaujímáme určitý postoj. Díky komunikaci se dostáváme do situací, kdy osoba které jsme svůj 

postoj vyjádřili, s naším postojem buď souhlasí a podělí se s námi o důvody, proč tento postoj 

zastává nebo je náš postoj jiný a my se ocitáme v pozici, kdy vlastní postoj většinou obhajujeme. 

Jakmile začneme svůj postoj obhajovat, začnou se projevovat důvody, proč ho zaujímáme. 

Obhajování postoje odhalí procesy, jeţ jsme při jeho vytváření pouţili, a často se také projeví, ţe je 

náš postoj stereotypní nebo dokonce předsudečný.  

 

3.2 Jazyk jako způsob objektivizace 

Jednou z nejvýznamnějších vlastností lidského vyjadřování je schopnost objektivizace. Ta 

„se může objevovat v produktech lidské činnosti, které jsou jak jejich autorům, tak ostatním lidem 

dostupné jako prvky společného světa.“ (Berger, Luckmann1999: 39). Velmi důleţitým případem 

objektivizace je označování, tedy vytváření znaků. Všechny objektivizace mohou být chápány jako 

znaky, i kdyţ s tímto záměrem nebyly vytvořeny. Existují však i takové objektivizace, které byly 

jako znaky zamýšlené hned zpočátku. „Takový znak, který nemá žádný jiný účel než vypovídat o 

subjektivním záměru toho, kdo jej učinil, je rovněž dostupný ve společné realitě (…)“. Tedy 

rozumíme tomuto znaku stejně jako ostatní lidé. V lidské společnosti je nejdůleţitějším znakovým 

systémem jazyk, který Berger a Luckmann definují jako „systém zvukových znaků“. Ve společnosti, 

a tedy v kaţdodenním ţivotě jsou objektivizace udrţovány zejména pomocí jazyku. Dalo by se tedy 

říci, ţe jazyk zastává v kaţdodenním ţivotě tak významnou roli, ţe ho v podstatě díky němu 

proţíváme a sdílíme se svými bliţními.(Berger, Luckmann 1999: 39-42). Jazyk naše zkušenosti z 

kaţdodenního ţivota typizuje a umoţňuje je utřiďovat do široce vymezených kategorií. Těmto 

kategoriím rozumíme nejen my samy, ale i ostatní lidé. Současně s tím, jazyk tyto zkušenosti 

zároveň anonymizuje v tom smyslu, ţe typizovaná zkušenost můţe být sdílena v podstatě 

s kýmkoliv. 
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3.3 „Nálepkování“ 

 Gordon W. Allport ve své publikaci O povaze předsudků uvádí, ţe pokud bychom neměli 

slova, nedokázali bychom vytvářet kategorie. Pokud vezmeme v úvahu, ţe v empirickém světě 

lidských bytostí je zhruba sedm miliard jedinců, které odpovídají kategorii „lidská rasa“, nemůţeme 

se ve svém uvaţování zabývat tolika jednotlivými entitami. Musíme z nich tedy udělat skupinky. 

Jinými slovy pro ně tedy vytváříme pojmenování, která nám pomáhají v orientaci. Dalo by se tedy 

říci, ţe podstatná jména abstrahují z reality pouze jeden rys, na jehoţ základě sestavují jiné 

konkrétní reality s ohledem na tento jediný rys. Avšak většina lidí si vůbec neuvědomuje, ţe se 

úplně kaţdá nálepka, kterou někoho označujeme, týká pouze jediného aspektu jeho povahy. 

Nálepky nám tedy především slouţí k označování, ale i odlišování jedinců či skupin. (Allport 2004: 

202-203) 

 V předchozí kapitole jsem se zabývala jazykem, který nám slouţí k pojmenování určitých 

jevů, věcí a situací, ale také k vyjadřování svých názorů a postojů. V následující kapitole budu 

popisovat typizaci a proces kategorizace, který nám napomáhá postoje a názory utvářet a přiřazovat 

jim konkrétní označení a umístění.  

 

4. Typizace 

 Typizaci bychom mohli označit jako typický prostředek interakcí, který nám umoţňuje 

dosahovat typických výsledků. Nezanedbatelnou roli v typizaci hraje jazyk, jenţ nám umoţňuje do 

osobních zkušeností zahrnovat i situace a věci, se kterými jsme se nikdy osobně nesetkali a ani 

nesetkáme a tím nám umoţňuje prolínání významů mezi jednotlivci. Jinými slovy se za pomoci 

jazyka dostává do „osobních“ typizací nadosobní prvek, coţ následně činí moţnou interakci. 

(Balon, Šubrt 2010: 25). Pomocí typizace vyhodnocujeme kaţdý konkrétní jev dle jeho parametrů a 

zařazujeme ho následně do určité kategorie významu. Proces typizace zaručuje, ţe konkrétnímu 

jevu dáme konstantní význam pokaţdé, kdyţ na něj znovu narazíme.  

 

4.1 Typizace osob 

 Nejen podle fenomenologických sociologů je „vědění“ o vzdálenějších osobách formováno 

do jakýchsi ideálně typických konstruktů, které vycházejí z našich dřívějších zkušeností s lidmi v 

interakci „tváří v tvář“. Max Weber, který zavedl v sociologii termín ideální typy, je chápe jako 

umělou konstrukci sociologa, která mu umoţňuje popis toho, co na dané třídě jevů pokládá za 

charakteristické. Tyto ideální typy tedy při typizaci neznámých osob pouţíváme, jelikoţ vycházejí z 

našich dřívějších bezprostředních zkušeností s druhými. Typizace jsou tedy prostředkem k 

interakci, ale zároveň jsou jejím produktem. Pod pojmem interakce fenomenologové nevnímají 
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pouze vzájemné bezprostřední působení dvou či více osob, ale jsou zde zahrnuty i kontakty 

zprostředkované. Typizační významy mohou být zprostředkovány například četbou či za pomoci 

uměleckého díla. Není k tomu tedy potřeba sdělení přítomné osoby. (Keller 1988: 39). Realita 

kaţdodenního ţivota v sobě obsahuje typizační schémata, podle kterých vnímáme ostatní lidí v ní. 

Některá typizační schémata jsou společností obecně sdílená, jiná si vytváříme sami, na základě 

našich zkušeností. 

 

4.2 Typizace neznámých osob 

 Sociální interakce, jeţ probíhá tváří v tvář, nemá ţádný pevný vzorec, jak se bude odvíjet. I 

přesto, ţe o svém protějšku v této interakci máme určitou předem danou představu, jeho chování v 

této nám jí můţe lehce vyvrátit, na základě jeho slov či výrazu tváře. Kupříkladu pokud si o někom 

ještě před tím, neţ proběhne interakce „tváří v tvář“ myslíme, ţe k nám chová nepřátelské city, jeho 

reakce v sociální interakci nás mohou přesvědčit o opaku. Sloţitěji se tyto představy, jeţ o někom 

máme, mění čím je interakce „vzdálenější“. Typizované sociální interakce jsou tím více anonymní, 

čím jsou vzdáleny od interakce tváří v tvář. Pokud nějakého člověka určíme jako člena některé 

kategorie, tak jeho určité rysy povaţujeme za výsledky této typizace. Znamená to tedy, ţe kaţdý, 

kdo je v této kategorii, má tyto rysy. V případě jistých typizací, o kterých se nepředpokládá, ţe by 

někdy byly individualizovány, se anonymita můţe stát téměř absolutní. Například „typický 

posluchač rockové muziky“. (Berger, Luckmann 1999: 34-36) 

 V procesu typizace je pro můj následující výzkum především zajímavá anonymizovaná 

typizace. Vzhledem k tomu, ţe mezi respondenty a osobami na fotografiích nedojde k sociální 

interakci „tváří v tvář“, jiná typizace neţ anonymizovaná, se ani projevit nemůţe.  

 

5. Kategorizace  

 Neţ vznikne stereotyp či předsudek, musí tomu nutně předcházet proces kategorizace. 

Vzhledem k velkému mnoţství situací, se kterými se v kaţdodenním ţivotě potkáváme a které 

proţíváme, je kategorizace pochopitelná. K tomu, abychom se mohli ve všech nastalých situacích 

orientovat, je nezbytné, aby je naše mysl určitým způsobem rozlišovala a rozřazovala. Musíme se 

jednoduše rozhodnout, co je „špatné“ a co „dobré“ tím, ţe to zařadíme do určité kategorie. Naše 

předem vytvořené kategorie musí v tomto procesu stačit i přesto, ţe mohou být velmi hrubé a 

nepřesné. Velmi často se stává, ţe určité jevy zařadíme špatně na základě chybných informací. To 

však ještě neznamená, ţe náš předčasný soud je stereotypem nebo dokonce předsudkem. Záleţí 

pouze na tom, zda dokáţeme ve světle nových informací situaci přehodnotit a zařadit správně. 

(Allport 2004: 41-51). 
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5.1 Charakteristické znaky kategorizace 

 Hlavním charakteristickým znakem kategorizace je racionalita. Proces kategorizace 

především formuje nepřeberné mnoţství informací, které pouţíváme při kaţdodenních odhadech 

situací a osob. Klasifikujeme určité události a osoby a jednáme podle toho, kam jsme je zařadili. I 

přesto, ţe se občas zmýlíme a událost nezapadne do dané kategorie, bylo naše chování racionální, 

jelikoţ se opíralo o vysokou míru pravděpodobnosti. 

Dalším charakteristickým znakem kategorizace je, ţe nám umoţňuje řešit situace a 

problémy velmi snadno a rychle, tím ţe je zařadíme do vyhovující kategorie. Dalo by se tedy říci, 

ţe naše mysl kategorizuje události tím nejjednodušším způsobem. 

