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Sexismus v reklamě
• sexismus (z angl. sex = pohlaví) označuje nerovné zacházení na základě 

pohlaví, kdy jsou lidé posuzováni podle představ o „přirozeném“ chování 
mužů a žen bez ohledu na své individuální vlastnosti či schopnosti. 

• funguje na podobném principu jako ostatní druhy diskriminace (např. 
rasismus), tzn. stojí na představách o chování či vlastnostech určité 
skupiny, která je definována společným znakem (v tomto případě pohlavím) 
a tyto předsudky jsou vztahovány na všechny příslušníky dané skupiny, bez 
ohledu na jejich individuální osobnost.

• vychází z přesvědčení o vlastnostech či schopnostech příslušníků dané 
skupiny (např. „muži nezvládnou více věcí najednou“) nebo jejich náležitých 
rolích či postavení, které mají zaujímat („ženy patří k plotně“) a odrážejí se 
v postojích, chování nebo nerovném přístupu k mužům a ženám.



Proč je sexismus v reklamě problém?
• „Jakmile se z lidí stanou symboly, nemusí s nimi být zacházeno jako 

s lidskými bytostmi.“ (Williamson 1995 [1978]: 169)

• Reklama prodává více než jen zboží; představuje zároveň hodnoty a kulturní 
reprezentace – např. mužství a ženství které zpětně ovlivňují náš pohled na 
svět i nás samotné.

• Reklama sice tyto stereotypní obrazy nevymyslela, avšak jejich opakovaným 
užíváním se podílí na udržování „toxického kulturního prostředí” (Killbourne
1995), které podporuje sexistické postoje, sexuální obtěžování a násilí na 
ženách a přispívá k udržování genderové nerovnosti.

• Využívání stereotypních reprezentací vede k přehlížení širokého spektra rolí, 
situací a vlastností reálných žen a mužů. Jedním z efektů stereotypizace je 
také to, že zachovává stávající nerovnosti a společenskou hierarchii. 



Důsledky genderové mediální
(a reklamní) reprezentace
• Životní aspirace žen a mužů

- ovlivnění aspirací v reálném životě - genderově stereotypním reklamy vedou ženy ke 
stereotypnímu vidění své budoucnosti (Geis et al. 1984) 

• Očekávání rolí

- reklamní zobrazování žen ve stereotypních rolích koreluje s negativnějšími postoji vůči ženám 
a jejich manažerským schopnostem (Killbourne 1995) 

• Definice „správného“ těla

- dopad reklamy na sebevnímání žen - internalizace stereotypních obrazů, mýtus krásy, kult 
mladosti, poruchy příjmu potravy

• Násilí na ženách

- genderově stereotypní postoje upevňují a reprodukují mýty, které panují o násilí na ženách 
(McKay, Covel 1997) 
- sexuálně explicitní zobrazování žen vede k větší akceptaci násilí a agresivity na ženách ze 
strany mužského publika (Lanis, Covel 1995).



Kde jsou hranice sexismu?
• V posouzení reklamního sexismu je vždy třeba zvažovat všechny náležitosti dané 

reklamy – vizuální stránku, jazykovou stránku i celkový kontext reklamy. Ne 
všechna reklama, která zobrazuje ženy a muže v tradičních rolích, je zároveň 
sexistická. Stejně jako ne všechna „netradiční” vyobrazení jsou vzorem reklamní 
etiky.

• Například zobrazení ženy, jak pere, není samo o sobě sexistickou prezentací, 
ačkoli se jedná o zobrazení ženy ve sféře, která je vnímána jako tradičně ženská. 
Sexistickou se reklama stává ve chvíli, kdy se tato žena se zoufalstvím nad 
skvrnou na manželově košili obrací na radu experta, který jí doporučí nejnovější 
prací prášek. Míra stereotypizace a redukce ženy jako hospodyně a bytosti 
závislé na expertní radě posouvá význam reklamy ze sféry (pouhého) stereotypu 
do sféry sexistické prezentace.

• Jiný příklad poukazuje na totéž – zobrazení ženy, která si kupuje notebook, může 
být na první pohled vnímáno jako netradiční a jdoucí proti stereotypnímu 
předpokladu žen postrádajících technický talent či zájem. Pokud ovšem daná 
reklama pokračuje tím, že žena se pro koupi nového počítače obrací na svého 
partnera, ať jí „pořídí nějaký malický a lehký”, reklamní obraz se zde mění ve 
stereotyp zobrazující ženy jako závislé a využívající peněz muže.



Kde jsou hranice sexismu?
Sexistická je taková reklama, která 

• prezentuje diskriminační či nerovné zacházení,

• ponižující či násilné obrazy 

• sexualizaci těla, které je redukováno na pouhý objekt k upoutání pozornosti. 

Sexismus je nepřijatelný a nelze ho omluvit 

• poukázáním na humor, nadsázku

• všeobecnou rozšíreností takového typu obrazu,

• argumentem, že jsou takto zobrazováni i muži,

• tvrzením, že reklamu zhotovila žena nebo že vyobrazená žena se nechala fotit 
dobrovolně,

• ani konstatováním, že se nejedná o pornografickou prezentaci. 



Znaky sexistické prezentace
Prezentace snižující důstojnost na základě nerovného přístupu k pohlaví

• zesměšňování, ponižování či redukce žen nebo mužů na stereotypní činnosti či 
vlastnosti s negativní konotací (např. stereotyp nízké inteligence žen nebo 
stereotyp neschopného muže, který si neumí poradit v domácnosti).

