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Anotace 

 V bakalářské práci se budu zabývat zobrazením genderových stereotypů v reklamách 

a jejich vlivem na sebehodnocení dnešních žen ve věku jednadvaceti až dvaceti šesti let. V 

dnešní době mají média na společnost a její utváření velký vliv. Promlouvají k nám také 

skrze reklamy. Reklamy nám ukazují ideální svět, ne takový, jaký skutečně je, ale jaký si ho 

představujeme. Pro svou prezentaci velmi často využívají genderových stereotypů a samy 

některé z nich dokonce vytváří. Mým cílem v této práci bude zjistit, nakolik si mladé ženy 

všímají genderových stereotypů a genderově stereotypních zobrazení žen v reklamě a jak 

tyto genderově stereotypní role vnímají. Analýzou skupinových rozhovorů s 

polostrukturovanými otázkami budu zjišťovat, zda tyto stereotypy, které mé respondentky 

vnímají skrze reklamy, ovlivňují i jejich sebehodnocení a promítají se do jejich chování. 
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Annotation 

The thesis „How do young women perceive gender stereotypical representation of women 

in advertising“ studies the representation of gender stereotypes in advertising and how they 

affect self-image of young women (of twenty-one to twenty-six age) nowadays. Media has 

a big impact on society and its organization these days. Advertisements are part of the media 

landscape, however they show us an ideal world, not the real one. Advertisements very often 

use gender stereotypes, some of them are even created by advertising. My goal in the thesis 

is to find out how and to what extent do young women perceive gender stereotypes and 

gender stereotypical representations of women in advertising as well as how they reflect on 

them. By carrying out focus group’s interviews according to semi-structured scenario, I 

firstly gather the data to be analyzed. Secondly I analyze the focus group’s transcripts in 

order to identify the stereotypes, which my respondents detect in advertisements and also to 

find out, how they affect their self-image and whether they perceive them as having an 

impact on their behavior. 
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1  ÚVOD 

 Gender nás provází po celý život. Sotva se narodíme, už nám společnost přisuzuje 

roli, kterou bychom měli plnit po celý svůj život. Naše okolí nám přisuzuje vlastnosti podle 

našeho biologického pohlaví a to jsme se ještě ani nenaučili stát na vlastních nohou. 

„To je ale krásná holčička. Ta bude jistě krásná po mamince. A podívejte se na ty její 

maličké křehké ručičky.“ Rozplývají se příbuzní nad pár hodin starým miminkem. Všechna 

miminka vypadají velmi podobně a na první pohled v obličeji nerozeznáme jejich biologické 

pohlaví. Přesto jsou jim již dávno před narozením přisuzovány typicky mužské a typicky 

ženské role. A tato stereotypní očekávání a chování je provází dětstvím, pubertou, mládím i 

stářím. Holčičky jsou často oblékány do růžových a červených šatiček, vlasy mají svázané 

mašlemi a uši malých dívek zdobí náušnice. I hračkářství je rozdělené na oddělení hraček 

pro holčičky a pro kluky. Dívky si hrají s panenkami a kluci s autíčky. Pro holky jsou určené 

dětské kuchyňky, domečky pro panenky nebo set pro malé hospodyňky, jež obsahuje 

smetáček s lopatkou až po žehličku a má tak malá děvčátka připravit na jejich budoucí roli 

v domácnosti. Chlapci si mohou hrát na malé vědce, chemiky, stavitele a automechaniky. 

Gender a genderové role jsou zkrátka posilovány již od útlého dětství. 

 Žijeme v době plné moderní techniky, v době plné možností, ale zároveň i plné 

předsudků a stereotypního chování. Média tvoří nedílnou součást naší kultury. A reklamy 

nás doslova zaplavují. Vyskočí na nás hned ráno při prohlížení emailové schránky. 

Doprovázejí nás i během dne na cestě do práce, do školy. Ať už jedeme autem a míjíme 

velké billboardy, nebo se vezeme městskou hromadnou dopravou, tak se na nás ze stěn 

dopravních prostředků a budov usmívají modelové a modelky a reklamní sdělení útočí 

na  naše smysly. Reklamy odrážejí hodnoty a postoje společnosti. Ale neukazují nám jen to, 

jací skutečně jsme, ale především to, jací bychom měli být, nebo jací bychom být chtěli. Aby 

se konkrétní reklamní sdělení dostalo k cílovému diváctvu, nebo čtenářstvu využívá také 

genderových stereotypů a v neposlední řadě se snaží oko diváka zaujmout také sexismem. 

Reklamy genderové stereotypy nejen podporují, dokonce se podílejí na jejich vytváření. 

 Ženy jsou obecně považovány za jemnější a citlivější pohlaví. Bývají zobrazovány 

jako slabé, naivní, křehké, nesamostatné, emotivně založené, náladové, pasivní, ale také jako 

přívětivé, ohleduplné, pečlivé a opatrné. Jako témata považována za tradičně ženská 
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můžeme uvést vše, co se týká péče o domácnost a vaření, kosmetiky, módy, dětí a bydlení. 

Proto není divu, že ženy dominují zejména v reklamách na tělovou a dekorativní kosmetiku, 

čisticí prostředky, kuchyňské spotřebiče a bydlení. Ženy bývají v reklamách primárně 

zobrazované jako osoby, které mají na starost péči o rodinu a domácnost. Muže naproti tomu 

charakterizují vlastnosti, jako jsou agrese, ctižádostivost, bojovnost, dominance, odolnost, 

odhodlanost, racionální uvažování, sebejistota, energičnost a proto jsou častěji než ženy 

stavěni do rolí spojených s řízením vozidel, vedením obchodu a sportovními aktivitami.  

 V této práci se zaměřím na problematiku stereotypního zobrazování žen v reklamě z 

genderové perspektivy. Nejde zde pouze o to, jaké role jsou ženám přisuzovány, a v jakých 

reklamách se ženy objevují nejčastěji. Důležité je především „jak“ jsou ženy zobrazovány. 

Způsob, jakým jsou ženy a muži v médiích a reklamách prezentováni, má vliv na vytváření 

představ a jednání společnosti. „Reklama je funkční nástroj s přesně stanoveným cílem, a 

jako takový nikdy nemůže bořit zavedené pořádky či rozšiřovat obzory společenského 

vědomí. Reklama využívá schémat, která známe a která můžeme snadno identifikovat. Mezi 

tato schémata samozřejmě patří i postavení muže a ženy ve společnosti“ (Havelková, 

Baslarová, Jahodová 2013, s. 7). Pomocí opakování genderových stereotypů se tak médiím 

daří prohlubovat nerovnosti genderového řádu, v němž jsou ženy znevýhodňovány. 

 V české a slovenské literatuře vyšla řada knih, zejména sborníků, které se zabývají 

sexistickým zobrazováním žen v médiích a reklamách. Například feministická organizace a 

vydavatelství Aspekt vydalo dvě publikace, Žena nie je tovar  (Cviková, Juráňová, Kobová, 

eds. 2005) a Ružový a modrý svet (Cviková, Juráňová, eds., 2003). Řada příruček týkajících 

se genderu, genderových stereotypů či sexismu v reklamách vyšla v rámci projektu „Půl na 

půl – rovné příležitosti žen a mužů“ koordinovaném pražskou feministickou organizací 

Gender Studies, o.p.s, (Marksová – Tominová 2002, Bosničová, ed. 2008, Kolářová, ed. 

2014, Kotková, ed. 2011). Vědecké výzkumy a studie na toto téma však nemají na české 

půdě příliš hluboké kořeny. Komárková (2006) uvádí, že jedinou prací, která přináší 

celistvější analýzu prvku gender v reklamním kontextu, je studie Libory Indruchové  „Žena 

na ulici. (Stereo)typizace ženy v současné velkoplošné reklamě v České republice (1995)“. 

Proto se budeme muset obrátit na zahraniční literaturu. Za základ a inspiraci mnoha 

výzkumů můžeme považovat knihu Gender Advertisements Ervinga Goffmana, z něhož 

vychází mnoho výzkumů a studií. Další takovou knihou by mohla být kniha Decoding 
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Advertisements: Ideology and Meaning in Advertising (1978) autorky Judith Williamson, z 

níž ve své práci vychází Indruchová (1995). Většina uvedených českých i zahraničních 

autorek a autorů se však zabývá genderově stereotypními zobrazeními ve statických 

obrazech (nepohyblivé reklamní sdělení, billboardy, plakáty, inzerce v časopise apod.). Já 

jsem se rozhodla analyzovat reklamní videa obsahující genderově stereotypní zobrazení žen, 

neboť se domnívám, že ve videu můžeme pozorovat širokou škálu chování a můžeme lépe 

identifikovat genderově stereotypní role přidělené modelům a modelkám, než u statického 

zobrazení, které může být pouze výřezem situace z kontextu. 

 V teoretické části tedy nejprve vysvětlím samotný pojem gender, objasním, co jsou 

genderové stereotypy, a popíši, jak souvisí genderové stereotypy s reklamou. Poté rozeberu 

jednotlivé typy zobrazování žen v reklamách, jak je identifikuje literatura. 

 V empirické části se budu zabývat konkrétním problémem, genderově stereotypním 

zobrazováním žen v reklamě, zejména tím, jak jsou tato zobrazení recipována. Na toto téma 

jsem provedla skupinové rozhovory s mladými ženami ve věku 21 – 26 let prostřednictvím 

polostrukturovaných otázek. Zajímá mě, jak tyto ženy reflektují genderové role a genderově 

stereotypní zobrazování žen v reklamách. Také se budu snažit zjistit, zda tyto stereotypy 

vysílané skrze reklamy ovlivňují jejich sebehodnocení či se jinak dotýkají jejich vlastního 

života. K zachycení názorů a zkušeností mých respondentek jsem zvolila jako nejvhodnější 

metodu analýzu skupinových rozhovorů vedených pomocí polostrukturovaných otázek. 
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2  TEORETICKÁ ČÁST 

2.1  Gender a pohlaví 

 Dříve než se pustím do tematiky genderových stereotypů a sociálních rolí mužů a žen, 

které se v reklamách objevují nejčastěji, považuji za nezbytné vysvětlit pojem genderu a 

vymezit rozdíly mezi pohlavím a genderem. Ačkoli jsou oba tyto pojmy spolu velice úzce 

propojené a jeden na druhém závisí, nejsou jedno a totéž. Kiczková (2011 b) uvádí, že „cílem 

distinkce mezi pohlaví a genderem je poukázat na to, že skutečné fyzické nebo psychické 

účinky pohlavních odlišností byly zveličené za účelem udržování patriarchální moci“ (s. 

35).1 

 Pod pojmem pohlaví chápeme to, co je připsáno biologií (jako kritérium klasifikace 

může sloužit vzhled pohlavních orgánů po narození nebo typy chromozomů před narozením). 

Pohlaví rozlišuje muže a ženy, ale není nezpochybnitelné. Může existovat více pohlaví než 

jen ženy a muži.  

 Naproti tomu gender představuje dosažený status - to, co je konstruováno na základě 

psychologických, kulturních a sociálních aspektů. Termín gender se začal objevovat v 

angloamerické feministické literatuře od poslední poloviny 60. let a zejména od 90. let se 

začal prosazovat i mimo její kontext. Gender je socio-kulturní konstrukt, který se v průběhu 

času mění a liší se od společnosti ke společnosti. V západní společnosti se muži a ženy 

genderově konstituují jako přirozeně a jednoznačně definované kategorie bytostí obdařené 

odlišnými psychologickými a behaviorálními sklony, jež lze odvozovat z jejich 

reprodukčních funkcí.  Z konceptu genderu vyplývá, že muži a ženami se nerodíme, ale 

stáváme se jimi zároveň s tím, jak se socializujeme ve společnosti. Gender jako sociální 

konstrukt neodmyslitelně tvaruje, ovlivňuje a modifikuje vlastnosti, názory, postoje 

a chování skutečných žen a mužů tak, aby zapadly do přijatelných norem a charakteristik, 

které jsou považovány za typické pro muže nebo typické pro ženy. Rozdíly mezi oběma 

kategoriemi jsou vnímány jako zásadní a trvalé, jako rozdíly zjevně podporované dělbou 

práce na mužskou a ženskou (Komárková 2006). 

 Kiczková (2011 b) pojem gender charakterizuje jako „sociální konstrukci, ke které 

                                                 
1  Pro lepší plynulost textu jsem se rozhodla přeložit veškeré citace ze slovenského jazyka do češtiny. 
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se vážou společností připisované nebo očekávané sociální role, chování, ale i předsudky, 

stereotypy, hodnocení a sebehodnocení, resp. představy o tom, co je a co není pro ženu nebo 

pro muže správné a vhodné. (…) Genderové normy jsou více méně skryté strukturní prvky, 

které organizují a usměrňují svou mocí náš duchovní, sociální, symbolický svět i oblast naší 

komunikace. Gender označuje mnohovrstvé a proměnlivé chápání toho, co to znamená být 

v určitém sociálním prostředí mužem nebo ženou“ (s. 36). 

 Gender ovlivňuje celý náš život. V rámci pohlaví se učíme jednat, myslet i vnímat. 

Vytváříme si tzv. gender schémata, soubory názorů a představ o ženách a mužích, 

který ovlivňuje způsob, jakým vnímáme sebe i druhé (Bem 1981, citováno dle Kassin 2012 

s. 305). 

 West a Zimmerman (1987) říkají, že gender je situačním chováním prováděným 

za domnělé či skutečné přítomnosti jiných, o kterých se předpokládá, že se zajímají o jeho 

průběh. Jinak řečeno, chováme se tak, aby naše chování a jednání splňovalo normy 

charakteristické pro muže nebo ženy, protože očekáváme, že nás druzí budou podle našeho 

jednání soudit a stejně hodnotíme i my ty druhé (s. 100). 

 Gender je také utvářen skrze interakce. Goffman (1987) mluví o „předvádění 

genderu“ (gender display). Říká, že když spolu lidské bytosti v určitém prostředí jednají, 

předpokládají, že se každá z nich vyznačuje tzv. esenciální přirozeností – přirozeností, kterou 

lze rozpoznat na základě přirozených, zjevných znaků, které vykazují, nebo kterými se 

projevují. 

 Gender ovlivňuje každou část našeho života a projevuje se mnohem víc než jen tím, 

že vypadáme jako muži a ženy, ve způsobu jakým mluvíme nebo jak jednáme. Definuje to, 

jakým aktivitám se věnujeme, jaké si vybíráme zaměstnání a koníčky a jaké role hrajeme 

v rodině a ve společnosti. Je také důležité porozumět tomu, že pojem gender je relativní, 

tj. vztahový. Maskulinita má smysl pouze k protikladu femininity. Relativní přirozenost 

genderu ovlivňuje způsob, jakým hodnotíme vhodnost zaměstnání pro muže a ženy. Díky 

relativní přirozenosti genderu může někdo například říci, že ženy nemají ty správné 

predispozice k tomu, stát se konstrukčním inženýrem. Dle tohoto názoru ženy nejsou 

technicky zaměřené a ani dostatečně silné, naopak tyto hodnoty přisuzujeme mužům. Tvrdí 

se také, že naproti tomu muži nemají předpoklady k tomu stát se zdravotními sestrami nebo 

pečovatelkami, protože nemají tolik empatie a nedovedou o druhé pečovat tak dobře jako to 
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dokáží ženy. Můžeme si všimnout, že gender zahrnuje mnohem více než jen stereotypy a 

rozdíly mezi pohlavími. Ukazuje také to, že femininita a maskulinita nejsou hodnoceny 

stejně. 

 

2.2  Genderové stereotypy 

 Žijeme v demokratické společnosti, od které očekáváme, že si jsou všichni 

její členové rovni. Ženy ušly již dlouho cestu od absence jakýchkoliv občanských, 

politických a sociálních práv až k osobní svobodě, k možnosti rozhodovat o své vlastní 

budoucnosti, právu na vlastnictví, právu studovat na vysokých školách, právu účastnit 

se voleb až po právo rovných pracovních příležitostí. Přesto se denně setkáváme 

s genderovými stereotypy, které do velké míry ovlivňují náš život i postoj k druhým lidem. 

  Genderové stereotypy v naší společnosti přiřazují muži a ženě typické vlastnosti, 

které se často doplňují jako protiklady, určují naše očekávání vůči jednotlivým mužským 

a ženským jedincům i naše jednání vůči nim v konkrétních sociálních situacích. Ženám 

bývají přiřazovány vlastnosti, jako je bezmocnost, emocionalita, empatie, jemnost, 

nesamostatnost, pasivnost, muži naopak bývají charakterizováni jako bojovní, autoritativní, 

racionální, silní, sebevědomí a aktivní. Ale každá osoba může mít jak znaky maskulinní, tak 

femininní, nezávisle na svém biologickém pohlaví (Karsten 2006). 

 Kiczková (2011) píše, že „znaky, které se častěji spojují se ženami než s muži, 

souvisí s koncepty „tepla“ (vřelost, něžnost, emocionalita, přívětivost) nebo expresivity. 

Femininita je spojována s orientací na kolektiv a společenství, maskulinita je naopak 

zaměřena na sebeprosazování“ (s. 130). Tyto znaky můžeme odvodit od společenského 

postavení jejich představitelů a místa jejich působení. Ženám náleží místo v soukromé sféře, 

kde vykonávají roli domácí paní. Jejich společenský status je nízký. Teplo, jako jádro 

stereotypu ženskosti, symbolizuje domov. Místo mužů je naopak ve sféře veřejné. Mužům 

je přiřazována role živitele a díky zaměstnání mají roli s vyšším společenským statusem, z 

čehož odvozujeme jejich kompetenci. 

 Samotný termín stereotyp zavedl Walter Lippman. Charakterizoval jej jako soubor 

ustrnulých představ ve vědomí lidí, obvykle, i když ne výhradně, přijímaných z jiných zdrojů, 

než je vlastní sociální zkušenost. Tyto představy hrají významnou úlohu jako předem daná 
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schémata vnímání, uvažování a hodnocení nových jevů. Na jejich utváření se dále podílí 

přenos skupinových norem a poznatků, veřejné mínění, někdy i škola a sdělovací prostředky 

(Maříková 1996; citováno dle Komárková 2006, s. 38). 

 Pojem stereotyp je podle Smetáčkové (2016) „v sociálních vědách užíván 

ve významu souboru stabilních představ o určitém objektu, jež významně ovlivňují způsob, 

jakým je vnímán a hodnocen. Tímto objektem bývá nejčastěji určitá sociální kategorie, 

tj. osoby s jistým společným znakem, který lze snadno vnějškově rozeznat, například barva 

pleti, věk, či gender“ (s. 47). 

 Kiczková (2011 a) popisuje genderové stereotypy jako „zjednodušené, nerealistické 

obrazy mužskosti a ženskosti, idealizované a očekávané vzory, které nás provázejí ve všech 

oblastech života. Svou bezprostřední reprodukcí a všudypřítomností vytváří zdání 

přirozenosti“ (s. 125). Dále také říká, že genderové stereotypy chápeme jako obrazy 

„mužskosti“ a „ženskosti“, tedy jako mentální reprezentace zakořeněné v hlavách lidí. 

Genderové stereotypy se vytvářejí tak, že k obrazům „mužskosti“ a obrazům 

„ženskosti“ přiřazujeme jisté soubory vlastností, činností a způsobů chování. Tyto obrazy 

ženskosti a mužskosti jsou dále v jistém vzájemném vztahu, který je asymetrický 

a hierarchický. Tento vztah totiž zvýhodňuje nositele jednoho obrazu (obrazu „mužskosti“) 

a dělá z nich dominantní skupinu, jež má větší moc díky tomu, že „stanoví a kontroluje 

‘pravidla hry’“ (Kiczková 2011 a, s. 125).  

To, že jsou muži nadřazeni ženám, není nic nového. Řada feministických autorek 

i autorů (Beauvoir 1967, Bourdieu 2000) tvrdí, že muž představuje normu a žena 

se odvozuje od něj. Žena představuje „druhé pohlaví“ (Beauvoir 1967). Muži jsou těmi, kdo 

určují, jaké chování, jednání a vlastnosti jsou považovány za normální (mužské). Vlastnosti, 

které jsou hodnoceny spíše negativně (slabost, podřízenost, nerozhodnost a d.) jsou obvykle 

přiřazovány ženám, protože nesplňují kritéria mužských vlastností. Lišková (2003) píše, 

že „muži jsou normou, standardním člověkem. Když mluvíme o lidech, máme na mysli 

zpravidla muže, žena je ‘zvláštní případ’. V důsledku rodové asymetrie jsou mužské činnosti 

považovány za vážnější a důležitější, než činnosti připisované ženám a mužská perspektiva 

je implicitně vnímána jako centrální, objektivní, univerzální“ (s. 104). 