Kategorie nám také umoţňují identifikovat příbuzný objekt. Kaţdá situace má určité znaky, 

které nám slouţí jako klíč k tomu, abychom vytvořili nějaký předpoklad. Kategorie jsou velmi úzce 

spjaty s tím, co vidíme, jak jednáme a usuzujeme. Jinými slovy nám umoţňují přizpůsobovat se v 

kaţdodenním ţivotě rychle a odpovídajícím způsobem. Pokud zařadíme nějakou situaci špatně, 

můţe dojít k neadekvátnímu jednání a můţeme se dostat do nepříjemné situace. 

Mezi kategoriemi najdeme i takové, které jsou vytvořeny čistě rozumově. Ty poté nazýváme 

pojmy. Květina je pojmem, který je vytvořeným na základě naší zkušenosti se stovkami květin. 

Přesto tento pojem vytváří jednu představu a má jeden význam. Mimo to v nás dokáţe tento pojem 

vyvolat často i specifický pocit. Dokáţeme si například vzpomenout na její vůni, i kdyţ se o ní jen 

bavíme, anebo máme vzpomínky na události, jeţ jsou s květinou spojené. 

Kategorie se projevují i menší či větší mírou racionality. Mezi racionální kategorie patří 

například fyzikální zákony. Kaţdá situace, kterou popisují, dopadne určitým způsobem. Tyto 

kategorie nemusí být stoprocentně racionální, opírají se však o velmi značnou míru 

pravděpodobnosti. Naopak mezi iracionální kategorie patří ty, jeţ jsou velkou mírou ovlivněny 

emocemi. Je to tedy kategorie, která vznikla bez adekvátních důkazů. (Allport 2004: 51-54). 

 

5.2 Kategorizace osob 

 Proces kategorizace, slouţící k posuzování situací, pouţíváme mimo jiné i při třídění osob. 

Dvě nejzákladnější kategorie, které pří kategorizaci osob pouţíváme, jsou, zda je dotyčný muţ 

anebo ţena. Máme však i kategorie další, jejichţ existence je podloţená naší zkušeností s určitým 

typem lidí. Kaţdý člověk má zajisté kategorie individuální, které jsou vytvořeny na základě jeho 

vnímání a proţívání kaţdodenní reality a ostatních lidí v ní. Na druhé straně existují i kategorie, 

které jsou celospolečensky sdílené a pouţívané. 

Erving Goffman ve své knize uvádí, ţe: „Společnost ustavuje prostředky kategorizace osob 

a jejich komplementární atributy, jež jsou v souvislosti s příslušníky těchto kategorií vnímány jako 

běžné a přirozené.“(Goffman 2003: 9) Zároveň uvádí, ţe sociální prostředí utváří různé kategorie 
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osob, s nimiţ se v něm pravděpodobně setkáme. Pokud se před námi objeví cizí osoba, dokáţeme 

pouze z prvního dojmu tuto osobu zařadit do nějaké kategorie, aniţ by došlo k interakci.(Goffman 

2003: 9-10). 

V případě, ţe někoho posuzujeme podle vzhledu, můţeme si především všimnout jeho 

pohlaví, rasy a věku. Dále si všímáme jeho tělesných rysů, jakými jsou výška, postava, tloušťka. 

Všímáme si také oblečení a v neposlední řadě i řeči těla. Pozorovatelné pouze z vzhledu jsou i 

určité symboly společenského statusu.(Sztompka 2007:38-39). Výše popsané znaky, jeţ jsme 

schopni na někom pozorovat, aniţ bychom měli o této osobě nějaké informace, nám slouţí ke 

kategorizování této osoby. Fakt, ţe lidé jsou schopni tohoto procesu bez jiných, neţ vizuálních 

podnětů je dle mého názoru celkem pochopitelný. Jelikoţ v kaţdodenním ţivotě potkáváme 

nepřeberné mnoţství neznámých osob a pro lepší orientaci v něm nám slouţí jejich kategorizace. K 

procesu kategorizace patří také zaujímání určitých postojů vůči osobám a případně jejich 

stereotypní či předsudečné posuzování, čemuţ se budu věnovat dále ve své práci. 

 

5.3 Kategorie v rozporu s fakty 

 Naše kategorie jsou velmi odolné vůči změnám. Nespatřujeme mnoho důvodů ke změnám 

svých kategorií na základě nových faktů. Kategorie celkem slušně fungují, tak proč je měnit? Pokud 

narazíme na nové důkazy, které naší kategorii potvrzují, připustíme je. Naopak důkazům, které jsou 

v rozporu s naší kategorií, se budeme s největší pravděpodobností bránit. To nám velmi ulehčuje 

jednoduchý trik, a sice připouštění výjimky. Kategorie můţeme na základě informací měnit v 

případě, ţe je přehodnocení zásadní. (Allport 2004: 54-55). 

 

 

6. Postoj 

 V této kapitole své práce se zaměřím na vysvětlení termínu postoj. Je zřejmé, ţe pokud za 

pomocí jazyka situaci či osobě přiřadíme nějaké obecně sdílené označení a tím tedy člověka či 

situaci podle dostupných znaků typizujeme a kategorizujeme, vzbuzuje v nás toto označení nějaký 

pocit. Z toho důvodu, ţe v nás označení vzbudí nějaké citově zabarvené pocity na základě vlastních 

či zprostředkovaných zkušeností s podobnou nebo stejnou situací a osobou, se uchylujeme k zaujetí 

našeho vlastního postoje k ní. 

Autoři, zabývající se tématikou postojů, stereotypů a předsudků mají na uspořádání těchto 

pojmů rozdílné názory. Někteří z nich, (G.W. Allport, C. Murchison) pouţívají například pojem 

stereotyp a předsudek synonymně. Ve starší literatuře se dokonce překrývají termíny předsudek, 
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postoj a stereotyp. Ač mají tyto termíny velmi podobné rysy, pokusím se ve své práci tyto pojmy 

rozlišit.  

V realitě kaţdodenního ţivota se denně setkáváme s mnoţstvím rozličných situací, které 

určitým způsobem vnímáme, posuzujeme a zaujímáme k nim stanovisko, tedy určitý postoj.  

Postoj
6
 je pojem poměrně přesně definovaný a zároveň velmi obecný. Postoje mohou být 

individuální, ale i celospolečenské. Novák ve své knize uvádí, ţe první definice slova postoj se v 

odborném textu objevila v roce 1918, kdy ji ve své sociologické studii o polských sedlácích uvádí 

W. J. Thomas a F. Znaniecki a která zní: „Postoj je stav mysli jedince vůči hodnotě“. (Thomas, 

Znaniecki in Novák 2002: 8) Ve spojitosti s pojmem postoj se nejčastěji objevují pojmy jako 

předsudek a stereotyp.(Novák 2002: 7-8). V sociologii se s tímto pojmem setkáváme zejména proto, 

ţe na vzniku, vývoji a realizaci postojů se podílejí v nemalé míře i sociální sloţky. Ze sociálního 

pohledu je postoj zajímavý zejména z hlediska vzniku a vývoje. V sociologické literatuře je patrný 

odklon od prvotního významu slova postoj, a tedy od fyziologického k behavioristickému a 

kognitivnímu pojetí. 

Struktura postoje je dána především jeho intencionalitou, coţ znamená, ţe subjekt, který ho 

zastává, jím vyjadřuje své stanovisko k něčemu. Je tedy vţdy k určité věci zaměřen. Vedle 

subjektivní stránky postoje má také stránku objektivní, jeţ je dána cílovým zaměřením a vědomím.  

Mimo jiné můţeme také pozorovat určitou velikost a kvalitu postoje. Dalo by se tedy říci, ţe postoj 

je velmi úzce spojen s hodnotami a hodnotovým systémem ať uţ individuálním, tak sociálním. 

Postoj je také charakteristický svým emočním zabarvením. Postoje vznikají na základě zkušeností, 

postupem času se specifikují a diferencují. Jejich obsah je do značné míry determinován 

socializačním procesem. Nemluvíme tedy o vrozených dispozicích, nýbrţ o zkušeností nabytých 

tendencích. Postoje tvoří určitý komplex. Mohou mít větší či menší váhu podle toho, jakou pro nás 

mají hodnotu v hodnotovém a postojovém ţebříčku. Postoje můţeme empiricky měřit a zjišťovat 

(Geist 1992: 283-286) 

 

6.1 Přesvědčení 

Mezi formy postojů patří také přesvědčení, které se projevuje tím, ţe na základě vlastního 

úsudku něco povaţujeme za správné nebo pravdivé. Přesvědčení je dvojího druhu, buď je naše 

přesvědčení subjektivní. Takové přesvědčení je víra, a tedy „komplexní forma postoje s hlubokým 

afektivním akcentem. Předpokládá osobní ztotožnění s objektem, v nějž člověk věří.“(Novák 2002: 

                                                 
6
  Etymologický původ termínu postoj v anglickém a francouzském jazyce vychází z latinského slova aptus. 

Jehoţ významem je mimo jiné připraven, vystrojen.(Novák 2002: 7) 

 



 

12 

 

20). V případě, ţe je naše přesvědčení objektivní, jedná se o mínění. To je vědomě projevenou 

formou postoje. Podle mínění lze poznat postoje člověka, nicméně je ovlivněno tím, co je 

společensky ţádoucí a únosné. Názor mnoha jednotlivců, kteří ţijí v dané společnosti či vrstvě je 

míněním veřejným. (Novák 2002: 20) 

 

7. Stereotyp 

 Jak jsem jiţ naznačila výše, pro svou práci jsem zvolila hierarchické uspořádání pojmů, 

které ne zcela koresponduje s literaturou. Vlastním uspořádáním se nesnaţím zpochybnit rozdělení 

pojmů, jeţ jiní autoři zastávají. Jde o uspořádání, které slouţí pouze pro účely mé práce a výzkumu. 

