
Genderové stereotypy a média – zadání a pracovní 
listy pro studující 

 

 

 

Tematický blok č. 1 (Mužství, ženství a já) – 3 vyučovací hodiny 

 

1. vyučovací hodina zaměřená na společenské role a očekávání (45 minut) 

 

  

Individuální brainstorming 

 V následující minutě se zamyslete a napište 3 z věcí tzv. asociací, které vás napadnou, 
když se řekne žena. (Napište vždy jednu věc/asociaci na jeden papír. Pište první věci, 
které vás napadají. Slovo asociace odkazuje právě k volnému spojování představ, 
které vás napadnou k určitému tématu.)  
 

 V další minutě se zamyslete a napište 3 z věcí, které vás napadnou, když se řekne muž. 
(Opět pište hned to, co vás napadá, a opět jedno slovo/asociaci na jeden papír.)  

 

Pravidla koulovačky 

 Nyní vás poprosím, abyste se postavili a vytvořili z každého papíru sněhovou kouli.  
 

 Jakmile uslyšíte zvukový signál, můžete rozpoutat sněhovou koulovačku s tím, že 
existuje pravidlo, že se nikomu a ničemu nic nestane (míříme tedy mimo křehké věci a 
mimo oblast obličeje). Cílem koulovačky je dostatečně promíchat vaše sněhové koule. 
Ve chvíli, kdy uslyšíte znovu zvukový signál, koulovačka končí. 

 

Aktivita 1: Sněhová koule společenských rolí (25 minut): Cílem aktivity sněhová koule je 
nastolit společné téma, propojit různé perspektivy a zaměřit naši pozornost na téma 
sociálních/společenských rolí a představ, které spojujeme s kategoriemi ženství a mužství. 
Prostřednictvím této aktivity zábavnou formou zaměříme svou pozornost na téma, posílíme 
schopnost formulovat vlastní názor a naslouchat jinému názoru v kolektivu, vyměníme si své 
dosavadní individuální znalosti, které o tématu společenských rolí ve vztahu mužů a žen máme, a 
utvoříme základy pro další společnou práci v tématu. 



Buzz groups 

 Nyní vám rozdám čísla. Zapamatujte si každý své číslo s tím, že stejná čísla vytvoří 
vždy jednu buzz skupinu. (Jakmile se budete organizovat do skupiny, sesbírejte po 
cestě do vaší skupiny sněhové koule, na které narazíte. Snažte se posbírat všechny, 
které jsou v prostoru. Každá skupina by měla mít minimálně 10 sněhových koulí. 
 

 Ve skupině rozbalte všechny sněhové koule, které jste nasbírali, a navzájem si 
přečtěte, jaké představy/asociace se na papíře objevují.  
 

 Ve skupině diskutujte a roztřiďte papíry, které se podle vás pojí s představou o ženě 
nebo muži či se pojí s oběma kategoriemi, a proč to tak podle vás je.       

 

Prezentace 

 Nyní se budeme střídat, vždy jedna skupina představí, k čemu dospěla – jaké asociace 
propojila s představou o mužství, ženství či je spojila s oběma kategoriemi. O čem 
zajímavém jste ve skupině diskutovali? Narazili jste na nějaké téma, o kterém jste 
diskutovali více? Poté bude pokračovat další skupina a v kruhu budeme postupovat, 
dokud nevyslechneme všechny skupiny.  
 

- Výsledky, ke kterým jste dospěli, nebo postřehy z vaší diskuze zapíši na společný 
flipchart a během prezentace skupin můžete přemýšlet, jaké společenské role se podle 
vás na základě těchto kategorií s mužstvím a ženstvím pojí, a tedy jaké role se na 
základě toho od žen či mužů ve společnosti očekávají.   

 
 
Skupinová diskuze 

 Na základě kategorií, které jste společně vytvořili ve skupinách, se zkuste zamyslet a 
odpovědět na otázku: 
 

o Jaké jsou podle vás role, které se ve společnosti očekávají od ženy? Jinými 
slovy, jaké představy a jaká očekávání se pojí s ženstvím?  
 

o A jaké jsou podle vás role, které se ve společnosti očekávají od muže? Jinými 
slovy, jaké představy a jaká očekávání se pojí s mužstvím? 