 Důležité je ale říci, že jelikož jsou genderové stereotypy kulturně podmíněným 

konstruktem, mění se jejich obsah napříč různými společnostmi. Femininita s maskulinitou 
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se ale všude vymezují ve vzájemné vazbě. „Stereotypy předpokládají u těchto dichotomních 

dvojic vzájemně se vylučující vztah, tj. je-li jedna charakteristika spojena s maskulinitou, 

pak druhá musí být asociována s femininitou, a opačně“ (Smetáčková 2016, s. 50). 

 

2.2.1  Genderové stereotypy a genderová nerovnost 

 „Přesvědčení, že odlišnost ženské a mužské role přirozeně vyplývá z biologické 

odlišnosti ženy a muže, je jedním z nejstabilnějších pilířů fungování naší kultury. Ignoruje 

všechno, co ho podrývá - historické, sociologické či psychologické fakty, a popírá dokonce 

i naši vlastní zkušenost. Naše okolí nás prostřednictvím stereotypů denně přesvědčuje 

o pravdivosti výroku o silném a slabém pohlaví, který má asi takovou platnost jako tvrzení, 

že ženy nosí sukně a muži kalhoty“ (Cviková 2003, s. 11).  

 Naše vlastní stereotypní očekávání závisí na stereotypních očekáváních jiných, a tak 

vzniká začarovaný kruh, ze kterého často není cesty ven.  

 Pojetí ženské a mužské role se v různých kulturách liší, ale ženské a mužské 

stereotypy se zdají být celosvětové a univerzální. Chování žen a  mužů po celém světě  

jednoduše udávají gender role, které jim byly společností přiřazeny (Kassin 2012, s. 306 - 

307). 

 Proč jsou genderové stereotypy tolik důležité? Na to odpovídá Kiczková (2011 a)  

takto: „bez rovnosti mezi gendery nikdy nedosáhneme spravedlivé, demokratické 

a rozvinuté společnosti s respektováním lidských práv v plném rozsahu.“ Tam, kde jsou ženy 

rovnoprávné de jure ale nemusí být rovnoprávné i de facto. „Vytvoření rovnoprávného 

postavení žen ve všech oblastech života je procesem, který naráží na mnohé překážky. 

Jednou z nich jsou i genderové stereotypy“ (s. 122). 

 Kiczková (2011 a) dále píše, že genderové stereotypy jsou polarizované nejen podle 

vlastností, ale i podle činností a chování. Jako ukázku uvádí rozdílné posuzování chování 

mužů a žen na pracovišti. Když se baví s kolegy muž, jistě diskutuje o pracovním problému. 

Když se s kolegy baví žena, „drbe“. Pokud má nepořádek na svém pracovním stole muž, 

znamená to, že je pružný a těžce pracuje. O ženě nepořádek na jejím stole vypovídá, že je 

nepořádná a nesoustředěná. Zde bychom mohli použít výrok, že když dva dělají totéž, není 

to totéž (s. 124). 
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  Jak již bylo řečeno, genderové stereotypy poukazují na existující sociální 

a ekonomické nerovnosti ve společnosti. To, že muži a ženy nejsou hodnoceni stejně, 

se nejvýrazněji projevuje v platové diferenci mezi muži a ženami. Nejenže ženy mají těžší 

přístup k lépe placeným a lépe hodnoceným zaměstnáním. I v případě, že muž a žena 

vykonávají stejnou práci, muž dostane za svou práci zaplaceno více, než žena. „Přestože 

v průběhu posledních dvaceti let vstoupily ženy ve většině zemí světa v obrovském počtu na 

pracovní trh, jejich mzdy ve všech zemích a ekonomických odvětvích, u všech typů 

vykonávané práce a na všech úrovních kvalifikace výrazně zaostávají za mzdami mužů a že 

zároveň s prací v zaměstnání nesou ženy i nadále primární zodpovědnost za chod 

domácnosti“ (Renzetti, Curran 2003, s. 21). 

 Dle Kiczkové (2011 a) se dualisticky konstruovaná dichotomie se váže na rozdělení 

a hodnocení genderových rolí. Genderové role v moderní společnosti přímo souvisí 

s oddělením soukromé a veřejné sféry. Ženy jsou v ní přiřazovány do soukromé sféry (oblast 

reprodukce) a muži do veřejné sféry (oblast produkce)“ (s. 133). Ačkoli se v mnohých 

zemích zaměstnanost žen přiblížila zaměstnanosti mužů, dělba práce v domácnosti mezi 

ženami a muži zůstává stále nerovnoměrné a práce v domácnosti a péče o závislé rodinné 

příslušníky (děti, ale také seniory) větší měrou leží na ženě.  

 Systém nerovnosti se potvrzuje dennodenně. „Kdyby tomu tak nebylo, pravidla 

nerovnosti by zastarala a ztratila svou moc“ (Kiczková 2011 a, s. 135). Pravidly nerovností 

jsou zde myšlena přesvědčení, chování, vlastnosti i postoje. Svým neustálým opakováním 

se usazují a vyvolávají v nás dojem, že jsou přirozená (Kiczková 2011 a, s. 135). Zároveň se 

ale genderově stereotypní chápání ženské a mužské role „začíná pozvolna proměňovat a ve 

skutečnosti se vyskytuje méně častěji, než se nás o tom snaží přesvědčit ideologické 

konstrukty reklam, médií, politiky, pohádek, literatury, učebnic apod.“ (Cviková, Juráňová 

2003, s. 17). 

 

2.2.2  Model muže živitele a ženy pečovatelky 

  Genderově stereotypní jsou již role v základní socializující instituci ve společnosti – 

v rodině. Jednou z nich je muž v roli otce – živitele rodiny a druhou je žena v roli matky – 

pečovatelky a hospodyně. Tento „koncept muže/otce – živitele rodiny (a ženy/matky, 

pečovatelky a hospodyně) je spojen se vznikem moderní společnosti a s jejím rozštěpením 
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na sféru veřejnou (sociální prostor placené práce, politické a občanské angažovanosti) 

a soukromou (tj. prostor rodiny, domácnosti a intimity) v důsledku modernizačních procesů 

industrializace a urbanizace“ (Maříková, Křížková, Vohlídalová 2012, s. 14). Činnosti, které 

byly vykonávané v prostoru domova, začaly být označovány jako ženské. Mužům naopak 

patřily činnosti ve veřejné sféře, tedy činnosti mimo rámec domova.  

 Díky tomuto rozdělení, se ženám a mužů začaly přisuzovat rozdílné vlastnosti. Žena 

začala být označována jako „strážkyně rodinného krbu“, tvůrkyně „tepla domova“ či zdroj 

energie a garant rodinné soudržnosti. Jejím úkolem je pečovat o ostatní členy rodiny, tak aby 

byli šťastní a potřeby i zájmy druhých by měla upřednostňovat před vlastními. Být matkou 

není jen odpovědnost. Být matkou je „posláním, kterému by se měla žena oddat (tělem i 

duší), neboť vyplývá z její přirozenosti“ (Maříková, Křížková, Vohlídalová 2012, s. 16). 

Szolnokiová (2003) navíc říká, že na ženy je v jistém věku vyvíjen tlak, aby si pospíšily, 

protože jejich takzvané biologické hodiny odtikávají. „Představa že žena má hodnotu jen 

jako matka, je hluboce zakořeněná. Je to jeden z nejzávažnějších stereotypů, které zásadním 

způsobem zasahují do osobního života konkrétních dívek a žen“ (s. 158). Bosá (2003 b) 

dodává, že v „důsledku genderově stereotypní socializace přebírají ženy osobní a výlučnou 

zodpovědnost za atmosféru v rodině, přičemž se rodina považuje za hlavní oblast jejich 

seberealizace“ (s. 142). 

 Muž v rodině plní úlohu jejího ochránce a zabezpečovatele finančního dostatku 

(Maříková, Křížková, Vohlídalová 2012). Tento „model muže  živitele a ženy pečovatelky, 

který byl původně modelem středních vrstev, tedy převážně majetných vrstev měšťanstva, 

se postupně rychle prosadil jako ideál na všech úrovních společnosti“ (Maříková 2012, s. 16). 

 Ačkoli bývají muži stereotypně označováni za živitele rodiny, živitelství nebylo 

zdaleka pouze mužskou výsadou. Ženy se na přispívání do rodinného rozpočtu podílely také, 

především od přelomu 18. a 19. století, kdy se rozvíjela tovární a průmyslová výroba. Jejich 

mzda byla však výrazně nižší, než mzda mužů. Maříková, Křížková a Vohlídalová (2012) 

upozorňují na výraznou proměnu vztahu veřejného a soukromého, ke které došlo v období 

socialismu. Se vstupem žen do sféry placené práce a proměnou sociálně-politického 

uspořádání s vedoucí rolí komunistické strany, se začal proměňovat i význam sféry veřejné 

a soukromé v životě tehdejších lidí. „Dříve prestižní veřejná sféra, hlavní doména mužů, se 

začala stávat nezajímavou, nepříjemnou a mnohdy nebezpečnou. Sféra soukromá, dříve 
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prostor namáhavé a rutinní ženské práce, začala být postupně chápána jako hlavní útočiště 

před nástrahami okolí, místem pro vyjádření skutečných pocitů a názorů“ (Maříková, 

Křížková, Vohlídalová 2012, s. 20). 

 Bosá (2003 b) upozorňuje na to, že genderové stereotypy  a nerovné rozdělení moci 

v rodině se mohou spolupodílet na vytváření násilí na ženách a dětech. Dělí je do dvou 

skupin „Za prvé jsou to stereotypy, které vytváří nebo podporují představu o muži (otci) jako 

hlavě rodiny, za druhé jsou to stereotypy, které vedou ženy k tomu, aby se identifikovaly s 

osobou zodpovědnou za atmosféru rodinného krbu a přijaly podřízené postavení v rodině 

nebo ve vztahu“ (s. 141). Ženy se pak ztotožňují se svou podřízenou rolí v rodině a nechají 

se partnerem ovládat často i fyzicky. Situace, kdy má muž jako jediný přístup k rodinnému 

účtu nebývá ojedinělá. Žena musí muže o všech výdajích informovat. Muž – hlava rodiny 

pak snadno může nabýt dojmu, že svou ženu vlastní, neboť ona je na něm zcela závislá. 

Přeroste-li mužova autorita ve fyzické násilí páchané na ženě a dětech, žena se často se svou 

submisivní rolí spokojí a přijímá ji jako zaslouženou. 

 

2.2.3  Mýtus krásy 

 Mezi jeden z nejvýraznějších genderových stereotypů se řadí mýtus krásy. 

V současné době je neustále posilován médii, která nás obklopují ze všech stran. Mýtus 

krásy neboli idealizovaný obraz žen a mužů má obrovský vliv na formování sebehodnocení 

lidí, především u mladých dívek a chlapců. Reklamní obrazy neustále zesilují důraz 

na dokonalá těla, což vede k posilování kultu krásy a mladosti. Ženy jsou pak definovány 

nikoli svými schopnostmi, ale pouze svým vzhledem. A proto je jejich hlavním cílem 

přiblížit se ideálu prezentovanému v reklamě (Možíšová 2013). 

 Pojem mýtus krásy používá ve své stejnojmenné knize americká autorka Naomi Wolf. 

Wolf (2000) říká, že čím více právních a materiálních překážek se ženám podařilo překonat, 

tím přísnější, náročnější a krutější obrazy ženské krásy na ně byly uvaleny. Touha líbit se 

je vlastní všem lidem. Definice krásy se ale liší od kultury ke kultuře a také v závislosti 

na historické době. Problém nastává,  když „přirozená“ ženská krása definuje něco, čeho 

většina populace nemůže dosáhnout jinak než nepřirozeně (Bosá 2003 a). V dnešní době má 

„ideál krásy“ obrovský vliv na psychiku žen, především na zdraví dospívajících dívek. 
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Ale tento problém se již netýká pouze žen! Mezi lidmi trpícími mentální anorexií přibývá v 

posledních letech i mužů. Ale co je „ideál“ krásy a kdo ho určuje? A jak může být 

„přirozeným“ ideálem něco, čeho většina žen  nemůže dosáhnout přirozeně? 

 Ideál krásy vždy souvisel i s politickou a ekonomickou situací v dané společnosti. 

Například po staletí byly za ideál krásy považovány zaoblené křivky ženského těla. Tělesná 

konstituce totiž svědčila o tom, že je žena zdravá a především má schopnost rodit zdravé a 

silné potomky. Úbytek váhy byl považován za známku nemoci. Muži si vybírali partnerky 

nejen podle toho, jak byly „krásné“ ale především podle toho, zda byly zdravé a silné, aby 

dostály manželským povinnostem. Žena v předmoderní společnosti stála po boku svého 

manžela a musela plnit svou roli hospodyně a paní domu. Měla na starosti veškeré práce 

uvnitř domácnosti a navíc musela pečovat o její členy a udržovat teplo u rodinného krbu. 

Móda štíhlého ženského těla přišla až o mnoho let později. 

 Změn spojených s politickou i ekonomickou situací a vlivem na ženské 

sebeuvědomění a ženské ideály si všimla jako jedna z prvních Betty Friedan a upozornila na 

to ve své knize Feminine mystique. která vyšla v roce 1963 (česky 2002). 

 V 80. letech 20. století se sice ženám v zemích západní Evropy a USA podařilo 

prolomit mocenskou strukturu, zároveň ale prudce vzrostl výskyt poruch příjmu potravy 

a estetická chirurgie se stala nejrychleji se rozvíjejícím lékařským oborem. Mýtus krásy 

se dostal do popředí. Začal vyvíjet psychologický tlak na ženy a podlamovat jejich 

sebevědomí. Snažil se rozbít vše, co se jim doposud díky feminizmu podařilo dosáhnout 

a vybojovat. Feministky, které se inspirovaly dílem Betty Friedan, porazily tlak vyvíjený 

výrobci produktů pro domácnost na ženské časopisy. V poválečné době byla ideálem žena – 

hospodyňka a manželka. Veškeré reklamy i články ženských časopisů byly zacílené právě 

na ni. Články časopisů ženám v domácnosti radily, jak být ještě lepší manželkou, jak mají 

svým mužům péct ty nejlepší koláče a zároveň mít tu nejčistší kuchyň, čerstvě vyprané 

prádlo a vytřené podlahy. Je nutné podotknout, že ideálem byla žena střední vrstvy, běloška, 

heterosexuálka a o trendu „žen v domácnosti“ se dozvídáme především z literatury 

západních zemí. 

 Produkty pro domácnost brzy nahradily kosmetické výrobky a dietní strava, které se 

staly novými kulturními cenzory ženského intelektuálního prostoru. Šťastné hospodyňky 

nahradily představitelky nového ženského ideálu – mladistvě vypadající vyhublé modelky. 
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 Wolf (2000) ve své knize napsala „Mýtus krásy nám napovídá, že kvalita zvaná 

'krása' objektivně a univerzálně existuje. Ženy ji musí chtít ztělesňovat a muži musí chtít 

vlastnit ženy, které ji ztělesňují“ (s. 15). Krása se stala systémem platidla podobně jako zlato. 

A tak jako o ekonomice i o kráse rozhoduje politika. Ženám je přisuzována hodnota podle 

tělesného standardu, který vymyslela kultura. Pro mýtus krásy neexistuje žádné historické 

ani biologické zdůvodnění. Mýtu krásy vlastně vůbec nejde o ženy. Jde mu o mužské 

instituce a institucionální moc. Lišková (2003) píše, že „ženy jsou předměty na dívání a 

jejich hodnota se posuzuje spíše podle atraktivnosti pro muže než na základě jejich 

fungování coby plnoprávných členek společnosti, jejichž subjektivita je stejně legitimní a 

stejně důležitá jako ta mužská“ (s. 104).  Mýtus krásy ve skutečnosti předepisuje to, jak by 

se ženy měly chovat, nikoliv jejich vzhled. Za „krásné“ se považuje mládí a do nedávna sem 

patřilo i panenství žen, neboť představuje sexuální neznalost a nezkušenost. Stárnutí je 

charakterizováno jako ošklivé, protože s přibývajícím věkem se ženy stávají mocnější a 

zkušenější. Mýtus krásy navíc staví jednotlivé generace žen proti sobě. Mladé ženy se bojí 

starých a staré jim závidí jejich mládí a krásu. 

 Ideál krásy měl v různých dobách různé podoby. Ženy, které žily v době před 

průmyslovou revolucí ani nemohly mít stejnou představu o kráse, jako současné ženy, které 

jsou neustále nuceny porovnávat svůj vzhled s masově propagovaným fyzickým ideálem. 

 Dříve, když ještě byla rodina hlavní výrobní jednotkou a práce žen doplňovala práci 

mužů, spočívala hodnota žen v jejich pracovních schopnostech, vědomostech o hospodářství 

a v jejich fyzické síle a plodnosti. Mýtus krásy nabyl na důležitosti až v době, kdy s 

příchodem průmyslu rodina ztrácí funkci výrobní jednotky. Většina našich předpokladů o 

tom, co si ženy myslí o „kráse“ vznikla až po roce 1830, kdy se upevnil kult domácnosti. 

Teprve v polovině 19. století se začaly obrazy „krásných žen“ žen používat v reklamních 

inzerátech, kde se udržely dodnes (Wolf 2000).  

  

 

2.2.4  Mýtus krásy v mužském světě 

 Ale ani mužům se mýtus krásy nevyhýbá. I na ně je v posledních letech uvalen diktát 

krásy v podobě vypracovaných těl.  
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 Pro řadu mladých mužů je dnes vypracované tělo a hodiny strávené ve fitness centru 

životním stylem. Procento mužů trpících poruchami příjmu potravy nebo např. Adónisovým 

komplexem2 se stále zvyšuje. Riziko je velké především u dospívajících chlapců. Na vznik 

poruch příjmu potravy má hlavní vliv prostředí. Roli ale hrají také genetické dispozice či 

společenské a kulturní tlaky (Gauntlett 2002). 

 

2.3  Reklama,  gender a genderové stereotypy 

2.3.1  Reklama 

 Dle Komárkové dnes reklamu běžně chápeme ve významu „ vědomého (masového) 

ovlivňování myšlení a jednání druhých - slovem, písmem, obrazem nebo činem – za účelem 

upoutání pozornosti, změny představ, úsudků či přání ve vztahu k určitému objektu, k určité 

osobě či ideji“ (E. Paneth 1926, s. 3, citováno dle Komárková 2006, s. 9). 

 V reklamě jde o určitou formu komunikace s obchodním záměrem. Cílem reklamy 

je informovat spotřebitele o tom, že máme k dispozici produkt nebo službu, která může 

uspokojit jeho potřeby. Reklama se snaží působit na naší psychiku. Nejdříve musí upoutat 

naši pozornost, vzbudit zájem, vyvolat pocit touhy (přání) a následně nás přesvědčit 

k jednání (Vysekalová, Mikeš 2010). 

 Renzetti a Curran (2003) říkají, že média využívají hypotézu zrcadlení. Obsah médií 

zrcadlí chování a vztahy, hodnoty a normy, které ve společnosti převládají. Média veřejnosti 

předkládají to, co očekává, chce nebo vyžaduje, ale na druhé straně naši kulturu také aktivně 

formují a vytvářejí. Také Jirák a Köpplová (2007) říkají, že „média nestojí a nemohou stát 

vně své společnosti a kultury, nýbrž jsou jejich součástí – jsou jimi ovlivňována a sama je 

ovlivňují“ (s. 55). 

 Reklama využívá ve velké míře psychologii, nejen k tomu, aby nás o konkrétním 

produktu informovala a přesvědčila nás, že jej potřebujeme. To je podle Bačové a Jeleňové 

(2011) jen její nejpovrchnější funkcí. „Reklama (jako mnoho jiných sociálně vytvořených 

záležitostí) nás sociálně a psychicky vytváří tím, že se stává naším světem; je pevnou částí 

                                                 
2 Adonysův komplex (synonymum bigorexie) se řadí mezi poruchy příjmu potravy (PPP).Jedná se o 

psychické onemocnění, pro které je typická porucha vnímání vlastního těla. Postižený často nereálně 

usiluje o dosažení maximálních hodnot ve směru fyzické zdatnosti.   