Po představení pojmů, jakými jsou kategorizace a postoj, se v následující kapitole zaměřím na 

termín stereotyp. Na začátek uvádím definici, která dle mého názoru velmi dobře vystihuje podstatu 

stereotypů. 

 „Převážná většina stereotypů je považována za „samozřejmosti“ a působí zcela mimovolně, 

spontánně a podvědomě.“ (C.Hepburn – A. Locksley 1983 in Geist 1992: 454).  

  

 V literatuře se pojem stereotyp
7
 poprvé objevil v roce 1922, kdy ho ve svém díle Public 

Opinion uvedl W. Lippmann. Přičemţ stereotypy rozumí zkratkovité představy o věcech, osobách, 

skupinách a institucích s tím, ţe tyto představy jsou připisovány všem jednotlivcům, kteří patří k 

dané skupině nebo třídě jevů. V sociologii pod tímto pojmem rozumíme zjednodušenou, zkreslenou 

představu, kterou si vytvářejí či přebírají jedinci nebo sociální útvary o sobě a o jiných jedincích 

nebo o sociálních útvarech. (Geist 1992: 453). Jiná definice stereotyp popisuje následovně: 

„Stereotyp je příliš silné přesvědčení spojené s nějakou kategorií. Jeho funkce spočívá v tom, že má 

ospravedlnit (racionálně vysvětlit) naše chování a postoj vůči této kategorii.“(Allport 2004: 215). 

Autoři McGarty, Spears a Yzerbyt ve své knize uvádí, ţe stereotypy jsou zaloţeny na třech 

principech. Zaprvé stereotypy slouţí jako pomůcky k vysvětlení nějakého chování jedince či 

skupiny, zadruhé jsou pro nás stereotypy nástrojem, jeţ „šetří energii“ a za třetí umoţňují sdílení 

skupinové důvěry. (McGarty, Spears, Yzerbyt 2002: 2). Stereotypy se týkají hlavně posuzovaní lidí 

a sociálních skupin, do nichţ náleţí a projevují se svojí iracionalitou a afektivitou. Pokud 

hodnotíme druhého jako příslušníka nějaké skupiny, tak nediferencujeme. I. Robertson chápe 

stereotyp jako „rigidní mentální obraz“, který zahrnuje vše, co má být údajně typické pro skupinu. 

Při myšlení ve stereotypech se neřídíme realitou. Pokud náhodou nějaký jedinec nezapadá do 

                                                 
7
  Etymologický původ slova stereotyp z řeckého steréos – tuhý, tvrdý, pevný a týpos – podoba, forma, obsah, 

znak dijem. Je to označení pro pevný, neměnný, strnulý tvar, určité jednání, které se vţdy stejně opakuje a vrací a je to 

poměrně neměnný proces. (Geist 1992: 452) 
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stereotypního hodnocení jeho skupiny, odbudeme tento případ odvoláváním se na výjimku, jeţ 

potvrzuje pravidlo. (I. Robertson in Geist 1992: 453). Specifickou formou stereotypů jsou 

„autostereotypy“, tedy mínění a představy, které mají příslušníci nějaké skupiny sami o sobě. 

V literatuře se také objevuje pojem heterostereotypy, tedy představy, které mají příslušníci určité 

skupiny o příslušnících skupiny jiné.(Novák 2002: 10-11). Stereotyp plní funkci nástroje, který má 

za úkol ospravedlnit naše kategorické přijímání či odmítání nějaké skupiny. Plní také funkci 

nástroje, který nám pomáhá třídit či vybírat, aby se naše vnímání a uvaţování příliš 

nekomplikovalo. (Allport 2004: 216). 

 

7.1 Stereotypy a masmédia 

Nezanedbatelným aspektem existence stereotypů je fakt, ţe se jim dostává podpory ve 

společnosti. Pomocí médií jsou nám neustále nabízeny a nelze je ignorovat. Média neustále určité 

skupiny lidí popisují způsobem, který se dostává do podvědomí společnosti a stává se z něj 

všeobecný názor na danou skupinu. Značné „škatulkování“ příslušníků určitých skupin bylo v 

médiích ve velké míře patrné v minulosti a týkalo se především etnických menšin. Podle mého 

názoru je současná česká společnost velmi háklivá na jakékoliv stereotypní zobrazování menšin, 

které by podporovalo předsudečné smýšlení o nich. Nicméně stereotypy z médií nevymizí nejspíš 

nikdy, i kdyţ v současnosti se projevují především v jakési „nevinné“ formě. Jako příklad bych 

uvedla stereotypní zobrazení teenagerů. Ve většině populárních seriálů a filmů se teenager v pátek 

večer baví tím, ţe jde na diskotéku. Takový způsob popisování skupin zajisté nebude mít velký 

dopad na danou skupinu a společnost, jako mají rasové stereotypy, nicméně je to stejně 

neopodstatněný názor, jako u rasových stereotypů. (Allport 2004: 225-227).  

Dále se budu zabývat pojmem předsudek, který je ve společnosti obecně známým pojmem, 

nicméně sociologie tento pojem moc nepouţívá. Přiklání se k pouţívání pouze pojmu stereotyp, 

jenţ můţe mít pozitivní i negativní význam. Naopak autoři, kteří se zabývají sociální psychologií, 

pouţívají oba tyto pojmy rozdílně. Ve své práci se také budu zabývat oběma pojmy a to z toho 

důvodu, ţe přece jenom vidím rozdíly mezi těmito pojmy a především proto, ţe sami respondenti 

pojem předsudek velmi často pouţívají a odvolávají se na něj. 
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8. Předsudek  

 Slovo předsudek
8
 bezesporu většina z nás vnímá s pejorativním nádechem. Na rozdíl od 

stereotypů, které jsou chápány i v dobrém slova smyslu. Tomáš Novák ve své knize O předsudcích 

chápe stereotyp jako formu předsudku. Podle mého názoru mohou stereotypy vést k předsudečnému 

postoji vůči jednotlivci či skupině, chápu tedy tyto dva pojmy rozdílně.  Předsudek chápu jako 

negativně citově zabarvenou formu postoje. V následující části své práce se tedy zaměřím na 

vysvětlení pojmu předsudek a pokusím se nalézt rozdíly, mezi předsudkem a stereotypem. 

 

8.1 Definice předsudku 

 Předsudky jsou zvláštní formou postojů. Jiţ samotné slovo předsudek naznačuje, ţe se jedná 

o něco předem vytvořeného. Předsudky jsou nejčastěji spojovány s negativními a neodůvodněnými 

postoji, nejvíce vůči určitým menšinám. Předsudek je iracionální, jelikoţ není vázaný na vnímání 

sociální reality.(Augoustonos, Reynolds 2001: 2). Předsudky mohou slouţit k různým věcem, 

mohou ospravedlňovat nepřátelství, zdůrazňovat kulturně nepřijatelné potřeby a poskytnout 

„rozumné“ vysvětlení, proč se člověku děje něco nepříznivého. Většina autorů zabývající se touto 

problematikou se shoduje na tom, ţe o předsudku mluvíme tehdy, kdyţ je náš postoj vůči osobě, 

skupině, ale dokonce i věci negativní a zaujmeme ho předem bez opravdové zkušenosti. Podle 

Milana Nakonečného zní definice takto: „Předsudky ignorují objektivní a relevantní kritéria 

usuzování (…) předmětem předsudku může být cokoliv“.(Nakonečný 1999: 154).  

Neodmyslitelnou součástí předsudků jsou prvky averze a hostility. Na rozdíl od 

Nakonečného chápe Allport předsudky převáţně ve vztahu k nějaké skupině: „(…)odmítavý až 

nepřátelský postoj vůči člověku, který patří do určité skupiny, jen proto, že do této skupiny patří (... 

)“(Allport 2004: 39) Předsudek můţeme rozdělit na kognitivní, tedy předsudek v širším slova 

smyslu, který funguje jako hypotéza, kterou můţeme dalším poznáním o objektu předsudku 

revidovat a nekognitivní předsudek v uţším slova smyslu. Ten má obvykle velmi silný emoční či 

afektivní akcent, který je odolný vůči dalšímu poznání. (Geist 1992: 319). I přesto, ţe v našem 

povědomí je předsudek spojován nejvíce s negativním rasovým smýšlením, jsou patrné i předsudky, 

                                                 
8
  Významový posun slova předsudek:  

 1)Ve starověku praejudicium znamenalo precedent – úsudek, který se opíral o dřívější rozhodnutí a zkušenosti. 

 2)Později, v angličtině, dostal tento výraz význam úsudku, který si člověk vytvoří dřív, neţ náleţitě prozkoumá 

a zváţí fakta. 

 3)Nakonec dostal výraz také dnešní emociální nádech přízně či nepřízně, který takový předčasný a 

nepodloţený úsudek provází. (Allport 2004: 38). 
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které se neváţí k rase. Ty jsou poté čistě psychologickou záleţitostí, například kdyţ jsou „krásným 

lidem“ přisuzovány pozitivní sociální vlastnosti a naopak. (Nakonečný 1999: 155). 

 

8.2 Projevy předsudku 

 Mezi tím, co si o určité skupině či jedinci myslíme a tím, jak se vůči ní chováme, nemusí být 

vţdy přímá souvislost. Na jednu stranu můţeme zaujímat předsudečný postoj, ale nemusíme ho 

promítat do svého chování. Na druhé straně můţe naše předsudečné přesvědčení ovlivňovat jednání 

a chování vůči danému jedinci či skupině. V obou případech se jedná o zaujetí, ale pouze v případě 

promítání předsudků do jednání se skupinou mluvíme o diskriminaci. Kaţdý odmítavý postoj má 

tendenci se někde projevit a málo kdy si ho lidé nechávají pro sebe. Například ve skupině stejně 

smýšlejících přátel můţe náš postoj plnit jakousi stmelovací funkci. Čím intenzivnější je zastávaný 

postoj, tím je větší pravděpodobnost, ţe povede k nějakému nepřátelské akci. Nejmírnějším 

projevem předsudků je to, ţe o nich mluvíme. Ať uţ s přáteli, tak s cizími lidmi. Můţeme o svých 

předsudcích mluvit svobodně a většina lidí nikdy nepřekročí hranici tohoto předsudečného projevu. 

