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Abstrakt 

V dnešní společnosti můžeme pozorovat to, že gender, tedy pohlaví, stále hraje velmi velkou 

roli v tom, jak je formován náš pohled na sv t. Bohužel se stále setkáváme s tím, že genderová 

stereotypizace či nekorektnost velmi blízce souvisí s našimi názory. Marketing, média a 

reklama jsou oblastmi, ve kterých je prezence sexismu obzvlášt  viditelná a můžeme tak íct, 

že má zásadní vliv na naše uvažování, jednání a chování vůči ostatním. Dnešní marketingové 

praktiky se soust edí na zobrazování určitých archetypů, jež mají v generalizovaném m ítku 

fyziologické vlastnosti, které jsou považovány jako p itažlivé Ěnap . štíhlá a vysoká postava, 

symetrická tvá , europoidní původ, sv tlé vlasy, aj.ě. Toto m ítko ovšem nejde generalizovat 

na celou populaci a logicky tak nemůže reprezentovat odlišnosti, které jsou v naší kultu e 

nastoleny. Tyto standarty nedosažitelné krásy mohou v určitých lidech vyvolávat pocit 

mén cennosti či odmítnutí sama sebe. Touha po dosažení stereotypů v médiích může vést 

k různým mentálním poruchám či onemocn ním, jako je nap íklad porucha p íjmu potravy, a 

jiné. Nicmén  i dnes můžeme pozorovat nové trendy, díky kterým se marketingové strategie 

začínají soust edit na reáln jší reprezentaci populace v reklamách. Tyto praktiky můžeme 

pozorovat nap íklad v nedávných kampaních kosmetické značky Dove. Ta se soust edí na 

reálnou reprezentaci ve svých reklamách a s pomocí terapeutů a inovativních workshopů se  

snaží dodat více sebejistoty všem lidem na celém sv t .  

 

 

 

 

 



Abstract 

It can be observed in today's society that gender plays a major role in how our views of the 

world are shaped. Unfortunately, gender stereotyping affects our everyday lives and thinking. 

Marketing, media and advertising are areas in which the presence of sexism is most noticeable, 

something which has considerable influence on our behavior towards others. Today's marketing 

practices focus on depicting a rather limited archetype of people, who in general have 

distinctive features such as being considered more attractive, or having certain other features 

that are considered desirable by today's society standards (e.g. symetrical face, slim and tall 

figure, etc.), which most often than not, fail to represent the majority of the general population. 

These practices might cause some people to feel inadequate due to the unattainable beauty 

standards set by the media, which may result in cases mental ilnesses, such as eating disorders 

as people attempt to adhere to these standards. However, new trends are causing marketing 

strategies to shift into more inclusive practices, as we can observe in Dove's recent advertising 

campaigns. This brand has focused on representing the diversity of population in their 

advertisements and with the support of terapeuts and innovative workshops they are keen in 

delivering the certitude of confidence to everyone who needs it.  
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Úvod 

P edm tem mé práce a zkoumaného jevu jsou ženy v marketingu a v médiích. Abychom 

se v tématu mohli lépe zorientovat, v úvodní části jsem se v novala tomu, jak gender vnímá 

sociologie. Téma, které společností rezonuje a vyvolává divoké diskuze, je feminismus, tedy 

obor, který se zasazuje za rovnoprávnost obou pohlaví ve společnosti. Toto téma mne osobn  

velmi zajímá a pro aktuální p ínos mé práce jsem se snažila sledovat momentální trendy a 

současnou debatu. Feminismus samotný má pak rozhodn  velký vliv na to, jak se vyvíjí reklama 

a marketing a jak jsou v n m ženy zobrazovány. 

V průb hu psaní práce, hlavn  pak distribuce dotazníku, jsem já sama byla často 

zesm šňována nebo urážena poznámkami typu: „ty jsi ale feministka“. Podobné narážky jsem 

zaznamenala jak osobn , tak p es sociální sít  a objektivn  musím bohužel konstatovat, že tyto 

poznámky p icházely zásadn  od mužů. P estože jsem si osobn  žádné urážky nep ipoušt la, 

p išlo mi v tu chvíli celkem zvláštní, jak moc jsou ženy i muži vnímáni na základ  daných 

stereotypů a často se tak pak mohou i nev domky chovat. V mém p ípad  pak navíc práv  proto, 

že jsem se v novala tomuto problematickému tématu, které obsahovalo výrazy jako 

„zneužívání postavení“ a „ženy ve společnosti“, jsem byla dop edu bez jakékoliv analýzy 

vystavena negativnímu obrázku militantní feministky. Stejn  tak n kte í muži m li 

pravd podobn  pocit, že se vůči mé osob  musí hlasit  vymezit a bránit, snad abych náhodou 

nezesm šnila jejich mužství a postavení. P itom já sama muže velmi respektuji a v určitých 

ohledech je obdivuji. Stejn  tak v ím, že n kte í z t ch, který si na mé osob  vybili svou agresi, 

by za rovnoprávnou společnost byli vd ční – možná i proto, že feminismus je ve své čisté 

podstat  výhodný i pro muže.  

Moje bakalá ská práce pro mne znamenala pom rn  zásadní p elom v mém dosavadním 

studování a hlavn  také obecném smýšlení o společnosti. Zatímco d íve jsem se 

k nerovnoprávnosti vyjad ovala spíše v tami jako: „Nejsem feministka, ale cht la bych 

rovnoprávnost.“, nyní se již nestydím ve ejn  p iznat, že feministka jsem. To, jak společnost 

feminismus vnímá, má stále negativní konotace a n kdo může mít z podobných tvrzení v zásad  

strach. Možná, že lepší edukace by se mohla zasadit o realističt jší vnímání tohoto hnutí. Já 

sama jsem si práv  p es odborné studie, eseje nebo ve ejné projevy k feminismu našla svoji, 

pozitivní cestu. I proto doufám, že p ínos této a dalších prací by mohl znamenat pozitivní ší ení 
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feminismu a vést k novému, inovativn jšímu marketingu bez zbytečného sexismu nebo 

genderové stereotypizace.  

I proto jsem se nakonec rozhodla feminismu a gender problematice v novat o n co 

podrobn ji a cht la jsem zjistit, jak moc danou problematiku odlišují ženy i muži. Na to jsem 

se nakonec zam ila v mé p ípadové studii a dotazníku. Od teze se tedy práce nakonec odlišuje 

hlavn  tím, že jsem jinak uspo ádala strukturu a kapitoly, dále se více zam ila na ženy ve 

společnosti a marketingu a kampan  Dove jsem použila jako p íklad v p ípadové studii. 

Obsahov  je ovšem práce v zásad  totožná s tezí.  

V praktické části jsem analyzovala komunikační strategie a kampan  značky Dove, 

která je v problematice zobrazování žen v reklam  asi nejhlasit jší. Otázkou ovšem je, zda 

pozadí firmy má opravdu čisté, nezaujaté úmysly a chce ženám pomoci nebo zda se cht jí 

zásadn  odlišit od konkurence, vytvo it ze sebe takzvanou „love brand“ a tím pak t eba zvýšit 

i své zisky. Na základ  každoročních reportů, které společnost Unilever vydává, jsem zjistila, 

že hodnota Dove i zisky každoročn  rostou. V dotazníku se pak tedy dozvíme, jak značku Dove 

reáln  vnímají nejen její zákazníci, ale obecn  konzumenti médií a zda si myslí, jestli její 

reklamní kampan  mohou reáln  ovlivnit určité mín ní o fyzické kráse.  
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Vnímání že  ve společ osti 

D lení dle pohlaví na ženy a muže je jedno z nejzákladn jších způsobů sebedefinice ve 

společnosti. Toto sd lení, které o sob  v dom  ší íme, má ovšem zdaleka v tší dosah, než si 

myslíme. Nejedná se už jen o anatomický popis t la, ale vyvolává určité p edstavy a zažité 

p edsudky ohledn  vlastností, vzorců chování či společenských rolích. ĚRenzetti, 2003, s. 20) 

U žen se v tšinou očekává emotivn jší povaha, technická neznalost nebo pečovatelský 

p ístup. Zatímco pravidla v oblékání jsou pro ženy v současné dob  již o n co uvoln n jší, 

muže v sukních či šatech stále nepovažujeme za normu. Muže, které lákají dámské od vy, pak 

označujeme buďto jako transexuály či transgendery a velká část lidské populace tento jev stále 

považuje za určitou sexuální deviaci. Jako muž jste navíc p edurčen k sout živosti, technickým 

pracím, fyzicky náročn jším výkonům a také emoční vyrovnanosti. ĚRenzetti, 2003, s. 20ě 

Značná část populace tak má tendence sklouzávat k takzvaným genderovým 

stereotypům. Tím se nazývá to, kdy lidé označují určitou společenskou skupinu zjednodušeným 

a souhrnným popisem. Ty můžou mít pozitivní i negativní podtext. K pohlaví se tak často 

p isuzují role maskulinní a femininní. Pro populaci, která v genderovém stereotypu žije, tak 

neexistuje charakteristika normálního muže s ženskými rysy a naopak ĚDeaux, Kite, 1řŘ7, s. 

92-117). 

 V b žném život  ovšem vidíme, že značná část obyvatel se t mto stereotypům vymyká 

a nenaplňuje tedy obecn  p ijímaný standard. Tito lidé jsou n kdy považování za deviantní 

nebo abnormální, i p estože jsou z biologického hlediska v po ádku a jedná se tak tedy pouze 

o sociální pohled.  

Genderová socializace 

Odlišování na základ  genderu ovlivňuje celou společnost. Co se týče genderu, v tšina 

v dců i institucí stále odlišuje různé společenské normy na základ  paradigmatu. Všechny 

studie se tedy odvíjí od určitého modelu smýšlení, který je v rámci genderu již zaveden. Tento 

fakt znamená, že ani sociologické studie v oblasti genderu nemusí být vždy čist  jen objektivní, 

ale mohou mít také subjektivní pozadí. (Renzetti, 2003, s. 22)  

Tím, že sociologie je multiparadigmatická v da Ěje tvo ena adou různých paradigmatě, 

můžeme íci, že různé jevy v oblasti sexuality, genderu i gender advertisingu mohou být 
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různými sociology vysv tlovány naprosto odlišn . Navíc každé paradigma, které je v současné 

situaci a v současné společnosti nejvíce akceptováno, zásadn  ovlivňuje současné názory na 

danou problematiku (Renzetti, 2003, s. 23). 

Historicky můžeme pozorovat dv  hlavní vlny sociologického pohledu na genderovou 

problematiku, a to hlavn  strukturální funkcionalismus a feministickou sociologii. 

 

Strukturální funkcionalismus 

Toto paradigma nahlíží na společnost jako na stabilní a uspo ádanou jednotku, jejíž 

členové sdílejí určitý společenský konsensus1. Tyto hodnoty jsou pak skrze společnost 

navzájem provázány a udržují určitou rovnováhu. ĚRenzetti, 2003, s. 23) 

„Ve své analýze genderu vycházejí strukturální funkcionalisté z konstatování základní 

skutečnosti, že se ženy a muži t lesn  liší. Zvlášt  významné jsou p itom dv  skutečnosti – za 

prvé, že muži jsou v tší a siln jší, a za druhé, že ženy rodí d ti a kojí je. Tyto biologické 

odlišnosti vedly podle funkcionalistů ke vzniku odlišných genderových rolí.“ ĚRenzetti, 2003, 

s. 23-24).  

Jeden z p edních teoretiků funkcionalismu Talcott Parsons ve své knize The American 

family pak uvádí, že po značnou část d jin navíc byla ženská genderová role velmi jasn  daná 

– i tím, že ženská reprodukční role p ímo diktuje roli domácí. Vzhledem k tomu, že žena rodí 

a následn  kojí dít , je logické, aby to byla práv  ona, kdo zůstává doma a stará se domácnost 

i potomky. Biologická konstituce pak muže p edurčuje k roli živitelské a ochranitelské. Ve své 

knize p ímo píše: „Podle našeho názoru spočívá základní vysv tlení d lby rolí mezi 

biologickými pohlavími ve skutečnosti, že porod a kojení d tí vytvá í základ pro silnou vazbu 

mezi matkou a malým dít tem; ta sama pak vytvá í základ pro to, aby se muž, jsa t chto rolí 

zprošt n, soust edil na alternativní činnost – tedy na zajišt ní živobytí" ĚParsons, 1ř55, s. 23ě. 

Strukturální funkcionalisté toto uvažování obhajují tím, že diferenciace mužů a žen je 

čist  funkční. Ženy, které zůstávají v domácnosti, udržují společnost v chodu – rodí nové členy 

                                                 

 

1 Společenský konsensus = soubor hodnot, přesvědčení, očekávání  
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rodiny, vzd lávají a vychovávají d ti a navíc umožňují mužům rozvíjet se ve vlastních 

činnostech ĚRenzetti, 2003, s. 24ě.  

Tento náhled na společnost vychází hlavn  ze starších studií z minulých let, a to hlavn  

v 40. - 60. letech minulého století a v současném, moderním sv t  jsou podobné názory tém  

nep ijatelné. Nedávným p íkladem může být i kauza z Evropského parlamentu, jehož hlavním 

aktérem byl konzervativní polský politik Janusz Korwin-Mikke, který se vyjád il k tématu 

rovnosti žen a mužů. Ten odůvodňoval nižší platy žen tím, že ženy jsou menší, slabší a mén  

inteligentní. Svůj názor podložil faktem, že mezi první stovkou nejlepších hráčů šach jsou 

pouze muži. Politik byl za své výroky suspendován na 10 dní z funkce člena Evropského 

parlamentu a byla mu ud lena pokuta ĚBloom, 2017ě.  