22 

 

světa, do kterého se narodíme a vrůstáme; jehož hodnotami a významy se utváříme; i pomocí 

reklamy se z nás stávají společenské bytosti“ (s. 359). Reklama lidem zprostředkovává 

představu o světě a v jistém smyslu ho i sama modeluje. Poskytuje lidem model žádoucího 

a nežádoucího chování a tento model je posilován odměňováním žádoucího. Dalo by se říci, 

že reklama lidem doslova vnucuje jakousi normu, podle které se sami hodnotí a porovnávají 

s druhými. Dle Mesochoritisové (2011) nejsou média „jen nevinným nástrojem produkování 

informací, ale patří k důležitým ekonomickým nástrojům, jejichž hlavní úlohou je 

maximalizace zisku. A při maximalizaci zisku se velmi tvrdě obchoduje s falešně 

vytvořeným obrazem jediné správné ženskosti a mužskosti“ (s. 414). 

 

2.3.2  Pohled na gender a reklamy v minulosti 

 Gauntlett (2002), který shrnuje výzkum reklam v západní Evropě a USA, uvádí, 

že řada studií ukázala, že před rokem 1970 byly ženy v časopisových reklamách jen velmi 

zřídka zobrazovány v placených pozicích. A pokud náhodou byly zobrazené v placeném 

zaměstnání, jednalo se o typicky stereotypní role (sekretářka nebo kadeřnice). Počet 

zobrazení žen v roli hospodyněk se začal snižovat až po roce 1950. Další studie pocházející 

z počátku 70. let 20. století, přinesly silné důkazy o stereotypním zobrazování v televizi. Ze 

všech reklam, ve kterých vystupovaly ženy, byly tři čtvrtiny reklam zaměřené na kuchyňské 

a čisticí prostředky. Dále byly ženy nejméně dvakrát častěji než muži zobrazovány v 

domácnosti, mužům naproti tomu dvakrát častěji příslušelo zobrazení v autoritativních rolích. 

Podobné výsledky nalezneme i v pozdějších studiích z konce 70. a počátku 80. let. Muži 

jsou stále častěji zobrazováni v zaměstnání, ženy jsou stavěny do role manželek a matek v 

domácnosti. Na druhé straně se ale i muži začínají více objevovat v domácnosti jako manželé 

a otcové. Ze studií také vyplývá, že ženám více záleží na kráse, čistotě, rodině a spokojenosti 

druhých, zatímco pro muže je primární úspěch a zábava. 

 Na začátku 90. let došlo k jistým změnám. Inzerenti se snažili vyvarovat zobrazování 

žen při domácích pracích.  V této době se poprvé začínají v kuchyni objevovat muži častěji 

než ženy (Gauntlett 2002). 

2.3.3  Vytváření nových stereotypů 

 Marketing pracuje s aktuální představou o rolích, hodnotách, zvycích a potřebách 
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mužů a žen, ať už je toto konání vědomé či nevědomé. Muži a ženy zkrátka tvoří naši 

společnost a genderové stereotypy jsou tudíž integrální součástí jejího fungování. Proto 

nenajdeme jedinou reklamu, která by byla genderově zcela neutrální. Podle Jedličkové (2008) 

nemusíme stereotyp nutně chápat negativně.  Stereotyp je ustálený nebo naučený vzorec 

myšlení nebo chování. Problém ale nastává tehdy, když se stereotypy stávají podkladem pro 

iracionální odsudky vedoucí k ponižování, nenávisti a diskriminaci. Marketing si je vědom 

jeho negativního chápání, a proto se snaží od kritizovaných genderových stereotypů 

ustupovat. Činí tak i proto, že se tak vyvíjí i společnost, kterou chce marketing oslovovat. 

Aby tedy tvůrci reklam drželi krok se současnou společností, nezbývá jim nic jiného, než 

vyměnit staré stereotypy za nové.  

 Jedličková (2008) uvádí příklad proměňování stereotypů na reklamě značky Nike. V 

reklamě na sportovní oblečení a obuv značky Nike vystupuje žena jako svobodná a nezávislá. 

Dochází tak zde k vytváření nových akceptovatelných ikon. Žena se stává ekonomicky 

nezávislou, sportovní a dynamickou, je svobodná a má atraktivní kariéru. V současné době 

se ženy mnohem více začaly objevovat v reklamách s tematikou, která byla původně 

výhradně cílena na muže. Již nejsou výjimkou ženy vystupující v reklamách na mobilní 

telefony, sportovní oblečení a obuv a v neposlední řadě také alkohol. Obchodníci vybírají 

hodnoty, myšlenky a touhy cílové skupiny a tyto hodnoty přetváří do ikon. Ikony pak 

předávají zákazníkům to, co si přejí vidět a slyšet. 

 

2.3.4  Stereotypní zobrazování mužů a žen v reklamách 

 Zobrazováním mužů a žen v reklamách se podrobně zabýval Erving Goffman 

ve svém díle Gender Advertisements (1987). Ačkoli tato kniha nepatří mezi nejnovější, 

závěry vycházející z Goffmanových studií můžeme stále považovat za aktuální. 

 Goffman (1987) uvádí, že stereotypně bývají muži zobrazováni jako větší než ženy. 

Relativní výška zde koreluje se společenským postavením. Pokud se přeci jen výjimečně 

v některé reklamě objeví žena zobrazená větší než muž, je to proto, že muž je vůči ženě 

zobrazen v podřízeném postavení (například jako číšník nebo řidič). 

 Dále také zdůrazňuje, že v reklamách bývá často využíván „ženský dotek“. 

V reklamách se často objevují ženské ruce, jež se dotýkají masivních zlatých hodinek nebo 
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prsty přejíždějící po lahvičce parfému. V příjemcích tak vzbuzují touhu daný produkt vlastnit. 

Ruce však mohou být zaměněny za tvář. Stejně tak se v reklamě může objevit dotýkání či 

hlazení sebe sama, které má v příjemcích vzbudit pocit, že tělo modelky je delikátní a vzácná 

věc. Velmi se také od sebe liší způsob doteku mužů a žen. Ženy se objektů dotýkají něžně a 

láskyplně, muži bývají při doteku jistí a rozhodní. 

 Rozdílná je také funkce muže a ženy, pokud spolu v reklamě spolupracují tváří v tvář. 

Muži bývají obvykle těmi, kdo ženy poučují, radí a pomáhají jim nebo udílejí pokyny. A 

ženy se muži nechávají vést, poslouchají je, bezmezně je obdivují a podřizují se jim. Obecně 

bývají ženy charakterizovány jako gender pasivní a muži naopak aktivní. Mesochoritisová 

(2011) píše, že „zatímco ženy jsou vykreslovány jako udržovatelky tepla rodinných krbů, 

muži jsou naopak většinou zařazeni do veřejné sféry, sféry produktivní, spojující se se 

světem výkonu, jejíž nositelé jsou jakoby úplně odřezaní od světa vztahů v rodině“ (s. 415). 

 Shodu Goffman (1987) nachází ve způsobu zobrazení žen a malých dětí. Obě 

skupiny jsou prezentovány jako bezmocné, slabé, závislé a emotivní bytosti. Na obrázcích 

(př. prezentace značkového oblečení) se objevují ženy v různých pozicích - poskakující, 

dřepící, natahující se, různě skrčené s nohami propletenými, s hravou náladou připomínající 

dětské skotačení. 

 Gender stereotypy dále umožňují tvůrcům reklam užívat ženu například pouze 

k naznačení určité činnosti, aby konzument již věděl nebo předpokládal, co se v příštím 

okamžiku stane (Jirák, Köpplová 2007). 

 Obecně také můžeme říci, že kdykoli mluvíme o mužích a ženách v reklamě, 

mluvíme o lidech s perfektními tělesnými proporcemi. Tito lidé jsou mladí s bezchybnou 

pletí. Netrápí je akné ani vrásky. Jsou ve skvělé kondici a mají vypracovanou postavu 

bez známek celulitidy. Mají krásné zdravé husté vlasy a zářivě bílý úsměv. Ženy bývají 

velmi štíhlé a muži mívají svalnatá ramena. Všichni tito lidé ale jsou profesionálními modely 

a modelkami, jenž za to, aby se udržovali, dostávají velice dobře zaplaceno (Sheehan 2014). 

 Tuto strategii využívání krásných modelů a modelek v reklamě popisuje Sheehan 

(2014) jako „teorii shody mezi rolí a produktem“. Tato teorie říká, že efektivitu reklamy lze 

zvýšit přítomností vhodných modelů a modelek. Ženské modelky se spíše než muži 

osvědčily při propagaci produktů pro ženy a naopak. To nasvědčuje tomu, že ženské 

modelky jsou efektivnější při prodeji produkt, díky nimž se ženy cítí krásnější (s. 103).  
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 Další veřejně známou teorií, kterou se marketing řídí a jež uvádí i Sheehan (2014), 

je teorie, že „sex prodává“. Tato teorie staví muže a ženy do role sexuální objektů touhy. 

Tvůrci reklam využívají atraktivní obrazy k tomu, aby dosáhli pozitivního spojení produktů 

a pocitů, které již máme. Ještě předtím, než může dojít ke spojení pocitů s produktem, musí 

reklama zaujmout naši pozornost. K tomu využívá právě sexuální touhu. Sexuální touha je 

lidská instinktivní reakce. Sexuální fantazie využitá v reklamě na produkty, jakými jsou 

například parfémy, make-up či oblečení, pak může být chápána či ospravedlňována jako část 

touhy po partnerovi. Všichni chceme vypadat dobře, abychom si  k sobě přitáhli partnera. 

Nicméně se ukázalo, že sexuální fantazie má mnohem větší přesvědčovací vliv na muže než 

na ženy. Možná je to způsobeno i tím, že muži při výběru partnerky postupují podle jiných 

kritérií než ženy. U mužů při výběru partnerky hraje primární roli fyzická atraktivita. Ženy 

se při výběru partnera soustředí spíše na dlouhodobý potenciál mužů – schopnost být dobrým 

otce a schopnost poskytnou ženě a jejím potomkům finanční zabezpečení, moc a prestiž (s. 

104).  

 Komárková (2006) popisuje role, ve kterých bývají muži a ženy nejčastěji zobrazeni. 

Muži bývají vykreslováni více profesionálně než ženy, především obchodně. Jako typicky 

mužské vlastnosti bychom mohli vyjmenovat bystrost, dominanci, sílu ambicióznost, 

soutěživost, silně vyvinuté logické myšlení, emocionální vyrovnanost, zručnost, 

samostatnost, nezávislost, odolnost. Muže bychom také mohli charakterizovat jejich 

favorizovanými činnostmi jako je řízení vozidel, vedení obchodu a sportovní aktivity. Ve 

vztahu k ženám se muži chovají jako rádci, jsou těmi, kdo hodnotí jejich výkony, jsou 

dominantní a udělují ženám příkazy. 

 Ženy bývají zobrazovány vícero způsoby. Ty, které jsou úspěšné v zaměstnání, 

bývají charakterizovány jako kariéristky, hysterické, vystresované, nezávislé ale osamocené 

a náladové. Ženu - vamp a famme fatale vystihuje její luxusní vzhled, je žádoucí a atraktivní. 

Představuje sexuální objekt. Zároveň je ale záhadná, nevyzpytatelná až jednostranná a 

jednoduchá. Ženy – matky a manželky jsou zobrazovány jako moudré, laskavé, pečlivé, 

zdrženlivé, starostlivé, slabé, nesamostatné a často odkázané na pomoc mužů. 
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2.3.5  Ženy v reklamě 

 Ženy v reklamě bývají využívány jako symbol, například symbol mateřské lásky, 

jistoty, elegance, úspěchu, krásy a svůdnosti. Žena v reklamě je podle tvůrců reklamy mladá, 

tělesně velmi dobře disponovaná, heterosexuální a pochází ze středních či vyšších vrstev. Je 

velmi úspěšná a z této pozice i velmi sebevědomá. Proč se v reklamách objevuje dokonalé 

ženské tělo? Prvním důvodem může být to, že ženy samy se rády vidí dokonalé. Druhým 

důvodem je snaha upoutat pozornost i druhé cílové skupiny – mužů. Žena v reklamě musí 

co nejpřesněji splňovat představu mužů o postavení a úloze ženy ve společnosti a v rodině 

nebo ji naopak musí převracet. Jedním z nejdůležitějších postojů, se kterými se tvůrci 

reklamy při využití ženy v reklamě počítají, jsou tzv. gender stereotypy (Jirák, Köpplová, 

2007).  

 Podle Vojtěchovské (2008) můžeme role žen, které se objevují v reklamních 

sděleních, rozdělit na několik základních typů. Rozlišujeme ženu v roli hospodyně, ženu 

jako svůdkyni a objekt sexuální touhy, ženu jako ochránkyni rodinného štěstí a ženu v roli 

kamarádky. 

 Žena - „hospodyně“ je vzorná, plná energie a vždy vypadá perfektně. Pomocí 

patřičného výrobku si dokáže poradit v jakékoli situaci. Tento typ ženy hojně využívají 

reklamy na drogistické výrobky. Kritizovat bychom mohli nejen to, že se v této roli ženy 

v reklamách ocitají nadmíru často, ale především je důležité poukázat na formu, v jaké zde 

ženy vystupují. Povětšinou se jedná o velmi primitivní dialogy, kdy žena projevuje úžas 

a právě objeveným výrobkem je zcela fascinována. Je možné si vzpomenout na reklamu pro 

Perwoll. Žena přijde na večírek v perfektně padnoucích červených šatech. Druhá žena 

pronese k muži stojícímu vedle ní poznámku „ Tak zářivě červená? Ty musí být nové!“ Muž 

jí s ledovým klidem odpoví „Ne, jsou vyprané v Perwollu.“ a odkudsi vytáhne lahev pracího 

prostředku Perwoll a podá jej druhé ženě. Ta výrobek v úžasu chválí. 

 Dalším typem je zobrazení ženy jako sexuálního objektu. Sexismu v reklamách 

se budu věnovat zvláště v další kapitole. V takových reklamách může žena sloužit pouze 

jako doplněk nebo jako „svůdkyně“. Jako příklad můžeme uvést reklamy na cukrovinky, 

v nichž jsou hlavními aktérkami ženy. Na cukrovinkách si pochutnávají takovým způsobem, 

který příjemce svádí. Charakteristickým rysem je u těchto reklam zvýraznění pohledu ženy 

do kamery – přímo k příjemci reklamy. Vojtěchovská (2008) uvádí, že můžeme tento projev 
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popsat jako žádost, tedy žádost příjemců, aby si koupili daný produkt. Ženy tedy slouží jako 

„lákadlo“ a často jsou zobrazovány ve velmi laciných polohách. Konkrétním příkladem by 

potom byla reklama na Ferrero Rocher, Rafaello, Magnum nebo Kinder Bueno. V poslední 

jmenované reklamě je hlavní aktérkou žena. Vášnivě rozdělá obal a vyjme z něj jednu 

čokoládovou tyčinku. Přehodí si vlasy na stranu a smyslně si do ní kousne. Detailní záběr na 

rty divákovi ukazuje kousek čokolády, který ženě ulpěl na rtech. V místnosti se objeví muž, 

ženu políbí a slízne tak ženě kousek čokolády ze rtů. V závěru reklamy slyšíme mužský hlas 

říkat „Kinder Bueno. Podlehni pokušení.“ 

 Dalším typem role ženy v reklamě je „ochránkyně rodinného štěstí“. Tento typ 

reklam se nesnaží snižovat tuto roli v reálném životě, ale naopak, cílem je vyvolat 

v příjemcích sdílené a očekávané asociace. Zda se rodina sejde, aby si společně vychutnali 

knedlíčkovou polévku při nedělním obědě, nebo si na zahradě společně namažou na chleba 

jemně nadýchanou pomazánku, to už není důležité. 

 Pokud se žena vyskytuje v roli kamarádky, ať už ve vztahu s vrstevnicí nebo 

ve vztahu matka – dcera, důležitou hodnotou je přátelský vztah. Cílem reklamy je ukázat, že 

daný výrobek vám doporučuje osoba blízká, které můžete věřit. Zde bychom mohli uvést 

reklamu, kdy matka své dceři doporučuje lék proti migréně, nebo kamarádky půjčující si 

tampony. 

 Žačoková (2005) píše, že „některé reklamy přistupují k ženám, jako kdyby byly na 

úrovni zboží, které propagují. V takovém typu sexistické reklamy jsou ženy porovnávány 

s výrobkem nebo jsou stavěny na jeho úroveň“ (str. 45). 

 Obecně také můžeme říci, že ženám v reklamách přináleží spíše pasivnější role, 

zatímco muži bývají těmi aktivními. 

 Reklamy nám podsouvají názor, že žena – chce-li být milována, musí být krásná 

a mladá. Společnost nás učí, že krása je vždy upřednostňována před ošklivým a že krásné 

ženy to mají v životě snazší. Krása se dnes nepojí pouze se vzhledem, ale i s duševním 

zdravím a pocitem pohody. Proto by ženy v reklamě měly být krásné, mladé, štíhlé, 

ve většině případů i bílé. Pokud však tyto kategorie nesplňují, stávají se pro reklamu 

neviditelné. Jako lidské bytosti se rádi díváme na hezké věci. Krásné věci nás přitahují. 

A proto reklama využívá především krásné modelky a modely k tomu, aby v nás vyvolala 

pozitivní pocit, který si spojíme s produktem. 
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 Zobrazení žen v reklamách se ale liší i podle toho, kdy jsou reklamy vysílány. 

Například dopoledne či během dne, kdy mezi diváky převažují lidé v důchodu a ženy s dětmi, 

jsou vysílány reklamy zobrazující ženu vykonávající tradiční domácí práce. V hlavním 

vysílacím čase, kdy je publikum různorodější, převažují reklamy, v nichž je žena 

zobrazována častěji mimo domov a v autoritativnějším postavení. 

 To, že se reklamy zaměřují především na ženu v domácnosti, může vést k tomu, 

že jsou ženy z mnoha aspektů života mimo domov vylučovány. Převažující zobrazování žen 

jako hospodyní může způsobit, že ženy i muži uvěří tomu, že ženy nejsou schopny fungovat 

mimo domov bez doprovodu muže. Takové reklamy v nás mohou vyvolávat dojem, že ženy 

nejsou schopny se samy rozhodovat či vůbec fungovat v jakékoli situaci mimo domov. 

Pasivní role žen v reklamách může značit, že ženy jsou na druhých závislé. Podobně ale 

zobrazování mužů mimo domov může vyvolat přesvědčení, že muži nejsou rovnocennými 

partnery ve výchově dětí, udržování domácnosti a jiných aktivitách (Sheehan 2014).  

 

2.3.6  Muži v reklamě 

 Mužům je na rozdíl od žen připisováno mnohem širší spektrum aktivit. Většina 

aktivit, při nichž jsou zobrazováni muži, probíhá mimo domov, ve volném prostoru 

a v přírodě. Muži jsou často zobrazováni při sportu, při jízdě autem, s přáteli v přírodě 

či v hospodě. V reklamách se také objevuje „muž – kutil“. Zde je zdůrazněna mužská fyzická 

zručnost a technický talent. 

 Pokud jde o prezentování těl, zatímco u žen je zdůrazňována štíhlost a mladistvý 

vzhled, u mužů je záměrem předvést vypracovaná těla signifikující fyzickou sílu a zdatnost 

(Možíšová 2013). 

 

 Jak jsem již zmínila, u žen zobrazovaných v reklamách hraje velkou roli věk. Ideální 

žena by měla mít mladiství vzhled, a proto se v reklamách objevují ženy velmi mladé, 

především v reklamách zaměřených na kosmetické produkty. U mužů není věk tolik 

podstatný. Hlavní je jejich „mužnost“ a sex-appeal. Muži s přibývajícím věkem získávají 

vyšší společenský status a u žen jsou stále žádaní. Zářným příkladem může být George 
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Clooney v reklamě na Nespresso3. U žen je naproti tomu věk velmi důležitý a mnoho autorů 

používá ve spojení s ženami v reklamě výraz „symbolická předčasná smrt“. Pod tímto 

pojmem se skrývá fakt, že ženy se  v médiích přestávají objevovat o deset let dříve, než muži 

(Renzetti, Curran 2003, Mesochoritisová 2011). 