Pokud je předsudek silnější, vede k tomu, ţe se vyhýbáme příslušníkům skupiny, vůči které je 

předsudek namířen. Radikálnější formou předsudečných postojů je poté diskriminace, kdy zastánce 

předsudku provádí rozlišování aktivním způsobem. Pokouší se například vyloučit určité skupiny z 

určitého zaměstnání, obytné čtvrti atd. Pokud se emoce nositele předsudku vystupňují, můţe to vést 

k fyzickému napadání jedinců a skupin, vůči kterým je předsudek namířen. Nejradikálnější formou 

násilného projevu předsudků je poté vyhlazování, pogromy a masakry. 

 

8.3. Sociální předsudek 

 Tento termín je pouţíván ve dvou významových rovinách. První vychází z toho, jak je četně 

zastoupen a druhá z jeho intence. V první rovině významu je za sociální předsudek povaţován 

takový, který je „zastáván“ větším počtem osob, tedy skupinou či skupinami. Ve druhé rovině 

významu mluvíme o sociálním předsudku tehdy, je-li jeho předmětem sociální objekt. Základním 

charakteristickým rysem sociálního předsudku je jeho orientace, a tedy druh předmětu, ke kterému 

se vztahuje. Sociální předsudky, jeţ mají kognitivní funkci
9
, slouţí k objektivní orientaci v sociální 

skutečnosti. Na rozdíl od nekognitivních sociálních předsudků, jeţ se nesnaţí o bliţší poznání svého 

předmětu a slouţí k vymezení vlastní pozice v sociálním útvaru. Obsahem sociálních předsudků je 

často očekávání takového chování, jaké má jedna skupina o druhé. Předsudek přitom působí jak na 

jeho nositele, který se snaţí prokázat jeho „správnost“ svým chováním, tak po delší době působí i 

na objekt předsudku, který se vůči němu staví obranně. (Geist 1992: 319-320). 

                                                 
9
  Viz definice předsudku 
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9. Člověk z vnějšího pohledu 

 Do situace, kdy člověka hodnotíme z vnějšího pohledu, se dostáváme kdykoliv, kdy v 

kaţdodenní realitě nějakou osobu potkáme a pokaţdé, kdyţ dojde k sociální interakci. Jako člověka 

z vnějšího pohledu dokonce velmi často hodnotíme i sami sebe, například kdyţ se ocitneme v 

situaci, ţe na sebe hledíme do zrcadla nebo si prohlíţíme fotografie, na kterých se vyskytujeme. 

 Jiné lidi poznáváme skrze jejich tváře, gesta, slova tedy prostřednictvím jejich těla. Nicméně 

druhý se pro nás neredukuje pouze na tělo – je tělem, jeţ oţivují nejrůznější intence, je původcem 

mnohých skutků a slov. Druhý je pro nás duch v nějakém těle a v celkovém vzezření tohoto těla je 

pro nás obsaţen celek všech jeho moţností.( Marleau – Ponty 2008: 45-48). 

 Společnost zasahuje do identity jedince tím, ţe je lidem při narození dána určitá totoţnost, 

jakou je pohlaví a věk. V průběhu ţivota poté člověk získává další druhy identity, které se stanou 

soustavou společenských znaků.(Murphy 2001: 43). 

 

 V teoretické části své práce jsem popisovala nástroje, které nám umoţňují proţívat 

kaţdodenní realitu a usnadňují nám orientaci v ní a její vyhodnocování. Jazyk nám umoţňuje věci 

pojmenovávat tak, aby jim porozuměli i ostatní členové dané společnosti. Díky němu dokáţeme 

dokonce popisovat a chápat věci, s nimiţ jsme se nikdy přímo nesetkali. Kvůli tomu, ţe se v 

kaţdodenní realitě vyskytuje velké mnoţství situací, kterým z důvodu jejich mnoţství nemůţeme 

věnovat příliš času, uchýlila se lidská mysl k procesům, jeţ jí orientaci usnadňují. Jak z definic 

jednotlivých „usnadňujících“ a generalizujících procesů vyplývá, stačí nám velmi málo informací k 

tomu, abychom dokázali jednotlivé situace posuzovat. Mě především zajímalo, zda se tyto procesy 

objevují i při setkávání se s nepřeberným mnoţstvím osob, jeţ zejména ve městech kaţdodenně 

potkáváme. Stačí nám pouze vzhled člověka k tomu, abychom o něm dokázali něco říci? Čeho si při 

posuzování neznámých osob všímáme? Dokáţeme typizovat a kategorizovat osoby bez jakýchkoliv 

informací? Pokud ano, projevují se v našem hodnocení stereotypy a předsudky? Ovlivňuje náš věk 

způsoby a míru hodnocen neznámých osob? Na všechny tyto otázky jsem se pokusila odpovědět 

výzkumem, jehoţ metody a průběh popisuji v další části své práce. 
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II. Metodologie 

 Teoretickou část mé práce zpracovávám z pohledu sociálního konstruktivismu a zaměřuji se 

na to, jaké nástroje nám slouţí k zaujímání stereotypních a předsudečných postojů. Z teorie 

vyplynulo, ţe nejzákladnějším nástrojem k zaujetí a následnému popsání postoje je jazyk. Z toho 

důvodu jsem se rozhodla pro fotografické rozhovory, jelikoţ mě mimo jiné zajímalo, jak 

respondenti vyjadřují své postoje a názory právě za pomoci jazyka. Nejvíce mě při výzkumu 

zajímalo, zda je respondent schopný zhodnotit osobu, kterou vidí poprvé, nepřímo (na fotografii) a 

zda v tomto hodnocení bude hrát roli jeho věk. Zajímalo mě také, zda respondenti budou osoby na 

fotografiích zařazovat do nějaké kategorie a na základě toho jim budou přiřazovat charakterové 

vlastnosti jen podle vizuálního vjemu. Mou základní výzkumnou otázkou je, zda se budou 

projevovat rozdíly v hodnocení osob na fotografiích podle věku respondentů. Z toho důvodu jsem 

respondenty rozdělila do dvou skupin „mladí“ a „staří“. 

 

10. Metody sběru dat 

 Ve své práci jsem se nejprve zabývala literaturou, jeţ se věnuje tématu typizace a 

kategorizace, postojů, stereotypů a předsudků. Pro účely své práce, jsem si pojmy definovala a 

uspořádala tak, abych je při provádění rozhovorů s konkrétními respondenty byla schopná plně 

rozpoznávat a rozlišovat.  

 

10.1. Příprava výzkumu 

Prvním krokem realizace mého výzkumu bylo pořízení fotografií. Vzhledem k tomu, ţe se 

celá má práce zabývá hodnocením neznámých osob, zvolila jsem hodnocení osob na fotografiích. 

Oslovila jsem deset lidí z mého okolí s tím, ţe jsem vybírala osoby přibliţně stejného věku (okolo 

25 let) a z toho pět ţen a pět muţů. Přibliţně stejný věk figurantů jsem zvolila z toho důvodu, ţe 

jsem nechtěla, aby při následném hodnocení fotografií respondenty ovlivňovaly historické kontexty 

a aby určité vlastnosti nepřiřazovali jen na základě věku. Dalším kritériem při výběru figurantů na 

fotografie bylo, aby svým vzhledem nezapadali do ţádné obecně známé subkultury či menšiny. 

Tímto výběrem jsem chtěla zabránit jiţ existujícím dominantním a všeobecně známým 

stereotypním či předsudečným postojům, které by respondenti k těmto skupinám osob mohli 

zaujímat předem.  
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10.2. Instrukce pro figuranty 

 Fotografie byly pořizovány na různých místech, nicméně vţdy na přibliţně stejném pozadí. 

Figurant byl vţdy fotografován u jednobarevné, povětšinou bílé plochy. Figurantům jsem dopředu 

neříkala, jak mají být oblečení, takţe to bylo jejich individuální volbou. Velmi často také figuranti 

dopředu nevěděli, ţe si je budu fotografovat. Navštívila jsem například zkoušku hudební kapely a 

pořídila fotografie. Při pořizování fotografií jsem poté figurantům dala jednoduchou instruktáţ. 

Chtěla jsem, aby při focení měli neutrální výraz z toho důvodu, ţe například úsměv by mohl 

respondenty při hodnocení fotografie velmi ovlivnit. To, jaký figuranti zaujmou postoj při 

fotografování, jsem nechala také na nich. Následně byly pořízeny dvě fotografie kaţdého figuranta, 

jedna celé postavy a druhá byla detailnější od pasu nahoru. 

 

10.3. Popis Výzkumného souboru 

Po pořízení fotografií jsem následně prováděla rozhovory s jejich interpretací. Tento typ 

rozhovoru se nazývá rozhovor fotografický (photo-interview).(Collier in Sztompka 2007: 68). 

Podstatou této metody je, ţe se respondentům ukazují fotografie a vyvolává se jejich spontánní 

interpretace. Fotografie plní analogickou roli jako verbální otázka v obvyklém rozhovoru. 

Fotografie v mém případě slouţily jako prostředek podněcující rozhovor.(Sztompka 2007:68-69).  

