
PRVKY SEXISTICKÉ REKLAMY

PRŮVODNÍ METODICKÝ LIST K PREZENTACI 
„PRVKY SEXISTICKÉ REKLAMY“

SLIDE 1

Cíl slidu:

Pro plynulý přechod z předchozí aktivity studujícím zopakovat, jaké jsou obecné společensky sdílené před
stavy o mužích a ženách, které reklamy často komunikují.

Co je na slidu zobrazeno:
Výstupy z britského výzkumu Let toys be toys’ z roku 2015 analyzující reklamní sdělení propagující dětské 
hračky – nejčastější klíčová slova používaná v reklamách pro dívky a chlapce.

Podrobný komentář:
Jak vidíte v prezentovaných výstupech výzkumu na reklamní sdělení propagující dětské hračky, reklamy 
nám již od útlého věku sdělují, že role ženy/dívky a muže/chlapce jsou rozdílné – muži jsou často prezen
továni jako drsní, silní až agresivní, sebevědomí, ženy naopak jako krásné, pasivní, zajímající se o vzhled, 
pečují o své blízké. Reklamy tedy často pracují s tzv. genderovými stereotypy, které můžeme popsat jako 
„představy a očekávání týkající se vlastností, schopností a rolí mužů a žen ve společnosti“. (Jak na sexistic kou 
reklamu. Manuál pro posuzování sexistické reklamy, 2018.)

Reklamy a jejich sdělení tedy mají velký potenciál a schopnost ovlivňovat, co si myslíme o sobě samých, ale 
také o svém okolí a jak naše okolí zpětně vnímá nás. Pokud tedy reklamy často pracují se zjednodušenými 
představami o mužích a ženách, pak se tyto představy a očekávání promítají i do představ jednotlivých lidí, 
kteří reklamy konzumují. Muži a ženy jsou pak (nejen) v reklamách podporováni k určitým typům činností 
a jejich charaktery jsou rámovány určitým typem vlastností, které jsou v naší společnosti definovány jako 
mužské a ženské. Muži a ženy jsou tedy často podporováni v těch oblastech, jež jim „přísluší“. Ženy se na 
základě těchto sdělení mohou například začít vnímat jako někdo, kdo se má zajímat o svůj vzhled a svou 
osobu začnou definovat primárně krásou, muži se mohou díky těmto sdělením vnímat jako někdo, kdo má 
být silný a racionální. 
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SLIDE 2

Cíl slidu:

Z obecně sdílených charakteristik o mužích a ženách přecházíme ke konkrétním ilustracím stereotypního 
přemýšlení o mužích a ženách.  

Co je na slidu zobrazeno:
Konkrétní stereotypizující výroky lidí vyjadřující se ke schopnostem mužů a žen.

Podrobný komentář:
Tyto výroky konkrétních lidí vyjadřující se ke schopnostem mužů a žen ilustrují, jak obecně sdílené stereo
typy, se kterými se setkáváme v mediálním prostoru, jsou sdílené i na úrovni jednotlivých lidí. Výrok ženy 
tematizuje neschopnost mužů se postarat o dítě a také problematiku vyjadřování mužských emocí. U mužů 
se často předpokládá, že nezažívají emoce slabosti (například pláč, smutek, strach, nejistota), a naopak 
projevují pouze ty emoce, které jsou tradičně s mužstvím spojovány (agrese, rozhodnost, vytrvalost). Výrok 
muže naopak tematizuje neschopnost žen dobře řídit auto a také emocionální stránku žen – tedy že bývají 
hysterické. 

Když tyto výroky zpátky srovnáme s klíčovými slovy z předchozího slidu, vidíme, jak se sdělení, s nimiž 
se setkáváme už od útlého věku, promítají do našich budoucích představ o lidech kolem nás. V klíčových 
slovech týkajících se propagace chlapeckých hraček se nikde nesetkáváme se slovy jako je péče, děti, vztahy, 
emoce (naopak s těmito slovy se setkáváme u hraček určených pro dívky, např. jako láska, přátelé, přátel
ství, mazlení) – i proto v dospělosti od mužů tyto schopnosti ani neočekáváme. Zatímco u klíčových slov 
pro dívčí hračky se nesetkáváme se slovy pojícími se s technikou (naopak s těmito slovy se setkáváme pouze 
u hraček určených pro chlapce, např. technologie, zbraně, řídit) – i proto v dospělosti tyto schopnosti od 
žen neočekáváme.
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SLIDE 3

Cíl slidu:

Vysvětlit, jak se ze stereotypních předpokladů o mužích a ženách stává sexismus – diskriminace na základě 
pohlaví.