 

2.3.7  Sexismus v reklamách 

 V poslední době je sexismus v reklamě velmi ožehavým tématem. Ale co je vlastně 

sexismus a kdy můžeme reklamu považovat za sexistickou? 

 „Pojem sexismus (z angl. sex = pohlaví) označuje nerovné zacházení na základě 

pohlaví, kdy jsou lidé posuzováni podle představ o „přirozeném“ chování mužů a žen 

bez ohledu na své individuální vlastnosti či schopnosti. Sexismus funguje na podobném 

principu jako ostatní druhy diskriminace (např. rasismus), tzn., stojí na představách 

o chování  či vlastnostech určité skupiny, která je definována společným znakem (v tomto 

případě pohlavím) a tyto předsudky jsou vztahovány na všechny příslušníky dané skupiny, 

bez ohledu na jejich individuální osobnost. Sexistické projevy vycházejí z přesvědčení 

o vlastnostech či schopnostech příslušníků dané skupiny nebo jejich náležitých rolích 

či postavení, které mají zaujímat a odrážejí se v postojích, chování nebo nerovném přístupu 

k mužům a ženám“ (Možíšová 2003, s. 9) 

 Sexismus tedy úzce souvisí se stereotypním zobrazováním žen a mužů. Avšak 

ne všechny reklamy, v nichž jsou muži a ženy zobrazováni v typicky mužských a ženských 

rolích, můžeme považovat za sexistické. Abychom mohli určit, zda je reklama sexistická, 

musíme pečlivě projít všechny náležitosti dané reklamy. Musíme zvlášť posoudit její 

vizuální a jazykovou stránku a nakonec její celkový kontext. 

 Podle Možíšové (2003) sexistická reklamní prezentace „zahrnuje takové zobrazování, 

které ponižuje, zesměšňuje či znevažuje ženy a muže – především prostřednictvím užívání 

stereotypních obrazů a sexuální objektifikace“ (s. 11). 

 Reklamy obsahují takové obrazy genderu, o kterých se reklamní průmysl domnívá, 

že se dobře prodávají. V reklamním průmyslu stále převládá heslo, že sexismus prodává.  

                                                 
3 Reklamu na Nesspresso lze zhlédnout zde: http://www.tvspoty.cz/nespresso-george-clooney-si-dava-

kavu/ 

http://www.tvspoty.cz/nespresso-george-clooney-si-dava-kavu/
http://www.tvspoty.cz/nespresso-george-clooney-si-dava-kavu/
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Proto například v reklamách zaměřených na muže bývají často zobrazeny krásné mladé ženy. 

Spotřebitelům reklama sděluje, že když si koupí dotyčný výrobek, dostanou k němu i tu ženu, 

naopak spotřebitelkám se sděluje, aby si koupily výrobek, který jim pomůže se tou svůdnou 

mladou ženou stát (Renzetti, Curran 2003, s. 199). 

 Jak bude žena v reklamě zobrazena, závisí především na pohlaví příjemců 

reklamního sdělení. V reklamách určených ženám vystupují ženy jako supermámy, šikovné 

hospodyňky či okouzlující femme fatale, zatímco v reklamách zacílených na mužské 

publikum vystupují ženy jako sexuální objekt nebo doplňek k nabízenému zboží. 

 Jen málokdy je žena ve vztahu k propagovanému výrobku aktivní. Častěji plní funkci 

„poutače pozornosti“ či doplňku zboží. Žena zobrazená v reklamě s daným produktem 

nemusí nijak souviset, její přítomnost má nabízený produkt pouze zkrášlit a učinit jej 

atraktivnějším. Příkladem může být reklama na pohovku, na níž sedí velmi spoře oděná 

atraktivní žena, nebo na krb, o něž se žena opírá. Tyto produkty s ženským tělem nijak 

nesouvisí a žena je zde zobrazena v čistě sexualizované funkci k upoutání pozornosti. Jako 

jiný příklad můžeme uvést reklamu na nářadí, na níž jsou zobrazeny pouze ženské nohy na 

vysokých podpatcích a nápis „dejte jí šanci vyřádit se“ (Obrázek 1)4.  

                                                 
4 Mnoho další sexistických reklam je možné vidět zde: http://www.prasatecko.cz 

http://www.prasatecko.cz/
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 Nebo reklamu na notebook s otočným displayem, nad nímž je zobrazena žena 

sehnutá žena s velmi krátkou sukýnkou. Tuto reklamu doprovází nápis „ Zvládne v práci 

všechny polohy!“(Obrázek 2). 

Obrázek 1
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 V současnosti najdeme na trhu nespočet zboží a služeb. Aby inzerenti zaujali 

pozornost příjemce právě jejich reklamou, často k tomu využívají nahotu. Nejedna značka 

šperků vsadila ve svojí kampani na nahotu žen. Na billboardech se objevily nahé ženy 

oblečené jen do propagovaných šperků (Obrázek 3). 

 

Obrázek 2

 

Obrázek 3
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S nahotou se také často setkáváme v reklamách na džíny nebo parfémy ale také v méně 

obvyklých reklamách například na minerální vodu. 

 Ženy bývají často zobrazovány v podřízeném postavení, jako majetek muže či jeho 

kořist a mnohé z nich vyvolávají asociaci s násilím. Z reklam, kde je zobrazena sexuální 

dostupnost žen, vyplývá, že o své sexualitě nerozhoduje žena, ale je to někdo jiný. Jako 

příklad reklamy, kde je žena zobrazena jako majetek muže a ztotožněna s půjčkou, mohu 

uvést reklamu komerční banky. Hlavní postavou je milionář, který svému novému sluhovi 

sděluje „že si ji vzal kvůli tomuto domu a teď už na ni nestačí“. Po jeho boku stojí krásná 

mladá žena. Diváka napoprvé napadne, že milionář mluví o ženě, on má ale na mysli „půjčku 

od komerčky“5. 

 Kdy tedy můžeme považovat reklamu za sexistickou? Bosá (2003 a) shrnuje 

přítomnost sexismu v reklamě v několika bodech. „Reklama je sexistická když: 1. obrázky 

a texty urážejí ženy a představují je ponižujícím způsobem. K tomu patří i dvojsmyslné 

obrazové a slovní hříčky; 2. jsou ženy porovnávané se zbožím, nebo jsou stavěné na jeho 

úroveň. Obrázky i texty vytvářejí dojem, že ženy se, podobně jako výrobky, dají koupit; 

3. zobrazované ženy nebo způsob jejich zobrazení nemají s nabízeným výrobkem žádnou 

souvislost. Ženy (nebo části jejich těl) jsou použité pouze jako poutač nebo dekorace; 4. jsou 

ženy na obrázcích nebo v textu redukované na určité role (např. svůdkyně, luxusní dáma) 

nebo vlastnosti (např. hloupá, poslušná, pasivní); 5. obrázky nebo texty zobrazují ženy a 

muže (nebo děti) ve stereotypních genderových rolích (např. lékař, sestřička místo lékařky 

a ošetřovatele); 6. se podprahově odevzdává poselství, že ženy jsou majetkem či kořistí muže, 

nebo se vyvolává asociace s násilím; 7. se zpeněžuje ženská sexualita a signalizuje sexuální 

dostupnost žen; 8. jsou prostřednictvím obrázků nebo textů propagované extrémní normy 

krásy nebo štíhlosti; 9. jsou texty napsané výlučně v mužském rodě, ačkoli se vztahují i na 

ženy“ (str. 128). 

 Možíšová (2013) v příručce Jak na sexistickou reklamu uvádí tři znaky sexistické 

prezentace reklam: 1. Prezentace snižující důstojnost na základě pohlaví. Sem řadíme 

zesměšňování, ponižování či redukci žen nebo mužů na stereotypní činnosti či vlastnosti 

s negativní konotací (např. stereotyp nízké inteligence žen nebo stereotyp neschopného 

muže, který si neumí poradit v domácnosti). 2. Prezentace snižující lidskou důstojnost na 

                                                 
5 Reklamu Komerční banky je možno zhlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=tyc0gXXuKcU 

https://www.youtube.com/watch?v=tyc0gXXuKcU
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základě objektifikace lidského těla. Tento bod zahrnuje využívání těl (nebo částí těl – 

fragmentace) k upoutání pozornosti, často v sexualizovaném významu a bez souvislosti 

s propagovaným produktem; dehumanizace člověka (prezentace lidských bytostí jako 

objektů). 3. Prezentace vyzývající ke genderově motivovanému násilí. Do tohoto bodu patří 

propagace, trivializace či glorifikace násilí ve všech jeho formách – fyzické násilí, agresivita, 

kriminální jednání či pronásledování, týrání, ponižování, znásilnění nebo hrubé zacházení; 

přistupování k ženám (či mužům) jako k méněcennému objektu, ponižujícím či ubližujícím 

způsobem. 

 Mesochoritisová (2011) uvádí, že podle mnohých analytiků a analytiček od roku 

1970 v reklamách značně vzrostlo sexuální vykořisťování žen. „V mnohých reklamách mají 

ženy pouze dekorativní úlohu: s nabízeným produktem nemají nic společného, jsou použité 

jen jako dekorace (reklamy na auta, piva, masné výrobky…), nebo jsou s výrobkem 

porovnávané, či jsou dokonce stavěné na jeho úroveň, což vyvolává dojem, že ženy si stejně 

jako výrobek můžeme koupit, konzumovat, používat“ (s. 417). 

 

2.3.8  Objektifikace 

 „Objektifikací se rozumí záměna člověka jako subjektu za objekt. V rámci 

sexistického chování jde zejména o proměňování žen v objekty pro pohled, především pak 

v médiích a reklamě. Stírá se tak jejich individualita, ženy se stávají objektem touhy a slasti 

či násilí. S objektifikací souvisí komodifikace žen, tedy jejich zpředmětňování a proměna ve 

zboží“ (Slovníček pojmů 2013, s. 52). 

 V reklamách bývají často zobrazovány jednotlivé části ženského těla – zejména prsa, 

stehna a setkat se můžeme i s pouhým tělem bez tváře (viz. Obrázek 1). Tvůrci reklam tedy 

přistupují k ženskému tělu jako ke skládance, kterou můžeme klidně rozebrat a vybrat jen 

části, které se nám právě hodí. Žena není vyobrazena jako celistvá individualita. K vyvolání 

kýženého efektu - erotizaci nabízeného výrobku - stačí pouze určité části ženského těla 

(Žačoková 2005, s. 47). 

 Ženské tělo se v reklamě často objevuje nahé a reklama jej doplňuje dvojsmyslnými 

narážkami. Tyto narážky sice po významové stránce mohou mít jistou souvislost s 

nabízeným produktem, na první pohled to ale vypadá, že reklama spíše než produkt nabízí 

ženu. Takový způsob zobrazování ženy v reklamě vyvolává sexuální stimuly a dojem, že 
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ženy jsou snadno k mání a že chtějí být na prodej (Debrecéniová 2005, s. 81). 

 

2.3.9  Využití gender marketingu ve spotřebním chování mužů a žen  

 Protože cílem marketingu je udělat dobrou reklamu danému produktu a pomocí této 

reklamy výrobek prodat, musí se v reklamě zaměřit na cílové příjemce. Spotřebitelé jsou 

muži a ženy a tato dvě pohlaví se ve spotřebitelském chování velmi liší. Proto se také 

na studium spotřebitelského chování dnes klade velký důraz. Spotřebitelským chováním 

mužů a žen se dnes zabývá samostatné odvětví marketingu – gender marketing (Zamazalová 

2008). 

 O stereotypní ženě bychom mohli říci, že nakupování miluje. Nakupování 

v nákupních centrech považuje za příjemnou volnočasovou aktivitu a dokáže zde strávit 

několik hodin, ne-li celý den. Stereotypní muž má naopak z nakupování hrůzu 

a do nákupního centra nejde, pokud něco vyloženě nepotřebuje. Žena si nákup pečlivě 

promýšlí, porovnává alternativní nabídky a srovnává ceny. Než si něco koupí, vše několikrát 

zváží. Proto mají obchodníci raději mužské zákazníky. Muži nehledí na ceny. Nakupování 

je nebaví a chtějí mít celou tuhle záležitost co nejrychleji za sebou. O  svých nákupech příliš 

nepřemýšlejí, a pokud daný produkt potřebují, prostě jej vezmou a rovnou s ním odcházejí 

ke kase. Jediným problémem je, že muži neradi nakupují a tak je těžší je do obchodu přilákat. 

Existují ale muži, kteří, pokud mluvíme o spotřebním chování, jednají spíše femininně a 

naopak ženy, které se chovají spíše maskulinně a nakupování nesnáší.  

 Zamazalová (2008) definuje spotřební chování jako „chování lidí – konečných 

spotřebitelů, jež se vztahuje k získávání, užívání a odkládání spotřebních výrobků – 

produktů“ (s. 15). Spotřební chování člověka je předurčeno jeho začleněním ve společnosti, 

jeho konáním a chováním obecně.  

 Rozdílné preference mužů a žen jako finálních spotřebitelů jsou základem 

pro utváření diferencovaného marketingového přístupu. Důležité je pro marketingové 

agentury pochopení stereotypního chování a uvažování žen a mužů. Marketingové agentury 

se tedy zabývají zvyky spojenými s produktem, které jsou pro spotřebitele typické. Okruhy 

výrobků jsou rozděleny na typicky mužské a typicky ženské. K „mužským 

záležitostem“ můžeme přiřadit např. automobil, počítače, kutilství a hobby, sport pro ženy 
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je typické např. pití kávy, zahradničení, květinářství, domácí mazlíčci, vybavení domácnosti 

a bytové doplňky.  

 Dále je nezbytné sledovat vztah spotřebitelů k reklamě a okruh témat, která muži 

a ženy sledují v médiích. 

 Zamazalová (2008) kromě uvedené obecné charakterizace gender marketingu 

shrnuje výsledky analýz provedených na Katedře marketingu Fakulty podnikohospodářské 

na Vysoké škole ekonomické v Praze, které dle ní ukazují na jisté pozitivní směřování 

reklam užívajících genderové stereotypy. „V oblasti užívání produktů můžeme sledovat 

spíše sbližování rodových rolí, ty se následně promítají i do obsahu reklamních sdělení. Zdá 

se, že využívání mužů a žen v reklamních sděleních respektuje postoje společnosti 

k zobrazování mužů a žen, a žen v reklamě v podřazeném postavení ubývá. Na druhou stranu 

zobrazování ženy v tradičním postavení nevyvolává ve většině případů odmítavé reakce“ (s. 

20). 
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3  EMPIRICKÁ ČÁST 

 V této části práce se budu prakticky zabývat problematikou genderově stereotypního 

zobrazování žen v reklamě z genderové perspektivy. Mým cílem bude zjistit, jak současné 

mladé ženy vnímají genderově stereotypní zobrazení žen v reklamách, jak chápou a rozlišují 

jednotlivé genderové stereotypní role a zda se se zobrazovanými ženskými rolemi 

identifikují. Pro tento účel jsem vybrala tři televizní reklamy, vysílané na českých 

televizních stanicích. Ve vybraných reklamách se objevují ženy v genderově stereotypním 

zobrazení. Tyto reklamy jsem prezentovalasvým respondentkám a zároveň jsem s nimi 

povedla nad těmito reklamami skupinový rozhovor. K výzkumu jsem si vybrala kvalitativní 

výzkumnou metodu a jako metodu dotazování jsem zvolila skupinové rozhovory. 

 

3.1  Metodologie 

  Ve svém kvalitativním výzkumu sleduji, jak respondentky reagují na přítomnost 

genderově stereotypních rolí v televizních reklamách. Zajímá mě především genderově 

stereotypní zobrazení žen v reklamách, a co si o genderově stereotypních rolích myslí 

samotné ženy.  Snažím se zjistit, zda se ženy se stereotypním zobrazením žen v reklamě 

ztotožňují a jestli podle nich odpovídá realitě. V některých reklamách se také objevují prvky 

sexismu. I zde sleduji, jak na tuto skutečnost mé respondentky reagují a jak ji vnímají. 

 Jako metodu pro získávání dat používám skupinové rozhovory, taktéž známé pod 

pojmem focus group neboli ohniskové skupiny. Výhodou tohoto typu rozhovoru, na rozdíl 

od běžného rozhovoru, je získání kvalitních informací od skupiny lidí v krátkém čase, nikoli 

pouze od jedné osoby. Hendl (2005) navíc uvádí, že při dobře vedené skupinové diskusi se 

uvolňují psychické zábrany, diskutující se cítí uvolněněji a snadněji tak uvolňují své postoje 

a způsoby jednání, myšlení a pocity. Skupinová diskuse je proto podle něj vhodná pro 

odhalení obsahů veřejného mínění a kolektivních postojů (s. 182). 

 Skupinové interview (diskusi) vede moderátor. Interview se provádí s více lidmi 

naráz. Skupinovou diskusi jsem prováděla dvakrát, pokaždé se třemi účastnicemi. Podle 

Hendla (2005) mají účastnice rozhovoru reflektovat otázku, kterou jim položí tazatelka. 

Slyší odpovědi ostatních, reagují na ně a doplňují své odpovědi. Není nutné dosáhnout 

ve skupině souhlasu, ale ani rozporů. Skupinová dynamika přispívá k zaměření 
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na nejdůležitější témata, což je další výhodou této metody. Dle Hendla (2005) je dobré 

dodržovat ověřený postup, který je následující:  1. Nejdříve vysvětlí moderátorka postup 

a zdůrazní zúčastněným, že je potřeba, aby se skupinového rozhovoru aktivně účastnili 

všichni členové nebo členky. 2. V případě, že se nejedná o homogenní skupinu, 

či se účastníci a účastnice navzájem neznají, následuje krátké představení všech členů 

a členek. (Zde se pro zahřátí a uvolnění atmosféry doporučuje použít „hru“.) 3. V další fázi 

moderátorka prezentuje základní podnět (v našem případě to byla prezentace videí reklam). 

4. Následují podnětové argumenty. 5. Na závěr by se měla uskutečnit metadiskuse, tedy 

rozhovor o diskusi, při níž se moderátorka zúčastněných ptá, zda by mohli formulovat 

své postoje a pocity při interview. Za použití informovaného souhlasu se celá diskuse 

nahrává na diktafon. Moderátorka si dále značí, která z účastnic v danou chvíli mluvila, 

pozoruje dynamiku skupiny, všímá si nápadných gest, mimiky účastnic a dělá si pečlivé 

poznámky. 

 

3.2  Výběr vzorku 

 Vzorek výzkumu tvořilo šest žen. Všechny ženy se pohybovaly ve věkovém rozmezí 

od jednadvaceti do šestadvaceti let. Všechny účastnice ve věku 21, 22, 23, 23, 25, 26 let byly 

studentkami vysoké školy, konkrétně studia obecného lékařství na 2. lékařské fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze, studia humanitních věd na Fakultě humanitních studií 

Univerzity Karlovy v Praze, studia biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze a studia práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Některé již měly 

vysokoškolské vzdělání ukončené. Záměrně jsem vybrala respondentky z řad svých 

vrstevnic, protože se domnívám, že tato generace je masovými médii velmi ovlivňována. 

S reklamami se setkáváme již od útlého dětství a provází nás neustále. V současné době naše 

názory a představy o světě formují i sociální sítě a internet. Mladé ženy tak přicházejí 

mnohem častěji do kontaktu s reklamami na sociálních sítích, internetu a reklamami 

v ženských časopisech, než tomu je u generace starší. Ze strany společnosti je na ně vyvíjen 

velmi silný tlak mýtu krásy a genderových stereotypů. 
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3.3  Výzkumné otázky 

Pro svůj výzkum jsem stanovila následující výzkumné otázky. 

 1.  Jaké genderově stereotypní role respondentky identifikují v reklamě? 

 2.  Jak respondentky subjektivně vnímají genderové stereotypy v reklamě? 

 3.  Identifikují se respondentky se zobrazením žen v reklamě? 

3.4  Výzkumný soubor – výběr reklam 

 Mým cílem bylo vybrat reklamy, ve kterých se objevuje genderově stereotypní 

zobrazení žen. Snažila jsem se vybrat nejaktuálnější reklamy vysílané na českých televizních 

stanicích a zároveň objevující se na internetu. Vybrala jsem tedy několik, reklam 

zobrazujících ženu ve stereotypní roli, které se dle mého názoru opakovaly nejčastěji. 