Rozhovory jsem prováděla napřed s kategorií respondentů „mladí“. To znamená s lidmi do 

30 let. Respondenty jsem sháněla za pomoci sociálních sítí, především Facebooku. Do určité míry 

fungoval výběr respondentů také metodou nabalování. Poté, co jsem provedla s respondentem 

rozhovor, zeptala jsem se, zda neví o někom, kdo by byl také ochoten se rozhovoru zúčastnit. Tímto 

způsobem jsem dostala kontakty na potencionální respondenty, jeţ jsem poté oslovila pomocí jejich 

e-mailové adresy. Rozhovory probíhaly na místě, které si zvolil respondent. S touto kategorií 

respondentů rozhovory trvaly přibliţně 30 minut a celkem jsem jich provedla pět se třemi ţenami a 

dvěma muţi. 

Získávání rozhovorů s kategorií respondentů „staří“ probíhalo tak, ţe jsem pomocí e-mailu 

oslovila členku amatérského volejbalového druţstva, přičemţ členům tohoto druţstva je nad 60 let. 

Poté, co jsem provedla první rozhovor, jsem opět pouţila metodu sněhové koule a zeptala se na 

kontakty na ostatní členy druţstva. Rozhovory opět probíhaly na různých místech dle 

individuálního přání respondenta. Nejčastěji jsem respondenta navštívila v zaměstnání nebo byl 

rozhovor prováděn v restauračním zařízení. Rozhovorů v této kategorii jsem pořídila sedm, a to 

z toho důvodu, ţe rozhovory se staršími respondenty byly ve většině případů o poznání kratší neţ 

s mladšími respondenty. V této kategorii jsem prováděla rozhovory se čtyřmi ţenami a třemi muţi. 

Průměrná délka rozhovoru byla 15 minut. 
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Metodologickým nedostatkem výběru respondentů je fakt, ţe figuranti na fotografiích jsou 

věkově mnohem blíţe skupině respondentů „mladí“, kteří v podstatě hodnotí své vrstevníky. Je zde 

tedy velký předpoklad toho, ţe mladí respondenti budou schopni o figurantech říci mnohem více 

neţ skupina starších respondentů. 

 V následující tabulce uvádím přehled respondentů rozdělených dle věku. I přesto, ţe 

rozdělení respondentů na skupinu mladých a starých bylo mým prvotním záměrem, toto rozdělení 

vyplývá i z následného kódování rozhovorů. Při analýze se rozdělení na dvě skupiny potvrdilo i dle 

výpovědí respondentů. Dále jsou respondenti rozděleni podle pohlaví, které se při analýze taktéţ 

projevilo jako významný aspekt při hodnocení fotografií zejména ve skupině starších respondentů. 

 

 

 

 

 

 

 

Mladí do 30 let 

 

 

 

Ţeny 

 

 

Barbora 25 let 

Tereza 28 let 

Veronika 29 let 

 

 

Muţi 

Marek 24 let 

Roman 28 let 

 

 

 

 

 

Staří nad 60 let 

 

 

 

Ţeny 

Eva 60 let 

Hana 64 let 

Ludmila 67 let 

Vlaďka 61 let 

 

 

Muţi 

Ladislav 64 let 

Vladimír 68 let 

Zdeněk 60 let 

Pozn.: V tabulce i následujícím textu jsou uváděna jména, která byla respondentům změněna. 
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10.4. Průběh rozhovorů 

Všechny rozhovory, které probíhaly od 15 do 30 minut, jsem prováděla na základě 

fotografií. Respondentům jsem na začátku jen řekla krátký úvod, který neprozrazoval pointu mého 

výzkumu, ale slouţil k lepšímu vţití respondentů do situace. Jako vzorovou situaci jsem uvedla 

případ, kdy respondent cestuje delší dobu v metru, kde není moc jiných vizuálních vjemů neţ 

ostatní cestující. Můj úvod kaţdého rozhovoru tedy spočíval v tom, aby se respondenti vţili do 

situace, kdy se v kaţdodenní realitě setkávají s velkým mnoţstvím neznámých osob. Mimo jiné byli 

také respondenti dotázáni, zda jim nevadí, ţe rozhovory budou nahrávány. Všichni respondenti 

s tímto faktem souhlasili. 

Při rozhovorech jsem se snaţila v roli tazatele aktivně zapojovat do odpovědí, abych u 

respondentů vzbudila zájem o daný rozhovor. Snaţila jsem se, aby se nad kaţdou fotografií 

zamysleli co nejvíce, a doplňujícími otázkami jsem poté chtěla docílit co největšího rozvíjení a 

specifikování jejich odpovědí. Mým záměrem bylo především to, aby se o svých výrocích o 

osobách na fotografiích zamysleli a uvedli, z jakého důvodu posuzovali danou osobu určitým 

způsobem. 

  Tuto metodu jsem zvolila také proto, ţe mě zajímalo, jak hodnotíme vzhled neznámých 

osob pomocí jazyka a jak se v něm projevují naše stereotypní či předsudečné postoje. Rozhovory 

mimo jiné také umoţňovaly rozvíjení odpovědí respondentů. Tyto rozhovory umoţňují 

respondentům popisovat fotografie vlastními slovy a na základě jejich proţívání kaţdodenních 

situací. Zachycuje tedy subjektivní názory a postoje respondentů.(Kvale 1996: 1). 

 

 11. Analýza dat 

 Získaná data z rozhovorů jsem následně zpracovávala za pomoci softwaru ATLAS.ti, ve 

kterém celek rozhovorů tvořil jednu hermeneutickou jednotku. V tomto programu jsem poté 

vytvořila soubor kódů, které představují jednotlivé způsoby a nástroje, jakými respondenti hodnotí 

neznámé osoby. Následně jsem kódy seskupovala do rodin kódů dle jejich významu a vtahů. 

Výsledkem tohoto seskupení do rodin byly jednotlivé způsoby, jakými respondenti neznámé osoby 

hodnotí a na základě jakých procesů a pojmů, jeţ jsou definovány v teoretické části mé práce. 

 Analýza dat potvrdila mé původní rozdělení respondentů na dvě skupiny dle věku a tedy 

respondenti mladí do 30 let (Barbora, Tereza, Veronika, Marek a Roman) a respondenti staří od 60 

let (Eva, Hana, Ludmila, Vlaďka, Ladislav, Vladimír a Zdeněk). Ve výzkumném souboru se 

analýzou dat projevily ještě rozdíly mezi ţenami a muţi a to speciálně ve skupině starých 

respondentů. 

Analýzou dat se projevilo několik významných způsobů, jakými respondenti hodnotí 

neznámé osoby. Na ty se zaměřím níţe a budu je popisovat podle četnosti výskytu v rozhovorech 
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od nejzastoupenějšího a zároveň nejrozporuplnějšího v rámci obou skupin respondentů. Následný 

text je doplněn úryvky rozhovorů, které dokreslují popisované způsoby a rozdíly v hodnocení. 

 

11.1. Postoj jako univerzální nástroj hodnocení figurantů mladými respondenty 

 Nejčastějším způsobem hodnocení figurantů, který se projevil především u kategorie 

mladých respondentů, bylo hodnocení, při kterém respondent svůj výrok objasňoval tím, jaký 

figurant zaujímá postoj či jak se tváří. Vzhledem k tomu, ţe v instruktáţi pro figuranty nebyl blíţe 

specifikován způsob, jak se mají postavit, na rozdíl od výrazu tváře, jeţ měl být neutrální, byl 

postoj na fotografii individuální volbou figuranta. I přes to se velké rozdíly v postoji neprojevily.    

Nicméně se ukázalo, ţe respondenty zaujmou i takové maličkosti, jako například zda má figurant 

ruce volně podél těla nebo sloţené před sebou. Velmi často se respondenti na postoj odvolávali aţ 

poté, co osobu nějakým způsobem zhodnotili a já jakoţto tazatelka jsem se jich zeptala na důvod 

jejich hodnocení a tím byl právě postoj či výraz tváře. Avšak projevovala se i taková hodnocení, 

kdy respondent sám jako první poukázal na způsob, jakým figurant stojí či se tváří a na základě 

toho vyvozoval nějaké charakterové vlastnosti nebo kategorie, do kterých figurant patří. 

 Mezi respondenty se odvolání na postoj nejčastěji projevovalo v souvislosti se sympatií či 

nesympatii s figurantem a to ve skupině mladých respondentů, kdy čtyři z pěti příslušníků této 

skupiny pouţili postoj či výraz jako odůvodnění, zda je jim někdo sympatický či nikoliv. Mezi 

těmito čtyřmi respondenty ze skupiny „mladí“ byli tři ţeny a jeden muţ. Jak jiţ bylo řečeno výše, 

často respondent konstatoval, zda je mu figurant sympatický a následně poukázal na postoj či výraz 

tváře. 

 

„Ta mi není příjemná. Jako že je falešná, mi přijde. Z toho jak kouká, z toho jak upjatě stojí. Asi se 

ti hned neotevře. Přijde mi, že s ní není žádná sranda.“(Tereza ) fotografie č.3 

 

Z úryvku rozhovoru je zřejmé, ţe respondentka ze všeho nejdříve hodnotila, jak na ní 

figurantka působí. Kdyţ figurantku zhodnotila jako nepříjemnou, následně uvedla příklad toho, jaká 

by mohla být a za jakých okolností by jí nebyla příjemná.  

 

„Tak ten mi sympatickéj není. Vypadá hrozně agresivní. Z toho pohledu, jak má oči takový smrsklý. 

Takovej podlej.“(Barbora) fotografie č.2 

 V tomto případě respondentka také ze všeho nejdříve figuranta typizovala jako 

nesympatického. Následně uvaţovala, čím by svůj postoj vysvětlila a opět jako nástroj pouţívá 
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pohled figuranta. Dalším krokem je poté přiřazení negativních charakterových vlastností, stejně 

jako v předchozím úryvku. 