Co je na slidu zobrazeno:
Ilustrační obrázek.

Podrobný komentář:
Ve chvíli, kdy se tyto genderové stereotypy stávají příčinou nerovného zacházení s muži a ženami, kdy jsme 
na základě znalosti těchto genderových stereotypů znevýhodňováni kvůli svému pohlaví bez ohledu na 
naše skutečné vlastnosti a schopnosti, jedná se o sexismus. Tento fenomén funguje na podobných princi
pech jako jiné formy diskriminace (např. rasismus), který „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 vlastnosti“. (Jak na 
Sexi stickou reklamu. Manuál pro posuzování sexistické reklamy, 2018.) Sexismus má mnoho podob a každý 
či každá z nás se s ním může setkávat na každodenní bázi v různých formách: ať už se jedná o pokřikování 
na ženy na ulicích a jejich obtěžování, ignorování žen na pracovních setkáních či bombardování chlapců/
dospívajících mužů agresivními mužskými vzory ve videohrách. Ačkoliv se jednotlivé sexistické projevy 
mohou jevit jako neškodné, ve svém celku vytváří atmosféru nejistoty, strachu a zastrašování. Sexismus 
může být stejně zraňující pro muže i ženy, jelikož vyvolává pocity bezcennosti, na základě sexismu můžeme 
mít tendenci měnit či cenzurovat své projevy či jednání, abychom se diskriminaci vyhnuli, či může dokonce 
ovlivňovat i naše zdraví.

Sexismus bývá často spojován se slovem sex (ve smyslu sexuálního aktu), a tudíž kritika sexismu bývá 
vnímána jako kritika sexu. Pojem sexismus však vychází z anglického slova sex (v překladu pohlaví), a tedy 
odkazuje k nerovnému zacházení na základě pohlaví, nikoli ke kritizování sexu. 
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SLIDE 4

Cíl slidu:

Popis, jak se projevuje sexismus v reklamě, podoby sexistické reklamy, definice sexistické reklamy.

Co je na slidu zobrazeno:
Definice sexistické reklamy.

Podrobný komentář:
S prvky sexismu, tedy „diskriminace na základě pohlaví“, se setkáváme i v reklamním prostředí. Reklamy, 
které komunikují sexistický obsah, nazýváme sexistickými reklamami. Mají mnoho podob – objektifikují 
lidské tělo, komunikují stereotypní role a vlastnosti mužů a žen, využívání částí lidských těl, sex sells atd. Za 
sexistickou reklamu považujeme reklamu, která „zahrnuje takové zobrazování, které ponižuje, zesměšňuje 
či znevažuje ženy a muže – především prostřednictvím užívání stereotypních obrazů a sexuální objektifi
kace“. (Jak na Sexistickou reklamu. Manuál pro posuzování sexistické reklamy, 2018.)
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SLIDE 5

Cíl slidu:

Popis jednoho z prvků sexistické reklamy – komunikují stereotypy o vlastnostech mužů a žen.

Co je na slidu zobrazeno:
Reklama centrum.cz na emailové účty.

Podrobný komentář:
Jedním z prvků sexistické reklamy je využívání společensky sdílených stereotypů o mužích a ženách zne
važujícím, urážlivým či zesměšňujícím způsobem. Příkladem takové reklamy je i reklama společnosti cen
trum.cz, která pracuje se stereotypem, že ženy s blond vlasy jsou hloupé, a zároveň podporuje očekávání, že 
obecně ženy nemají dostatek znalostí v technické oblasti, jelikož se jedná o reklamu na internetové služby. 
Reklama prezentuje ženu zesměšňujícím způsobem a podporuje stereotyp, že ženy nejsou dostatečně chytré 
v technické oblasti.



PRVKY SEXISTICKÉ REKLAMY

SLIDE 6

Cíl slidu:

Popis jednoho z prvků sexistické reklamy – komunikuje jasně oddělené role žen a mužů, které jsou ve 
vzájemné opozici.