Jak jsme již zmiňovali, každé období bývá ovlivňováno paradigmaty. Tato paradigmata 

ovšem nejsou stálá a nem nná, a tak ke konci 60. let začalo docházet k určité paradigmatické 

revoluci ve vnímání genderu a začaly se up ednostňovat nové, konkurenční názory ĚHarding, 

1979).  

Zm na byla zpočátku viditelná hlavn  v USA, kde tehdy začalo docházet k uvolňování 

konzervativních vzorců chování, protestům a politickému aktivismu. Hlavní důvod 

k nespokojenosti a bou ení se společnosti proti zavedeným hodnotám byl odpor vůči válce ve 

Vietnamu a určitá rozčarovanost z nedostatečného hospodá ského blahobytu (Renzetti, 2003, 

s. 29-30), (Harrington, 1962). 

Všechny tyto skutečnosti následn  vedly k rozvoji nového paradigmatu, který nyní 

nazýváme feminismus.  

Feministická sociologie 

Feministická sociologie se zasazuje o politickou, ekonomickou  a společenskou rovnost 

mezi pohlavími (Adichie, 2014).  

I feminismus se soust edí na biologickou stránku v ci, konkrétn  nap íklad na geny. 

Feminističtí sociologové nap íklad tvrdí, že geny nejsou konkrétními částicemi t la. Jsou 

kódem, který se může vyvinout do různých podob na základ  vn jších podmínek. Dle Stephena 

Goulda navíc vliv prost edí může zm nit určité lidské vlastnosti i poté, co se již ustavily na 

určité hmotné úrovni ĚGould, 1řř6, s. 156ě.  
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„Feministické paradigma uznává, že p i procesu osvojování genderu hraje roli jak 

biologická predispozice, tak i učení. Zdůrazňuje však, že vymezit p esný rozdíl biologického 

vlivu je prakticky nemožné, neboť proces učení začíná ihned po porodu. Poukazuje rovn ž na 

komplexní provázanost biologických a kulturních faktorů. Ě…) Feministické hledisko tedy 

vychází z p edpokladu, že gender je v podstat  spíše společensky utvá ený než vrozený. 

Feminističtí badatelé pohlížejí na gender zčásti jako na soubor společenských očekávání, která 

se reprodukují a p enášejí sociálním učením a stávají se tak niternou součástí naší osobnosti. 

Zároveň si však uv domují, že úplné porozum ní genderu vyžaduje víc než jen zkoumání 

tohoto procesu učení. Ukazují totiž, že to, co se naučíme, je samo sociálním produktem, 

utvá eným v kontextu konkrétní politické a ekonomické struktury společnosti“ ĚRenzetti, 2003, 

s. 30-31). 

V p ípad , kdy se bavíme o feminismu a společnosti, která feminismus hodnotí nebo 

p ijímá, často pak také pozorujeme pojem sexismus. Ten je charakterizován jako jev, p i kterém 

dochází k hodnocení jednoho pohlaví jako cenn jšího než toho druhého. Historicky se sexismu 

dopouští hlavn  na ženách a dá se sociologicky íci, že je to do značné míry způsobeno nízkým 

podílem žen mezi zam stnanci a studenty v akademických institucích a společenskými 

p edsudky, kdy se p edpokládá, že to, co si žena myslí, íká nebo d lá, je nezajímavé a mén  

důležité ĚLorber, 1řř3, s. 567-580). Na druhou stranu tento fakt vychází ze studie, která je již 

tém  25 let stará, a nyní víme, že podíl žen se v institucích i na univerzitách značn  m ní a ve 

vysp lých zemích ženské pohlaví mezi studenty dokonce p evládá. I p esto se stále stýkáme se 

sexismem – jedním z vysv tlení tak může být to, že p isuzování rolí ženám je už určitou tradicí 

a zvyklostí, která byla ve společnosti zavedená po mnoho let a její odbourání tak mnoho let také 

potrvá.  

Sexismus není jen jevem v b žné populaci a nevztahuje se jen na každodenní život, do 

značné míry m l vliv i práv  na akademické instituce nebo bádání. Fakt, že sexismus byl vid n 

i na poli sociologie, m l za dopad následující skutečnosti: 

- „V tšinu sociologických výzkumů provád li muži na mužích, p esto byla zjišt ní 

následn  zobecn na na celou populaci.  

- Gender byl považován za významnou analytickou kategorii jen v omezeném okruhu 

sociologických subdisciplín, jako je sociologie manželství a rodiny, zatímco v t ch 
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ostatních – v sociologii práce, sociologii komplexních organizací, sociologii práva – 

byl ignorován.  

- Tam, kde byly studovány ženy, byly jejich postoje a chování hodnoceny z hlediska 

mužských kritérií normality a správnosti“ ĚRenzetti, 2003, s. 31ě. 
 

Samotný feminismus je pak v současné dob  velmi zajímavé, často diskutované téma, 

kterému se v nuje ada akademiků a publikují se tak studie a články, které se současnou 

podobou feminismu zabývají. Můžeme tedy íci, že feminismus je jedno z aktuálních témat, 

které se ve společnosti neustále probírá a velmi úzce souvisí s ženstvím a zobrazováním žen ve 

společnosti. 

 Faktem stále je, že pokud se žena ve ejn  k feminismu p ihlásí, bývá na základ  určité 

stereotypizace společností také hodnocena. Obecný obrázek žen-feministek je ten, že jde o 

frustrované ženy, které si své špatné postavení a svou vlastní neschopnost odůvodňují 

nadvládou mužů a nespravedlností. Pokud se o feministkách mluví pozitivn , až p íliš často po 

označení „feministka“ p ichází dov tek: „to není myšleno jako urážka“. Proč tedy v současné, 

nejvysp lejší dob  musí být tak jednoduchý sociologický jev, jako touha po rovnosti, 

zesm šňován? Ve slovníku se již objevil pojem „feminazi“, který je výdobytkem internetových 

trollů a symbolizuje extrémní a militantní feministky. Pravdou ovšem je, že proti feminazi se 

samotné feministky velmi hlasit  vymezují a necht jí s nimi být spojovány i proto, že jednání 

ve jménu feminazi je sexistické a nekorektní vůči mužům, což naprosto popírá touhu po 

rovnoprávnosti.  

Dle Joane Nagel, která ve studii „Is feminist success the enemy of feminism“ zkoumala 

míru úsp chu a p ijetí feminismu ve společnosti, jsou v dnešní dob  feministky vystavovány 

neuv itelnému tlaku práv  z toho důvodu, že je feminismus okolím hodnocen až analyticky a 

b žná populace nebo anti-feministé neustále očekávají, že budou dodávány nové důkazy a 

p ípady, b hem kterých došlo k určité újm  u ženského pohlaví. Pokud se tak ned je, 

feminismus bývá okolím zdiskretizován jako jev, který již není aktuální a není nutné jej ve 

společnosti obhajovat nebo diskutovat ĚNagel, 2013ě. 

Nejčast jší způsob, kde b žná populace s feminismem p ijde do kontaktu, jsou média. 

A jsou to práv  média, které populaci nastavují pohled na feminismus. Práv  této problematice 

se svými kolegy v novala Jamie Loke z Oklahomské univerzity, která v roce 2015 publikovala 
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studii Co-opting feminism: media discourses on political women and the definition of a new 

feminist identity. Ve své práci se v novala nejen pohledu médií na ženy v politice, ale také na 

to, jak bývá feminismus v médiích prezentován. Zjistila, že mainstreamová média opakovan  

zobrazují feminismus ve velmi jednoduchých termínech a jako sociální deviaci. Problémem je, 

že definice feminismu v ř0% p ípadů pocházela od autorů článků, kte í si vytvá í vlastní 

koncepce, a jen v 10% tento termín vycházel se skutečných sociologických zdrojů nebo citací. 

K informování pak často navíc dochází velmi sporadicky, nap íklad pokud se stane n co 

kontroverzního. A zatímco v d ív jší společnosti se bojovalo za práva pro ženy Ěnap . volební 

právo, právo na vzd lání, apod.ě, dnešní doba se potýká spíše s rovností na obecné rovin . Navíc 

feminismus se dá chápat spíše v plurální form , což znamená, že existuje ada ideologických 

perspektiv, kde feminismus je pokaždé vnímán se zam ením na n co jiného, a to nap íklad: 

liberální feminismus, post feminismus, radikální feminismus, a jiné (Loke, 2015).  

Společnost si často vybírá určitou osobnost nebo idol, které by mohla s daným 

fenoménem spojovat. Zajímavé je, že média p i azují roli feministek často ženám v politice, ač 

ony samy se k ní ve ejn  nehlásí. Velmi dob e to můžeme pozorovat ve vysoké politice v USA, 

kde nálepka „feministka“ bývá p i azena k političkám jako je Hillary Clinton, Sarah Palin, 

Michele Bachmann nebo Christine O´Donnell. Postava Sarah Palin je kvůli své kontroverznosti 

pro média velmi vd čnou osobou už na politické rovin . Z určitého důvodu ji ovšem n které 

noviny začaly zobrazovat jako „novou tvá  feminismu“, a to hlavn  kvůli prohlášením, ve 

kterých se prezentuje jako politička proti potratům. V Americe se b žn  užívá označení pro-

life a anti-choice, se kterým se ztotožňuje práv  Palin. I kvůli této volb  je n kdy prezentována 

jako žena, která praktikuje „reálný feminismus“, tudíž obhajuje feministické hodnoty, p esto 

ale do nich zakomponovala i b žné rodinné tradice, zvyklosti nebo určité k esťanské 

p esv dčení. Nesmíme ale zapomínat, že feminismus je hnutí, společenství a není možné jej 

definovat jednotlivými názory nebo jednotlivými identitami (Loke, 2015).  

Otázkou je, zda vůbec feministická společnost může p ijímat Sarah Palin mezi sebe. 

Vždyť práv  otázka potratu je jednou z nejzákladn jších ženských svobod a projevu volby. 

S podobnou otázkou se ale můžeme potýkat i u jiných osobností. P íkladem může být americká 

zp vačka Beyoncé, která se ve ejn  k feminismu hlásí. Na druhou stranu bývají její vystoupení 

nebo texty n kdy hodnocena jako moc sexistické nebo k ženám ponižující. Objektivn  se dá 

posoudit, že značná část témat v jejích písních pojednává o svobod  i síle žen, na druhou stranu 

se její texty často odvíjí od mužů a jejich jednání. I to může být pro n které feministky 
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nep ijatelné práv  z toho důvodu, že svoji osobu prezentuje pouze v závislosti s mužským 

jednáním. Narážky ohledn  feministického p esv dčení získávala i herečka Emma Watson, 

která se v únoru 2017 nechala vyfotit pro časopis Vanity Fair v modelech, které ve značné mí e 

odhalovaly její t lo. Na její osobu se pak snesla kritika, že jako opravdová feministka by se do 

podobné role nenechala nikdy stylizovat. 

Práv  Beyoncé i Emma Watson jsou jedny z nejznám jších osobností feminismu 

v showbusinessu. A pokud mluvíme o feminismu na ve ejné úrovni, byl to zrovna rok 2014, o 

kterém se íká, že byl jedním z nejvýrazn jších na feministickém poli. Samotný časopis TIME 

označil slovo „feminismus“ jako jedno z nejpoužívan jších za celý rok. Když se vrátíme 

k showbusinessu, byla to op t Beyoncé, která b hem vystoupení na VMA Awards zpívala p ed 

velkým nápisem „Feminist“, Emma Watson vystoupila p i shromážd ní OSN s projevem He 

for She, dále se v prosincovém vydání časopisu ELLE s nadpisem „The Fresh Face of 

Feminism“ objevila na titulní stran  magazínu a z celebrit se k feminismu ve ejn  p ihlásily i 

další slavné osobnosti, jako Jennifer Lawrence, Taylor Swift nebo herec Joseph Gordon-Levitt 

a scénárista Aziz Anasari. Dále byl natočen film pro d ti Frozen, do češtiny p ekládaný jako 

Ledové království, které práv  feministky velmi kladn  p ivítaly a hodnotily jako první d tský 

film, který zobrazuje ženské postavy jako nezávislé osobnosti. Facebook po n kolikaletém boji 

povolil na svých stránkách fotky kojících žen nebo byla vytvo ena nová panenka Barbie, která 

má reálné proporce. Mimo showbusinessovou oblast se pak odehrála také celá ada pozitivních 

událostí. V roce 2014 p ijala Nobelovu cenu za mír Malala Yousafzai, pakistánská aktivistka, 

která bojuje nejen za mír, ale také za rovné p íležitosti pro dívky a ženy. A nakonec Švédsko 

za adilo do oficiálního slovníku nové, genderov  neutrální zájmeno „hen“, které může sloužit 

místo han (on) i hon (ona) (Plank, 2014).  

Obecn  jednou z nejvýrazn jších osobností feminismu na současné populární scén  je 

nigerijská spisovatelka Chimamanda Ngozi Adichie, která se proslavila novelami Amerikána 

nebo Půl žlutého slunce. Velmi populární byla její eč na konferenci TED, která byla 

prezentována jako „We should all be feminist“, tedy „Všichni bychom m li být feministy“. 

Tento projev byl následn  zpracován i jako esej a do dnešní doby jsou úryvky z eseje často 

citovány a používány. Její eč se neustále projektuje i do současné společnosti a byla znovu 

p ipomenuta na únorové p ehlídce značky Dior b hem pa ížského týdne módy, kde jedna 

modelka oblékla tričko s potiskem „We should all be feminist“.  
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Faktem je, že feminismus je jednou z forem, jak jsou ženy ve společnosti zobrazovány. 