V průběhu roku 2015 a 2016 jsem zaznamenala časté opakování reklam na Kinder Bueno a 

Magnum, kde se žena objevovala v roli svůdkyně, reklamy na Savo a Vitanu, kde se žena 

objevila v typické roli hospodyňky a reklamu na Vicks, kde je žena zobrazena v roli 

maminky.  Po důkladném zvážení jsem vybrala reklamy, které spadaly do mých kategorií 

genderově stereotypního zobrazení ženy. Tyto kategorie jsem vybrala na  základě textu 

Vojtěchovské (2008). Ta rozlišuje stereotypní zobrazování žen na čtyři kategorie: 1. 

„hospodyně“, 2. „svůdkyně a objekt sexuální touhy“, 3. „ochránkyně rodinného štěstí“, 4. 

žena v roli „kamarádky“. Ke druhé kategorii, kde vystupuje žena jako svůdkyně a objekt 

sexuální touhy jsem přiřadila reklamu na Kinder Bueno (na českých stanicích vysílanou od 

února roku 2016).  Ke kategorii čtvrté, kde se objevuje žena v roli kamarádky, jsem přiřadila 

reklamu na Always (reklamy této značky se vysílají již několik let v různých verzích, já jsem 

vybrala verzi z roku 2013).  První a třetí kategorii – ženu hospodyni a ženu jako ochránkyni 

rodinného štěstí jsem sloučila do jedné role „maminky“, která se objevuje v reklamě na 

Vicks (na českých stanicích se objevila na podzim roku 2015).  

 

3.5  Vedení skupinových rozhovorů 

 Jak jsem již zmínila v metodologii, jako metodu sběru dat jsem zvolila skupinové 
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rozhovory. Skupiny byly dvě, každou tvořily tři ženy ve věku jednadvacet až šestadvacet let. 

Rozhovory proběhly v průběhu měsíce května roku 2016. Rozhovory byly zaznamenány na 

diktafon. Účastnice byly rámcově seznámeny s přibližným tématem mé práce a informovány 

o tom, že rozhovor budu zaznamenávat na diktafon a že všechna takto získaná data budou 

anonymizována. Všechny mé účastnice skupinového rozhovoru svůj souhlas potvrdily 

podpisem předem připraveného informovaného souhlasu. 

 Snažila jsem se o to, aby se účastnice během rozhovoru cítily příjemně a uvolněně. 

Rozhovor probíhal v pokoji jedné z kolejí Univerzity Karlovy. Některé účastnice se již mezi 

sebou znaly, jiné ne. Na začátku každého rozhovoru jsem nejdříve představila sebe a svůj 

výzkum a poté jsem vyhradila prostor na vzájemné seznámení členek dané rozhovorové 

skupiny.  

 Účastnice jsem seznámila s postupem výzkumu a poté jsem přešla k prezentování 

vybraných reklam. Reklamy jsem pouštěla postupně, v obou skupinách ve stejném pořadí. 

Nejdříve jsem promítla reklamu na Vicks, následovala reklama na Kinder Bueno a závěr 

trvořila reklama na Always. Každou reklamu jsem pustila účastnicím dvakrát, 

aby si nejdříve udělaly obecný dojem a poté se mohly zaměřit na detaily a na to co je zaujalo. 

Po každé reklamě následoval prostor na skupinovou diskusi, která byla vedena mými předem 

připravenými otázkami. 

 Pro vedení diskuze jsem si připravila polostrukturovanou formu otázek: 

1. Jak na vás tato reklama působila? 

 - Čím vás reklama zaujala? 

2. Nyní se zaměříme na ženu v reklamě: 

- Jak je zde žena zobrazena? 

- Co to vypovídá o jejím postavení? 

3. Jak na vás daná reklama působí jako na ženu? 

 - Našly jste v reklamě něco, s čím byste se identifikovaly? 

4. Myslíte si, že tato reklama odráží realitu? 

Diskusi jsem začínala vždy obecnou otázkou, která měla uvolnit atmosféru. Postupně 

se otázky stávaly konkrétnějšími. Na závěr diskuse jsem účastnicím položila shrnující otázku: 

Jaká kritéria by podle vás měla splňovat žena, aby se mohla objevit v reklamě?  
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Po skončení rozhovoru jsem všem mladým ženám poděkovala za účast a rozdala jim 

malou pozornost. 

3.6  Analýza dat 

 Data získaná ze skupinových rozhovorů jsem následně přepsala doslovnou 

transkripcí. Dále jsem pro zpracování dat použila obsahovou analýzu, pro kterou jsem 

využila otevřené a axiální kódování. „Obsahová analýza se používá k vyhodnocování obsahu 

komunikace obecně. Prostřednictvím obsahové analýzy se nehodnotí jenom produkty, které 

byly vytvořeny za jiným, než výzkumným účelem, ale obsahová analýza slouží také jako 

technika vyhodnocování otevřených (kvalitativních) otázek v různých typech dotazovaní – 

zejména z psychologických explorací a skupinových rozhovorů. V obsahové analýze jde v 

zásadě o prozkoumání obsahu prostřednictvím vytvořené soustavy kategorií, ve kterých je 

zjednodušeně vyjádřen předmět obsahové analýzy a určené jednotky měření“ (Surynek, 

Komárková, Kašparová 2001, s. 132). 

 Strauss a Corbinová (1999) o kódování neboli analýze říkají že „představuje operace, 

pomocí nichž jsou údaje rozebrány, koceptualizovány a opět složeny novými způsoby. Je to 

ústřední proces tvorby teorie z údajů“ (s. 39). Během otevřeného kódování jsou údaje 

rozebrány na samostatné části a pečlivě prostudovány. Prvním krokem analýzy je 

označování jevů. Pečlivě si projdeme přepis rozhovorů a rozebereme jej na jednotlivé 

odstavce nebo věty. Poté postupujeme po větách nebo odstavcích a pojmenováváme hlavní 

myšlenku vyjádřenou v dané větě nebo odstavci. Postupně projdeme celý text a porovnáme 

případ s případem. Jevům, jež jsou si navzájem podobné, můžeme přiřadit stejná jména. 

Abychom počet pojmů zredukovali, protože při výzkumu jich můžeme získat velké množství, 

je třeba, abychom podobné pojmy seskupili do kategorií. Tento proces nazýváme 

kategorizací. Jevu, který reprezentuje určitá kategorie, přidělíme pojmové označení. Toto 

označení by mělo být abstraktnější, než jména pojmů uskupených v této kategorii. Po 

otevřeném kódování následuje axiální kódování.  

 Axiální kódování popisují Strauss a Corbinová (1999) jako „soubor postupů, pomocí 

nichž jsou údaje po otevřeném kódování znovu uspořádány novým způsobem, 

prostřednictvím vytváření spojení mezi kategoriemi“ (s. 70). Po otevřeném kódování se nám 

podaří získat kategorie utvořené z podobných opakujících se jevů a pomocí následného 

procesu axiálního kódování získáme spojováním a vytvářením vztahů mezi kategoriemi a 
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subkategoriemi několik hlavních kategorií. V axiálním kódování se soustředíme na bližší 

určení kategorie (jevu) pomocí podmínek, které jej zapříčiňují. Těmito podmínkami mají 

Strauss a Corbinová (1999) na mysli kontext, v němž se kategorie vyskytuje, strategii 

interakce, které ji ovládají a následky těchto strategií (s. 71). Je obvyklé, že během analýzy 

často přecházíme od jednoho typu kódování ke druhému. 

 

3.7  Vlastní analýza reklam 

3.7.1  Reklama na Vicks6  

 Scéna 1: Mladá žena (matka) v košili vchází do pokoje, v rukou drží složky s papíry. 

V místnosti za ní zvoní telefon. Žena kašle a utírá si nos do papírového kapesníku a říká: 

„Moniko, není mi dobře. Jsem nachlazená. Musím si vzít volno. Snad to tu zvládneš.“ 

 Scéna 2: Malá holčička v šatičkách, s růžovým pláštěm a fialovou mašlí ve vlasech 

si hraje v dětském pokoji na vílu a mává kouzelnou hůlkou. Když se otevřou dveře a vchází 

matka, holčička zůstane v oněmění stát a kouzelná hůlka jí vypadne z ruky. 

 Slogan (mužský hlas): Maminky si nemohou vzít volno. Maminky si berou Vicks 

SymptoMed Complete. Horečka, bolest hlavy, krku, svalů, kloubů, rýma a kašel. Šest 

příznaků chřipky a nachlazení. Ha? Kde jsou? Vyzkoušejte novinku – horký nápoje Vicks 

SymptoMed CLASSIC. Velké balení – čtrnáct sáčků za výhodnou cenu. 

 V této reklamě se objevuje stereotypní zobrazení ženy v roli matky. Žena, 

„maminka“ je zde vyobrazena jako milující, pečující rodič, který se svému dítěti věnuje 

po  celý den. První scéna, kdy žena v kostýmku vchází do dětského pokoje z kanceláře, nám 

má symbolizovat, že žena „jako matka“ se nezastaví a pracuje neustále. Péče o děti 

a domácnost je prací po čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu. Zároveň 

onu „kancelář“ můžeme chápat jako fakt, že domácí práce a péče o rodinu jsou považovány 

za naprosto samozřejmé, ačkoli je tato neplacená práce stejně náročná, jako ta placená. 

Navíc můžeme předpokládat, že žena po mateřské dovolené nastoupí do zaměstnání, aby 

                                                 

6  Reklamu na Vicks je možné zhlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=VpAnbQHAFdA. 

Jednotlivé záběry zobrazující zásadní scény z reklamy jsou součástí Přílohy 1. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VpAnbQHAFdA
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rodinu sama uživila či přispěla do rodinného rozpočtu.  Když přijde z práce domů, čeká ji 

ještě další „směna“, za kterou ale zaplaceno nedostane. V reklamě se setkáváme s 

nepřítomností muže, což si můžeme vyložit tak, že veškerá péče o rodinu a domov je pouze 

na ženiných bedrech. Muž, pokud je v rodině přítomen, ji pouze finančně zajišťuje a 

poskytuje pocit bezpečí a ochranu. Žena je tím, kdo udržuje teplo rodinného krbu. Žena - 

maminka si zkrátka, jak tvrdí slogan, nemůže vzít volno, protože tu práci doma za ní nikdo 

neudělá. Musí si vzít Vicks, aby se rychle zbavila příznaků nemoci a mohla dál na sto procent 

pečovat o ostatní členy domácnosti.  

 Nelze jednoznačně určit, na jaké publikum je reklama cílena, spíše se přikláním 

k názoru, že reklama má oslovit ženy – matky, které se potýkají se stejným problémem jako 

ústřední postava této reklamy. 

  

3.7.2  Reklama na Kinder Bueno7  

 Scéna 1: Krásná mladá žena oděná do bílé košile sedí ve vlaku. Rozbaluje Kinder 

Bueno a kouše do čokoládové tyčinky. Kamera zabírá její ústa. Scéna se přenáší do jiného 

vagonu. Žena otevírá dveře na konci vagonu a ocitá se v Orient Expressu. 

 Scéna 2: Žena má nyní na sobě vzorovaný tmavě hnědý kostýmek. Prochází vagonem 

Orient Expressu, který je taktéž sladěn do odstínů hnědé barvy a v divákovi evokuje 

čokoládu. Žena je v úžasu. Vyskakuje na jedno sedadlo, strhává závěs z okna a mává s ním 

nad hlavou. Záběr se přenáší na oplatku zalévající se čokoládou. Žena smyslně přejíždí rukou 

po korálkovém závěse, točí se kolem něj a směje se. Záběr ukazuje stříkající kapky čokolády. 

Žena strhává korálkový závěs. Záběr na oplatku obalenou v čokoládě postříkanou třemi 

proužky tmavší čokolády. Žena v kostýmku leží na pohovce a vlní se, natahuje ruce. Kamera 

zabírá obličej ženy za korálkovým závěsem a její tajemný pohled někam do neznáma. Žena 

kráčí po vysokém hnědém koberci na konec vagonu, který je zalitý světlem. Otevírá dveře 

do dalšího vagonu. 

 Scéna 3: Nyní se žena ocitá ve vagonu s dlouhými bílými závěsy. Její kostýmek 

                                                 

7 Reklamu na Kinder Bueno je možné zhlédnout zde: http://www.tvspoty.cz/kinder-bueno-podlehni-

pokuseni-ve-vlaku/. Jednotlivé záběry zobrazující zásadní scény z reklamy jsou součástí Přílohy 2. 

 

http://www.tvspoty.cz/kinder-bueno-podlehni-pokuseni-ve-vlaku/
http://www.tvspoty.cz/kinder-bueno-podlehni-pokuseni-ve-vlaku/


44 

 

se proměnil v dlouhé bílé rozevláté šaty. Vagon je ozdoben kyticemi z bílého peří a bílými 

pohovkami. Záběr ukazuje ženinu tvář schovanou za chvějícím se peřím. Žena stojí u okna, 

její šaty i peří všude okolo vlají ve větru. Žena si s nataženýma rukama lehá na pohovku 

s bílým přehozem. Nyní sedí u okna na kraji pohovky a pozoruje projíždějící vlak 

na protějším mostě. Sledovaný vlak se proměňuje v oplatku Kinder Bueno. Oplatka 

se rozlamuje a z ní vytéká mléčný krém, který symbolizoval bílý vagon. Žena stojí za bílým 

průsvitným závěsem a dotýká se jej. Další záběr ukazuje ženu sedící na zemi. Zezadu se k 

ní blíží tmavá silueta muže. Muž se k ní sklání a ona k němu natáčí hlavu.   Kamera se točí. 

Žena se vznáší ve vzduchu. Do úst si vkládá kousek čokoládové tyčinky. Má zavřené oči a 

usmívá se. 

 Scéna 4: Poslední scéna vrací děj do reality. Žena sedí opět v původním vlaku. 

Otevírá oči a rozhlíží se kolem sebe. V uličce naproti sedí pohledný mladý muž. 

 Slogan (mužský hlas) : Kinder Bueno – podlehni pokušení. 

 Tato reklama je charakteristická přítomností svůdné pohledné mladé ženy, která 

dotváří image výrobku – tyčinky Kinder Bueno. Ačkoli žena s propagovaným výrobkem 

nemá nic společného, její přítomnost zde hraje klíčovou roli. Její hlavní úlohou je vzbudit v 

příjemcích reklamy touhu a chuť na propagovaný výrobek. Tvůrci reklamy sází na to, že už 

samotná přítomnost atraktivní ženy spojené s roztékající se čokoládou vzbudí v příjemcích 

touhu a navodí jisté vzrušení. Navíc se zde objevují detailní záběry na různé části ženského 

těla – obličej, ústa, ruce a zpomalený záběr divákům ukazuje ženu ve svůdných sexy pózách 

(žena ležící a svíjející se na pohovce s nataženýma rukama i nohama). Kamera detailně 

zabírá moment, kdy si žena vkládá kousek čokoládové tyčinky do úst a slastně zavírá oči, 

což může symbolizovat téměř sexuální prožitek. Chytré je spojení ženy s čokoládovou 

tyčinkou skrze výběr ženina oblečení a zařízení interiéru, který má symbolizovat jednotlivé 

ingredience propagované sladkosti. Záběry na stékající krémovou náplň, tříštění oplatky a 

stříkající kapky čokolády už jsou jen drobnou tečkou na cestě k vyvolání skoro 

orgasmického prožitku z čokolády. Na konci reklamy se objeví muž, což utvrzuje diváky v 

tom, že žena pomocí sladkosti muže svádí. Tvůrci reklamy také sází na atraktivní prostředí, 

což je v případě této reklamy interiér vlaku Orient Express, atraktivní vzhled a nízký věk 

herečky, v neposlední řadě hraje důležitou roli i výběr oblečení, který atraktivitu ženy ještě 

umocní. Reklamy na Kinder Bueno jsou také známé především velmi podmanivou hudbou, 
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kterou si divák snadno zapamatuje, a když ji znovu uslyší, ihned se mu vybaví ona reklama. 

Ze sloganu: „Kinder Bueno – podlehni pokušení“ či sloganu ze starší reklamy na tentýž 

produkt: „Kinder Bueno – Prožitek smyslů“ je zcela zřejmé, co je cílem této reklamy. 

 Díky přítomnosti svůdné ženy je reklama zacílena spíše na mužské publikum, avšak 

touhu dokáže vyvolat i mezi ženami. 

 

3.7.3  Reklama na Always8  

 Scéna 1: Čtyři kamarádky kráčí po bílém koberci v prostorách univerzity. Zpívají 

písničku: „Život je pódium, sebejistě jdem! Život je pódium a my na něm.“ Poslední 

z kamarádek oblečená do bílých kalhot se zastavuje na před bílým kobercem a říká: „V tyto 

dny mě ale trápí pocit mé pokožky.“ Otáčí se a odchází pryč. 

 Scéna 2: Kamarádky jsou spolu na dámských toaletách, jedna drží v ruce krabičku 

vložek Always Ultra a tři kamarádky směrem ke kamarádce v bílých kalhotách zpívají: „Tak 

zkus Always. Nová vrstva horní, nový povrch všechno vsákne raz dva do ní!“ (Ženský hlas): 

„Drží tak lehce.“ Pokračuje píseň zpívaná dívkami. „Pocit je to fajn!“ 

 Scéna 3: Dveře se rozráží a z nich vycházejí dívky. Celé září štěstím. Jako první jde 

sebejistě dívka v bílých kalhotách. Dívky jsou nyní v kině. Svítí na ně reflektory. Zpívají 

písničku: „Život je pódium, sebejistě jdu! Život je pódium. Je pódium.“ Za dívkou v bílých 

kalhotách se otáčí divák v kině. Dívky usedají na sedačky a usmívají se. 

Slogan (ženský hlas): Zkus Always s novým povrchem. 

 V této reklamě jsem ženu identifikovala v roli kamarádky. Podle Vojtěchovské (2008) 

je cílem reklamy vyzdvihnout přátelský vztah a ukázat, že daný produkt vám doporučuje 

blízká osoba, které můžete věřit. V reklamě na Always se vyskytuje hned několik symbolů, 

jejichž význam rozeberu podrobněji. Reklama na vložky je zacílena specificky na ženy. 

Ačkoli je téma menstruace obecně považováno ve společnosti za tabu, v přítomnosti svých 

kamarádek se ženy nemusí bát o ní hovořit. Všechny ženy se potýkají se stejným problémem. 

Reklama znázorňuje, že v období menstruace se žena cítí nejistá a musí čelit strachu z 

protečení, ačkoli v této konkrétní reklamě dívka tvrdí, že ji v tyto dny trápí pocit její pokožky 

                                                 
8 Reklamu na Always je možné zhlédnout zde: http://www.tvspoty.cz/always-zivot-je-podium-az-2x-vetsi-

pohodli/. Jednotlivé záběry zobrazující zásadní scény z reklamy jsou součástí Přílohy 3. 

http://www.tvspoty.cz/always-zivot-je-podium-az-2x-vetsi-pohodli/
http://www.tvspoty.cz/always-zivot-je-podium-az-2x-vetsi-pohodli/
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(čímž se vyhýbá pojmenování daného problému). Ostatní dívky, které v daný moment 

neprochází obdobím menstruace, nečelí žádným obavám a zpívají písničku se sebevědomým 

textem. Dalším výrazným symbolem je bílá barva, který představuje čistotu, v případě 

reklam na vložky, jsou to bílé obtáhnuté kalhoty, které si menstruující dívka obleče. 

Reklama chce vyzdvihnout fakt, že s použitím jejich vložky se žádná žena nemusí bát 

protečení a může si dovolit i takovýto „outfit“. Celkově ale reklama působí dost naivně až 

trapně, což může v někom vyvolat pocit, že samy ženy takové jsou. Ostatně dívka, která si 

během menstruace obleče bílé upnuté kalhoty je toho důkazem. Reklama tak jistým 

způsobem ženy ztrapňuje. 