Co je na slidu zobrazeno:
Reklama britského nákupního řetězce Coop na čokoládové vajíčko.

Podrobný komentář:
Dalším prvkem sexistické reklamy jsou i reklamy, které omezeným způsobem prezentují role mužů a žen, 
jež mohou ve společnosti zastávat – ženy jsou často spojovány s rolí v domácnosti, jsou vnímány jako 
někdo, kdo je zodpovědný za její chod, přičemž domácí práce jako je úklid či péče o dítě jsou prezen
továny jako pro ženy zábavné a naplňující. Muži jsou naopak stereotypně spojováni s pracovní sférou, jsou 
vnímáni jako živitelé rodiny či jako odborníci. Muži bývají často také prezentováni jako manuálně zruční 
či technicky kompetentní.

V prezentaci je zobrazena reklama britského nákupního řetězce Coop. Tato reklama vznikla v rámci ve
likonoční kampaně propagující velikonoční sladkosti – v tomto konkrétním případě čokoládové vajíčko. 
Reklama pracuje se stereotypem, že umývání nádobí (potažmo všechny domácí práce) jsou doménou žen, 
a to i těch nejmenších – dcera by měla být odměněna čokoládovým vajíčkem za to, že umyla nádobí. Po 
stížnostech Coop reklamu stáhl a veřejně se omluvil.
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SLIDE 7

Cíl slidu:

Popis jednoho z prvků sexistické reklamy – objektifikace.

Co je na slidu zobrazeno:
Reklama na surfařskou značku Billabong.

Podrobný komentář:
Sexistická reklama pracující s objektifikací dělá z člověka věc, člověk je degradován na objekt a je mu 
upřena svobodná vůle a možnost rozhodovat se. Tento způsob prezentace odebírá člověku důstojnost a je 
ponižující. Tento druh sexistické reklamy nejčastěji poznáme tak, že zakrývá či nezobrazuje obličej dané 
osoby, čímž z ní činí anonymní bytost a dehumanizuje ji. O sexistickou reklamu pracující s objektifikací 
jde i v případě, kdy je lidské tělo použito jako objekt propagující daný produkt.

Reklama značky Billabong zobrazuje ženu jako pasivní aktérku, která pouze leží na pláži, je sexy a opaluje 
se. Je jí přisouzena pasivní, dekorativní role, tělo ženy je použito k propagaci plavek, navíc její obličej je 
částečně z fotky odříznut. Zatímco muž v této reklamě je zobrazen jako aktivní aktér, který prezentuje 
funkčnost oblečení billabong, je tedy vnímán jako subjekt. Reklama současně komunikuje i stereotypní 
role žen a mužů, kdy je žena v pasivní roli, zatímco muž je v roli aktivní.

Tato reklama zvedla vlnu kritiky ze strany zákazníků a zákaznic, na základě které Billabong reklamu stáhl ze 
svých webových stránek a následně přepracoval – muž i žena jsou na nově předělané reklamě v roli subjektu 
a jsou v aktivní roli, jelikož i žena v nově upravené reklamě surfuje.
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SLIDE 8

Cíl slidu:

Ukázka přepracované reklamy od značky Billabong.

Co je na slidu zobrazeno:
Přepracovaná reklama značky Billabong.

Podrobný komentář:
Ukázka přepracované reklamy Billabong, která již neobsahuje prvky sexistické reklamy – objektifikaci 
a stereotypní role.
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SLIDE 9

Cíl slidu:

Popis jednoho z prvků sexistické reklamy – objektifikace.

Co je na slidu zobrazeno:
Reklama pražské firmy Kalup vyrábějící motorkářské oblečení.

Podrobný komentář:
V této reklamě se jedná o explicitnější formu objektifikace. Žena je v této reklamě degradována na věc jed
nak tím, že má hlavu zakrytou motorkářskou helmou, dále sama o sobě má představovat konferenční stolek 
a také je nahá narozdíl od mužů, kteří v této reklamě také figurují. Reklama tak jednoznačným způsobem 
staví muže do mocnější pozice a zároveň ženu prezentuje jako objekt. Reklama zvedla vlnu kritiky i v zahra
ničí – byla proti ní podepisována i petice.
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SLIDE 10

Cíl slidu:

Popis jednoho z prvků sexistické reklamy – využívá části lidských těl.