A jeho interpretace je často bohužel chybná. To ovšem okomentoval už Falsani v roce 2011, 

kdy napsal, že „feminismus je často nesprávn  chápán jako touha žen být stejné jako muži“ 

(Falsani, 2011). Tato definice je ale zavád jící a nesprávná, jelikož feministky spíše zdůrazňují, 

že by nikdo ve společnosti nem l být limitován, zesm šňován, utlačován jen kvůli pohlaví. 
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V í á í že  v marketingu 

To, jak jsou ženy ve společnosti vnímány, má velký vliv na to, jak nám jsou zp tn  

v marketingu a médiích prezentovány. Práv  celá ada genderových stereotypů se odráží do 

reklam, které můžeme v okolním sv t  registrovat. Nyní si tedy zanalyzujeme, jak můžeme 

gender v médiích vnímat.  

Gender a média 

Média mají v současné dob  velmi silné zázemí v našem každodenním život . A role 

ovlivňování je oboustranná – tedy nejenom, že reklamy a média jsou ovlivňovány 

sociologickými paradigmaty, ale zároveň i postavení médií má velký vliv na naší společnost, 

názory a formování osobnosti.  

Jedna z nejv tších mediálních agentur, Zenith Optimedia, která má pobočky po celém 

sv t , v roce 2015 provedla studii, která analyzovala vývoj vlivu médií od roku 2010 a zároveň 

s tím vydali i p edpov ď až do roku 2017. Na základ  dat a analýz z více jak 65 zemí se došlo 

k následujícím poznatkům: 

- populace denn  stráví více jak Ř hodin konzumací médií 

- v roce 2010 lidé strávili s médii 461,Ř minut denn , v roce 2014 již 4Ř5,3 minut denn , 

což znamená nárůst o 1,2% ročn  

- vzrůst konzumace internetových médií v letech 2010 – 2015 se zdvojnásobila z 59,6 

minut na 10ř,5 minut denn  

- konzumace tradičních médií Ěnoviny, rádio, apod.ě klesá, v letech 2010 – 2015 se snížila 

o 26,4 minut denn  

- globální konzumace internetových médií roste ročn  o 10%, a to p edevším díky rozvoji 

mobilních technologií, které umožňují p ístup k internetovým médiím b hem cestování, 

dojížd ní či b žném čekání 

- očekáváná konzumace médií v roce 2017 je 506 minut denn , z čehož celých 144,8 

minut bude v nováno internetovým médiím 

- konzumace internetových médií v roce 2010 p edstavovala podíl 12,ř%, zatímco v roce 

2017 se jedná o hodnotu 28,6% 
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- OOH reklama je na lehkém vzestupu, a to p edevším díky hust jší síti reklam ve 

ve ejném prostoru, migrací do v tších m st a tendenci populace trávit volný čas mimo 

svůj domov 

- televizní média stále dominují trhu, jejich konzumace ovšem lehce klesá 

- v roce 2010 byl podíl televizních médií zaznamenán na 42,4%, do roku 2017 se počítá 

s hodnotou 34,7% (Zenith Media, 2015). 

Na základ  tohoto výzkumu vidíme, jak silný vliv mají média na náš každodenní život 

a jak p ístup k rychlým, internetovým médiím, bude do budoucna náš život díky snazšímu 

dosahu stále více ovlivňovat. Vzhledem k tomu, že konzumací médií strávíme více jak 8 hodin 

denn , musíme se p ipravit i na to, že tyto prost edky bude siln  formovat naše názory, naše 

smýšlení a celou společnost okolo nás.  

Důležité je si uv domit, že média často nep edávají objektivní a neutrální informace či 

zprávy, ale nesou v sob  také určitá sociální paradigmata, které jsou v současné společnosti 

aktuální. I tím se média velmi podílí na genderové socializaci. Média tak kulturu pouze 

nereflektují, ale aktivn  ji vytvá ejí. Pokud se podíváme na televizní zpravodajství, uvidíme ty 

nejdůležit jší zprávy v co nejkratším čase. Rozhodnutí, jaké reportáže uvidíme, ovšem 

ned láme my, nýbrž programový štáb, a tím zcela jasn  ovlivňují naše vnímání a myšlení. Jak 

popisuje Helen Baehr ve své knize Women and Media: „Média vybírají, co stojí za pozornost, 

a určují po adí, co je a co není důležité – jinými slovy, „nastolují agendu“ ve ejného mín ní. 

Způsob, jak média vybírají témata, strukturují rozhovor a kontrolují diskusi – proces, který 

zahrnuje zásadní vynechávky -, p edstavuje hlavní aspekt jejich vlivu“ ĚBaehr, 1řŘ0, s. 30ě.  

N která média jsou navíc obvin na i z takzvané symbolické anihilace, což znamená, že 

média ženy p ehlížejí, trivializují či odsuzují. Objevují se také studie, které tvrdí, že četba tisku 

a médií u žen klesá, a to hlavn  z toho důvodu, že články k ženám nepromlouvají nebo jsou 

prezentovány p ezíravým způsobem. Samotná reprezentace žen v médiích je také velmi nízká 

a nedostatečná oproti zastoupení mužského pohlaví. Navíc způsob podání informací o ženách 

se zásadn  liší od charakteristiky mužů ve zpravodajství. Studie Karen Foreitové a kolektivu 

z roku 1980 zjistila, že ve zprávách je zvyklostí poukazovat na pohlaví, fyzickou podobu či 

rodinné postavení žen ĚForeit, 1řŘ0ě. I více jak deset let poté, tedy v roce 1992, jsme se stále 

setkávali s podobnými označeními. Názorn  si můžeme uvést situaci, kdy jediná žena 

v kabinetu prezidenta Clintona, Madeleine Albright, byla popsána jako „matka t í d tí“. O 
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n kolik let pozd ji byla kandidátka do Kongresu Carol Mosley-Braun popsána jako „mamina 

s povzbudivým úsm vem roztleskávačky“, zatímco její oponent získal p ívlastek „byznysmen 

a korporátní právník“ ĚRennzetti, 2003, s. 1Ř3-186). A podobné p ívlastky nejsou p ekvapením 

ani nyní. Hodnocení žen pouze na základ  vzhledu, ženských fyziologických predispozicí nebo 

civilního stavu se dopouští celá ada ve ejn  známých osobností, v čele stojí nap íklad současný 

prezident USA Donald Trump. Jeho výroky ohledn  žen společností dennodenn  rezonují a i 

díky svým prohlášením byl označen za mysogynního politika.  

To, jak jsou ženy v médiích vnímány, je zásadn  ovlivn no také samotnou reprezentací 

žen v médiích. Práv  tomuto tématu se v novalo hned n kolik v dců, a to nap íklad Louise 

North ve své studii Behind the mask: Women in television news nebo Shery Yu v práci Women 

in ethnic news media. Došly k poznatkům, že ani ženy v médiích často nereprezentují 

rozhodující role a bývají jim p isuzovány nižší posty redaktorek. Málokdy mívají vliv na výb r 

zpravodajství a často prezentují zprávy o víkendu, kdy je v tší pravd podobnost, že jim budou 

p i azené reportáže uvoln n jšího a mén  důležitého rázu. Navíc se zde klade velký důraz na 

jejich fyzickou p itažlivost. Není tak výjimkou, že práv  u žen-redaktorek dochází k neustálému 

hodnocení jejich oblečení nebo účesu, zatím u mužů-redaktorů se v nuje pozornost 

p ednášenému tématu ĚYu, 2017ě, ĚNorth, 2016ě.  

Otázkou je, zda genderové role v médiích mají pak vliv na konzumenty, kte í po ady či 

reklamy sledují. Je v decky prokázáno, že nejv tší dopad má tento jev pak práv  na d ti a 

dospívající, p edevším ve v ku 10-17 let. Dívky i chlapci jsou si velmi dob e v domi důrazu 

na t lesnou p itažlivost, v různých studiích pak nap íklad d tští respondenti udali, že „ženské 

postavy v televizi mají sklon d lat si starosti se svou váhou a vzhledem, st žují si, pláčou a 

flirtují, zatímco mužské televizní postavy jednají jako vůdci, v nují se sportu a cht jí být líbáni 

nebo se milovat. Podstatn  více dívek Ě6ř%ě než chlapců Ě40%ě však odpov d lo, že by cht lo 

vypadat jako n která postava z televize, a 31% dívek, ale jen 22% chlapců na sob  skutečn  

n co zm nila, aby se více podobalo n jaké televizní postav “ (Renzetti, 2003, s. 208). 

Jeden z důležitých faktorů, proč je nutno podobné genderové stereotypy z médií stírat 

jsou i studie, které byly provedeny se vzorkem mužů i žen. Prokázalo se, že ženy, které byly 

opakovan  vystavovány stereotypním reklamám, svou budoucnost líčily hlavn  v realizaci 

rodinné – tedy tvorb  domova a nem ly aspirace na kariéru. Naproti tomu ženy, které sledovaly 

reklamy s p evrácenými rolemi, svůj život za 10 let popisovaly velmi podobn  jako muži. Ješt  
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dále v průzkumu zašli Lanis a Covell, kte í zkoumali vliv reklam na sexuální život. Zatímco 

muži, kte í vid li reklamy se ženami, jako se sexuálním objektem, m li tendence 

k stereotypizaci a také vst ícn jšímu p ístupu ke znásiln ní či sexuální agresi, ženy, které 

zhlédly inovativn jší reklamy bez sexismu, prokázaly nulovou toleranci k sexuálnímu násilí na 

jakémkoliv pohlaví (Renzetti, 2003, s. 207). 

Gender advertising 

Samotný marketing je v současné dob  jednou z nejdůležit jších složek trhu. Více než 

kdy d íve se klade extrémní důraz na reklamy a marketingovou podporu produktů. Nutno 

podotknout, že marketing a propagace odrážejí současnou kulturu, a prodejní taktika tak musí 

být v souladu s určitými hodnotami a chováním svých zákazníků. Role propagace se za 

poslední desetiletí dost zm nila, a zatímco ješt  nedávno bylo hlavním cílem marketingu 

p edstavovat a prodávat produkty, nyní se reklama snaží ztotožnit se sny svého publika a stává 

se n čím jako sociální institucí. A p estože zjevná funkce marketingu je businessová, p i 

jednoduché observaci současných reklam si všimneme toho, že inzerce propagují spíše lifestyle 

a pocity, které p i používání daného produktu vnímáme (Crymble, 2012), (Rocha, 2013).  

Pokud p evedeme pohled genderu do oblasti marketingu, setkáme se s celou adou 

reklam, které zneužívají práv  mužských a ženských rolí. A práv  zneužívání role pohlaví 

v reklamách se nazývá gender advertising. Průzkumy prokazují, že jsou to ženy, které jsou 

čast ji v reklamách objektivizovány a zpravidla jsou dosazovány do určitého rámce západních 

patriarchálních zvyklostí ( D´Enbeau, 2011).  

Kniha Gender Advertisements od Ervina Goffmana obsahuje n kolik desítek stran, které 

na fotografiích ilustrují práv  genderové stereotypy. Mezi spoustou p íkladů pak vystupují 

následující společné znaky:  

- Relativní velikost = velikost, obzvlášt  pak výška, v printové reklam  často znázorňuje 

sociální p evahu. V zásad  muž bývá znázorňován jako vyšší a mohutn jší.  

- Ženský dotek = ženské ruce jsou často využívány k fotografování produktů do reklam. 

Práv  dámská ruka má symbolizovat jemnost a exkluzivitu produktu. Výjimkou není 

ani dotýkání se sebe samé, a to zvlášt  u reklam, které se týkají kosmetiky či módy. 

Vynikne tak pocit, že si p ipadáte natolik p itažlivé a krásné, že se nemůžete samy se 

p estat dotýkat.  
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- Role = Exekutivní a vedoucí role stále v zásad  v reklam  symbolizuje muž. Více než 

žen tak v zobrazení léka ů či učitelů vidíme muže. V p ípad  rodin a domácností s péčí 

o d ti, úklid či b žné práce je zobrazována hlavn  žena. V n kterých reklamách také 

můžeme vid t, že muži často výrazn  gestikulují – ukazují sm r cesty, kynou 

společníkům či dokonce n koho gesty kárají. Zajímavým úkazem je i smyslné krmení 

žen, což také podtrhuje genderový rozdíl.  

- Místo a postavení = místo na fotografii, kde jsou akté i zobrazeni, je rozdílné pro muže 

i ženy. Zatímco ženy se sedí nebo dokonce leží na zemi tak, aby byly pod mužem, 

maskulinní postavy v reklamách stojí a zaujímají dominantní postavení (Goffman, 

1979, s. 21-83).  

Goffman se tomuto tématu v nuje opakovan  a už v roce 1977 ve své další klasické 

studii „La ritualization de la feminité“ píše o tom, jak jsou ženy v reklamách opakovan  

zobrazovány jako submisivní, vtipn  hloupé, d tinské, sladké a šťastné. Navíc opakovan  

vystupují v submisivní, pasivní a asistentské pozici (Goffman, 1977).  

Ve spojitosti s genderem v médiích se často skloňuje pojem hypotéza zrcadlení2, a 

sexistické nebo genderov  nevyvážené reklamy tak bývají omlouvány tím, že je konzumenti 

v podstat  vyžadují, jelikož tak daná společnost momentáln  funguje. Komerční sponzo i navíc 

cht jí reklamou oslovit co možná nejširší publikum, a tak logicky nabízejí to, co konzumenti 

očekávají ĚRenzetti, 2003, s. 1Ř2ě. 