 

11.2. Připuštění výjimky 

Na základě předchozích úryvků by se mohlo zdát, ţe respondenti podvědomě svou výpověď 

objasňují postojem či výrazem figuranta a skutečný postoj tedy nehraje při hodnocení ţádnou roli. 

Nicméně se ukázalo, ţe respondenti v několika případech zhodnotili figuranta určitým způsobem a 

následně byl postoj v rozporu s jejich hodnocením. Na tuto nesrovnalost sice upozornili, ale 

kategorii, do které respondenta zařadili, nezměnili. Tomuto jevu se říká kategorie v rozporu s fakty, 

kdy i přes to, ţe zjistíme nějakou nesrovnalost při kategorizování, osobu nekategorizujeme znovu, 

pouze připustíme výjimku. 

 

„Tak určitě mě zaujal ten propíchnutej obličej, že bude asi divoká, ale zase vypadá podle postoje 

taková nesmělá. Asi tím piercingem dává něco najevo, ale přitom mi podle postoje přijde nesmělá. 

Ale i tím učésem, jako jakej má účes tak bych řekl, že má nějakej osobitej styl.“(Marek) fotografie č.6 

  

Z tohoto úryvku je rozpor patrný v tom, ţe respondent podle vzhledu figurantku typizoval 

jako divokou a zařadil jí do kategorie lidí s osobitým stylem, nicméně dvakrát poukázal na to, ţe 

nesmělý postoj, který figurantka zaujímá, toto tvrzení oslabuje. I přes to, hodnocení nezměnil a 

naopak správnost kategorizace ještě potvrdil tím, ţe si našel další známku osobitosti figurantky. 

 Pro respondenty ze skupiny do 30 let se stal postoj univerzálním názorem, jak vysvětlovat 

své hodnocení. Jak jiţ bylo řečeno výše, čtyři z pěti respondentů v této kategorii se v rozhovoru 

několikrát odvolávali na postoj figuranta. Na rozdíl od skupiny respondentů od 60 let, kde se na 

postoj odvolala pouze jedna respondentka a bylo to spíše konstatování zvláštnosti postoje figuranta.  

 

„No nevim. Zarazilo by mě jak má takhle ty ruce. To je zvláštní, to nebývá zvykem.“(Hana) fotografie 

č.3 

 

Je patrné, ţe respondentka pouze poukázala na postoj, nicméně to neovlivnilo ţádným 

způsobem její výpověď o vzhledu nebo charakteru figurantky. Ze skupiny starších respondentů se 

ani jednou na postoj neodvolali muţi. 

 Ve skupině starších respondentů, namísto postoje či výrazu, hrál podobnou objasňující roli 

v prvotní typizaci a zaujetí postoje přímo vzhled, případně oblečení figuranta. 
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„Ta je taková extravagantní. Soudim roztrhaných kalhot a podle trika. To bude taky nějaká 

studentka.“(Vlaďka) fotografie č.9 

„Taky takovej umělecky založenej, má dlouhý vlasy. Je to hudebník.“(Hana) fotografie č.10 

 

Překvapivé bylo, ţe starší respondenti si mnohem více všímali oblečení figurantů, neţ respondenti 

mladí. Respektive často oblečením figuranta vysvětlovali svou typizaci, zatímco mladí respondenti 

svou typizaci vysvětlovali postojem či výrazem tváře. Starší respondenti byli také k oblečení 

figurantů více kritičtí. Tři ze čtyř ţen a dva muţi si všimli u jedné figurantky koukajícího ramínka 

od podprsenky a okomentovali to tím, ţe je neupravená. 

 

„Jinak teda, že nepořádně má rukávy.(pozn.: koukající ramínko od podprsenky). Taky kdybych si jí 

prohlídla, tak bych si řekla: No holka, ty bys mohla tady taky v těch partiích (boky) ubrat.“(Hana) 

fotografie č.1 

„Tak ta je taková neupravená, jak jí kouká to ramínko.“(Ladislav) fotografie č.1 

Je zajímavé, ţe nikdo z mladých respondentů na koukající ramínko od podprsenky nepoukázal a uţ 

vůbec z toho neodvozoval nějaké závěry. 

11.3. Typizace, aneb kým figuranti jsou a kým by mohli být. 

Dalším častým způsobem hodnocení byl proces, kdy respondenti nejdříve označili jako 

určitý typ a následně popisovali, jaké bude mít vlastnosti na základě kategorie, kam ho zařadili. 

Tento způsob hodnocení pouţili respondenti napříč oběma věkovými kategoriemi. Nicméně i přes 

to, ţe typizovali obě kategorie respondentů, rozdíly se mez mladými a starými projevil v rozsáhlosti 

typizace. Také byl patrný rozdíl v kategorii starých respondentů, ve které se ţeny mnohem častěji 

uchylovaly k typizaci neţ muţi. Muţi nad 60 let povětšinou jen konstatovali, jak na ně člověk 

působí a nebyli schopni ani na základě mé rozšiřující otázky odpovědět na důvod tohoto dojmu. Při 

tomto způsobu hodnocení se následně projevovaly i postoje, které respondenti chovají ke kategorii, 

do které figuranta zařadili a přirozeně to vedlo i ke stereotypnímu a předsudečnému hodnocení. 

Při typizování respondentů byl samozřejmě rozdíl v tom, zda ke kategorii osob, do které 

figuranta zařadili, chovají sympatie či nikoliv. 

 

„Tak to je kalič. Podle toho jak stojí. Stojí sice docela neutrálně, ale myslim si, že se nebojí. Myslim 

si, že je otevřenej, že dokáže docela kalit nebo jako dělat párty a je s ním sranda.“(Barbora) fotografie 

č.4 
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„Ten působí jako strašnej pohodář…podle vlasů. No myslim si, že je nezávislej, chytrej, přitažlivej, 

zajímavej a působí na mě hrozně jako pohodář.(…) A má takovej strašně chytrej pohled. A působí 

na mě tak, že bych s ním ráda zašla na pivo.“(Veronika) fotografie č.4 

 

Z obou úryvků je patrný proces, kdy obě respondentky ze skupiny do 30 let figuranta 

označily jako typ, ke kterému chovají sympatie. Následně vyjmenovávali pozitivní vlastnosti, které 

podle nich kategorie osob, do které figuranta zařadili má a dokonce si představovali, jak by 

s takovým typem osob mohli trávit čas a jaké by to bylo. 

 

V typizaci mladých a starých respondentů se ukázal jako nejvýraznější rozdíl právě fakt, ţe 

staří respondenti na rozdíl od mladých pouze typizují. To znamená, ţe figuranta označí jako nějaký 

typ a blíţe specifikují jeho vlastnosti, ale nikdy se neuchylovali k posuzování toho, jak by s daným 

figurantem mohli trávit čas a jak by to asi probíhalo. Ve skupině starších respondentů často 

docházelo k tomu, ţe respondenti figuranta určitým způsobem typizovali, ale nedokázali vysvětlit 

z jakého důvodu a dle čeho tak učinili. 

 

„To bude nějakej sportovec, to se pozná. Má sportovní oblečení. Tak bych ho typovala, že bude hrát 

nějakej kolektivní sport. Hokej, možná fotbal.“(Ludmila) fotografie č.2 

 

„Tak to je nějakej, jak se vážou na ty stromy. To mě jen tak napadlo.“(Vladimír) fotografie č.4 

 

Samozřejmě se stejný proces odehrával i v případě, ţe respondenti typizovali figuranta a ke 

kategorii, do které ho zařadili, chovali negativní postoj. Opět je zde patrný rozdíl v míře typizace 

mezi respondentem Romanem, který patří do skupiny do 30 let a Vlaďkou, která přísluší do 

kategorie starých respondentů. 

 

„A frajírek, no tak je takovej trošku namyšlenej, i když bych řekl, že na to moc nemá. Asi trošku 

fitko, ten by mi nebyl moc sympatickej.“(Roman) fotografie č.6 

 

„No ten ze sebe dělá velkýho machra, prostě tak nějak na mě působí.“(Vlaďka) fotografie č.6 

 

 



 

25 

 

11.4. Stereotypy a předsudky vyplývající z typizace respondentů 

 Proces, kdy respondenti figuranta typizovali, vede kromě zaujetí určitého postoje ke 

kategorii, do které ho zařadili, také k popisování všeobecných vlastností, které osoby v této 

kategorii podle respondentů mají a tedy ke stereotypům a předsudkům. Zajímavé bylo, ţe skupina 

starých respondentů velmi často stereotypy vyjadřovala uţ jen proto, ţe hodnotila figuranty o dvě 

generace mladší. Všeobecně se u nich tedy projevovalo vyjadřování názorů, které doprovázelo 

odůvodnění, ţe figuranti jsou mladí. 

 Stereotypy spojené s věkem se ovšem projevovaly i u skupiny mladých respondentů. 

 

„Tak strašně mladinká, zajímavá, nicméně myslim, že ještě moc neví, co by chtěla. Je hezká, ale 

nevýrazná, no podle mě je nevýrazná právě tím mládím. No a má krásný oči.“(Veronika) fotografie č.1 

 

„Tak to je strašném mladíček, na něm je vidět nevyzrálost. Nedokážu toho moc vyčíst, jako myslim 

si, že ještě moc neví, prostě nechává ten život plynout. Jinak působí sympaticky, působí 

mile.“(Marek) fotografie č.10 

„Je to vysokoškolačka podle mě. Podle věku. Připadá mi taková, že ještě nemá názor co se sebou. 