 

3.8  Analyzované kategorie 

 Pomocí axiálního kódování jsem identifikovala pět kategorií, které charakterizují 

genderově stereotypní zobrazování žen v reklamě, jak o nich mluvily účastnice skupinových 

rozhovorů. Jde o tyto kategorie: povolání „matka“; ideál krásy (dokonalá žena, „idol“); 

ztotožnění ženy s produktem (vyvolávání touhy); umělá a povrchní krása (snižování hodnoty 

žen); menstruace jako tabu  

 Jako moderátorka v rozhovoru vystupuji pod označením R0. Značky R1A, R1B 

a R1C označují účastnice prvního skupinového rozhovoru, značky R2A, R2B a R2C zase 

účastnice druhého skupinového rozhovoru. 

3.8.1   Povolání „matka“ 

 V reklamě na Vicks  se objevuje první genderově stereotypní zobrazení ženy v roli 

matky. Reklama se ale diváka nebo divačku nejdříve snaží zmást tím, že žena nevypadá jako 

typická „maminka“, ale spíše jako nějaká manažerka, která mluví ke své kolegyni a říká jí, 

„že si potřebuje vzít volno“. Teprve ve druhé scéně se objevuje malá holčička, ke které 

vlastně žena mluví, čímž se nám objasňuje ženina role. Ve spojení s dítětem divákům a 

divačkám dochází, že ženiným povoláním je „být matkou“. Tvůrci reklamy se tedy zaměřili 

na ženu a její úlohu v domácnosti, oblékli hlavní aktérku do kancelářského kostýmku, do 

rukou jí dali desky, ale místo kolegyně ji spojili s její malou dcerou.  Chtěli nám tím ukázat, 

že být matkou je povolání? Že práce v domácnosti a péče o dítě je stejně náročná, jako kdyby 

byla žena zaměstnána v nějaké firmě na pozici manažerky? Ale ona manažerkou je. Je 
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„manažerkou domácnosti“.  

 

„Jak na Vás daná reklama působí?“(R0) 

 

„Pravda je jako že tam hrajou na to, že maminky povolání je, nebo že vůbec to bejt maminka, 

je ňáký povolání, což je jako teda divný. Proč by nemohlo bejt tatínek povolání?“(R1B) 

 

„Teď se zaměříme na samotnou ženu v reklamě. Jak je žena zobrazena? Co to vypovídá o jejím 

postavení?“(R0) 

 

„Já jsem taková trochu zmatená z toho, že ta žena je tam nejprve v tom oblečení do práce, či to 

má znamenat, že tvrdě pracuje, v tom smyslu, že má fakt nějakou těžkou práci a o to dítě se 

stará nevím kdy, nebo to prostě znamená jen to, že tvrdá práce znamená i to starání se o 

dítě.“(R1C) 

 

 Ženy jsou v reklamách velmi často stavěny do rolí odehrávajících se uvnitř 

domácnosti. Různé reklamy nám ukazují ženu připravující snídani pro celou rodinu, 

vypravující děti do školy, servírující oběd či svačinu, zobrazuje ženu při praní, žehlení, 

či umývání nádobí. V divácích a divačkách takové stereotypní zobrazení může vyvolat 

dojem, že ženino místo je uvnitř domácnosti a že je to tak správné. Zobrazení ženy mimo 

domov se v reklamách objevuje jen velmi zřídka, ačkoli v poslední době přibývá i reklam 

zobrazujících ženu ve vyšších pracovních pozicích, což souvisí se sociálními změnami 

ve společnosti, jak uvádí Sheehan (2014). Bednaříková (2003) píše, že ve společnosti 

ale stále panuje mýtus o tom, že „mateřství je pro matku jedinou přirozenou úlohou v životě 

a že nemá předpoklady k tomu být úspěšná ještě nějak jinak. Pro matku je samozřejmé plně 

se obětovat a věnovat se výlučně rodině a dětem. Žena, která se rozhodne pro jinou životní 

dráhu, například pro rozvíjení kariéry bez mateřství, se ocitá pod kritickým okem svého 

okolí“ (s. 188). Tento postřeh Bednaříkové (2003) jakoby se zrcadlil také v reklamě na Vicks. 

Proto konkrétní zobrazení ženy v této reklamě, kde nejdříve působí žena dojmem manažerky 

a později je opět ztotožněna s rolí ženy v domácnosti, může na diváky a divačky 

představující si pro ženy různé role (rodinné i pracovní) působit urážlivě.  Takto to vnímaly 

i účastnice skupinových rozhovorů.  
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„To vlastně může být bráno strašně urážlivě, že tam ta ženská je konečně vyobrazená v nějaké 

manažerské pozici a pak bum. Nakonec je to sranda. A né, ona se přece stará o to děcko, tak 

to má přece být. To je jako v pořádku. Nás to zase vrací zpátky k těm dětem. Přijde mi, že v 

těch reklamách, ty ženy v manažerským pozicích často zobrazovány nejsou a teď by jako 

jednou být mohla a vona není a ještě tak jako krásně na tom vtípku je hrozně dobře vidět, že 

to teda tak není a že ta ženská má být s tím dítětem doma nebo že se má starat. To mě teda asi 

docela uráží.“(R1A) 

 

 Některé z účastnic urážel fakt, že žena je v reklamě vyobrazena „jen jako matka“. 

Kritizovaly to, že reklama využívá ženu oblečenou do pracovního kostýmku jako vtip. 

Reklama nám nejdříve podstrčí pracující zaměstnanou ženu a poté nás vyvede z omylu, 

že žena není zaměstnaná, ale pouze v domácnosti, což se většiny mých komunikačních 

partnerek dotklo. Reklama jakoby trivializuje ženino postavení, což mé respondentky 

chápaly jako trapný pokus o vtip. 

 

„Ten, kdo to vymejšlel - tu reklamu, tak to jako myslel tak, že hrozná legrace nebo pointa je v 

tom, že my si myslíme na začátku, že paní mluví na ňákou kolegyni v práci a teď je tam to 

malý dítě. Takže jako haha, teď se asi pobavíme. A v tom má být asi ten vtip.“(R1A) 

 

„Mě se ta reklama, když jsem ji viděla podruhé, nelíbila, protože ten vtip, který tam má bejt, 

mi nepřišel vtipnej. Takže hned jsem si řekla – ježiš, to je trapný.“(R1B) 

 

 Zajímavé ale je, že účastnice druhého skupinového rozhovoru vnímaly celou reklamu 

pozitivně. Vtip, že ten, na koho žena v reklamě mluví, není kolegyně z práce ale její malá 

dcera, braly jako legraci. 

 

“Jak na Vás reklama zapůsobila?“(R0) 

„Pozitivně“(R2C) 

„Bylo to vtipné.“(R2A) 

„Ta pointa byla dobrá, protože to bylo takové překvapení, že to bylo dítě, komu říkala, 

že si musí vzít volno.“(R2C) 

 

 V dnešní společnosti se často setkáváme s nepřítomností otce, kdy muž pracuje mimo 
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domov, aby živil rodinu, a o to méně času tráví se svou rodinou a péčí o dítě. V České 

republice se tato situace týká především rodin s malými dětmi. Veškerá péče o domácnost a 

děti potom leží na ženě. Je to ona, kdo ráno budí děti do školky nebo školy, kdo jim 

připravuje snídani, kdo je obléká, kdo s nimi dělá úkoly, kdo chodí na rodičovské schůzky, 

kdo je objednává na preventivní prohlídky k zubaři a kdo je s nimi doma, když jsou děti 

nemocné. Žena v roli matky musí mít dostatek empatie, musí být odolná vůči stresu, musí 

mít velké organizační schopnosti. Její „pracovní“ den se neskládá jen z péče o potomky. 

Musí také udržovat pořádek a čistotu domácnosti, je tedy i uklízečkou, hospodyní a 

kuchařkou. Musí jít na nákup, aby měla z čeho připravit ostatním členům rodiny jídlo. Musí 

vymyslet menu ze surovin, které má k dispozici, jež uvaří, když se její unavený a hladový 

manžel vrátí večer z práce. Ona není pouze „manažerkou domácnosti“. Je „výkonou 

ředitelkou“. Muž zajišťuje rodinu finančně a poskytuje ženě i dětem pocit bezpečí a ochrany. 

Dalo by se říci, že muž je „teoretickou“ hlavou rodiny. Žena ale vykonává všechny domácí 

práce a pečuje o členy domácnosti, tudíž bychom ji mohly považovat za „praktickou“ hlavu 

rodiny. 

 

„Samozřejmě je to asi strašnej průšvih, že si maminky nemohou vzít volno. A kde je třeba 

tatínek, že? Že by mohl pomoct a tak. Je to teda reklama na ňákej prášek asi z takové té skupiny 

nabuzováků, kde je plno kofeinu. Takže maminka je sice nemocná, ale bude do sebe cpát 

jakýsi takovýhle věci, aby mohla teda s tím dítětem do toho sněhu.“(R1A) 

 

„Jako je pravda, že většinou ta péče o dítě leží na té ženě. Takže to asi odráží realitu. Většinou 

se o ty děti starají ženy. Mají to dítě na starost celý den a ikdyž je jim špatně, tak se o něj prostě 

staraj, v noci nespěj, přes den jsou unavený. Klidně se o to dítě postaraj ony a třeba chlapi jsou 

spíš v práci a starají se o to dítě méně. To je pravda.“ (R1B) 

 

„Například některé ženy mají takový ten pocit, že jsou jediné, kdo se o to dítě stará. Že ten 

otec tam nepřispívá takovou mírou, jakou by mohl.“(R1C)  

 

 Dalším aspektem, který se v reklamě na Vicks objevil, bylo tvrzení, „že maminky si 

nemohou vzít volno“. Tímto tvrzením, dle mého názoru, chtěli tvůrci reklamy poukázat na 

to, že matka musí být dokonalá a pracovat bez přestání, jelikož většina péče o děti 

a domácnost spočívá na ní. Matka si nemůže dovolit pauzu. Péče o dítě totiž nepočká, kdo 
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jiný by to za ni udělal? Žena upřednostňuje ostatní před sebou samou, před svými zájmy. 

Především, je-li je matkou, se její priority zcela mění. Děti jsou vždy na prvním místě a to i v 

případě, že ženě není dobře a že je nemocná. Pak nastává chvíle, kdy se žena musí 

rozhodnout, zda si vzít prášek, aby jí bylo opět dobře a mohla svou práci vykonávat bez 

nějakého omezení, nebo přenechá péči o své ratolesti na někom jiném. Szolnokiová (2003) 

píše, že jedním z nebezpečných stereotypů je právě „mýtus o absolutní sebeobětavé, 

neochvějně milující matce, pro kterou, jakoby její vlastní osobní život přestal existovat. Ženy 

nemohou fungovat v souladu s takovou představou. I matka je člověk, dospělý člověk s 

vlastními představami o sobě, o životě, o tom, co chce a co nechce. Péče o dítě i jeho výchova 

by se měly zabudovat do denního režimu rodiny a do kontextu společnosti tak, aby se i matka 

mohla věnovat rozvíjení své osobnosti“ (s.161). 

 Některé účastnice rozhovoru se ztotožnily s faktem, že žena se stará o dítě, i přesto, 

že je sama nemocná a necítí se dobře. 

 

„Myslíte si, že daná reklama odráží realitu?“(R0) 

 

„Já si myslím, že funguje to, že matky jsou unavené a i tak se starají o děti. I když jsou nemocné. 

To funguje.“(R2C) 

 

„Já si myslím, že je tam dobře zobrazený to, že by si ta ženská občas jako fakt ráda dala 

to volno, ale nemůže.“(R2A) 

 

„To dítě není něco, co odložíš, že prostě nejdeš do práce. To dítě tam zůstane, potřebuje 

například dát najíst a ty ho nemůžeš nechat hladové.“(R1C) 

 

 V reklamě je tvrzení, že si matky „nemohou“ vzít volno poněkud přehnané. 

Účastnice rozhovoru toto tvrzení chápaly jako jistý nátlak na ženy. I v reálném světě občas 

žena přenechá péči o potomka někomu jinému, například jej svěří do péče prarodičů 

či jiných příbuzných, pokud je třeba. Dále jedna z účastnic rozhovoru popsala, že reklama 

podle ní ženám vnucuje představu o dokonalé ženě, která pracuje neustále a na odpočinek či 

čas pro sebe nemá čas. Reklama by mohla v divačkách vyvolat pocit, že i ony musí být 

dokonalé a proto si raději koupí nabízený lék proti chřipce a nachlazení, aby nevolnost rychle 
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překonaly a nemusely svou neustálou péči o dítě přerušit. 

 

„Tak já v tom vidím takový nátlak na ženy, v tom smyslu, že jednoduše musí být dokonalé 

matky za každých okolností. Jednoduše skutečně nemají žádnou šanci uniknout 

z té stoprocentní denní činnosti starání se o to dítě. Co na jedné straně chápu, když se to dítě 

narodí, je malé a prostě ho musí ta matka kojit, tak je to přirozená věc, ale když je dítě vevěku, 

jako bylo ukázané na té reklamě, tak tam to považuju za takovou trochu přehnanou věc. Ta 

reklama to těm ženám tlačí do hlavy a ony potom považují za nevyhnutelné být tou 

stoprocentní matkou a jdou si koupit ten prášek, protože chtějí být dokonalé.“(R1C) 

 

 Reklama zdůrazňovala roli matky jako primárního pečovatele. Téměř jakoby ubírala 

ženě právo přenechat péči o dítě na někom jiném. Některé z mých komunikační partnerek 

tuto situaci chápaly jako problém, přesněji jako „průšvih“. Je naprosto běžné, že žena 

potřebuje občas volno, ať už je důvodem nemoc ženy či něco jiného. 

 

„Mám právo na to být nemocná. Pak se přece o to dítě má starat někdo jinej, ne? To je přece 

ten průšvih, na kterým je vystavená ta reklama.“(R1A) 

 

„Jako i kdyby té ženě bylo něco vážnějšího, tak má přece právo se vyležet, zavolat někomu 

jinýmu, kdo se o to dítě přijede postarat. Tatínkovi nebo babičce. Komukoliv, komu 

věří.“(R1A) 

 

„Ale jinak je asi pravda, že maminky si nemůžou vzít volno. Jako bohužel, ta primární péče o 

ty děti asi leží na té ženské. A to asi velkou měrou.“(R1A) 

 

 Většina dotazovaných žen se ale shodla na tom, že matčinou prioritou je dítě 

i v případě, že bude nemocná. Ony samy vnímají, že je správné, že žena upřednostní potřeby 

dítěte před svými vlastními. Se zobrazovanou matkou a její rolí se většina z účastnic 

rozhovoru ztotožnila. Ačkoli vnímaly negativně způsob zobrazení ženy – matky v reklamě. 

V jistém okamžiku reklama mohla v divácích a divačkách vyvolávat dojem, že žena se o dítě 

starat nechce, protože se necítí dobře. Problematické bylo tvrzení, že se „nemůže“ vzít volno. 

Skutečná matka by nejspíš takto neuvažovala, zda si chce vzít volno, ani by ji nenapadlo, že 

by nebylo možné si volno vzít, když jej potřebuje. 
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„Jak na Vás daná reklama působí jako na ženu? Našly byste zde něco, s čím byste se jako ženy 

ztotožnily?“(R0) 

 

„Ta reklama má ukazovat na to mateřství. S tím se tak přirozeně indentifikuju. Jednoduše chci 

být jednoho dne matkou a chci se starat o svoje dítě a chci být pro něj nejlepší a jednoduše 

udělat pro něj fakt co bude v mých silách. Bez ohledu na to či budu nemocná, nebo nebudu 

nemocná nebo že na to nebudu mít náladu. Ta reklama je nepříjemná v tom smyslu, že ty ženy 

se o to dítě chtějí starat a tam to vyzní tak že ta žena se o to svoje dítě jakoby nechce starat v 

jistém okamžiku, protože jí je zle.“(R1C) 

 

„Jako je pravda, že kdybych měla dítě a byla bych nemocná, tak mi stejně vždycky bude 

víc záležet na tom dítěti. Takže mi bude ukradený to, že jsem nemocná, nebo nebudu si přece 

chtít vzít volno ani nebudu říkat, že si ho nemůžu vzít. Protože by mě to nenapadlo. Tak to mě 

uráží. Když mám dítě, o který je potřeba se starat, protože je třeba malý, tak přece 

to je samozřejmý. Že i když jsem nemocná, tak se o něj budu starat.“(R1B) 

 

 Dotazované ženy v prvním skupinovém rozhovoru mezi sebou více diskutovaly 

o postavení ženy v reklamě a roli matky. Zobrazovanou ženu spíše kritizovaly a samotný 

způsob zobrazení ženy jako „manažerky“ je spíše urážel. Situaci, kdy byla žena z role 

manažerky přesměrována do role matky, vnímaly jako nevhodný vtip. Tvrzení, že si matka 

nemůže dovolit vzít volno, braly jako nátlak na ženy a podstrkování názoru, že žena má být 

doma s dítětem. Ženy dotazované ve druhém skupinovém rozhovoru ale reklamou 

prezentovanou „maminku“ vnímaly pozitivně a se zobrazovanou rolí matky se spíše 

ztotožňovaly. 

 

3.8.2   Ideál krásy 

 Dalším genderově stereotypním způsobem zobrazování žen v reklamě je vytváření 

idolu. Žena v reklamě musí splňovat ideál krásy, který za ideál považuje dnešní společnost 

a který na nás působí ze všech stran. V průběhu let se ideál krásy měnil, ale více méně 

společnost za ideál stále považuje krásu, mládí a posledních desetiletích je kladen stále větší 

důraz na štíhlost. Žena, aby mohla působit v televizní reklamě a aby se mohla stát tou, ke 
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které vzhlížejí sta tisíce diváků, musí tato kritéria ideálu krásy splňovat. Toho si povšimly i 

mé komunikační partnerky. 

„Znovu se zaměříme pouze na ženu. Jak je tam zobrazena?“(R0) 

„Podle mě je tam udělaná jako hrozně dokonalá. Nějaká modelka, krásná, krásný šaty, krásný 

vlasy, krásně namalovaná, krásný nohy, oblíká si okolo sebe ňáký krásný látky, žejo. Takže je 

tam udělaná jako ňákej hroznej idol. Samozřejmě idol týdle společnosti. Každej to jako vnímá 

jinak, ale v týdle společnosti to dneska máme tak, že většinou ňáký modelky a hezký ženský 

jsou ty, ke kterým všichni vzhlížej. Prostě povrchní krása.“(R1B) 

„Je mladá, je hezká. Prostě má být krásná, má být přitažlivá. I ty záběry jsou takový 

vyzývavý.“(R1A) 

  Reklamní agentury si najímají herečky a profesionální modelky, které jsou krásné, 

štíhlé, upravené, precizně nalíčené a i přesto je řada modelek ještě počítačově upravována, 

čímž se ještě více ideál vzdaluje od jakési běžné ženy dnešní společnosti. Tato nedosažitelná 

krása působí na sebevědomí obyčejných žen, zavrtává se do jejich podvědomí a může v  nich 

vyvolat pocit méněcennosti, nedokonalosti, či dokonce nenávist k vlastnímu vzhledu. I samy 

účastnice skupinového rozhovoru vnímaly reklamou nabízený ženský ideál krásy jako 

nereálný a jistým způsobem nepříjemný. 

„To, co je v té reklamě, vlastně ani není reálný. Ještě tam někdo pracuje se světlem, s retuší, s 

nějakým střihem a pak je z toho něco takhle nedosažitelnýho.“(R1A) 

„A takhle vypadá spousta reklam. Jsou tam hezký holky a pak si ty vobyčený ženský, jako my, 

myslej, že takhle maj vypadat. Ale to není problém jenom týhle reklamy. To se takhle všude 

dneska dělá. Že všude se zobrazuje ta krása, která je vlastně umělá. Jsou tam samý modelky, 

co maj plastiky, permanentní mejkap, vlasy udělaný. A pak je  ta představa, že tak mají 

vypadat všichni a vono to tak není.“(R1B) 

 To, že se na obrazovkách, předních stránkách módních časopisů a na billboardech 

objevují dokonalé krásky, mnohé téměř až neskutečně krásné, považujeme za naprostou 

samozřejmost. Nikdo se nad tím už nepozastavuje. Vnímáme tento fakt, jako každodenní 

realitu. Takto se k tomu vyjádřila i jedna z účastnic výzkumu. Zobrazovanou ideální krásu 

už téměř v reklamách nevnímáme, protože jsme na ni zvyklí. Jsme zvyklí na to, 

že se v reklamách objevují atraktivní ženy v mnohdy velmi skromném oblečení. Tento fakt 

nás neuráží, žena v reklamě přeci není úplně nahá. Vlastně se nám to líbí. 