Co se týče zobrazování pohlaví v reklamách, můžeme často pozorovat jev, p i kterém 

se pomocí zobrazování typických mužských/ženských rolí či sexualizací žen a objektů prodává 

určitý produkt. V tomto p ípad  ovšem marketé i nepromují konkrétní výrobek, ale spíše pocit 

a další situace, které vychází ze souvislostí s vlastn ním daného produktu. Mužům může být 

nap íklad nabízená vyšší míra úsp chu u žen p i používání dané vůn , i p estože daný muž 

nemusí být pro opačné pohlaví p itažlivý a typov  odpovídající reálným požadavkům na 

partnera. Jde tedy čist  o sexualizaci dané situace a reklama apeluje na naše niterní touhy. Pokud 

se výrobek profiluje pro mužské publikum, často naznačuje, že s produktem můžete získat sexy 

                                                 

 

2 Angl. reflection hypothesis je jev, p i kterém se tvrdí, že obsah médií zrcadlí chování, vztahy a hodnoty, 
které ve společnosti p evládají.  
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a atraktivní partnerku, naopak pokud je výrobek prodáván ženám, sd luje jim, že práv  s daným 

produktem se tou sexy a atraktivní partnerkou mohou stát. Sexismus v reklamách vidíme také 

nap íklad na pózování modelek a rolích, do kterých jsou stav né. Modelky jsou často menší 

Ěnebo je jejich postava dokonce počítačov  zmenšovánaě a stav ny do rolí nižšího charakteru. 

Zatímco muži zastávají pozice spojované s autoritou, ženy v reklamách často dostávají rady či 

jsou zobrazovány jako ošet ovatelky, sekretá ky, matky, apod. U žen v reklamách navíc 

neuhodnete povolání, které zastávají. Často jsou vyobrazené jako ženy v domácnosti, zatímco 

muži jsou v drtivé v tšin  zobrazování jako zam stnaní muži a jen velmi málo je můžeme vid t 

v roli otce či manžela. Ženy navíc výrazn  čast ji propagují hygienické a čistící p ípravky nebo 

jídlo. Pokud se jedná o průvodní slovo v reklamách, o mnoho více bývá používán mužský hlas, 

jelikož působí více autoritativn  a v rohodn . N kte í v dci poukazují na to, že ženy jsou 

v reklam  „vyko isťovány“ a tento trend stále stoupá. Vyko isťováním bývá myšleno to, že 

modelky jsou použity čist  jako dekorace k danému produktu, p estože k výrobku nemají žádný 

vztah a je tak ukazována jen z důvodu atraktivnosti a sex-appealu (Renzetti, 2003, s. 199-201).  

Marketé i pak stále používají určité techniky p i segmentaci trhu, která v zásad  jako 

první podmínku pro d lení cílové skupiny považuje pohlaví. Segment, který je často definován 

jako „hospodyn “ Ěangl. housewifeě, je pak jedním z hlavních p i určování primárního 

zákazníka (Cronin, 2008).  

Vliv gender advertising a že y 

To, jak jsou ženy v reklamách zobrazovány, se zásadn  promítává do myšlení žen a 

toho, jak p ijímají samy sebe, jak vnímají své t lo a své fyziologicky dané proporce. V současné 

dob  bohužel pozorujeme nejenom sexismus a sexualizaci produktů v reklamách, ale také navíc 

modelky, které jsou v marketing používané, nastavují nereálné zrcadlo společnosti. Ženy v 

reklamách mají často “ideální” Ětedy co nejmenšíě konfekční velikost, jejich vlasy jsou dlouhé, 

husté, lesklé a pleť mají bez jediného kožního problému. Stejn  tak oslňují plnými rty, dlouhými 

asami a ve valné v tšin  jsou europoidního původu. V reklamách není dostatečná reprezentace 

žen různých velikostí, různých proporcí a různých ras. A to je práv  to, co nás, jako populaci, 

definuje - naše rozdílnost a rozlišnost. Pokud se podíváme na p ehlídková mola nebo na 

modelky, které prezentují módu, jejich evropská velikost oblečení se bude často pohybovat 

okolo čísla 34 nebo 36, v extrémních p ípadech pak n kdy i 32. P itom b žná, zdravá žena nosí 

spíše velikosti 3Ř-42 (Christel, 2015).  
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Cílem této práce pak není podpo it pouze ženy v tších velikostí a propagovat je jako 

jedinou, ideální formu reprezentace ve společnosti. Naopak chceme upozornit na to, že ženy a 

jejich velikosti a krása jsou naprosto různorodé a nedají se sjednotit pod jedno číslo. A pokud 

by v reklamách bylo zastoupení žen rozdíln jší, m lo by to zajisté pozitivní dopad i na to, jak 

ženy samy sebe vnímají. Tento fakt jsme diskutovali i s léka em a obezitologem MUDr. 

Martinem Matoulkem, PhD., který působí jako odborný asistent na III. léka ské klinice 1. LF 

UK a VFN v Praze. Dlouhodob  se v nuje obezitologii, hlavn  se zam ením na pohybovou 

aktivitu a dále má atestace z interního léka ství a endokrinologie. Sám íká, že váha je z 

poloviny genetickou predispozicí a s určitými danými t lesnými proporcemi tedy nemůžeme v 

zásad  nic d lat. Pokud máme geneticky danou velmi štíhlou postavu, ani p ejídáním nikdy 

nedosáhneme postavy “p esýpacích hodin”. Stejn  tak pokud jsme predisponováni k širším 

stehnům, hladov ním tuto oblast cílen  nikdy nezhubneme.  Pro své zdraví je tedy nejideáln jší 

se pravideln  stravovat a správný jídelníček doplňovat nejen fyzickou aktivitou, ale také 

mentální pohodou. Pokud budeme tyto zásady dodržovat, d láme pro své zdraví maximum. To, 

jak vypadá naše t lo, je už jen estetická stránka v ci.   

I tím, že n které ženy nejsou ochotné p ijmout své t lo takové, jaké je, můžeme 

pozorovat rozvoj mentálních poruch p íjmu potravy. Reklamy a marketing jsou bohužel 

složkou, která tyto poruchy podporuje. Fenomén poruch p íjmu potravy byl rozebrán i ve studii 

Eating Disorder: perceptions of young women and social media portrayal, který se zabýval 

souvislostí mentálních onemocn ní a médií. V současné dob  víme, že anorexie je onemocn ní, 

které má za následek nejvyšší úmrtnost nap íč všemi mentálními nemocemi a je u ní desetkrát 

v tší pravd podobnost, že se vyskytne spíše u žen než u mužů ĚVerma, Avgoulas, 2015ě. Pokud 

žena v médiích vnímá pouze štíhlé modelky, pom rn  brzy si může vyp stovat nízké 

sebev domí, obzvlášt  co se vzhledu a t la týče a dlouhodob  to může mít až devastující 

následky – nap íklad práv  v podob  zmín ných mentálních poruch a onemocn ní. Bylo 

dokonce zjišt no, že hned celá t etina všech reklam je založená na atraktivnosti t la a 

pozorování reklam s extrémn  štíhlými a krásnými ženskými t ly je tak v blízké korelaci se 

sebeúctou a vzorcem chování (Redmond, 2003).  

Pravdou je, že současná scéna je zahlcena dokonalými t ly a není p ekvapením, že mezi 

konzumenty jsou hezká t la symbolikou určité spokojenosti – jde o v c, která je žádoucí a čím 

více se fyzická podoba blíží zavedenému standardu mládí, zdraví, fitnessu a krásy, tím vyšší je 

ona sm nná hodnota, na kterou cílí marketé i. Je navíc prokázáno, že od 30. let minulého století 
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jsou modelky v marketingu stále štíhlejší. Tím, jak jsou ženy navíc zobrazovány, mají malé 

dívky od raného v ku št povánu tu informaci, že jejich t la mohou být sexualizována a jsou 

prost edkem určité komoditní sm ny, pomocí které se mohou prodávat určité produkty 

(Redmond, 2003).  

Vliv reklam na mladé ženy zkoumal i Everardo Rocha a ve své studii konkrétn  íká, že 

reklama může vytvo it určitý efekt závislosti, který ženy p esv dčí v tom, že opakovaná 

konzumace produktu může vést k napln ní snů (Rocha, 2013).  

V poslední dob  musíme ovšem pozorovat i nový jev, který se vyvinul práv  s rostoucí 

kritikou zneužívání žen v reklam . Namísto eliminace sexismu nap íč všemi reklamami se 

objevuje trend, kdy se touto cestou začínají ponižovat i muži. Dodnes celkem ikonická reklama, 

která se objevila na počátku milénia, zobrazuje skupinu ú ednic, které si polední pauzu načasují 

p esn  na dobu, kdy si pohledný d lník na stavb  v blízkosti sundává košili. Zam stnankyn  se 

následn  musí zchladit dietní kolou. Ta samá značka následn  podobný scéná  využila i 

v dalších reklamách, nap íklad se zahradníkem, nebo dokonce se známým návrhá em Marcem 

Jacobsem, který p i propůjčení tvá e do reklamy své svršky také odhodil (Renzetti, 2003, s. 

202).  

Nové trendy v reklamách 

A p estože více než kdy d íve jsou ženy v reklamách objektivizovány a vystavovány 

sexismu, stejn  tak se rozvíjí celá ada nových trendů, které proti podobným zvyklostem bojují. 

Nov  se n které značky otev en  hlásí k tomu, že ve svých reklamách používají pouze 

neupravené fotky nebo do reklam obsazují krom  modelek i b žné ženy. N kte í módní 

návrhá i zásadn  neprezentují svou tvorbu na extrémn  hubených modelkách a vedle typicky 

štíhlých modelek začaly vystupovat i modelky “plus size”.  

Můžeme debatovat o tom, zda se tento trend rozvinul vlivem feminismu na společnost 

nebo jde o logickou reakci na dlouhodobou p evahu sexistických reklam. A p estože média i 

sociální sít  mají zásadní a nepopiratelný vliv na negativní zobrazování genderu a p ispívají 

k nízkému sebev domí žen, jsou nyní také platformou, která je v současnosti nejvíce blízká 

mladým dívkám. A práv  na sociálních sítích se nejlépe ší í různé kampan , která bojují za 

osv tu ohledn  sexismu nebo proti poruchám p ijmu potravy. Zatímco d íve se modelky 

prezentovaly čist  v manekýnské pozici, dnes se snaží dívkám jít p íkladem a pomocí sociálních 
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sítích sdílejí svůj každodenní život – tedy potraviny, která b hem dne sní, sporty, kterým se 

v nují, a také začínají vystupovat jako osobnosti, které mohou ovlivňovat ve ejné mín ní. Často 

se ve ejn  hlásí k feminismu, vystupují na podporu politickým osobnostem a aktivn  se účastní 

sociálního života. Trend, který mezi modelkami ovládl rok 2016 i 2017, z nejv tší části apeluje 

na zdravé stravování a pravidelnou fyzickou aktivitu. Zvláštní je, že nap íklad modelky, které 

pracují pro značku Victoria´s Secret, která je dlouhodob  kritizována pro sexismus nebo 

nereálné zobrazování žen v reklam , se už více než modelkami staly spíše celebritami a 

ikonami. V p ípad  podepsání smlouvy s touto značkou už nejsou pouhými „ambasadorkami“ 

značky, ale rovnou „andílky“ – a do této role se nap íklad i pomocí um lých and lských k ídel 

stylizují. Mezi tyto andílky nyní pat í nap íklad Adriana Lima, Taylor Hill, Josephine Skriver 

nebo Jasmine Tookes. Pokud se podíváme na jejich sociální sít  Ěhlavn  Instagram storiesě, ty 

jsou p ímo zaplavené p ísp vky z fitness studia nebo fotografiemi zdravé stravy. Z b žného 

pohledu se tak tedy může zdát, že práv  tyto modelky, které jsou nyní pro v tšinu dívek vzory, 

jsou opravdu zdravé. Otázkou je, zda tomuto danému obrázku na sociálních sítích můžeme 

v it. Ale pokud se díky n mu dívky více zam í na fyzickou aktivitu a nutričn  vyváženou 

stravu, tak se pravd podobn  jedná o pozitivní dopad. A sama značka Victoria´s Secret p ed 

n kolika lety krom  spodního prádla a plavek začala vyráb t také od vy pro sport, pravideln  

zve ejňuje cvičební videa se svými ambasadorkami nebo po ádá různé sportovní workshopy. 

Samotný instagramový účet Victoria´s Secret Sport má pak už 2,3 milionů sledovatelů. Je tedy 

očividné, že sama firma se chce vymanit z nálepky „nezdravých a anorektických modelek“ a 

stále více podporuje vysportované ženy. Nakonec i oni sami své modelky nazývají „atletkami“, 

které se nebojí boxu, pilates, baletu nebo náročných cvičení vysoké intenzity. P i b žné 

observaci se tak může zdát, že nyní stojíme p ed dv ma protipóly – tedy sexismem a 

objektivizací v reklamách a novou vlnou, která bojuje za „normálnost“ a zdravý životní styl ve 

společnosti.  

Ale abychom se vrátili zp t ke konkrétním p íkladům značek, které ve ve ejném 

prostoru bojují s genderovými stereotypy, podívejme se nyní na nové kampan , které 

společnost p ijala jako progresivní a úsp šné.   
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Aerie 

Americká značka, která prodává dámské spodní prádlo a plavky, byla založena roku 

2006 a je součástí módního koncernu American Eagle Outfitters. Do podv domí se tato firma 

dostala nejvíce na p elomu roku 2013/2014, kdy ve ejn  prohlásila, že nebude již ve svých 

reklamách používat photoshop či jiné nástroje, které by zm nily t lesné dispozice modelek. 

Modelky jsou navíc různých t lesných proporcí a také jiných ras ĚAerie, 2017ě.  