Sama moc neví, co chce.“(Tereza) fotografie č.1 

 

Mladí respondenti se ve většině případů alespoň jednou uchýlili k tvrzení, ţe kdyţ je někdo 

mladý, je buď nevyzrálý, anebo neví, co chce. Dalo by se předpokládat, ţe tato tvrzení se budou 

objevovat i u skupiny starých respondentů, u kterých by tvrzení o nevyzrálosti mladých mělo 

logičtější opodstatnění, neţ u skupiny mladých respondentů. Nicméně stereotyp ve spojitosti věku a 

nevyzrálosti se ve skupině starých respondentů neobjevil ani jednou. Ve skupině starých 

respondentů se objevovaly jiné stereotypy ve spojitosti s tím, ţe hodnotili o dvě generace mladší 

figuranty, které v mnoha případech ilustrovaly všeobecné smýšlení starých respondentů o mladých 

lidech. 

 

„No tak tohle dívenka, která, bych si dovedla představit, že i s kamarádkama její slovník není moc 

vybíravý. Mě vždycky zarazí, že si říkám, že je škoda, že u nás vždycky všichni mladí choděj v 

tmavým oblečení. To si říkám, co si tim chtěj dokázat. No ale jinak je zajímavě ostřihaná.“ (Hana) 

fotografie č.5 

 

Na tomto úryvku je zajímavý fakt, ţe ze všech deseti figurantů, a tedy mladých, byla 

v tmavém oblečení pouze jedna ţena, kterou respondentka výše popisuje a i přes to se uchýlila 

k tvrzení, ţe všichni mladí lidé chodí oblečení v tmavém. 
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„To je dobrej kousek. Ten vypadá na veksláka. Je takovej pěknej udělanej, bude určitě vyučenej 

kuchařem. Konečně nějaká dělnická třída. No není důležitý, aby všichni studovali. Jinak je to podle 

mě i takovej docela dobrej hospodskej vyznavač. Spolek přátel piva. Ještě bych si ho typla na 

takovýho toho vodáka. Takový ty bandy, co hrozně řvou.“(Ludmila) fotografie č.6 

 

Zde je zase patrný názor respondentky, ţe většina mladých lidí dnes studuje a podle jejího názoru to 

není správné. 

„Ten už je vystudovanej určitě, chodí do práce. Dělá nějkou výpočetní techniku, to teď dělaj všichni 

mladý.“(Hana) fotografie č.8 

Zde je opět patrné stereotypní smýšlení o mladých lidech v tvrzení, ţe všichni dělají výpočetní 

techniku. 

11.5. Předsudky 

 Výsledkem typizace jsou kromě stereotypů také předsudky. Postoje, jeţ jsou předsudečné a 

jsou charakteristické svým negativním zabarvením vůči jedinci či skupině, které zaujímáme, bez 

toho aniţ bychom měli s touto skupinou lidí zkušenosti. Při hodnocení respondentů se předsudky 

neobjevovaly příliš často, ale v několika případech respondent své tvrzení uvedl tím, ţe předsudky 

nemá, aby ospravedlnil své následné výroky. Předsudky se objevovaly více u mladých, kdy dva 

z pěti respondentů zaujali předsudečný postoj. U skupiny starých respondentů se předsudečný 

postoj objevil pouze jednou a stejně jako u skupiny mladých v souvislosti s tím, ţe má 

figurantka piercing. 

 

„Je to šedá myš. Jak na ní koukám tak si myslim, že je slovenka. Co mám zkušenost s pár lidma, tak 

jsou to uťáplý lidi, hrozně cílevědomí. Dělaj všechno, co musej, ve všem musej být precizní a 

stoupnou si přesně takhle, protože jsou to myši, který jsou nervózní ze všeho. Prostě bych řekla, že 

je to slovenka. Myslim, že s touhle holkou bych si nerozuměla.“(Barbora) fotografie č.3 

  

V tomto případě je patrné, ţe respondentka chová předsudečný postoj k občanům Slovenské 

republiky. Sama ale uznává, ţe má zkušenost pouze s „pár“ lidmi a z toho generalizuje vlastnosti, 

jaké Slováci mají. 

 

„To že má náušnici v nose…nemám proti tomu předsudky. Já to mám ráda a jsem ráda, když to lidi 

uměj, troufnou si na to, ale moc se mi to nelíbí. Kdybych byla zaměstnavatel, tak by mi to asi vadilo, 

ale ta holka je mi hrozně sympatická. Ale na druhou stranu, i kdyby měla piercing v nose a 
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přesvědčila mě něčim jinym, tak jako zaměstnavatel jí dám určitě šanci. Pokecat s ní, a kdyby byla 

dobrá, tak jí dám určitě přednost a vykašlu se na piercingy. Je sympatická, ví, co chce a není 

zakřiknutá. Jako ten zaměstnavatel bych si ji klidně vybrala, protože k tomuhle bych nechtěla mít 

předsudky. Působí na mě sebevědomě a pečlivě, že by tu práci dobře dělala, prostě 

spolehlivě.“(Veronika) fotografie č.9 

  

Tento případ poukazuje na druhý způsob zaujetí předsudku. Nejprve respondentka uvádí, ţe 

předsudky nemá, ale následně popisuje, v jaké situaci by jí piercing v nose u figurantky vadil. Jsou 

zde také patrné rozpory ve výpovědi respondentky. Uvádí, ţe má ráda piercing, ale ţe se jí to nelíbí.  

 

„Tak první čeho si všimnu, je piercing. Extravagantní účes. Takže bude taková, že se chce 

zviditelnit. Sportovkyně to rozhodně nebude. Klidně bych řekla, že bude patřit do nějaký extrémní 

skupiny. Jako do nějaký takový skupiny, co vyznává něco moderního.“(Ludmila) fotografie č.5 

  

Pro předsudky je také charakteristické, ţe je velmi často zaujímáme vůči skupině, kterou 

neznáme a díky tomuto strachu z neznáma k ní chováme předsudky. Z výroku respondentky Hany 

je patrné, ţe neví, jaká je skupina, do které podle ní figurantka patří, ale pouţívá taková silná slova, 

jako ţe je to skupina extrémní a tudíţ nebezpečná. 

  

 

11.6. Piercing, znak, který zaujal každého respondenta 

 Velmi zajímavým jevem, který z analýzy rozhovorů vyplynul, je fakt, ţe všech 13 

respondentů si u dvou figurantek všimlo jejich piercingu. U kategorie starších respondentů by se to 

dalo očekávat. Piercing je něco, co za jejich mládí nebylo vůbec běţné a je tedy logické, ţe mají 

piercing spojený s mladými lidmi a něčím moderním. Nicméně všech pět respondentů, kteří patří do 

skupiny mladí, si piercingu všimli také a evokoval v nich určité charakterové vlastnosti, jeţ 

figurantkám přiřazovali. Jak jsem jiţ psala v části o výběru figurantů, záměrně jsem se snaţila, aby 

figuranti svým vzhledem nepatřili do všeobecně známé subkultury a neměli na sobě různé znaky či 

symboly, jeţ by mohli ovlivnit respondenty. Nenapadlo mě, ţe piercing bude něco, čeho si všimnou 

všichni respondenti a na jehoţ základě budou člověka posuzovat. Vzhledem k tomu, ţe figuranti 

jsou přibliţně stejného věku jako já, přičemţ u mých vrstevníků je piercing naprosto běţným 

módním doplňkem a u většiny jeho nositelů nemá ţádný jiný význam, neţ ţe se jim líbí, 

nepředpokládala jsem, ţe mu bude ze strany respondentů věnována taková pozornost.  
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 Zatímco starší respondenti na základě piercingu zaujímali spíše negativní postoj, pro mladé 

respondenty to byla známka spíše něčeho „cool“. 

 

Hodnocení figurantek s piercingem skupinou starých respondentů: 

„Bude to kamarádka tý druhý, co má taky piercing. Ty budou v jedný partě.“(Ludmila) fotografie č.9 

 

„Jo to je piercing. No jasně, to nemám ráda. To jako tahle holka by se mi vůbec nelíbila. Jestli si 

tim vynahrazuje, že má velkej nos nebo co.“(Hana) fotografie č.9 

„Koukám má o obočí propíchnutý. Jinak taková zaražená.“(Ladislav) fotografie č.5 

„Tak toho propíchnutýho obočí jsem si všiml, jinak nevim co říct.“(Vladimír) fotografie č.5 

Z hodnocení starších respondentů je patrný spíše negativní postoj k figurantkám s piercingem. Opět 

je patrný i rozdíl mezi hodnocením ţen a muţů v této skupině, jak jsem jiţ popisovala výše, muţi 

většinou jen okomentují určitý jev, co je na figurantech zaujme, ale nezaujímají k němu ţádný 

postoj.  

Následující úryvky jsou z rozhovorů s mladými respondenty. Z výroků je patrné, ţe piercing 

vnímají spíše pozitivně. 

 

„Ta má piercing. Přijde mi taková zajímavá. Možná že jí bude bavit nějaký umění a nebude tak 

davová.“(Tereza) fotografie č.5 

„Tak určitě mě zaujal ten propíchnutej obličej, že bude asi divoká.“(Marek) fotografie č.5 

„Hezká holka, taky piercing. Tak tady ta vypadá úplně v pohodě.“(Roman) fotografie č.9 

 

11.7. Jazyk 

 Vzhledem k tomu, ţe jsem prováděla rozhovory a jazyk je základním dorozumívacím a 

vyjadřovacím prostředkem, mě okrajově také zajímalo, jestli se při typizaci a procesech s ní 

spojenými budou ve výpovědích respondentů objevovat nějaká specifická slovní spojení. Mimo jiné 

mě také zajímalo, zda se ve způsobu vyjadřování taktéţ budou projevovat rozdíly mezi dvěma 

skupinami respondentů. 

 Zajímavým jevem především u mladých respondentů bylo pouţívání přídavných jmen 

„strašně“ či „hrozně“, která v původním významu přiřazujeme k něčemu negativnímu, respektive 

označují něco obávaného. Mladí respondenti tato přídavná jména často pouţívali, aby podtrhli míru 

určité vlastnosti figuranta. 
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„Tak strašně mladinká (…).“(Veronika) fotografie č.1 

Paradoxně respondenti pouţívali tato slova i ve spojení s pozitivními vlastnostmi figuranta. 