54 

 

„Jak na Vás daná reklama působí jako na ženu?“(R0) 

„On je tam spíš mezi řádky skrytej sexismus, nebo něco takovýho. Ale spíš si myslím, že by 

to nikoho moc neurazilo. Že se to tak jako líbí, ona si tam ta holka tak nějak pobíhá, nahá uplně 

není, je oblečená, něco tam dělá, jí sušenku. Možná může být někdo frustrovanej z toho, že 

teda já takhle nevypadám, já už takhle mladá nejsem. Ale to na nás působí ze všech možnejch 

médií. Jako že si to neuvědomí, ale můžou z toho mít blbej pocit.“(R1A) 

  Naše pozornost se zastaví až tehdy, kdy naopak spatříme něco, co tomuto ideálu 

neodpovídá. Něco, co nás překvapí. Co jsme neočekávali. Moment, kdy se na obrazovce 

místo krásné Jessicy Alby s dlouhýma štíhlýma a opálenýma nohama objeví starší vrásčitá 

dáma, nebo žena plnějších tvarů. 

 V reklamách jde především o to, aby zaujaly pozornost diváka a aby se daný produkt 

prodal. Proto k tomu velmi často využívají ženskou krásu. Starší silnější žena nikoho 

nezaujme, ale za atraktivní mladou ženou se každý rád otočí. V knize Žena nie je tovar 

použila Žačoková (2005) příhodný citát Christianne Schmerlové: „Jak prodáte počítač, který 

je šedý jako myš? Posadíte na něj modelku v křiklavě červených šatech“ (s.45). 

„Tak asi tam nedají nějakou tetku obtloustlou. Co by tam dělala. To je další věc, že je prostě 

mladá, hezká… Ňákým způsobem jako dokonalá.“(R1A) 

„Je to pravda. A to nejen v téhle reklamě. Přijde mi že prostě spoustu věcí, když chceš něco 

prodat, tak k tomu postavíš krásnou ženskou. Vždyť si vem auta. Když se dělaj autosalony, 

u každýho auta stojí nějaká prsatá holka.“(R1B) 

 Ženská krása prodává a proto ji tvůrci reklam využívají nejrůznějšími způsoby. 

Například tím, že k nabízenému produktu postaví krásnou mladou usměvavou ženu. 

A příjemce ihned může nabýt pocit, že ta přitažlivá dívka, je součástí produktu. Reklama 

nabízí podvědomí myšlenku: „kup si toto luxusní auto a získej i tuto atraktivní ženu“ nebo 

„kup si tento jedinečný parfém a ženy ti budou samy padat k nohám“. Nebo i tím, že se snaží 

připodobnit onu atraktivní ženu k jejich produktu. Ale tento problém podrobněji rozebereme 

v následující kategorii. 

 Jak ale na zobrazovaný ideál ženské krásy reagují samotné ženy? Všechny účastnice 

rozhovoru uvedly, že ideál krásy, který se objevuje v reklamách vnímají jako nereálný, 

umělý a pro normální ženy nedosažitelný, což podle nich může u spousty žen vyvolat pocity 

méněcennosti. Na druhé straně je ale podle nich běžné, že jsou v reklamách zobrazované 
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dokonalé ženy, protože cílem reklamy je produkt prodat. Ale nejdříve musí reklama 

pozornost zákazníka „přilákat“. 

„Myslíte si, že tato reklama odráží realitu?“(R0) 

„To tedy určitě ne.“(R1A) 

„Ne, neodráží. Je to prostě umělý. Je to něco nereálnýho, dokonalýho asi aby to ňák 

lákalo.“(R1B) 

 V reklamách zobrazovaná ideální krása není skutečná. Modelky jsou různě 

počítačově upravovány, nasvěcovány a ostřihávány. V dnešním světě dokáže i make-up 

velké divy a z nepřitažlivé dívky můžete vytvořit během pár minut atraktivní sexy ženu. 

Spoustě žen jsou v reklamách vyhlazovány vrásky i drobné pupínky či jizvy na těle. Příjemci 

a především příjemkyně reklamních sdělení potom mohou snadno podlehnout mylné 

představě, že ženy z reklam takto vypadají i ve skutečnosti, což může mít na jejich 

sebevědomí a sebehodnocení nepříjemný vliv. Mnohé ženy pak mohou mít tendenci se 

s reklamami prezentovaným ideálem porovnávat. 

„Takhle nikdo nevypadá, je jasný, že je ta reklama upravená, určitě jsou tam nějaký 

filtry.“(R1B) 

„Já si myslím, že když někdo vidí tuhle reklamu v televizi, tak mu možná nepřijde nijaká extra 

zvláštní, protože jsme na to úplně zvyklí. Na to, že to na nás jde ze všech stran. Jako ono to 

jde tak nějak do toho podvědomí. Člověk si jde třeba pro něco do ledničky a potom se mu 

zjeví v hlavě ta postava té ženy a začne o tom přemýšlet. Jak teda vypadá… a začne 

se porovnávat. Myslím si že těm ženám to prostě ubírá na sebevědomí. A že se možná i kvůli 

takovým reklamám dostávají do různých psychických problémů. A i když ta reklama jde na 

to tak nepřímo, tak těm ženám způsobuje trauma z vlastního vzhledu, z vlastního těla a s tím, 

že jsme v kontaktu jen s něčím dokonalým.“(R1B) 

 V závěru diskuse se ale účastnice rozhovoru shodly na tom, že žena ze světa reklamy 

musí být přitažlivá a krásná, mladá, štíhlá, aby to bylo přitažlivé i pro diváka. Musí splňovat 

určitá kritéria ideálu krásy předepsané naší společností. Ať už žena v reklamě propaguje 

jakýkoli výrobek, od vysavače Vorwerk až po holicí strojek Braun, musí být krásná, 

upravená, štíhlá a mladá. Starší ženy jsou v reklamách výjimkou. 

„Když srovnáte všechny tři reklamy, jaká jsou podle vás kritéria, která by měla žena splňovat, 

aby mohla v takové reklamě vystupovat?“(R0) 
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„Musí být mladá, musí být hezká a musí být bílá. To je další věc. Jo a ještě štíhlá 

a namalovaná.“(R1A) 

„Má tam bejt nějakej ten ideál krásy. Takže teda většinou sou tam prostě hezký modelky, ale 

ikdyž teda v tý první reklamě, podle mě to nebyla úplně typická modelka. Fakt tam byla 

udělaná spíš jako taková mamka. Ale byla štíhlá, byla hezká, ale vypadala spíš jakoby strhaně, 

unaveně, ale protože vona tak měla vypadat a protože byla nemocná. Ve všech reklamách 

musej vypadat prostě hezky. Upraveně. Aby se na ně dalo dobře koukat.“(R1B) 

 Mé komunikační partnerky se v diskusi shodly na tom, že žena v reklamě musí 

prezentovat jakousi normu, kterou určuje společnost (ideál krásy). Důležité je, aby vzhled 

ženy v reklamě byl pro diváka příjemný, ovšem ženin vzhled by neměl být ani příliš výrazný, 

aby nezastínil nabízený produkt. 

„Určitě musí být pohledná. Nesmí vypadat jako monstrum. Taková norma. Né úplně vysoká, 

né tlustá.“(R2B) 

„Ano, né úplně vychrtlá. Asi ale ani né uplně výrazná, aby to nezastínilo ten produkt.“(R2C) 

 Ať už se jedná o reklamu, jejím cíleným publikem jsou muži či ženy, v obou 

případech musí být žena pohledná a působit pozitivně. Muži dbají na krásu a přitažlivost 

i při výběru svých partnerek, proto musí být žena v reklamě taková, aby je zaujala. I ženy se 

rády dívají na něco pěkného. Zobrazovaná žena v nich musí vyvolat pocit, že ony se jí chtějí 

podobat a být jako ona (Sheehan 2014). 

„Já si taky myslím, že ta žena musí být pěkná, a ta reklama musí hrát nejen na ty ženy, aby je 

nějakým způsobem nutila koupit si ten prostředek, ale zároveň aby to těšilo ty chlapy, dívat se 

na to, ikdyž se jich to vlastně netýká. Možná to koupí svojí ženě… Aby to nehrálo jen na to 

jedno pohlaví, ale reklama nějakým způsobem působila na obě dvě, ikdyž na to druhé trochu 

nepřímo. A pak si myslím, že to záleží na té reklamě, na který ten ženský stereotyp chce 

momentálně ukazovat, Když to budou nějaké čistící prostředky, tak ta žena tam asi nebude s 

těma lodičkama, ale bude tam spíš zobrazená jako žínka domácí, se zástěrou… ale i tak musí 

být pěkná. Musí vypadat žensky.“(R1C) 

 

3.8.3   Ztotožnění ženy s produktem 

 V reklamě na Kinder Bueno se objevil genderově stereotypní aspekt srovnávání ženy 
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s produktem. V souvislosti s tímto způsobem zobrazování žen v reklamě píše Debrecéniová 

(2005)  že „ženská těla jsou v reklamách často spojována s nabídkami exotických produktů. 

Obrazy žen jsou v takovém případě přizpůsobované tak aby ladily s prezentovanými sliby 

exotiky. Ženská těla se v reklamách nabízí jako produkty samotné“ (s. 81 - 82). 

 V této reklamě je žena připodobňována k propagované čokoládové tyčince Kinder 

Bueno. Tvůrci reklamy toho dosáhli tím, že ženu oblékly do šatů připomínajících jednotlivé 

vrstvy čokolády a i interiér se těmto záměrům přizpůsobil. Nejdříve měla na sobě žena hnědý 

kostýmek, který nám evokoval svrchní čokoládovou vrstvu, dále si modelka pohrávala s 

tmavě hnědým korálkovým závěsem, který připomínal polevu z hořké čokolády, která zdobí 

tyčinku třemi pruhy. Na závěr byla žen oděna do krémových šifónových rozevlátých šatů, 

které měly symbolizovat mléčnou náplň uvnitř tyčinky. Interiér byl v tomto okamžiku plný 

bílého prachového peří a bílých rozevlátých záclon. Modelka byla krásná, mladá, štíhlá, 

atraktivní a svým vzhledem a chováním měla v divákovi vzbuzovat touhu. Touhu na 

čokoládovou tyčinku, kterou byla v podstatě ona sama. Detailní záběry na modelčino tělo, 

její ústa a její prsty, na to, jak smyslně a pomalu si vkládá do úst čokoládovou tyčinku a 

náležitě si ji vychutnává, si s příjemci reklamy doslova pohrávaly. Divák by mohl říci, že 

reklama je primárně určena mužskému publiku. V závěru reklamy se však objevil pohledný 

muž, což by opět cílení na mužského diváka mohlo vyvrátit. 

„Jak na Vás reklama působila?“(R0) 

„Snaha na mě zapůsobit přes nějaký luxus a eleganci a nějaký takový pocit něčeho dokonalého 

a nějak mě ohromit, tím způsobem jak tam ta žena vystupuje,jaké má šaty, jak se tam vznáší, 

jaké tam dělá pohyby. A do toho tam jí tu tyčinku a teď jako každá část té tyčinky je nějakým 

krokem do toho úžasného světa těch chutí a nějakého ještě hezčího vagónu. A asi bych měla 

mít i já ten pocit, že chci kousek z toho Kinder Buena, chci se dostat do toho bílého vagónu, a 

chci mít ty krásné šaty a chci prožít to, co tam ta žena v té reklamě.“(R1C) 

 Na některé z účastnic rozhovoru působilo přirovnání ženy k tyčince trapně. Situace, 

kdy si žena vychutnává čokoládovou tyčinku, byla nereálná a příliš výrazná. Na prožitek 

spojený s vychutnáváním si oné tyčinky byl kladen příliš velký důraz. V reálné situaci tímto 

způsobem nikdo tyčinku nejí (nebo ne na veřejnosti). Proto může reklama působit 

přehnaným a umělým dojmem. 

„Obecně to jsou reklamy velice trapný, všechny podobný, na nějakou tu čokoládu, 
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jak si to někdo vychutnává a člověk si říká, že si to nikdy v životě tak nevychutná a prostě 

to sním že. Ještě by to na mě vlastně působilo tak, že ta ženská je ta tyčinka. Když tam bylo 

něco s čokoládou, tak vona tam byla v čokoládovým… Tak ženská si zaprvé tu tyčinku 

vychutnává a zadruhé má být přirovnávaná k té tyčince? Pak mi teda přišlo, že ten subjekt 

té reklamy je spíš ta ženská. Vona si má něco vychutnat.“(R1A) 

„Chce bejt sexy, no. A jako je to umělý.“(R1B) 

„Přesně, takhle to jako nikdo nejí. Ve vlaku tohle neděláš.“(R1A) 

 Účastnice skupinového rozhovoru také kritizovaly fakt, že modelka v reklamě 

je krásná, štíhlá, ale doslova se cpe čokoládovou tyčinkou, což neodpovídá realitě. 

Většina (velmi) štíhlých žen si podle nich udržuje svou postavu cvičením a různými dietami 

a sladkostem se vyhýbá velikým obloukem. Proto naopak ženy, které by chtěly vypadat jako 

modelka z reklamy, si čokoládovou tyčinku spíše odepřou. 

„Ta reklama mě hrozně naštvala. Když jsem tu reklama viděla, tak jsem si říkala, že OK, 

ale takto by určitě nevypadala ta žena, kdyby jedla to Kinder Bueno každý den. A určitě díky 

tomu, že se cpu Kinder Buenem ve vlaku nepotkám chlapa...“(R2B) 

„Jako já mám Kinder Bueno ráda, tak mě napadlo, že bych si ho dala. Ale nedám si ho, protože 

chci vypadat jako ona.“(R2C) 

„Je to zavádějící, protože žádná ta modelka nejí Kinder Bueno. To se vsadím, že ona ho 

skutečně nejí. Je to falešné.“(R2C) 

 Samotný aspekt reklamy, ztotožnění ženy s čokoládou ale dotazované ženy nebraly 

nijak kriticky. Reklama tím nikoho neurážela, ani to nepůsobilo nijak vulgárně. Cílem bylo 

vyvolat pozitivní spojení ženy s propagovaným produktem a vzbudit u příjemců a příjemkyň 

reklamy touhu, což by podle dotazovaných mělo větší vliv spíše na mužské publikum. Ženy 

by v reklamě spíše ocenily jako hlavního aktéra muže.  

„Jak je žena v reklamě zobrazena?“(R0) 

„Jakože čokoláda? Jako afrodisiakum smyslů. Byla oblečená jako by byla tou čokoládou. Tak 

se mi to tak spojilo.“(R2C) 

„Jak na Vás reklama působí jako na ženy?“(R0) 

„Asi tak jako předtím. Jako já si o tom nemyslím nic špatného, ani to ve mně nevzbuzuje žádný 

pocit. Je to čokoláda no. Nevzrušilo mě to. Možná, kdybych byla chlap, tak by to bylo něco 
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jiného… Ale jako žena dívat se na ženu, jak se svíjí u čokolády, co já vím… Kdyby tam byl 

nahatý chlap, co na sebe lije čokoládu, tak bych ti mohla říct…“(R2C) 

„Ani mi to nijak nevadilo, však byla pěkná. Nepřišlo mi to nijak vulgární.“(R2B) 

 

3.8.4   Umělá a povrchní krása 

  Zde bych měla nejdříve vysvětlit, co myslím umělou povrchní krásou. Všechny tři 

kategorie - „ideál krásy“, „vyvolávání touhy“ a „umělá a povrchní krása“ jsou spolu 

provázané. Ve všech těchto kategoriích figuruje ženská krása, ale v každé z uvedených 

kategorií je na ni nahlíženo s rozdílným přístupem. „Ideál krásy“ nám ukazuje dokonalá 

ženská těla a říká nám, jak bychom měli vypadat. Kategorie „vyvolávání touhy“ zobrazuje 

atraktivní ženu a porovnává ji s propagovaným výrobkem. Reklama se snaží v nás vyvolat 

touhu po produktu prostřednictvím přitažlivé ženy. Kategorie „umělá a povrchní 

krása“ naopak vyzdvihuje ženskou krásu až příliš. Tak, že to na nás působí až nereálně 

a  uměle a všechny ostatní vlastnosti a schopnosti ženy jsou naopak trivializovány.  

 Konkrétně do poslední jmenované kategorie spadá reklama na Always, kde jsou 

zobrazeny mladé, krásné, štíhlé dívky. Mají na sobě perfektně padnoucí oblečení, v němž 

vypadají úžasně, boty na vysokém podpatku, kabelku na ruce a chůzi modelky. Navíc jsou 

výrazně nalíčené a působí na nás dojmem, že kromě jejich vzhledu, nemají žádné reálné 

starosti. Tedy kromě menstruace, ale tu vyřeší vložky Always. Což vyvolává dojem, že jsou 

dívky z reklamy hloupé, naivní, a povrchní, stejně jako jejich krása. Celou povrchnost 

reklamy navíc podtrhuje jednoduchý text písničky, kterou dívky zpívají. Refrén písničky „ 

Život je pódium, sebejistě jdem! Život je pódium a my na něm!“ upozorňuje na cíl dívek – 

zapůsobit na své okolí a líbit se. Reklama pak celkově podle dotazovaných žen působí spíše  

přehnaně až trapně. 

„Jak na Vás reklama působila?“(R0) 

„Pro mě je to supertrapná reklama, ale fakt supertrapná. A ta písnička… ale ještě jakými hlásky 

to zpívají a jaký slova tam zpívají. Já celou dobu přemýšlím o tom, jaká skupina jim toto může 

nahrávat. Prostě mi to přijde dost primitivní, i ty holky. Na čem si teda zakládají…“(R1B) 

„Ty ženy, aspoň ty holky co tam byly, byly zobrazené jako mladé, hubené, namalované, jako 

holky co celý den dbají na svou krásu, na to, jak vypadají, na to, jak působí. A vrchol toho, co 
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jdou teda fakt  skutečně ten den dělat je, že jdou do kina. A na to se teda tak velkolepě 

připravují a zpívají si tam okolo toho a nacvičují si u toho modelkovskou chůzi, aby tam prostě 

mohly ve velkém napochodovat do toho kina a oslovit tam ty chlapy. A přijde mi to jako 

takový smysl života dost nízký.“(R1C) 

 Účastnice rozhovoru v diskusi především kritizovaly, že reklama zobrazuje dívky 

jako primitivní a povrchní stvoření a všechny jejich zájmy, postoje i hodnoty byly omezeny 

na pouze vzhled. Takové zobrazení žen dotazované ženy vnímaly jako ponižující, urážlivé 

a trapné. Tento způsob genderově stereotypního zobrazení ženy dle mého názoru odpovídá 

stereotypu „hloupé blondýnky“. Jirák a Köpplová (2007) uvádí, že blondýnky „ve filmových 

a televizních příbězích vystupují v roli nevinných naivek, na titulních stranách časopisů jsou 

předváděny tak, aby byly zdůrazněny pouze jejich tělesné proporce. (…) Stereotyp 

„přihlouplé blondýnky ve skutečnosti neodkazuje k postavení plavovlásek ve společnosti, 

ale k patriarchálnímu ideologickému podloží společnosti“ (s. 145-146). 

„Jak je žena v reklamě zobrazena? Co to o ní vypovídá?“(R0) 

„Já si myslím, že ty holky jsou tam zobrazený jako takový klasický slepice, co maj boty 

na podpatku, kabelku na ručičce, jsou hezky voblečený, maj bílý hezký upnutý džíny 

a vypadaj dobře. A ještě jako jsou na tom záchodě a vyměňují si ty vložky… jako takový 

slepice. Takový to mezi holkama. Prostě jdou někam spolu, jdou teda do toho kina a teď 

se chtěj líbit těm klukům, tak si na záchodě vyměňujou rtěnky, vložky, všechno a chtěj být 

hezký. No a pak jdou teda do toho kina a život je to pódium a vypadaj na něm krásně a sbalej 

všechny.  A když maj ty dobrý vložky, tak se za něma kluci votočej a bude to všechno 

fajn.“(R1B) 

 Všechny účastnice rozhovoru v obou skupinách se shodly na tom, že dívky v reklamě 

jsou zobrazené spíše jako dospívající, než vyspělé ženy. Chování dívek je přirovnáváno k 

chování dívek v pubertě, které svůj vzhled řeší, chtějí se líbit a o vše se dělí se svými 

kamarádkami. Tak, jak jsou ženy v této reklamě zobrazeny, se dospělé ženy nechovají. Celou 

situaci považují za nereálnou a směšnou. 