Kampaň nese název AerieREAL a byla inspirací i pro hlavní hashtag #AerieREAL. 

Místo, kde se sešlo nejvíce reakcí, byly zajisté sociální sít . Zdaleka nejsiln jší základnu 

fanoušků má v současné dob  značka na Facebooku, kde ji sleduje tém  1 800 000 uživatelů, 

dále pak Instagram s 600 000 fanoušky a nakonec také Twitter, kde se k odb ru p ihlásilo n co 

málo p es 1 000 lidí (Aerie, 2017).  

Sociální sít  sehrály v p ípad  Aerie velmi důležitý nástroj, kde se obyčejné ženy bez 

proporocí modelek mohly s touto značkou snadno ztotožnit. Z komentá ů a reakcí je vid t, že 

nejen ženy, ale také muži tuto novou strategii velmi uvítali a n které diskutující dámy dokonce 

uvedly, že u Aerie začaly nakupovat práv  po této kampani.  

 

Obrázek 1 - zdroj: www.instagram.com/aerie 
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Obrázek 2- zdroj: www.instagram.com/aerie 

Obrázek 3 – zdroj: www.instagram.com/aerie 
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Velkou pomocí je navíc osobnost modelky Iskry Lawrence, která se velmi aktivn  

angažuje ve všech kampaních. V modelingovém sv t  bývá n kdy označována jako plus size 

modelka, tato nálepka ji ovšem nijak neomezuje a pravideln  se účastní nejrůzn jších p ehlídek 

i focení pro celosv tov  známé značky. Sama je navíc ambasadorkou organizace NEDA3 , 

p isp vatelkou časopisu Self, spoluzakladatelkou platformy Runway Riot a v minulém roce 

také promluvila na TED Talks. Zásadn  odmítá jakékoliv retušování fotek a svou prací si 

zajistila celosv tovou popularitu. Na Instagramu má již p es 3 3000 000 sledovatelů a počet 

fanoušků stále roste. Poznávací značkou jejích p ísp vků je pak hashtag 

#everyBODYisbeautiful (Lawrence, 2017). 

 

 

 

Obrázek 4 - zdroj: www.instagram.com/iskra 

                                                 

 

3NEDA - National Eating Disorders Association 
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Covergirl a Maybelline 

Nejsou to ovšem jen ženy, které jsou dlouhodob  vystavovány společenskému tlaku a 

je u nich vyžadován určitý vzorec chování na základ  daných zvyklostí. Co se týče kosmetiky 

a make-upu dlouhodob  ve společnosti panoval názor, že zkrášlovací produkty jsou doménou 

zásadn  pro ženy. Dnes ovšem již víme, že existuje i ada mužů, kte í kosmetické výdobytky 

rádi používají a n kdy jsou s nimi dokonce zručn jší než ženy. Jedná se tak o novou formu 

bo ení stereotypů, která by nap íklad v minulém století nebyla myslitelná.  

A tak kosmetické značky Covergirl a Maybelline vůbec jako první v čist  dekorativní 

kosmetice použily jako ambasadory svých značek muže. Oba jsou youtubery, na svých 

sociálních sítích se hrd  hlásí k LGBT komunit 4 a své online platformy využívají k natáčení 

kosmetických tutoriálů, ve kterých se líčí a učí tak své followery, jak používat make-up.  

Covergirl této možnosti využila d íve a už v listopadu 2016 p edstavila historicky 

prvního „Coverboy“. Stal se jím James Charles, který v tomto roce oslaví teprve 18. narozeniny. 

James na sebe upozornil nejprve p es YouTube kanál, kde jej nyní sleduje Ř37 000 uživatelů. 

Známým se pak stal hlavn  ve chvíli, kdy pobavil celý internetový sv t tím, že si nechal p efotit 

profilovou fotku do ročníkové knihy st ední školy kvůli nedokonalému make-upu. Zanedlouho 

poté už jeho sledovanost prudce stoupala a v současné chvíli má na Instagramu základnu 1,Ř 

miliónů fanoušků.  

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

4 LGBT komunita – souhrnné označení leseb, gayů, bisexuálů a transgenderů.  

Obrázek 5 – zdroj: www.instagram.com/jamescharles 
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Společnost Maybelline pak na tento úsp ch navázala v únoru roku 2017. Pro svou 

kampaň využila jednu z nejv tších hv zd takzvaných „beauty gurus“ na YouTube, a to 

konkrétn  Mannyho Gutierreze, který na sociálních sítích vystupuje pod pseudonymem 

MannyMUA. Ten má na YouTube p es 2,6 miliónů sledovatelů a na Instagramu pak dokonce 

3,4 miliónů fanoušků. První video s Maybelline, které MannyMUA umístil na svůj 

Instagramový kanál, má ke konci b ezna 2017 po 12 týdnech od zve ejn ní p es 1 250 000 

zhlédnutí.  

 

 

Obrázek 6 - zdroj: www.instagram.com/mannymua733 
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Oba ambasado i se také nedávno setkali a této šance samoz ejm  využili ke společnému 

focení a následnému zve ejn ní fotografie na profilu Mannyho Gutirreze. Ten navíc využil 

popisek „Maybe we´re easy breezy beautiful, AND born with it“, čímž spojil práv  dva slogany 

značek Maybelline a Covergirl. Popisek pak navíc doplnil o hashtag #unity, které dvojsmysln  

naznačuje nejen p átelství dvou mužů, kte í pracují pro dv  soupe ící značky, ale také spojení 

sil a podporu pro celou LGBT komunitu.  

 

 

 

Obrázek 7 - zdroj: www.instagram.com/mannymua733 
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Krom  již zmín ných značek existuje jedna další kosmetická značka, která boj proti 

negativnímu sebehodnocení a zobrazování nereálných postav vede už 13 let a považuje se za 

určitého průkopníka pozitivních body-image reklam. Byla vůbec první, která otev en  začala 

mluvit nejen o různorodosti žen, ale také o psychologických dopadech na ženy. Tato firma 

úsp šné vstoupila na trh už v roce 1ř57 a krátce po začátku nového milénia začala úzce 

spolupracovat s odborníky z oblasti psychologie. Velmi brzy se pak rozhodla, že chce svým 

zákaznicím dokázat, že jsou krásné bez ohledu na svou velikost, barvu pleti nebo v k. Značka, 

o které mluvíme, se jmenuje Dove.  
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Dove 

Kosmetický průmysl je jedním z nejvýd lečn jších průmyslů na sv t , a to hned za 

odv tvím farmaceutickým a softwareovým. Podle harvardské studie z roku 2007 konzumenti 

ročn  utratí 330 miliard dolarů za parfémy a kosmetiku. Ale co vlastn  konzumenti v tomto 

p ípad  kupují? Vůni, která za dv  hodiny vyprchá? Krém, který není na pohled vid t? Beauty 

business se od t ch ostatních dramaticky liší, protože nám v zásad  nep ináší materiální užitek, 

jako nap íklad auta, počítače nebo jiné hmotné zboží ĚJones, 2010ě. 

Základy celého byznysu krásy stojí na pov domí o vůních a léčivých účincích kv tin, 

rostlin a bylin, které byly od pradávna používány p edevším díky tradicím v náboženství a díky 

kulturním zvyklostem. Beauty business je také jeden z nejrychleji rostoucích průmyslů a velmi 

dob e se p izpůsobuje aktuálním trendům dané zem . Nap íklad v Čín  v dobách 

komunistického vůdce Maoa Zedonga, kdy zkrášlování žen nep ipadalo v úvahu, tém  žádný 

kosmetický průmysl neexistoval. Nyní je Čína čtvrtým nejv tším trhem a konzumenti 

spot ebují zboží za 17,7 miliard dolarů. Zem  a p edevším pak tedy konzumenti, kte í za 

kosmetiku utrácejí nejvíce, jsou považovány Francouzi a Japonci. Obyvatelé zde ročn  utratí 

za kosmetiku v prům ru 230 dolarů, což je o 60 dolarů více než nap íklad v Americe nebo 

N mecku (Jones, 2010).  

Z historického hlediska víme, že už v antice se Egypťané, ekové a ímané starali o to, 

aby vypadali dob e a snažili se pozvednout svůj zevn jšek. Zvyklosti v oblasti krásy se velmi 

m nily v průb hu v ků, a zatímco nejvíce diskutované jsou preference ideálních proporcí u žen, 

ani muži nemají v historii kosmetického a od vního průmyslu málo zkušeností. Nap íklad v 

antickém ecku bylo zvyklostí, že se více upravovali muži. Ti se nap íklad koupali ve vonných 

olejových lázních, zatímco ženy si parfémy jen aplikovaly na kůži či do vlasů. V 19. století se 

pak s nástupem revoluce, zlepšením dopravy a kontaktem mezi kulturami více ukázalo, jak jiné 

jsou standarty krásy mezi zem mi a kontinenty. V decký časopis Scientific Journal v roce 1851 

vydal článek pod názvem "Facts for the Curious – Female Beauty": 

„Dámy z arabských zemí si barví prsty na rukou i nohou červenou barvou, obočí černou 

a rty modrou. Japonské ženy si pozlacují zuby a ty ženy z Indie si je obarvují červenou. Když 

cht jí Hindské ženy vypadat opravdu krásn , pot ou se sm sí šafránu, kurkumy a tuku. Moderní 

Peršané mají silnou averzi k zrzavým vlasům, Turkové je naopak obdivují. V Čín  jsou 
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oblíbené malé, kulaté oči a dívky si také nep etržit  vytrhávají obočí, aby se zdálo tenčí a delší“ 

(Scientific Journal, 1851).  

Důležitost krásy a vůn  již definoval i Charles Darwin v O původu druhu v sekci 

"Krása", kde vysv tlil zákony fyzické p itažlivosti a vůn  prot jšku.  Důležitost vzhledu byla 

doložena v deckými experimenty a vytvo ily se i první stereotypy, které n jakým způsobem 

určují krásu. Jako nejčast jší parametry fyzické p itažlivosti se uvádí nap íklad čistá pleť a 

lesklé vlasy. Biologicky se samoz ejm  jedná o signály, které nám naznačují, že je náš partner 

vhodný k reprodukci. Práv  zde se pak zrodila touha používat doplňující prost edky, které 

umocní atraktivitu a p itažlivost ĚDarwin, 1Ř5ř, s. Ř0-130). 

Touhy po krásném t le začaly brzy využívat nejrůzn jší značky a jednou z nich je práv  

i Dove. Dove, vlastn ný koncernem Unilever, je globální značkou, která se specializuje na 

kosmetické produkty z ad vlasové a t lové péče, dále na sprchové gely a antiperspiranty, a to 

jak v dámské, tak v pánské ad . Dove v současné chvíli působí hned v 54 zemích po celém 

sv t  a nejširší základnu má pak v Evrop , kde jej můžeme najít na pultech obchodů v 30 

zemích (Dove, 2017). 

Jak jsme již zmínili, Dove je vlastn n společností Unilever, která pod sebou po celém 

sv t  sdružuje více jak 400 společností a každý den alespoň jeden z produktů použijí více jak 2 

miliardy lidí. Unilever se specializuje na značky v oblasti péče o domácnost, osobní péče, 

potraviny a nápoje. Nejznám jšími značkami jsou pak nap íklad: antiperspiranty a sprchové 

gely Axe, čistící p ípravky Cif, margaríny Rama, Perla, Flora, tatarky Hellman´s, 

antiperspiranty Rexona, dochucovadla Knorr, čaje Lipton nebo zubní pasta Signal (Unilever, 

2017).  

Vše začal anglický obchodník v druhé polovin  1ř. století. Ten se jmenoval William 

Hesketh Lever a jeho značka m la velký dopad na historii intimní hygieny. Jeho otec pracoval 

jako malý obchodník v koloniálu, do kterých bylo mýdlo dováženo jako jeden velký kus. 

Prodavač jej pak krájel na menší bloky, které podle váhy prodával zákazníkům. Levera ihned 

napadlo, zda by bylo možné mýdlo prodávat v individuálních baleních a tak začal svůj vlastní 

byznys. Zpočátku se v noval hlavn  p eprodávání produktů od jiných výrobců, brzy ovšem 

došel k p esv dčení, že kvalita mýdla by mohla být vyšší a lepší, a tak tedy reinvestoval své 

zisky do výzkumů a se svým bratrem následn  založil továrnu Lever Brothers. Zde 

experimentovali s různým složením mýdla a nakonec došli na sm sici oleje z palmových jader, 
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oleje z bavlníkových jader, loje a prysky ice. Výsledný výrobek prodávali pod názvem 

Sunlight. Kusy mýdla balili jednotliv  do barevných krabiček a výsledky na trhu se dostavily 

okamžit . Prodeje prudce rostly a do roku 1Řř5 Lever Brothers produkovali p es 40 000 tun 

mýdla ročn  (Tungate, 2011). 

William Lever pom rn  brzy zakoupil značku “Pears soap”. Ta byla unikátní v tom, že 

vůbec jako první kosmetická značka okusila počátky reklamy. Původn  byla založena 

Francisem Pearsem a jeho zeť na mýdlech p edvedl na tu dobu geniální marketing. P esv dčil 

um lce sira John Everetta Millaisa, aby mu prodal obraz malého chlapce, jak si prohlíží 

mýdlové bubliny. Dokonce malí e p emluvil, aby do obrazu p idal práv  mýdlo Pears. Ten 

tento obrázek následn  p evedl na balení mýdla. Navíc zde také vidíme první využití tzv. 

celebrity endorsementu - ve spojení s mýdlem se objevovala Lillie Langtry, herečka a také 

milenka Prince z Walesu. A nakonec i sám Lever m l také velmi unikátní p ístup k reklamám 

a propagaci a vytvo il první reklamní agenturu “Lever International Advertising Service“ 

(Lintas) (Tungate, 2011).  