Co je na slidu zobrazeno:
Reklama cestovní kanceláře Neotravel.

Podrobný komentář:
Sexistická reklama, která používá části lidských těl (neboli fragmentace) zobrazuje v reklamách pouze části 
lidského těla, zejména ty části, které jsou považovány za atraktivní k upoutání pozornosti na propagovaný 
produkt. Často je tělo prezentováno v sexualizovaném významu a tělo nemá žádnou spojitost s propago
vaným produktem. U žen tak jsou nejčastěji zobrazovány prsa či zadek, ale také rty nebo nohy. U mužů jsou 
například ukazovány detaily svalů (mužské vypracované břicho) a slouží k podtrhnutí mužnosti a atraktivi
ty. Fragmentace je mnohem častěji využívána u těla ženského, než u mužského. Ukazováním částí lidských 
těl snižuje lidskou důstojnost na základě objektifikace lidského těla.

Reklama cestovní kanceláře Neotravel zobrazuje pouze část lidského těla, která je považována za atraktivní 
(ženský zadek). Ačkoliv obrázek těla, které se nachází na pláži, má jistou spojitost s propagovaným produk
tem (dovolená v Chorvatsku), je tato reklama ponižující, jelikož z lidského těla se stává věc na přilákání 
pozornosti se sexuálním podtextem.
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SLIDE 11

Cíl slidu:

Popis jednoho z prvků sexistické reklamy – princip „sex sells“.

Co je na slidu zobrazeno:
Reklama na jarní kolekci z roku 2017 módní značky Saint Laurent.

Podrobný komentář:
Sexualizované obrazy mužů a žen fungující na principu tzv. „sex sells“ (sex prodává) jsou jedním z nej
známějších prvků sexisitické reklamy, bohužel však často bývá tento prvek považován za jediný rys sexi
stické reklamy. Nejčastěji ženy (a v menším případě i muži) jsou v těchto reklamách redukovány pouze 
na svou sexualitu, pomocí které je propagován daný produkt, jenž často v reklamě není ani přítomen, 
a sexua lizované tělo (či části těla) v tom případě hraje zástupnou roli za tento produkt. Sexualizovaná rekla
ma může používat i prvky pornografické estetiky. Prezentuje těla jako objekt, jako zboží či věc, které si lze 
koupit a vlastnit. Příkladem pornografické estetiky je sexuální styk či jeho náznaky, dále náznaky striptýzu, 
prostituce, obrazy žen (méně často mužů) plazících se po podlaze apod. Často se také objevuje zobrazování 
žen jako doplňků muže, které má muž ve svém vlastnictví. Žena je prezentována jako objekt ke zvýšení 
prestiže muže či podtržení jeho společenského postavení.

V reklamě Saint Laurent se některé z modelek nacházejí v „sexy porno“ pozicích, jako by submisivně 
očekávaly sexuální akt/znásilnění. Žena na obrázku je degradována na sexuální objekt s pornografickými 
prvky, který má prezentovat kolekci jarního oblečení. V reklamě není navíc zřetelně vidět ani obličej ženy, 
tudíž zde můžeme sledovat i prvek objektifikace. Tuto reklamu bylo možné vidět pouze v Paříži, kde se jí 
zabýval i francouzský orgán pro regulaci reklamy (ARPP).
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SLIDE 12

Cíl slidu:

Popis jednoho z prvků sexistické reklamy – zobrazování násilí.

Co je na slidu zobrazeno:
Reklama módní značky American Apparel.

Podrobný komentář:
Za sexistickou reklamu považujeme i reklamy zobrazující genderově podmíněné násilí, které je prezen
továno jako něco, co je trendy, zábavné, jako něco, co je normální součástí mezilidské interakce, čímž 
je podporována vize násilí jako normálního, přijímaného jednání a vede ke zlehčování násilí v reálném 
životě (domácí, sexuální násilí). Do této kategorie řadíme všechny reklamy, které prezentují například fy
zické násilí, agresivitu, týrání, ponižování, kriminální jednání či pronásledování, znásilnění, přistupování 
k ženám a mužům jako k méněcennému objektu ponižujícím či ubližujícím způsobem.