 

 



 

 

 

 



 

 



 
 
Zadání pro výběr obrázků  

 Vzpomeňte si na asociace pojmu mužství a ženství, které vás během minulé aktivity 
napadaly, do jakých kategorií jste tyto asociace zařadili a jaké role tyto asociace a 
kategorie podmiňují pro muže a ženy v naší společnosti.  
 

 Abyste se mohli lépe zamyslet nad těmito společenskými rolemi a představami o 
mužství a ženství, tak z obrázků rozložených před vámi si vyberte osobu, která vás v 
tomto ohledu nejvíce zaujal/a, ať už pozitivně či negativně. 

 

Zadání pro samostatnou práci s vybraným obrázkem 

 Na základě vašeho výběru obrázku se prosím zkuste zamyslet nad důvodem, proč jste 
si obrázek vybrali. Vybrali jste si ho proto, že daná osoba na obrázku nějakým 
způsobem naplňuje společensky sdílenou představu o mužství či ženství? 
 

 Nebo jste si naopak vybrali někoho, kdo tuto představu nenaplňuje? Je pro vás právě 
splnění či nesplnění této představy spíše pozitivním faktem, nebo naopak negativním? 
Jaké emoce ve vás vybraná osoba na obrázku vyvolala? 
 

 Pro lepší definici toho, zda vámi vybraná osoba na obrázku splňuje či nesplňuje 
společenskou představu o mužích či ženách, vám mohou pomoci následující otázky: 

 
o Jak osoba na obrázku vypadá? 
o Jaké má vybraná osoba podle vás vlastnosti? 
o Jaké má podle vás zájmy? 

 
 Zamyslete se pro sebe nad těmito otázkami s vědomím toho, že svůj příběh pak 

budete sdílet s ostatními. 
 
 

Zadání pro práci ve dvojicích 

 Rozdělte se prosím do dvojic. V této dvojici si navzájem nasdílíte informace o tom, 
kterou osobu jste si vybrali a proč na základě vaší předchozí samostatné práce. 
 

Aktivita 2: Naslouchám sobě i tobě (20 minut): V této aktivitě se vztahujeme z obecných 
představ o mužství a ženství k nám samotným, a to přes modelové příklady známých lidí či 
modelových osob. Jak se k těmto společenským představám sami vztahujeme, či nikoliv, rozklíčujete 
na základě svých sympatií či antipatií k modelovému příkladu. Aktivita prostřednictvím příkladů 
známých lidí, modelových osob a pocitů (pozitivních/negativních) umožňuje bezpečně reflektovat 
naše osobní stanoviska k obecným společenským představám.  



 Ve dvojici budete pracovat ve formě tzv. dyády. V dyádě vždy mluví pouze jeden 
člověk a druhý člověk ho poslouchá, nic nekomentuje ani se na nic nedoptává. Po 
uplynutí určitého času se dvojce vystřídá a začne mluvit druhá osoba, která jako první 
byla v roli posluchače či posluchačky.  
 

 Všichni budete mít na promluvu 2 minuty. Po dvou minutách vám vyučující pomocí 
zvukového znamení dá pokyn pro výměnu. Je důležité, abyste si pro dyádu našli, 
pokud možno, takové místo, kde vás nebudou ostatní příliš rušit. Zároveň se posaďte 
takovým způsobem, abyste ve dvojici seděli k sobě čelem, a dobře tak viděli na druhou 
osobu. 

 

Zadání pro prezentaci 

 Posaďte se zpátky do kruhu tak, aby vytvořené dvojice seděly spolu.  
 

 Postupně každá z dvojic představí důvody druhého člověka, proč si daný obrázek 
vybral, a obrázek vybraného člověka bude ukázán. Pořadí dvojic bude určeno pomocí 
házecího předmětu.  