„Ten působí jako strašnej pohodář“(Veronika) fotografie č.4 

 

V projevu starých a mladých respondentů se také u určitých figurantů projevovalo 

označování tejného figuranta jiným slovem, ale prakticky se stejným významem. Například jednoho 

respondenta tři z pěti mladých respondentů označili jako „frajera“, zatímco tři respondenti ze starší 

skupiny toho samého figuranta označili jako machra. Významově jsou tato slova dle mého vnímaní 

prakticky totoţná, nicméně mezi skupinami se projevil rozdíl v tom, jakou pro figuranta pouţili 

nálepku.  

Rozdíl byl po jazykové stránce patrný také ve chvíli, kdy respondenti popisovali určitého 

figuranta. Zatímco mladí respondenti se často uchylovali k popisování určitých vlastností 

způsobem, ţe svou výpověď započali slovy: myslím si, ţe bude takový a takový, starší respondenti 

pouze konstatovali jaký je a verbálně neuváděli tvrzení tím, ţe si to myslí. 

Co se týče spisovného jazyka, ten se neprojevil ani u jedné skupiny respondentů. Obě 

skupiny mluvili neformální, běţnou a nespisovnou mluvou. 

11.8. Shrnutí největších rozdílů v hodnocení mladých a starých respondentů. 

 Mezi nejvýraznější rozdíl v hodnocení mladých a starých respondentů patří jiţ fakt, ţe při 

samotném provádění rozhovorů byly rozhovory v kategorii starých respondentů v průměru o 

polovinu kratšího trvání neţ rozhovory s mladými respondenty. Zatímco v kategorii mladých 

respondentů nebyly ţádné výrazné rozdíly v samotném obsahu rozhovorů mezi ţenami a muţi, ve 

skupině starých respondentů byly ţeny mnohem více schopné neznámé osoby posuzovat a své 

odpovědi rozvíjet. Muţi, nad 60 let, většinou dokázali jen zkonstatovat, jak na ně člověk působí.  

Následně nebyli schopni odůvodnit, proč na ně konkrétní figurant působí tak či onak. 

 Největší rozdíl se projevil v hodnocení figurantů v souvislosti s postojem těla. Mladí 

respondenti pouţívali způsob, jakým respondent stojí jako základní nástroj pro vysvětlení toho, co 

si o nich myslí. Staří respondenti se k tomuto procesu neuchýlili prakticky vůbec. Naopak si 

skupina starých respondentů velmi všímala nedokonalostí v oblečení. Pět respondentů z této 

skupiny upozornilo na koukající ramínko od podprsenky u dvou figurantek, zatímco skupina 

mladých respondentů tento fakt bezezbytku přešla. 

 Rozdílem byl také proces typizace, který u mladých respondentů slouţil jako odrazový 

můstek pro další hodnocení figuranta. Své typizování a kategorizování podrobně popisovali a 

následně zaujímali ke kategorii postoje, které dále ještě rozvíjeli do stereotypních či předsudečných. 
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V některých případech se mladí respondenti uchylovali dokonce k takovým tvrzením, jaké měl 

figurant dětství apod. U starších respondentů jiţ schopnost odůvodňování typizace a rozvádění 

důvodů byla zastoupená méně. Opět byl patrný rozdíl mezi ţenami a muţi v tom smyslu, ţe ţeny 

dokázaly svou typizaci odůvodnit více. Muţi opět jen konstatovali, jak na ně figurant působí, a 

nedokázali výpovědi rozvíjet.  

 Určité rozdíly se mezi respondenty projevovaly i v samotném mluveném projevu a způsobu, 

jakým své typizace a postoje verbálně popisují. U mladších respondentů se velmi často projevoval 

odklon od původního významu přídavných jmen hrozný a strašný, která pouţívali ve spojení 

vyjádření intenzity nějaké vlastnosti nebo dokonce paradoxně ve spojení s pozitivní vlastností, jeţ 

figurantovi připisovali. Starší respondenti tato přídavná jména v tomto smyslu nepouţívali. 

V jednom případě se vyskytl rozdíl mezi skupinami respondentů v označení, které stejnému 

figurantovi přiřadily. Zatímco skupina mladých ve většině označila jednoho figuranta jako 

„frajera“, od starších respondentů se stejnému figurantovi dostalo nálepky „machra“. 
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Závěr 

 Hlavním cílem, jeţ jsem si ve své práci vytyčila, bylo především srovnání procesů 

kategorizace, typizace a zaujímání postojů k neznámým osobám prostřednictvím fotografie mezi 

dvěma věkově rozdílnými skupinami respondentů. Kromě samotného zkoumání těchto procesů bez 

rozdílu věku respondentů, k nimţ se naše mysl dennodenně uchyluje, bylo mým záměrem popsání 

nejčastějších rozdílů při posuzování neznámých osob dle věku respondenta. 

 Tyto cíle své práce povaţuji za splněné. Hlavním zjištěním mé práce bylo, ţe hodnocení 

neznámých osob se v několika způsobech v mém výběrovém souboru opravdu liší podle věku 

respondenta. Zajímavým zjištěním pro mě byl fakt, ţe ve skupině starších respondentů byl také 

patrný rozdíl mezi hodnocením ţen a muţů. Největším rozdílem mezi skupinami respondentů se 

ukázal způsob, jakým respondenti své názory na danou fotografii vysvětlují. Pro skupinu mladých 

respondentů se stal univerzálním vysvětlením jejich názoru postoj nebo výraz figuranta na 

fotografii. Naopak skupina starších respondentů se na postoj či výraz tváře figuranta neodvolala ani 

v jednom případě. Věk respondenta se ukázal být rozhodující také v tom, kolik informací je 

schopen říci o daném figurantovi. Všeobecně byly výpovědi mladých respondentů více obsáhlé a 

docházelo u nich dokonce i k tvrzením, která na základě vzhledu figuranta nemohou vyvodit.  

 Ukázalo se tedy, ţe kromě individuálních proţitků a zkušeností z kaţdodenní reality, hraje 

v mém výzkumném souboru při posuzování situací či osob velkou roli věk respondentů. I přes to, 

ţe by se dalo očekávat, ţe starší respondenti budou mít mnohem větší zkušenosti v tom smyslu, ţe 

za svůj ţivot zaţili mnohem více situací a potkali mnohem více osob v kaţdodenní realitě, se 

ukázalo, ţe jejich schopnost hodnotit neznámé osoby je menší neţ tomu bylo u mladších 

respondentů. Projevy rozdílů dle věku a především dle pohlaví v posuzovacích procesech 

neznámých osob je podle mého názoru zajímavým a ne příliš prozkoumaným tématem. Toto téma 

by si zaslouţilo prostor v dalších moţných výzkumech a diskuzích. 
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Summary 

Main target I was aiming for my work was mostly to compare processes of Categorization, 

typization and statement making toward unknown people through photography shared by two 

different age groups of respondents. 

 I consider these goals acquired. Main discovery of my work was that evaluation of unknown 

people in many ways differs by the age of respondent. Interesting discovery for me was fact, that 

between older respondents was noticable difference between evaluation of men and women.  

Greatest difference in result was the way respondents explained  why they had their opinions. 

Universal statement for young respondents basicly was stance or mimics of that figurant on the 

picture. On the other hand older respondents have not recalled or mentioned these at all. Overall 

younger respondents´ answers were more detail and there were even statements, those coulden´t  

have been based on looks of figurant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

Seznam použité literatury: 

Allport, Gordon W. (2004): O Povaze předsudků. Praha, PROSTOR 

Augoustinous, Martha, Reynolds, Katherine J. (2001): Understanding Prejudice, racism and social 

conflict. London , Thousand Oaks, Calif. : SAGE 

Balon, Jan, Šubrt, Jiří (2010): Soudobá sociologická teorie. Praha, Grada Publishing, a.s. 

Berger, Peter, Luckmann, Thomas (1999): Sociální konstrukce reality. Brno, Centrum pro studium 

demokracie a kultury (CDK) 

Fafejta, Martin (2004): Úvod do sociologie pohlaví a sexuality. Věrovany, Nakladatelství Jana 

Piszkiewicze 

Geist, Bohumil (1992): Sociologický slovník. Olomouc, VICTORIA PUBLISHING, a.s. 

Goffman, Erving (2003): Stigma. Praha, Sociologické nakladatelství 

Kaufmann, Jean-Claude (2010): Chápající rozhovor. Praha, Sociologické nakladatelství 

Keller, Jan (1988): Sociální jednání z hlediska Marxistické sociologie. Brno, Univerzita J.E. 

Purkyně 

Kvale, Steinar (1996): Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Thousand 

Oaks California, Sage Publications 

McGarty, Craig, Spears, Russel, Yzerbit, Vincent 2002 Sterotypes as explanations: the formation of 

meaningfull beliefs about social groups London, New York: Cambrige University Press 

Merleau-Ponty, Maurice (2008): Svět vnímání. Praha, Akcent Vimperk 

Murphy, Robert F. (2001): Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha, Sociologické 

nakladatelství 

Nakonečný, Milan (1999): Sociální psychologie. Praha, Academia 

Novák, Tomáš (2002): O předsudcích. Brno, DOPLNĚK 

Sztompka, Piotr (2007): Vizuální sociologie. Praha, Sociologické nakladatelství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: K této práci je přiloţen dokument ve formátu PDF, který obsahuje fotografie 

figurantů, na jejichţ základě probíhaly rozhovory. Za kaţdým úryvkem rozhovoru je písmeno, jeţ 

označuje konkrétní fotografii v příloze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