Reklama American Apparel prezentuje násilí na ženě jako něco, co je cool a trendy, jako něco, co žena 
„chce“ – žena odkrýváním šatů na zadku naznačuje, že kopnutí do ní je pro ni přijatelné a chtěné. Zároveň 
je žena v této reklamě objektifikována, jelikož v reklamě je vidět téměř její celé tělo kromě hlavy a zároveň 
je v sexy podřazené pozici vůči druhé osobě – klečí na zemi (druhý člověk stojí) a odkrývá si nahý zadek. 
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SLIDE 13

Cíl slidu:

Popis jednoho z prvků sexistické reklamy – spoluvytváří mýtus krásy.

Co je na slidu zobrazeno:
Reklama na doplněk stravy podporující snížení tělesné hmotnosti.

Podrobný komentář:
Sexistické reklamy mohou k propagaci určitého výrobku využívat lidská těla. Tato těla často podléhají tzv. 
ideálu krásy, který je velmi úzce definován a má rozdílné charakteristiky pro tělo mužské a ženské. Tyto 
reklamní obrazy však neodpovídají skutečnosti, protože reklamní fotografie či videa bývají v postprodukci 
upravena tak, aby daného ideálu dosáhly. Ženy jsou tedy často prezentovány jako superštíhlé, s bezchybnou 
pletí i vlasy, zatímco u mužů je kladen důraz na jejich muskulaturu. Reklamy zároveň svým příjemcům 
a příjemkyním dávají najevo, že každý a každá z nás má možnost nedosažitelného ideálu krásy dosáhnout 
pomocí různých technik – snižováním příjmu potravy, sportováním, plastickou chirurgií. Ti z nás, kdo 
ideálů z různých důvodu nemohou nebo nechtějí dosáhnout (kvůli zdraví, vrozeným dispozicím, věku, 
financím), jsou pak na základě svého vzhledu znevýhodňováni (např. posměšky, šikanou, apod.) Těla, která 
ideálu neodpovídají, jsou v reklamě odsuzována či nejsou zobrazována vůbec. 

V prezentované reklamě je zobrazena modelka s bezchybným obličejem, vlasy, tělem – ve všech ohledech 
splňující ženský ideál krásy. Hlavním mottem reklamy je slogan „Are you beach body ready?“ (Je tvoje 
tělo připraveno na pláž?), které nejen ženám předává jednu hlavní zprávu – pokud vaše tělo nevypadá 
jako tělo modelky v této reklamě, nejste hodni toho, abyste chodili na pláž. Reklama zároveň nabízí jedno 
jednoduché řešení – pokud si lidé zakoupí propagované prášky na hubnutí, budou vypadat stejně jako mo
delka na obrázku a jejich těla budou připravena se ukázat v plavkách. Reklama v nás implicitně podporuje 
dojem, že pokud naše těla nejsou perfektní, nemůžeme je nikde ukazovat do té doby, dokud nezhubneme 
a naše těla nebudou v souladu se současným ideálem krásy.

 



PRVKY SEXISTICKÉ REKLAMY

SLIDE 14

Cíl slidu:

Popis jednoho z prvků sexistické reklamy – používá jazykový sexismus.

Co je na slidu zobrazeno:
Reklama na stavbu lešení.

Podrobný komentář:
Za jazykový sexismus považujeme takové vyjádření, které znevažuje ženy či muže nebo k nim přistupuje 
jako k věcem. Jazykový sexismus často využívá dvojsmysly, slovní hříčky se sexuálním kontextem, který 
slouží k ponížení lidí na základě různých charakteristik jako je vzhled, etnikum apod. Dalším prvkem 
jazykového sexismu mohou být i vyjádření, která stereotypním způsobem propojují ženu či muže s pro
pagovaným produktem za pomoci stereotypního jazyka, např. maminky, „které jsou expertky na čištění 
skvrn“, nebo slogany v kontextu různých produktů či služeb typu „praví chlapi nevyměknou“. Dalším 
projevem sexistického jazyka je i používání jazykových stereotypů, které zjednodušují realitu a jsou jedno
tvárně se opakující. 