Leverova továrna používala palmový olej, a tak se tedy spojili s holandským výrobcem 

margarínu Margarine Unie. Dohromady tak mohli dovážet v tší zásoby palmového oleje a 

výroba byla efektivn jší a ekonomicky výhodn jší. V tu chvíli se z Leverovy továrny stal 

UNILEVER. V 50. letech p išlo významné období pro Unilever, jelikož založili své dv  

nejúsp šn jší značky - šampón Sunsilk a mýdlo Dove ĚTungate, 2011ě.  

Společnost Unilever český trh začala dobývat okolo roku 1řř1. Spolu se zem mi 

východního bloku bylo Československo a pozd ji hlavn  Česká republika pro Unilever novou 

velkou p íležitostí. Na počátku ř0. let se začala velmi prosazovat v Maďarsku, východním 

N mecku a v Česku byla dokonce postavena lokální manufaktura pro oblast potraviná ství a 

nápojů. A zatímco v 90. letech Unilever v Česku teprve začínal, v ad  dalších zemích byl již 

zavedenou značkou, která opanovala velkou část trhu. Pokud bychom se zam ili nap íklad na 

mycí prost edky a kosmetiku, s nárůstem technologické zdatnosti a globalizace se nejenom 

zlepšovaly samotné produkty, které byly postupn  nap íklad koncentrovan jší, ale také se ší ily 

geograficky. Práv  v roce 1991 byl polský trh detergentů opanován z Ř0% práv  značkami 

z Unileveru, mýdlo Dove m lo excelentní výsledky v Itálii a začalo se prodávat v ad  

evropských zemí. Rok 1řř1, který znamenal vstup na český trh, byl tedy rokem progresivním 

(Annual report - Unilever, 1991).  
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V roce 1999 Unilever zredukoval své portfolio značek z počtu 1600 na 400. Jedním 

z důvodů bylo i to, že ř0% profitů práv  p icházelo pouze z on ch 400 značek, jak zdůvodnil 

spolumajitel Niall Fitzgerald. Po redukci se tak společnost mohla více a lépe zam it na 

komunikaci a ziskovost t ch nejúsp šn jších značek (Kotler, Keller, s. 521).  

V současné situaci má Unilever hned 13 značek, jejichž pen žní hodnota se odhaduje 

na 1 miliardu eur –  jsou jimi Axe, Dove, Heartbrand, Hellmann´s, Knorr, Lipton, Lux, 

Magnum, Omo, Rama, Rexona, Sunsilk a Surf (Annual report – Unilever, 2015).  

Dle výroční zprávy firmy Unilever, která analyzovala situaci na trhu od roku 2007 do 

roku 2016, se celkový roční obrat se zvýšil ze 40,187 milionů eur na 52,713 milionů eur. A 

zatímco sféry péče o domácnost, potravin či nápojů se nijak nem nily, nebo dokonce klesly 

Ěp ípad potravin – z 35 miliónů eur na 24 milionů eurě, oblast osobní péče razantn  vzrostla. 

Konkrétn  v roce 2006 byl obrat v oblasti kosmetiky 2Ř milionů eur a na konci roku 2016 

hodnota obratu vzrostla na 3Ř milionů eur ĚAnnual report – Unilever, 2016).  

Ko u ikač í strategie Dove 

Důvod, proč jsme si pro praktickou část této práce zvolili práv  značku Dove, je ten, že 

jejich komunikační strategie a hlavn  potom evoluce reklamy od založení značky až do 

současné doby, je velmi zajímavá a siln  koreluje práv  s vnímáním žen ve společnosti, médiích 

i marketingu a aktuálními trendy, které na tomto poli nyní dominují.  

Pomocí odborných marketingových publikací (Marketing management - Kotler, Keller, 

2016; Marketingová komunikace – Karlíček, Král, 2012ě se nyní podíváme na základní p ehled, 

jak značka vystupuje na marketingovém trhu, jaká je její základní komunikační strategie a jaká 

je jejich dlouhodobá vize. 

Produkt 

Značka Dove se specializuje na produkty v následujících kategoriích: sprcha a koupel, 

péče o pokožku, antiperspiranty a deodoranty a péče o vlasy. Produkty jsou znám jší hlavn  ve 

form  pro ženy, ale tržn  úsp šné jsou i produkty z ady Dove Men+Care. Dlouhodob , a to už 

od založení značky, se Dove snaží profilovat jako značka, která primárn  hydratuje a vyživuje. 

Tento faktor je odvozen hlavn  i tím, že Dove do svých mýdel p idává ¼ hydratačního krému 

(Dove, 2017).   
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Vize 

Dove svou současnou vizi definoval následovn : „V íme, že krása by m la být zdrojem 

sebev domí a ne úzkostí. I proto se snažíme ženám po celém sv t  pomoci vybudovat si 

pozitivní p ístup k tomu, jak vypadají, a ukazujeme jim, jak zvednout své sebev domí tak, aby 

mohly naplno využít svého potenciálu” ĚDove, 2017). 

Ve svém snažení zachází Dove tak daleko, že si pravideln  za pomocí psychologů a 

psychiatrů nechává pravideln  vypracovávat studie, které zkoumají aktuální problémy, které 

trápí ženy i dívky po celém sv t . V současné dob  Dove může íct, že celosv tov  existují 

pouze 4% žen, které samy sebe vnímají jako krásné. Jako nejv tší problém, se kterým chce 

Dove bojovat a který se aktuáln  stále zv tšuje, jsou pak nejistoty ohledn  fyzického vzhledu 

už u velmi mladých dívek. Je prokázáno, že 6 z 10 dívek má značné úzkosti ohledn  svého t la 

a jako důsledek se tak vyhýbají i n kterým činnostem, školním aktivitám nebo sportům, jako je 

plavání. N kolik studií pak p išlo s tím záv rem, že práv  malé dívky si negativní postoj vůči 

sob  p stují na základ  hanlivých poznámek, které ke své vlastní osob  a postav  mají práv  

maminky daných dívek. Velmi často se pak stává, že žena, která označí svá stehna jako p íliš 

silná, vychová dceru, která svou postavu bude vnímat naprosto stejn  – tedy bude si íkat, že 

má p íliš silná stehna. A naopak pokud žena pochválí svůj vzhled, stejn  tak k tomu bude 

p istupovat i její dít  ĚDove, 2017ě. 

A tak v rámci své vize Dove dlouhodob  organizuje projekt Dove Self-Esteem, který by 

m l vzd lávat hlavn  dívky ve v ku Ř-17 let a vychovat tak novou generaci, která vyroste v 

sebev domé a sebejisté ženy ĚDove, 2017ě.  

Cílová skupina 

Cílová skupina pro prodej produktů značky Dove jsou primárn  ženy ve v ku nad 18 

let. Dove se dlouhodob  potýká s tím, že je vnímán často jako značka pro starší ženy. To svým 

způsobem podporuje i tím, že do reklam často dosazuje nap íklad starší ženy a poukazuje na 

krásu jejich vrásek, apod. Obecn  můžeme íci, že typická zákaznice má asi následující 

charakteristiku a od produktu vyžadují následující parametry: 

- Pracující žena 

- St ední – st edn  vyšší t ída 

- V doma si fyzického i mentálního a emočního zdraví 
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- Žena se suchou pokožkou/žena, která vyžaduje hydratační účinky produktů 

- Důraz na snadnou dostupnost produktu 

- Důraz na cenovou p ijatelnost 

Pokud se podíváme na kampan , studie nebo workshopy, jsou to pak hlavn  mladší 

dívky, u kterých se p edpokládá vyšší riziko rozvoje poruchu p íjmu potravy nebo negativního 

vnímání svého t la a na které jsou dané reklamy cílené. Tyto kampan  ovšem zásadn  

nevylučují ze svého portfolia ani starší ženy. I proto je nastavení v kové kategorie pom rn  

složité – můžeme ji asi popsat slovy značky Dove, a to tak, že produkty jsou určené pro všechny 

dívky a dámy, které se cht jí cítit krásné takové, jaké jsou.  

Konkurence 

Na českém trhu existuje jedna značka, která kompletn  kopíruje nabídku Dove a je tak 

její nejv tší konkurencí - tou je značka Nivea. Ta bývá v zásad  v podobné cenové kategorii, 

n které produkty jsou ovšem o zhruba 3 Kč levn jší. Nejsiln jší produkt Nivey je hydratační 

krém, který se stal pom rn  ikonickou součástí tém  každé domácnosti. Oproti Dove se pak 

hodn  zam uje na opalovací produkty a v této oblasti se také snaží o zvýšení pov domí o 

rizicích rakoviny kůže.  

Na dílčích úrovních jsou pak pro Dove konkurenční ty značky, které se v zásad  

specializují na vývoj daného konkrétního výrobku. Pro péči o vlasy to pak je nap íklad Garnier 

nebo Pantene, u sprchových gelů a krémů Fa či Palmolive a v sekci péče o pokožku to může 

být op t Garnier nebo Neutrogena.  
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SWOT analýza 

SWOT analýza, kterou jsme provedli, ukazuje, jaké jsou nyní nejsiln jší a nejslabší 

stránky značky Dove a na které hrozby nebo p íležitosti by se značka mohla p ipravit.  

 

  

SWOT ANALÝZA 

Vnit ní prost edí 

Silné stránky Slabé stránky 

Silné motto (krása je pro 
všechnyě 
Důraz na 

osobní/emocionální vztah 

Více než 50 let na trhu 

Vysoký podíl na trhu 

Mezinárodn  uznávaná 
značka 

Silná reprezentace na 
sociálních sítích 

Různorodost produktů 

 

Silná konkurence 

Kritika povrchnosti 
kampaní/nev rohodnost vize 

pro určité zákazníky 

Rozpor vize Dove 
s portofoliem Unileveru 

Lehce vyšší cena oproti 
konkurenci 

Testování produktu na 
zví atech 

Nízký podíl kupní síly 
pánských výrobků 

 

 

Vn jší prost edí 

P íležitosti Hrozby 

Růst trhu v oblasti pánských 
produktů 

Spolupráce se značkami, 
které sdílejí stejné vize 

Rostoucí trh Unileveru 
v Asii 

Rostoucí podíl Dove 
v portfoliu Unilever 

Výhodný segment 
(kosmetika), který na trhu 

stále sílí 

Kopírování vize/rostoucí 
počet značek se zam ením 

na pozitivní body image 

Levn jší konkurence, která 
navíc splňuje zásady 
„vegan“ kosmetiky 

Ěnetestuje na zví atech, 
apod.) 

Kosmetické značky, které 
využívají stereotypů krásy 

(produkty a reklamy jsou na 
pohled lákav jšíě 
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Ko u ikač í prostředky 

Prost edky, kterými značka komunikuje, jsou neuv iteln  různorodé a pokrývají v 

zásad  celé portfolio. Reklamy na Dove můžeme pozorovat jak v printu, OOH, televizi a na 

sociálních sítích, tak také formou, která jedinečným způsobem prezentuje svoji vizi. Dove tak 

často natáčí krátké filmy, nechává si vypracovávat odborné studie nebo po ádá workshopy. I 

toto všechno jsou komunikační prost edky, které značka využívá k marketingovým účelům.  
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Dove a ka paň v letech 1957-2003 

Pokud bychom m li zanalyzovat to, jak značka ke svým komunikačním kampaním 

p istupovala od svého založení v roce 1957 až do roku 2003, vždy se zam ovala hlavn  na 

produkt a samotnou propagaci výrobku.  

V 60. letech vznikl první slogan, který m l následující anglickou podobu: „Dove soap 

doesn´t dry your skin because it´s one-quarter cleansing cream“.  Ten by se nyní dal p eložit do 

češtiny takto: „Mýdlo Dove nevysušuje vaši pokožku, jelikož obsahuje ¼ hydratačního krému“. 

Jedna z prvních reklam, kterou jsme mohli pozorovat, pak znázorňovala fotografii kostky 

mýdla, do které je vléván hydratační krém. Na této reklam  tehdy již spolupracovali s agenturou 

Ogilvy and Mather, která jim mimo jiné značn  pomohla s kampaní i o mnoho let pozd ji 

(Dove, 2017) (Ogilvy & Mather, 50 years of Dove, 2005).  

Slova a výrazy, které byly nejčast ji využívány, pak jsou: purity, moisture, cleanliness, 

natural beauty nebo touchable skin. Sama značka pak často proces čist ní označovala jako: 

„Creams while you wash“, tedy neustále opakovala hydrataci kůže b hem mytí.   

 

 

 

 

 

Obrázky 8-10  - zdroj: www.tias.com 
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Jako hlavní způsob odlišení od konkurence pak využívali metodu komparace, kdy 

zdůrazňovali, že jejich mýdla, na rozdíl o t ch ostatních, pokožku nevysušují. To zdůrazňovali 

nap íklad i testy, b hem kterých nechali modelky použít na jednu polovinu tvá e mýdlo Dove 

a na tu druhou pak konkurenční výrobek. Výsledkem m la být znateln  jemn jší a 

nepodrážd ná pokožka u mýdla Dove. 

V 70. letech pak místo „Creams while you wash“ p ešli na znám jší „Moisture while 

you wash“, které ješt  více sází na hydrataci pokožky. Také složení mýdla se zm nilo a m lo 

být zase o n co jemn jší. V této dob  také začali využívat doporučení od dermatologů a léka ů, 

kte í Dove skutečn  začali doporučovat jako nejvhodn jší mycí produkt pro jemnou, suchou a 

citlivou pokožku ĚDove, 2017ě.  