Prezentace snižující lidskou důstojnost na základě objektifikace lidského těla

• využívání těl (nebo částí těl – fragmentace) k upoutání pozornosti, často 
v sexualizovaném významu a bez souvislosti s propagovaným produktem

• dehumanizace člověka (prezentace lidských bytostí jako objektů)

Prezentace vyzývající k genderově motivovanému násilí

• propagace, trivializace či glorifikace násilí ve všech jeho formách – fyzické násilí, 
agresivita, kriminální jednání či pronásledování, týrání, ponižování, znásilnění 
nebo hrubé zacházení

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



Projevy sexistické reklamy
• Objektifikace těla a fragmentace - dekorativní role, snižování lidské 

důstojnosti, odpírání subjektivity

• Genderová hierarchizace - relativizace velikosti žen ve vztahu k muži, 
podřízenost 

• Asociace moci a autority – rolové modely, odpírání profesionality (žena jako 
modelka, v roli odbornice zcela vzácně)

• Genderová separace (muž ve sféře práce, žena rodiny), exkluze

• Přidružené diskriminace – ageismus, rasismus...
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AM1 tento slide nechávám tady jen pro sebe, když už jsem to jednou vytvořila, ale v prezentaci bude skrytý
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Jazykový sexismus



Fragmentace



Objektifikace



Stereotypy



Násilí



Kombinování diskriminačních důvodů 
- sexismus a ageismus



Kombinování diskriminačních důvodů 
- sexismus a rasismus
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Posuzování sexistické 
reklamy v ČR –
samoregulační 
principy



Rada pro reklamu
• Členské organizace – zadavatelé, zhotovitelé a šiřitelé reklam

• Například – AKA, AČRA, Česká televize, Český rozhlas, NOVA, Plzeňský prazdroj, 

Nestlé, Sazka, Unie vydavatelů

• Arbitrážní komise – rozhodují orgán, 13 členů/nek, nezávislý orgán, kromě 

zástupců/kyň členských organizací i právník, sexuolog a psycholog 

• Stížnosti na sexistickou reklamu posuzovány v rámci kategorie „Žena v reklamě“ 

• Rozhodnutí Arbitrážní komise jsou málo obsáhlé a nekonzistentní



Rada pro reklamu - Kodex

„1. Slušnost reklamy

1. 1.
Reklama nesmí obsahovat tvrzení a vizuální prezentace, které by porušovaly hrubým 
způsobem normy slušnosti a mravnosti obecně přijímané těmi, u nichž je 
pravděpodobné, že je reklama zasáhne. Zejména prezentace lidského těla musí být 
uskutečňována s plným zvážením jejího dopadu na všechny typy čtenářů a diváků. 
Porušení Kodexu budou posuzována s ohledem na celkový kontext, vztah reklamy 
k produktu, zvolenou cílovou skupinu a použitá média.

1. 2.
Reklama nesmí zejména obsahovat prvky snižující lidskou důstojnost.“



Rada pro reklamu

„Podle názoru zadavatele se v žádném případě nejedná o sexistický záměr, ale o reklamní a 
informační zkratku. Celý komunikační koncept ve svém provedení je postaven tak, aby 
nesnižoval lidskou důstojnost – pracuje s nadsázkou a humorem, který je v reklamě 
povolen.“ 
-> stížnost se zamítá (Čj. 041/2012/STÍŽ)



Rada pro reklamu

„I přes dobrý úmysl (zachování kvality českého piva ve skle) je v reklamě použit 
sexuální prvek. Tento prvek svou plastovou podstatou sice do konceptu 
kampaně zapadá vskutku organicky, ale jak je vidět, veřejnost dráždí.“ 
-> stížnosti se vyhovuje (Čj. 030/2012/STÍŽ)



Předmětnou komerční komunikaci posoudili členové Arbitrážní komise jako etickou, tedy 
neporušující žádné z ustanovení Kodexu reklamy. 
-> stížnost se zamítá (026/2014/STÍŽ)

Rada pro reklamu



Občanská aktivita
• Sexistické prasátečko
 každoroční soutěž o nejvíce sexistickou reklamu v České republice
 zaměřuje se zejména na reklamu ve veřejném prostoru, protože ta působí na

nás na všechny
 tipy do soutěže zasílá sama veřejnost, která potom také volí vítěze anticeny.

Svůj hlas má i odborná porota



Proč Sexistické prasátečko 
pořádáme?
• Upozornění na sexismus ve veřejném prostoru

• Snaha o etické reklamní prostředí – zejména bez streotypního zobrazování
žen a mužů a sexualizace lidského těla bez spojitosti s propagovaným
produktem

• Snaha do tématu vtáhnout širokou veřejnost – nominuje i hlasuje

• Upozornit firmy na sexismus v reklamě

• Sexistická reklama je neetická a nefunkční



Aktivity NESEHNUTÍ v oblasti 
sexistické reklamy
• Spolupráce s Radou pro reklamu

• Snaha o spolupráci s RRTV a Krajskými živnostenskými úřady

• Práce s veřejností 
 Přednášky
 Promítání
 Kulaté stoly

• Práce s firmami
 Upozornění na účast v Sexistickém prasátečku
 Speciální semináře
 Spolupráce s renomovanými reklamními agenturami 



Další občanské samoregulační 
aktivity
• Protest v Hradci Králové

• Stínová rada pro reklamu

• Kongres žen
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