Prezentovaná reklama na stavbu lešení používá sexuálně podbarveného dvojsmyslu „postavíme vám ho 
všude“. Reklama zároveň vyobrazuje i ženu ve spodním prádle a sexuálně vyzývavé pozici sloužící jako 
objekt erotického zájmu a k přilákání pozornosti a nemá žádnou spojitost s propagovanou službou – tedy 
stavbou lešení. 



PRVKY SEXISTICKÉ REKLAMY

SLIDE 15

Cíl slidu:

Vysvětlit, zda prvky nahoty v reklamě jsou vždy znakem sexistické reklamy.

Co je na slidu zobrazeno:
Reklama na spodní prádlo Triumph a reklama na kondomy Durex.

Podrobný komentář:
Jedním z charakteristických a jednoduše poznatelných rysů sexistické reklamy je prezentování nahého, 
sexualizovaného ženského těla, které má nejčastěji sloužit k propagaci produktu, ale ve skutečnosti nemá 
polonahé či nahé tělo žádnou spojitost s nabízenou službou či reklamou. Nahota v reklamě však není ve 
všech případech problematická. Reklama, která pracuje s prvky nahoty či se sexuálním kontextem, není 
sexistická ve chvíli, kdy tyto obrazy mají přímou spojitost s daným produktem. 

Například v prezentované reklamě na spodní prádlo je žena ve spodním prádle namístě a v tomto ohledu 
bychom reklamu nekategorizovali jako sexistickou. K diskuzi se však nabízí fakt, že reklama prezentuje 
ženu ideálního vzhledu, tudíž reklama podporuje ideál krásy. Problematická v zobrazování sexu není ani 
prezentovaná reklama na kondomy, ve které sex má přímou spojitost s propagovanou bariérovou antikon
cepcí.

 



PRVKY SEXISTICKÉ REKLAMY

SLIDE 16

Cíl slidu:

Tematizovat, že sexistická reklama se netýká pouze žen, ale i mužů.

Co je na slidu zobrazeno:
Reklama upozorňující na kyberšikanu, která zesměšňuje muže.

Podrobný komentář:
Sexismus v reklamách je častěji namířen proti ženám než proti mužům, což však neznamená, že sexismus 
není možné uplatňovat i vůči mužům. Sexistická kritéria jsou sice u mužů a žen odlišná (např. muži jsou 
spojováni s jinými stereotypy či jiným ideálem krásy), ale jsou stejným způsobem závažná a diskriminující.

V prezentované reklamě upozorňující na kyberšikanu můžeme sledovat prvky sexistické reklamy namířené 
proti mužům. Muž v reklamě je zesměšněn kvůli svému vzhledu, který nesplňuje ideál krásy daný pro muže 
(svalnatý, upravený, mladý muž). Zároveň reklama pracuje se stereotypem muže sedícího (pravděpodobně) 
u televize s pivem v ruce, který se v tomto případě snaží zesměšnit. Reklama tak dává najevo, že muž tako
vého vzhledu a takových zájmů nemůže být pro nikoho atraktivní.

 



PRVKY SEXISTICKÉ REKLAMY

SLIDE 17

Cíl slidu:

Realizování aktivity „Uhodni, na co je daná reklama“.

Co je na slidu zobrazeno:
Úvodní nadpisy k aktivitě.

Podrobný komentář:
Studující se rozdělí do šesti skupin. Každá ze skupin si vybere jeden obrázek, na němž je vyobrazena rekla
ma bez textu a sloganů, které by prozrazovaly, o jakou reklamu se jedná. Úkolem studujících ve skupinách 
bude tipovat, jaký produkt či službu reklama propaguje. Mohou také vymyslet případný slogan reklamy, 
který by doplňoval obrázek. Jakmile budou skupiny připraveny, vrátíme se k prezentaci a vyzveme skupiny, 
aby postupně (dle seřazení reklam v prezentaci) ukázaly ostatním, jaký mají obrázek a k čemu dospěly. Po 
představení závěrů skupiny přejdeme v prezentaci na další slide, kde je již reklama v původním zobrazení 
i se slogany. Odhalíme, na co daná reklama skutečně je a začneme se studujícími diskutovat, co jim na 
reklamě přijde problematické. Definujeme prvky sexismu, které daná reklama obsahuje. Jakmile uzavřeme 
první obrázek, přejdeme k další skupině a jejím závěrům a poté opět odhalíme, na co je skutečně reklama 
zaměřená. Pokračujeme stejným způsobem až k poslední skupině. 