V roce 1řř5 Dove začal rozši ovat svou adu produktů a krom  známého mycího mýdla 

začali produkovat t lové krémy, šampony a také uvedli pánskou adu.  
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Dove a ka paň For the Real Beauty 

Na počátku 21. století si značka Dove začala všímat značných zm n ve společnosti a 

v tom, jak bývá vnímána krása a atraktivnost. Uspo ádala tedy průzkum, ve kterém se 

dotazovala 3000 žen z 10 zemí na celou škálu otázek ohledn  fyzické p itažlivosti. Pom rn  

alarmující pak byl výsledek, kdy pouze 2% žen uvedlo, že by samy sebe popsaly jako krásné. 

Mimochodem tento průzkum byl op t proveden i v roce 2016 a totéž samé číslo stouplo na 4% 

(Dove, 2017).  

Ihned po tomto průzkumu začala značka spolupracovat s psychology a terapeuty – mezi 

nejznám jší pat í psycholožka z Harvardské univerzity Nancy Etcoff, která mimo jiné napsala 

i knihu „Survival of the Prettiest“ nebo londýnská psycho-terapeutka Suzy Orbach, která mimo 

jiné poskytovala terapie Lady Dian  Spencer a je autorkou publikace „Fat is a Feminist Issue“ 

(Dove, 2017).  

Brzy poté se Dove rozhodlo začít vytvá et zcela nové reklamy, které se sdružovaly pod 

dlouhodobou kampaní „For the Real Beauty“, tedy „Za skutečnou krásu“. Tato kampaň už od 

roku 2004 vytvá í printové, venkovní, televizní nebo internetové reklamy, na kterých 

spolupracuje s agenturou Ogilvy & Mather. Práv  tato agentura má se značkou Dove velmi 

blízký vztah a spolupracují spolu už od roku 1ř57. Ono spojení bylo výsledkem ady analýz a 

sama reklamní agentura své spojení se značkou Dove vydala v roce 2005 rozsáhlou studii, která 

popisovala dosavadní vztah a spolupráci se společností Dove ĚOgilvy & Mather, 2005).  

Nutno podotknout, že Dove ze svého portfolia nevypustil produktové kampan , které 

mají za cíl hlavn  prodej výrobku. V roce 2004 ale navíc p idaly nové kampan , které v první 

ad  už nepropagovaly produkt samotný, ale zam ovaly se na ženy. Kampan  cílen  

oslovovaly nejen ženy, ale také konzumenty médií, kte í si sami m li ohodnotit, zda jsou ženy 

v reklamách Dove krásné nebo ne. První z reklam v kampani „For the Real Beauty“ 

zobrazovala postavy žen, u kterých se nabízely dv  možnosti výb ru hodnocení – jedna zásadn  

nabízela pozitivní hodnocení, ta druhá negativní. Reklama se jmenovala „Tick Box“ a n které 

billboardy dokonce uvád ly telefonní číslo, na kterém mohli lidé hlasovat pro svou možnost. 

Reálná čísla se pak objevovala na billboardech.  
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O rok pozd ji se na mediálním poli objevila další, op t ikonická reklama, která propagovala 

zpevňující krém Dove Firming. Do reklamy byly ovšem obsazeny b žné ženy a celá fotografie 

byla doprovázena sloganem „As tested on real curves“, tedy „Testováno na skutečných 

k ivkách“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obrázek 11 - zdroj: www.emaze.com 

Obrázek 12 - zdroj: www.theinspiration.com 
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První video, které způsobilo průlom v tom, jak zákazníci začali značku Dove vnímat, se 

objevilo v roce 2008 a tento krátký minifilm, který trvá 75 sekund, v prvních dvou týdnech 

vysílání získal hned 2 miliony zhlédnutí a v roce 2007 obdržel dv  hlavní ceny na 

marketingovém festivalu Cannes Lions. Reklama získala název „Evolution“ a zachycuje 

p ípravu modelky na focení reklamního letáku. Ta nejd ív projde úpravou z rukou kade níků a 

vizážistů a nakonec také grafického designéra, který v počítačovém programu upraví n které 

základní rysy jejího obličeje. V reklam  se ani jednou neobjevil produkt Dove nebo logo 

značky. Jako první tak nastartovalo virálový potenciál, kterou vize Dove nese.  

 
   

Obrázek 13 - zdroj: www.campaignlive.com 



40 
 

 

Skutečn  nejvýrazn jší a asi nejikoničt jší virální reklamou, která byla k vid ní hlavn  

na platform  YouTube, pak byla ta z roku 2013 s názvem Beauty Sketches. V ní můžeme vid t 

ženy, které jsou kresleny na základ  vlastního popisu. Profesionální kreslí  pak následn  vytvo í 

druhý portrét podle toho, jak dané ženy popsali cizí lidé. Z tohoto pokusu, o kterém Dove 

dodnes tvrdí, že je autentický a nefigurují v n m herci, vychází, že ženy samy sebe vidí o dost 

kritičt ji a zdůrazňují své nedostatky.  

Krátký film má dnes tém  6Ř milionů zhlédnutí na Youtube a spolu se sdílením p es 

jiné sociální sít  byl spušt n již 200 milionkrát. Sbíral uznání a ocen ní po celém sv t , krom  

jiných získal nap íklad hned 1ř cen na Cannes Lions, z nichž rovnou 10 bylo zlatých. Krom  

tohoto ocen ní získal i Titanum Grand Prix a ocen ní za „Creative Effectiveness“, tedy 

kreativní efektivitu.  

 

 

 

 

 

Obrázek 14 - zdroj: www.abcnews.com 
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Dove za posledních 13 let od uvedení kampaní „For the Real Beauty“ rozhodn  rozví il 

kulturní debatu o tom, co je a co není krásné, a jestli je způsob, kterým jsou v tšinov  ženy 

v médiích prezentovány, vhodný. Server www.campaignlive.com se minulý rok sešel se t emi 

hlavními postavami, které za kampan mi Dove stojí. T mi jsou Steve Miles, exekutivní 

viceprezident značky Dove, dále Tham Khai Meng, celosv tový kreativní editel Ogilvy & 

Mather a nakonec Andre Lauretino, globální exekutivní kreativní editel pro značku Unilever 

ze společnosti Ogilvy & Mather. Ti diskutovali o své více než padesátileté spolupráci a tom, 

kam se jako značka cht jí dále posunout. Miles pro server uvedl, že: „tržní podíl Dove za dobu 

posledních šesti let konzistentn  rostl a to, že je naše společnost komunikativní a vystupuje jako 

značka s jasn  daným zám rem, je nepochybn  velkou součástí našeho úsp chu. Fakt, že tuto 

kampaň vedeme i po 13 letech od zahájení, je nepopiratelný důkaz toho, že to pro nás má smysl 

a funguje to“. To, že se kampaním značky p izpůsobuje i konkurence, Miles okomentoval tak, 

že má radost, jelikož čím více značek se podobnému tématu bude v novat, tím rychlejší a 

účinn jší bude zm na ve společnosti ĚCampaign Live, 2016ě.  

Otázkou ovšem je, zda reklamy můžou mít reálný dopad na populaci a zda můžou 

opravdu zm nit naše vnímání fyzické krásy. Práv  tomu jsme se v novali v dotazníku, který 

následuje v poslední části této práce.  
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Výzkum 

Záv rem této bakalá ské práce jsme provedli výzkum, který v zásad  analyzuje dva 

jevy. První část se týká vnímání genderu v médiích. Tento jev jsme se rozhodli zanalyzovat 

proto, abychom zjistili, zda jej populace vůbec vnímá jako problematický. Práv  to, zda 

konzumenti vnímají sexismus nebo stereotypizaci v reklamách, je vlastn  nezbytné pro to, 

abychom se dále mohli zabývat sexistickou nebo nesexistickou reklamou. V p ípad , že 

bychom na počátku zjistili, že sexismus nebo genderová stereotypizace lidi nijak neovlivňuje, 

nezajímá je nebo ji nevnímají, nemusely by se v zásad  tvo it takové reklamy, jaké ší í značka 

Dove.  

Druhá část se pak zabývá už konkrétn  značkou Dove. Pomocí „top of mind“ otázek 

jsme zjišťovali, zda si kozumenti Dove vybaví hned jako první firmu, která propaguje pozitivní 

body image a zda podle nich můžou reklamy z kampaní For the Real Beauty opravdu ovlivnit 

společnost.  

Metodologie výzkumu 

Co se týče metodologie výzkumu, z čist  praktických důvodů jsme se u stanovení 

vzorku rozhodli využít metodu takzvaného “pohodlného vzorkovaní”, což znamená, že jsme 

brali v potaz všechny vypln né dotazníky bez ohledu na pohlaví nebo v k (Reichel, 2009).  

Pro analýzu respondenta jsme kladli jednoduché otázky, ve kterých jsme zjišťovali 

pohlaví, vzd lání, původ prost edí a v k. Práv  možnosti v ku jsme d lili dle základních 

poznatků v oblasti ontogeneze, v nabídce se objevily možnosti pro školní v k Ěmén  než 12 

let), pubertu (12-16), adolescenci (17-21ě, dosp lost Ě22-30), zralost (31-45ě, st ední v k Ě46-

60) a nakonec stá í Ěvíce než 60 letě ĚLangmeier, Krejčí ová, 2006ě.  

Způsob výzkumu byl formou online dotazníku, který byl voln  p ístupný p es webové 

rozhraní. Typ otázek, které jsme našemu vzorku kladli, byly uzav eného, polouzav eného i 

otev eného rázu. Opakovan  jsme také využívali Likertovu škálu, na základ  které jsme 

zjišťovali, zda respondenti s určitými tvrzeními souhlasí či nesouhlasí ĚReichel, 200řě, ĚKozel, 

2006).   
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Dotazník 

Samotný dotazník m l následující podobu:  

I. ČÁST – ANALÝZA RESPONDENTA 

 

1) Jaké je vaše pohlaví? 

- Žena 

- Muž 

 

2) Kolik je vám let?  

- Mén  než 12 let 

- 12-16 

- 17-21 

- 22-30 

- 31-45 

- 46-60 

- Více než 60 let 

 

3) Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzd lání? 

- ZŠ 

- SŠ s vyučením 

- SŠ s maturitou 

- VŠ  

 

4) V jakém prost edí žijete?  

- Hlavní m sto 

- Obec s více jak 100 000 obyvateli 

- Obec s 10 000-100 000 obyvateli 

- Obec s mén  jak 10 000 obyvateli 
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II. ČÁST - VNÍMÁNÍ GENDERU V MÉDIÍCH A VLIVU REKLAM NA VNÍMÁNÍ 

SAMA SEBE 

 

5) Jsou média a reklamy genderov  neutrální a korektní? Odpov zte na škále od 1 do 5, 

kde 1 znamená naprosto souhlasím, 2 souhlasím, 3 nevím, 4 nesouhlasím a 5 naprosto 

nesouhlasím.  

 

6) Které pohlaví je podle vás v médiích a reklamách čast ji vystavováno genderové 

stereotypizaci a sexismu? 

- Ženy 

- Muži 

- Ob  stejn  

- Žádné  

- Nevím 

 

7) Napišt , které značky podle vašeho názoru dosazují do reklam modelky, které 

propagují nezdravé vnímání svého t la a sama sebe nebo sexismus.  

 

8) Ovlivňují média a reklamy vnímání vlastního t la u v tšinové populace? Odpov zte na 

škále od 1 do 5, kde 1 znamená naprosto souhlasím, 2 souhlasím, 3 nevím, 4 

nesouhlasím a 5 naprosto nesouhlasím. 

 

9) Ovlivňují tyto značky a reklamy konkrétn  vaší osobu? Odpov zte na škále od 1 do 5, 

kde 1 znamená naprosto souhlasím, 2 souhlasím, 3 nevím, 4 nesouhlasím a 5 naprosto 

nesouhlasím. 

 

10) Vzbuzuje ve vás prezentace osob v médiích a reklamách určité nejistoty nebo 

pochybnosti ohledn  vašeho vlastního t la? Odpov zte na škále od 1 do 5, kde 1 

znamená naprosto souhlasím, 2 souhlasím, 3 nevím, 4 nesouhlasím a 5 naprosto 

nesouhlasím. 
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11) Byli byste šťastn jší, pokud byste mohli upravit své fyzické proporce? Odpov zte na 

škále od 1 do 5, kde 1 znamená naprosto souhlasím, 2 souhlasím, 3 nevím, 4 

nesouhlasím a 5 naprosto nesouhlasím. 

 

12) Máte vysoké sebev domí? Odpov zte na škále od 1 do 5, kde 1 znamená naprosto 

souhlasím, 2 souhlasím, 3 nevím, 4 nesouhlasím a 5 naprosto nesouhlasím. 

 

13) Setkali jste se vy sami nebo v blízkém okolí s poruchou p íjmu potravy?  

- Ano 

- Ne 

- Nevím 

 

14) Napište, které značky podle vašeho názoru propagují pozitivní vnímání vlastního t la.  

 

 

III. ČÁST – VNÍMÁNÍ ZNAČKY DOVE A PERCEPCE KAMPANÍ „ZA 

SKUTEČNOU KRÁSU“ 

 

15) Znáte značku Dove? 

- Ano 

- Ne 

 

16) Zaregistrovali jste v médiích dlouhodobou kampaň Dove „For the Real Beauty – Za 

skutečnou krásu“? 

- Ano 

- Ne 

- Nevím 

 

17) Znáte n kterou z reklam v kampani „For the Real Beauty - Za skutečnou krásu“? 

Pokud ano, napište nebo popište kterou.  

 



46 
 

 

18) Líbí se vám ženy v reklamách Dove? 