„Já mám pocit, že jsou tam ty holky zobrazený jako takový puberťačky, ne dospělý ženský. 

Dospělá ženská by se takhle nechovala. Podle mě je to spíš takový hodně pubertální. Jako 

taková dívčí partička puberťaček, co si vyrazí do kina a ještě řešej takovýdle věci… jako jé, 

haha, život je pódium. A nemaj jako opravdický starosti.“(R1B) 
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 Žádná z dotazovaných se se zobrazovanými ženami v reklamě na Always 

neztotožňovala a způsob zobrazení žen v reklamě hodnotily všechny účastnice rozhovoru 

velmi negativně. 

„Jak na Vás reklama působí jako na ženu?“(R0) 

„Nepravdivě. Takhle se přece normální ženy nechovají.“(R2A) 

„Je to dehonestující.“(R2B) 

„To jsi vystihla pěkně. Ponižující. Protože jsou tam vyobrazené jakou úplně hloupé, smějou 

se tomu, jsou z toho celé vyjuchané. Ale zase my můžeme hodnotit, jen podle nás. Možná jiné 

ženské takové jsou. Já nevím.“(R2C) 

 Na otázku, zda reklama odráží realitu, odpovídaly, že dnes jsou již dospělé a mají 

nadhled, ale dříve by reklamu asi vnímaly jinak. Jinak se na toto téma dívá dospělá zralá 

žena a jinak celou situaci vnímá dospívající dívka. 

„Odráží reklama realitu?“(R0) 

„Asi některý mladší holky si zakládaj na takovejch věcech, ale většinou to časem snad 

přejde.“(R1A) 

„Jako reálný to je, ale ono je to tam udělaný tak kýčovitě a přehnaně…, že se nám to nezdá. 

Že se v tom člověk nevidí.“(R1B) 

 

3.8.5  Menstruace jako tabu 

 Obecným problémem menstruace je, že se o ní na veřejnosti nemluví. Přitom 

je součástí života všech žen. Ženy ji přijaly jako automatickou součást svých životů, nejtěžší 

je to ale na začátku puberty, kdy se s ní dívky setkávají poprvé a potřebují tento problém 

vstřebat. Potřebují menstruaci porozumět, mluvit o ní, potřebují se naučit znát své tělo. 

Problém ale zůstává v jejím nereálném zobrazení. Kdykoli je natočena reklama na vložky, 

tampony či jiné ženské hygienické potřeby, je toto téma překrucováno, někdy spíše 

karikováno, jako i v případě mnou vybrané reklamy na Always. O menstruaci se v reklamách 

jen výjimečně mluví jako o menstruaci, spíše se to tvůrci reklam snaží obcházet a volí jiná 

slova jako například „když mám své dny“ nebo „tyto dny“. Stejně je tomu i v případě 

zobrazování žen ve spojení s menstruací i v případě zobrazování menstruace samotné. 
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Komárková (2006) uvádí, že tvůrci reklam při opisu negativních skutečností (menstruace, 

krev aj.) často používají eufemismy a tyto skutečnosti nikdy přímo nepojmenovávají. Ženské 

modelové postavy o těchto skutečnostech mluví jako „o dnech, kdy jsem si nebyla jistá“, 

nebo o „tekutině“ (s. 123). 

„Pak mi přijde, že ta menstruace obecně v tady těchto reklamách, nebo jako ta žena 

a ta menstruace je strašně karikaturovaná. Jakože je asi v pořádku, aby lidi viděli, že ženy mají 

ty menstruace a nedělaj tady ty stupidní vtípky jako: jó, ty máš menstruaci, tak je to jasný, seš 

protivná. Ale jako když budem točit takový stupidní reklamy, kde teda mě ta menstruace 

dokáže tak jako rozházet, tak to ničemu nepomůže. Každej člověk stejně má tu menstruaci 

spojenou s něčím divným, o čem se teda nemluví.“(R1A) 

 Účastnicím rozhovoru nejvíce vadilo nereálné zobrazení menstruace a jakékoli 

obcházení tohoto tématu jim přišlo hloupé. Zároveň se ale shodly na tom, že pro mnoho lidí 

je toto téma nepříjemné a proto se i reklamy vyhýbají jeho zobrazování. 

„Já nesnáším na reklamách na vložky, že tam lejí modrou tekutinu. A tak decentně prostě. 

Že to má být jako reálné.“(R2B) 

„Taky nechápu, proč tam nevylejou prostě normální krev, to se toho lidi bojí?“(R2C) 

„Asi jim to přijde nechutný. Tak jako vono to není hezký, žejo. Ale je to přirozený.“(R2A) 

 Zobrazení žen v období menstruace je velmi nereálné, mnohdy až směšné. Řada žen 

během „těchto dnů“ trpí menstruačními bolestmi, a bez léků tlumících bolesti se neobejde. 

Hormony navíc ovlivní vzhled pleti a tak ženám kromě bolestí menstruace znepříjemňuje 

život i zvýšeným výskytem pupínků. Ženy jsou během období menstruace opuchlé, 

nafouknuté, je jim zle, krvácí, bývají přecitlivělé a někdy protivné. A není se čemu divit. 

Takové je reálné prožívání menstruace. V reklamě však stačí, když si dívka vezme tu 

správnou vložku a ihned se může účastnit všech aktivit bez omezení, usmívá se a je šťastná. 

Mé respondentky se pohoršovaly nad tím, jak je v reklamě menstruace zjednodušována i nad 

přístupem a chováním dívek v reklamě. Jejich chování hodnotily jako přehnané. 

„Odráží podle Vás daná reklama realitu?“(R0) 

„Jako reálný to je, ale ono je to tam udělaný tak kýčovitě a přehnaně…, že se nám to nezdá. 

Že se v tom člověk nevidí.“(R1B) 

„Podle mě, je celkem reálné to, že někdo to dostane náhle a potřebuje aktuálně vyřešit situaci 
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a je fajn, když tam máš fakt tu kámošku, která ti pomůže a ještě ideálně když ti dá supervložku. 

Ale zase je to trochu přehnané těma bílýma kalhotama, ale to chápu, že prostě v té reklamě se 

snaží na to upoutat co nejvíc, aby vyvolali v těch holkách pocit, že prostě to může přijít kdykoli 

a ony musí být fakt připravené a musí být připravené nejlíp. A ta nejlepší volba je Always 

vložka.“(R1C) 

„Mě napadá ukázat v té reklamě tu holku s tím termoforem na tom břiše, jak jí teda blbě, 

v té posteli a žereš ty ibalginy a seš naštvaná…“(R1A) 

„Normální ženská, když dostane krámy, tak si takhle nezpívá. Přijde a říká: zabij mě prosím. 

Sem nafouknutá, je mi blbě, vypadám uplně hrozně. Určitě mě netrápí pocit mé pokožky. 

Vypadají hloupě.“(R2C) 

 Dále se v reklamách na vložky či tampony objevují bílé kalhoty. Bílá má 

symbolizovat čistotu. Tím, že si dívka během menstruace na sebe vezme bílé kalhoty, 

nás chce reklama přesvědčit, že se nemusíme bát, protože na jejich vložku nebo tampon 

je spoleh. Skutečnost, že si v každé reklamě na vložky vezme dívka na sebe bílé kalhoty, ale 

působí směšně. Většina žen by si bílé kalhoty na sebe i přesto, že ji chrání tampon či vložka, 

nevzala. Ženy se bílé barvě během menstruace podvědomě vyhýbají. Komárková (2008) 

píše, že ženy jsou v reklamách na dámské vložky často prezentovány jako „hyperaktivní ve 

sportu i ve společenském životě, jsou sebevědomé, svůdně oblečené (nejčastěji v bílém)“ (s. 

123). Reklama se naopak prostřednictvím bílého oblečení snaží vyzdvihnout sebevědomí a 

fyzickou atraktivitu žen. 

„To je jako komedie, nebo groteska. Úplně strašná. Přijde mi hrozně vtipný, že v každé 

reklamě na ňáký vložky nebo na něco, co se teda týká menstruace, tak musí být bílý džíny. Já 

se z toho zblázním. Prostě, kdo je nosí jako tak často? Nebo že je ten člověk prostě má zrovna 

na sobě, když teda jako něco. A kdo si tak jako zpívá?“(R1A) 

 Dále se také dotazované ženy shodly na tom, že vnímání menstruace je velmi 

subjektivní a jiný názor na ni bude mít dospělá žena, která má již prožitek první menstruace 

dávno za sebou a jinak ji bude vnímat dospívající dívka, která tímto problémem právě 

prochází. 

„Jak podle Vás působí daná reklama na ženy?“(R0) 

„Taková okolo čtyřicítky žena, prostě zralá, se na to podívá tím stylem, že je to možná 

přehnaná hysterie okolo té menstruace. Člověk to chápe jako běžnou součást života a ty holky 
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to mají jako něco úplně nové a potřebují se s tím vypořádat, potřebují o tom stále mluvit a řešit 

to a zveličovat to.“(R1C) 

3.9  Metadiskuse 

 Na závěr obou rozhovorů účastnice diskutovaly o průběhu a celkovém pohledu na  

skupinovou diskusi a o pohledu na vybrané reklamy. Skupinový rozhovor hodnotily velmi 

kladně a uvedly, že diskuse s ostatními na toto téma je bavila, byla příjemná a názor ostatních 

je obohatil a díky němu si u některých reklam všimly i toho, čeho by si samy nevšimly. 

Zkušenost skupinové diskuse jim připadala zajímavá a velmi se jim líbila možnost 

komunikovat s ostatními svůj názor na danou reklamu a zároveň reagovat na odlišné názory 

ostatních. První skupina účastnic skupinového rozhovoru v reklamách a způsobu zobrazení 

žen hledala spíše negativa a snažila se reklamou prezentovanou genderově stereotypní roli 

spíše vyvrátit. Druhá skupina účastnic brala všechny reklamy s nadhledem a hodnotila je 

spíše pozitivně. Respondentky ve druhém skupinovém rozhovoru se na závěr k rozhovoru 

vyjádřili tak, že možná hledaly „něco“ co v reklamě ani nebylo. Poselství reklam jim přišlo 

jasné a nebylo třeba hledat nějaké složitosti, které očekávaly. Většinu v reklamě 

zobrazovaných situací hodnotily jako nereálné a braly je jako vtip, který neurazí. První 

diskusní skupina naopak hodnotila vtip v souvislosti se zobrazením ženy a jejího postavení 

v reklamě jako nepovedený, často trapný a tento způsob zlehčování ženina postavení je spíše 

urážel. Ačkoli se shodly na tom, že reklamy ve všech případech realitu neodráží a reklama 

spíše danou situaci přehání, ocenily by v reklamách reálnější zobrazení žen i situací, ve 

kterých se modelky v reklamách ocitají (např. menstruace).  
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4  ZÁVĚR 

 Cílem mé práce bylo zjistit, jak dnešní mladé ženy vnímají genderově stereotypní 

zobrazování žen v reklamě, jaké genderově stereotypní role v reklamě identifikují a zda 

se samy s tímto zobrazením identifikují, či má nějaký vliv na jejich sebehodnocení. 

Odpovědi na tyto otázky jsem se snažila získat pomocí analýzy skupinových rozhovorů. 

 V teoretické části jsem představila dostupnou českou i zahraniční literaturu k této 

tematice, vysvětlila jsem pojem genderu a pohlaví a uvedla jsem, jakou roli hrají genderové 

stereotypy a genderově stereotypní zobrazování mužů a žen nejen v reklamě, ale v celé naší 

společnosti. Genderové stereotypy slouží jako prostředek udržování systému patriarchální 

společnosti, v níž jsou ženy znevýhodňovány a oproti mužům stavěny do podřízených rolí. 

Reklama tyto společností uznávané stereotypy odráží a pomocí jejich neustálého opakování 

je ještě umocňuje. Každodenním vlivem reklam a médií se tyto stereotypní představy o 

rolích mužů a žen dostávají do podvědomí lidí a ovlivňují tak jejich pohled na svět. 

Využíváním sexismu či genderových stereotypů, jež staví jedno pohlaví do podřadné 

ponižující role, mohou reklamy pomáhat vytvářet násilí páchané na ženách. 

 V empirické části jsem rozvedla postup mého kvalitativního výzkumu a ve druhé 

části jsem jej za použití metody ohniskové skupiny realizovala. Pro přepis rozhovoru jsem 

použila doslovnou transkripci. Pomocí otevřeného a axiálního kódování jsem z dat získala 

jednotlivé kategorie, které jsem v závěru empirické části analyzovala.  

 Nyní se pokusím dle výsledků analýzy skupinových rozhovorů zodpovědět 

výzkumné otázky, které jsem si v této práci stanovila. Mou první výzkumnou otázkou bylo, 

jaké genderově stereotypní role respondentky v reklamě identifikují. V reklamě na Vicks 

identifikovaly zúčastněné ženu ve stereotypním zobrazení matky, jejíž každodenní pracovní 

náplní je péče o dítě a domácnost. Dále v reklamách mé respondentky identifikovaly 

genderově stereotypní aspekt mýtu krásy. V reklamě na Kinder Bueno identifikovaly 

účastnice výzkumu aspekt srovnání ženy s produktem. V našem konkrétním případě se 

jednalo o identifikace ženy s čokoládovou tyčinkou. V reklamě na Always identifikovaly mé 

respondentky aspekt umělé povrchní krásy. Dle mého názoru se tento aspekt velmi podobá 

stereotypu o „hloupé blondýnce“. 
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 Druhou otázkou, kterou jsem si kladla, bylo, jak respondentky subjektivně vnímají 

genderové stereotypy v reklamě. Zúčastněné ženy nesouhlasily s tvrzením, že matka 

si nemůže vzít volno, jež reklama na Vicks poskytovala. Situaci, v níž je žena zobrazena 

jako ta, která vše zvládá sama a na které leží primární péče o děti a rodinu vnímaly jako 

„průšvih“ a zároveň jako nátlak na ženy, aby byly neustále tou dokonalou a sebeobětavou 

matkou, která upřednostňuje zájmy všech členů rodiny před svými vlastními. Dalším 

aspektem, jež se v reklamě objevil, byl ideál krásy. Většina reklam nám představuje 

dokonalé modely a modelky, jež splňují dnešní „ideál krásy“ této společnosti – krásu, mládí 

a štíhlost. Mé respondentky vnímaly ideál krásy objevující se v analyzovaných reklamách 

jako nereálný a umělý. Cítily, že na ně reklamy skrze prezentaci „dokonalého ženského 

ideálu“ vyvíjí nátlak a říká, že takto by měly vypadat všechny ženy, protože tento ideál krásy 

považuje společnost za atraktivní. Zúčastněné uvedly, že prezentace ideálu, který je ale pro 

většinu normálních žen nedosažitelný vzbuzuje v ženách frustraci z vlastního těla a ubírá 

ženám na sebevědomí. Tato odpověď nás posouvá k jiné otázce, kterou jsem si kladla v 

úvodu práce, zda má genderově stereotypní zobrazování žen v reklamách vliv na 

sebehodnocení žen a zda se nějakým způsobem dotýká jejich osobního života. Ať už jde o 

prezentaci „dokonalé matky“ nebo o všudypřítomnost „ideálu krásy“, ženy v tom spatřují 

nátlak, jenž na ně společnost prostřednictvím médií vyvíjí. Reklamami a médii prezentovaný 

ženský ideál nutí ženy k tomu, aby se s ním porovnávaly a samy se podle něj hodnotily. Ženy 

se cítí podvědomě nuceny se tomuto ideálu přiblížit. A čím je onen „ideál“ pro normální 

ženy nedosažitelnější, tím větší frustraci v nich vzbuzuje. Spojení ženy s tyčinkou, které se 

objevilo v reklamě na Kinder Bueno, dotazované ženy vnímaly jako nadsazené a nereálné, 

spatřovaly zde záměr tvůrců reklamy zapůsobit a vyvolat v nich vzrušení. V některých 

účastnicích skupinového rozhovoru zanechala reklama pozitivní dojem, jiné účastnice 

popisovaly situaci, kdy si krásná štíhlá atraktivní žena vychutnává čokoládovou tyčinku jako 

nereálnou, směšnou až absurdní, protože se domnívaly, že štíhlá žena, která dbá o svou linii, 

by takovou tyčinky nikdy nepožila. Některé respondentky uvedly, že by se v této reklamě 

mohl skrývat jistý sexismus, ale že je prezentace ženy jako čokolády neurážela a spíše se jim 

líbila. Ženy v reklamě na Always byly zobrazené jako naivní, respondentky použily výraz 

„slepice“. Veškeré reálné postoje, zájmy, či vlastnosti žen jsou trivializovány na úkor krásy 

a pocitu sebejistoty, jež hraje v této reklamě prim. Mé respondentky tento způsob zobrazení 

žen v reklamě vnímaly jako směšný, trapný a dehonestující. Uvedly, že dané zobrazení žen 
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jim přijde spíše zaměřené na dospívající dívky než na dospělé ženy a jako dospělé ženy ony 

samy tuto reklamu vnímají jinak, než by ji vnímaly třináctileté slečny. Posledním 

analyzovaným tématem byla menstruace jako tabu. Zde nešlo o způsob zobrazování ženy, 

to již bylo zmíněno výše, ale důležitý byl způsob zobrazení celé této ženské zkušenosti 

tj. menstruace. Tuto část vnímaly mé respondentky zcela negativně a vyjadřovaly svůj názor, 

že by reklama měla zobrazovat reálné prožitky žen a ne tuto problematiku spíše zesměšňovat 

a trivializovat. Nadsazené a nereálné zobrazení ženy v okamžiku, kdy prožívá menstruaci, 

jim přišlo groteskní a trapné. Myslím, že ženy obecně, nejen mé respondentky, které tento 

názor vyjádřily, by ocenily v reklamách reálnější zobrazení žen i rolí, jaká je ženám v 

reklamě přidělena. 

 Poslední otázka zněla, zda se respondentky identifikují se zobrazením žen v reklamě. 

Na otázku, zda se mé respondentky s rolí „matky“ identifikovaly, musím odpovědět kladně. 

Všechny účastnice skupinového rozhovoru uvedly, že i ony jednou chtějí být matkami a 

vnímají jako správné, že děti jsou pro matku vždy na prvním místě. Mé respondentky uvedly, 

že i kdyby se samy necítily dobře, budou se o své děti starat a chtějí se o ně starat nejlépe. 

Také ale uvedly, v návaznosti na stereotypní přesvědčení, že muži tráví většinu času mimo 

domov – v zaměstnání, že by muži měly ženám s péčí o dítě pomáhat více. Co se týče 

reklamy na Always, v níž byly ženy zobrazené jako povrchní,  mé respondentky uvedly, že 

s tímto způsobem zobrazení ženy v reklamě by se rozhodně nechtěly identifikovat. 

 Výsledky, jež vyplynuly z analýzy skupinových rozhovorů, více méně potvrdily 

mé očekávání. Reklamy, ačkoli na nás působí spíše nevědomě, mají nezanedbatelný vliv na 

naše sebehodnocení. Zajímavé bylo zjištění, že přestože každá z účastnic výzkumu 

na genderově stereotypní zobrazení ženy jako matky pohlíží trochu jinak, (některé účastnice 

vnímaly reklamou prezentovanou genderově stereotypní roly matky pozitivně, jiné zcela 

negativně), v závěru se všechny s reklamou nabízenou rolí matky ztotožnily.  Bylo by také 

zajímavé provést stejný výzkum s ženami různých generací a porovnat, jak se liší názory 

jednotlivých generací na genderově stereotypní zobrazení žen v reklamě a jak moc se liší 

názory uvnitř každé generace.  
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Obrazové přílohy 

Příloha č. 1 – Obrázek reklamy na Vicks 
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Příloha č. 2 – Obrázek reklamy na Kinder Bueno 
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Příloha č. 3 – Obrázek reklamy na Always 