PRVKY SEXISTICKÉ REKLAMY

SLIDE 18

Cíl slidu:

Zobrazení originální reklamy.

Co je na slidu zobrazeno:
Reklama módní značky Saint Laurent.

Podrobný komentář:
Reklama značky Saint Laurent ve svém ztvárnění používá ženského těla jako objektu, který má upoutat 
pozornost, posiluje obraz ženského těla v ideálu štíhlosti a odkazuje také k prvkům násilí v tom, že je ženské 
tělo zobrazeno jako bezvládný objekt, s nímž je možné jakkoliv zacházet. Reklama tak naplňuje prvky se
xistické reklamy v tom, že objektifikuje lidské tělo, propaguje prvky násilí a podporuje mýtus krásy. Rekla
ma se po svém zveřejnění v Paříži stala kontroverzní a byla terčem kritiky veřejnosti zvláště kvůli propagaci 
mýtu krásy v podobě velmi hubené modelky a degradujícímu zobrazení.

 



PRVKY SEXISTICKÉ REKLAMY

SLIDE 19

Cíl slidu:

Zobrazení originální reklamy.

Co je na slidu zobrazeno:
Reklama na časopis FOR MEN.

Podrobný komentář:
Reklama na časopis FOR MEN ve svém zobrazení propaguje násilí na ženách. Reklama získala kritiku 
v českém prostředí tím, že byla nominována do anticeny Sexistické prasátečko – <www.prasatecko.cz>.  

 



PRVKY SEXISTICKÉ REKLAMY

SLIDE 20

Cíl slidu:

Zobrazení originální reklamy.

Co je na slidu zobrazeno:
Reklama na módní značku Sisley.

Podrobný komentář:
Reklama na módní značku Sisley ve svém zobrazení staví na principu „sex sells“ s využitím ženy jako ob
jektu touhy ze strany něčeho, co evokuje sílu (býčí rohy). Celé zobrazení v aréně ještě dokresluje podtext, 
kdy je žena vydána sexuální touze a je možné celý výjev sledovat ze strany ostatních.  

 



PRVKY SEXISTICKÉ REKLAMY

SLIDE 21

Cíl slidu:

Zobrazení originální reklamy.

Co je na slidu zobrazeno:
Reklama na Concept Store Blender v Istanbulu, jehož součástí je i řeznictví.

Podrobný komentář:
Reklama naplňuje prvky sexistické reklamy tím, že dělá z člověka věc (dopouští se tedy objektifikace), 
současně propaguje prvky násilí na ženách. 

 



PRVKY SEXISTICKÉ REKLAMY

SLIDE 22

Cíl slidu:

Zobrazení originální reklamy.

Co je na slidu zobrazeno:
Reklama na Persicope Media (pro tvorbu webů a eshopů).

Podrobný komentář:
Reklama staví na jazykovém sexismu v kombinaci s principem „sex sells“, kde žena sexuálním podtextem 
ve sloganu láká pozornost k produktu. 

 



PRVKY SEXISTICKÉ REKLAMY

SLIDE 23

Cíl slidu:

Zobrazení originální reklamy.

Co je na slidu zobrazeno:
Reklama na české Hitradio ORION.

Podrobný komentář:
Reklama Hitradio ORION staví na genderových stereotypech – odděluje světy žen a mužů s ohledem na 
to, jaké činnosti patří do „ženského světa“ (praní, vaření, uklízení – péče o domácnost). Podporuje tak 
obraz toho, že ženy mají specifické schopnosti pro tyto činnosti, zatímco muži mají specifické schopno
sti pro jiné činnosti. Tímto způsobem reklama přispívá k diskriminační atmosféře ve společnosti (např. 
směřování žen do specifických oborů – často spojených s péčí a hůře placenými zaměstnáními).

 



PRVKY SEXISTICKÉ REKLAMY

SLIDE 24

Cíl slidu:

Ukázka videa z dílny Čtvrté vlny a NESEHNUTÍ tématizujícího, jak by to vypadalo, kdyby stereotypy 
o mužích a ženách, se kterými se setkáváme v reklamách, byly aplikovány do důsledků i v reálném životě.

 