- Ano 

- Ne 

- Nevím 

 

19) Je obsazení normálních žen v reklamách místo modelek vhodné? Odpov zte na škále 

od 1 do 5, kde 1 znamená naprosto souhlasím, 2 souhlasím, 3 nevím, 4 nesouhlasím a 

5 naprosto nesouhlasím. 

 

20) Odlišují se reklamy Dove od reklam konkurenčních kosmetických značek? Odpov zte 

na škále od 1 do 5, kde 1 znamená naprosto souhlasím, 2 souhlasím, 3 nevím, 4 

nesouhlasím a 5 naprosto nesouhlasím. 

 

21) Zm nil/a jste po zhlédnutí reklamy Dove názor na vnímání fyzické krásy? Odpov zte 

na škále od 1 do 5, kde 1 znamená naprosto souhlasím, 2 souhlasím, 3 nevím, 4 

nesouhlasím a 5 naprosto nesouhlasím. 

 

22) Mohou reklamy Dove zásadn  zlepšit nebo zvrátit mentální onemocn ní Ěnap . 

poruchu p íjmu potravyě? Odpov zte na škále od 1 do 5, kde 1 znamená naprosto 

souhlasím, 2 souhlasím, 3 nevím, 4 nesouhlasím a 5 naprosto nesouhlasím. 

 

23) Ovlivnily zásadn  vás nebo n koho ve vašem okolí reklamy Dove?  

- Ano 

- Ne 

- Nevím 
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Výsledky dotazníku 

Za dobu sbírání odpov dí jsme získali 17ř odpov dí, z čehož celých 7Ř,Ř% procent byly 

ženy. P edpokládáme, že dotazník byl vyplňován hlavn  ženami i z toho důvodu, že jeho název 

pozornost žen vyložen  p itahoval, zatímco na muže mohl působit negativn . Z analýzy 

respondenta dále víme, že se jednalo p edevším o ženy a muže ve v ku 22-30 let (63,1%), dále 

pak 17-21 (22,9%), a 31-45 ĚŘ,ř%ě. Respondentů ve zralém v ku Ěnad 46 letě jsme zaznamenali 

ř. Co se týče vzd lání, dotazník vyplňovali hlavn  lidé s dokončeným st edoškolským 

vzd láním Ě51,4%ě nebo s dokončeným vysokoškolským vzd láním Ě46,4%ě. V tšina 

respondentů pocházela z prost edí hlavního m sta Ě64,Ř%ě, což tvo ilo konkrétn  116 lidí.  

Hned v další části jsme se v novali tomu, zda respondenti vnímají v reklamách 

genderovou nekorektnost nebo sexismus. Na otázku „Které pohlaví je podle vás v reklamách 

nejvíce vystavováno sexismu“ 6Ř,1% respondentů odpov d lo, že ženy. Jako druhá nejčast jší 

odpov ď pak byla vybírána možnost ob  stejn , kterou zvolilo 26,3%. Naopak nejmén  byly 

volena práv  možnosti muži nebo žádné pohlaví.  

Pro zjišt ní míry souhlasu či nesouhlasu jsme také v dotazníku použili otázky, u kterých 

respondenti odpovídali, do jaké míry s určitým tvrzením souhlasí nebo nesouhlasí. Z odpov dí 

nám vychází že:  

- 71,5% respondentů naprosto nesouhlasí nebo nesouhlasí s tvrzením, že média a 

reklamy jsou genderov  neutrální a korektní. 

- Ř0,4% respondentů naprosto souhlasí nebo souhlasí s tvrzením, že média a 

reklamy ovlivňují vnímání vlastního t la u v tšiny populace. 

- 57% respondentů naprosto souhlasí nebo souhlasí s tvrzením, že média a reklamy 

ovlivňují konkrétn  jejich vlastní vnímání vlastního t la, zatímco 33,5% 

respondentů s tímto tvrzením naprosto nesouhlasí nebo nesouhlasí. 

- 58,1% respondentů naprosto souhlasí nebo souhlasí s tvrzením, že by byli 

šťastn jší, pokud by mohli upravit své fyzické proporce. 

 

Respondentů jsme se také ptali na p íklady značek, které podle nich podporují nezdravé 

vnímání t la. Dotazovaní pak nejčast ji uvád li práv  různé módní nebo kosmetické značky. 

Nejčast ji se objevovaly haute couture módní domy jako je Versace, Dior, Gucci či Louis 
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Vuitton nebo dostupn jší Zara, H&M, Calvin Klein a Mango. U značek spodního prádla pak 

nejčast ji respondenti vypisovali Victoria´s Secret a Intimissimi. U kosmetiky pak dominovaly 

značky jako Axe, Rimmel, Old Spice, a jiné. Zajímavá pak byla také častá odpov ď, která 

spojovala sexismus nap . s Pilou Pasák a dalšími menšími regionálními podniky stavebního 

nebo automobilového průmyslu a nakonec také s produktem Clavin.  

V další části průzkumu jsme se pak již dotazovali na pozitivní vnímání t la a na to, které 

značky tento trend podporují. Zde jsme využili „top of mind“ otázky, kde hned 87 respondentů 

jako první značku, kterou si spojují s pozitivní propagací body image, uvedli kosmetickou 

značku Dove. Nutno podotknout, že respondenti dop edu nev d li, že se výzkum této značky 

týká a asociace se značkou Dove tedy vyvstala naprosto p irozen . Tato odpov ď výrazn  

p evyšovala všechny ostatní, n kte í respondenti navíc uvád li také značky sportovní – hlavn  

Nike a Adidas.  

V poslední části jsme se pak zam ovali hlavn  na to, jak konzumenti značku Dove 

vnímají a zda si myslí, že reklamní kampan  mohou reáln  ovlivnit naše vnímání. Z výzkumu 

vyšlo, že:  

- řř,6% dotazovaných zná značku Dove. 

- 74,3% dotazovaných zná kampaň For the Real Beauty – Za skutečnou krásu.  

Dále jsme se také ptali, zda si respondenti vybaví n jakou konkrétní reklamu a zda ji 

mohou popsat. Pouze 40 respondentů ze 179 si na žádnou reklamu Dove nevzpomn lo nebo 

žádnou konkrétní nepopsalo.  

Na Likertov  škále respondenti dále uvád li, v jaké mí e s danými tvrzeními souhlasí či 

nesouhlasí. Zaznamenali jsme tyto výsledky:  

- 80,2% respondentů uvedlo, že naprosto souhlasí nebo souhlasí s tím, že je 

obsazování obyčejných žen místo modelek v reklamách Dove vhodné. 

- 61,1% respondentů uvedlo, že naprosto nesouhlasí nebo nesouhlasí s tím, že po 

zhlédnutí reklamy Dove zm nili názor na vnímání fyzické krásy. 29,9% 

respondentů na tuto otázku nedokázalo odpov d t.  

- 39,5% respondentů uvedlo, že neví, zda reklamy Dove mohou zásadn  zmírnit 

nebo zvrátit mentální onemocn ní, jako je nap íklad porucha p íjmu potravy. 
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Poslední výzkumná otázka zn la: „Ovlivnily zásadn  vás nebo n koho ve vašem okolí 

reklamy Dove?“. Na tuto otázku jsme získali následující odpov di: 

- Nevím (52%) 

- Ne (46,9%) 

- Ano (1,1%) 
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Vyhodnocení výzkumu 

Z výsledků našeho výzkumu jsme zjistili, že společnost sexismus i genderovou 

nekorektnost v médiích vnímá, a to p edevším pak na ženském pohlaví. Můžeme tak potvrdit 

naši první výzkumnou otázku a konstatovat, že populace si je naprosto v doma nejenom 

sexismu, ale také dopadu na společnost, který tento jev má. P es Ř0% respondentů p ipustilo, 

že reklamy v zásad  ovlivňují vnímání populace a mohou být zdrojem nejistot ohledn  

vlastního t la. Více jak půlka dotazovaných pak napsala, že by uvítala, kdyby m li jiné fyzické 

proporce.  

 Co je ale velmi zajímavé, jsou pak výsledky ohledn  značky Dove. Práv  značka Dove 

byla mezi našimi respondenty nejpopulárn jší značkou, která propaguje pozitivní body image. 

Valná v tšina našich respondentů si byla schopna vybavit konkrétní reklamu nebo kampaň, 

která se v posledních letech objevila. Znalost značky Dove je tak mezi konzumenty médií velmi 

dobrá.  

S výsledným efektem kampaní pak ale v zásad  tém  nikdo nesouhlasí a neprojevil se 

názor, že by reklamy značky Dove mohly mít opravdu reálný dopad na naše myšlení. Tento 

výsledek pak podporuje hlavn  tu teorii, že Dove se stal určitou „love brand“, neboli značkou, 

ke které máme emocionální nebo osobní pouto kvůli vizi, kterou ve svých reklamách ší í. Na 

druhou stranu se nikdo neztotožňuje s modelkami v reklamách nebo si nemyslí, že by podobné 

reklamy mohly opravdu pomoci s pohledem na dané standardy krásy.  

Naše výzkumná otázka, tedy zda mohou reklamy Dove skutečn  ovlivnit společnost a 

její vnímání krásy, se na našem průzkumu nepotvrdila.  
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Závěr 

Práce, kterou jsem b hem svého bakalá ského studia, mi osobn  dala velmi cenné 

znalosti a zkušenosti. Velmi zajímavé pro mne bylo studovat feministickou teorii a hlavn  

pozorovat to, jak jsou feministky v dnešní dob  vnímané. P estože my, ženy, máme 

v současné dob  adu práv, které by v minulém století byly naprosto nemyslitelné, jsou to 

nyní spíše už p edsudky, se kterými musíme v civilizovaném sv t  bojovat. Skutečnost, že se 

o rovnoprávnosti v dnešní dob  často diskutuje, je ovšem velice p ínosná a do budoucna nám 

pak může p inést další pokroky.  

Velmi zajímavá jsou pro mne data, která vyšla z dotazníku. Bohužel musím 

konstatovat, že pro lepší reprezentaci vzorku by bylo vhodné mít v tší počet vypln ních 

dotazníků a také širší zastoupení pohlaví a v kových kategorií. I p esto si ale myslím, že 

dotazník může dob e posloužit jako základ k dalším výzkumům nebo teoriím.  

Z dotazníků v zásad  vyšel záv r, který pro značku Dove není moc pozitivní – a to ten, 

že drtivá v tšina konzumentů nevidí ten hlavní důvod jejich reklamních kampaní nebo nev í 

reálnému dopadu na naše b žné uvažování a myšlení. Nejde o to, že by to nevid li jako 

pozitivní krok, spíše nejsou p esv dčeni o funkčnosti ideálu t chto reklam. Z odpov dí 

jednotlivých respondentů také vycházelo to, že vizi Dove n kte í lidé vnímají jako velmi 

dob e promyšlenou reklamní kampaň, jejíž účelem zdaleka není podporovat pozitivní body 

image, ale spíše zvýšit celosv tové zisky. Otázkou tedy je, zda se dá se sexismem 

v marketingu vůbec bojovat, když konzumenti tyto originální reklamy na základní rovin  

vůbec nep ijímají – tedy nep ipouští si, že by nás mohly zm nit.  

A p estože náš výzkum význam t chto reklam popírá, já osobn  si myslím, že 

kampan , které d lá nejenom Dove, ale nap íklad i zmiňované Aerie, Covergirl či 

Maybelline, jsou neuv iteln  důležité pro další generace. Ty totiž mohou již vyrůst do sv ta, 

ve kterém je b žné okolo sebe vídat různorodost, pro které je normální, že je modelka tmavé 

pleti nebo handicapovaná a kde neexistuje šikana kvůli fyzickým dispozicím. Navíc sexismus, 

který nám diktuje dané role, nev domky ovlivňuje naše očekávání, tužby a p ání.  Práv  

skutečnost, že n které dívky od raného v ku v médiích tento jev vidí, může v zásad  zm nit 

to, jak moc respektují samy sebe a jak budou nahlížet na své potenciální partnery a vztahy. I 

pro výchovu nové generace bychom se tak m li snažit o marketingový sv t, se kterým se 

můžeme ztotožnit odmalička a který nám nebude p edhazovat stereotypní role. 
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Summary 

This work has analyzed the way, how beauty standards are seen in the society of 

today´s. We have greatly touched the topic of gender sterotypes, sexism and feminism and 

how the society looks at these problematics. It is interesting how in the 21st century there are 

still stigmats when it comes to equality and the desire for equal rights. Some traditional ways 

of thinking are denying the approach where men and women should be treated the same way. 

And whereas it is undeniable that men and women are biologically different and both of the 

sexes can manage varied areas of jobs, works or tasks in a preferable manner, males and 

females should not be oppressed based on their gender.  

This work has specifically focused on the brand Dove and their campaigns. They have 

been very influential and known for their campaign „For the Real Beauty“, which has been 

revolutionary on the beauty standards level, as it has shown the models of different shapes, 

sizes and ages.  

Our main focus in the final part was to research, whereas the Dove campaings might 

actually cause a shift in our thinking and change the way of how we see people by their 

beauty and physical features. And meanwhile people rated the Dove ads in a positive manner, 

the consumers paradoxically do not believe that this campaign could really make a change in 

how our bodies are percepted and judged. The respondents of our questionaire have claimed 

that the problem of negative body image in marketing cannot be simply solved by one 

campaign.  

Although the results of our reasearch might give a hopeless outlook for the future of 

media and marketing, it should be belived that the way how we represent the population in 

advertisements also shapes the opinions of our next generation, which is just growing up and 

simultaneously absorbs the world around – the advertisements and media included. It should 

be our responsibility then to create an enviroment, which represent the diversity of the real 

world.   
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