 

Závěrečné shrnutí 

 V každodenním životě cítíme různé emoce nebo máme různé názory na lidi ve svém 
okolí, ale ne vždy máme dostatek času si ujasnit, proč k nim chováme takové pocity, 
proč na ně máme určité názory. Některé z těchto emocí mohou být hodně silné a 
mohou nás samotné často ovlivňovat a rozrušovat, ať už v pozitivním, nebo v 
negativním slova smyslu. Proto je dobré si dokázat vytvořit prostor pro pochopení a 
uvědomění si důvodu, proč ve mně daný člověk vyvolává jisté emoce či myšlenky. To, 
že se nám někdo líbí, či nelíbí, indikuje, které společenské role a představy jsou pro 
nás samotné důležité a které nikoliv. Díky tomuto poznání můžeme lépe pochopit 
sami sebe a může nás to dovést ke změně či potvrzení naší stávající perspektivy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. a 3. vyučovací hodina zaměřená na společenské role a očekávání (90 minut) 

 

 

Video Machofabriken 

 

  

 

 

Aktivita 1: Krabice plná očekávání (60 minut): V dané aktivitě zaměřujeme pozornost na 
oblast norem, které se váží k mužství a ženství, a na to, co v konkrétních situacích znamená tyto 
normy naplňovat či je odmítat nebo porušovat. Společně dospějeme k definici pojmu 
sociální/společenské normy ve vztahu k očekávaným rolím žen a mužů a dokážeme tento pojem 
aplikovat v reflexi osobních zkušeností. Aktivita posílí naši schopnost posoudit konkrétní 
společenské normy spojené s kategorií mužství a ženství ve vztahu k vlastním představám o životě 
a současně posílí naši schopnost respektovat sebe i ostatní lidi v situacích, kdy dané společenské 
normy spojené s kategorií mužství a ženství naplňovat nechtějí. 

Překlad Macho Fabriken 

 ära – čestný  
 grov – hrubý  
 driftig – energický  
 hårdför – usilovný  
 lukta svett – voní potem  
 kåt – nadržený  
 modig – statečný  
 fnissig – hihňavý  
 potent – mocný  
 chef – šéf  
 självsäker – jistý  
 teknisk – technický  
 maskulin – mužný  
 obeslutsam – nerozhodný  
 status – dobře postavený  
 hårig – chlupatý  
 rak – tvrdohlavý  
 Vill du ändra på det här? –  

Chceš to změnit? 

Zadání pro práci 

Zhlédli jste video s názvem 
Machofabriken. Nyní zkuste 
odpovědět na následující otázky: 

 
 Co dělá osoba ve videu a proč?  

 
 Odkud se berou krabice, které k 

postavě přijíždějí?  
 

 Proč postava některé krabice 
odhazuje? 

 
 Proč na konci postava celou věc, 

kterou staví, rozbourá? 

 



Tvoření krabice 

 Nyní vám rozdám čísla. Zapamatujte si každý své číslo s tím, že stejná čísla vytvoří 
vždy jednu skupinu.  
 

 Každá skupina obdrží krabici od bot, sadu dvoubarevných samolepicích 
poznámkových lístků, psací potřeby, papír na poznámky, flipchartový papír a sadu 
kartiček s pojmenováním emocí. 
 

 V první části práce bude vaším úkolem nalepit na krabici postity, na kterých vyjádříte, 
co se očekává v naší společnosti od správné ženy/ správného muže.  
 

o Jak se správná žena chová, jak vypadá, co dělá a nedělá, jaké má vlastnosti?  
o Jak se správný muž chová, jak vypadá, co dělá a nedělá, jaké má vlastnosti?  

 
 Na jeden postit napište vždy jen jednu věc, přičemž pro ženu použijte jednu barvu 

postitů a pro muže druhou barvu postitů. Můžete to vyjádřit formou přídavného 
jména (jaká/jaký je – vlastnosti, vzhled), slovesa (co by měl/měla, neměl/neměla 
dělat). 
 

 Jakmile budete mít krabici polepenou dostatečným množstvím postitů obou barev, 
skupiny si navzájem budou prezentovat, k čemu dospěly.  

 

Reflexe krabice 

 Nyní se znovu ve skupině zaměřte na svou krabici a na to, z čeho je vytvořena. 
 

 Na flipchartový papír připravte prezentaci odpovědí na následující otázky: 
 

o Zamyslete se, zda od vás někdo očekával, že naplníte některou z vlastností 
napsaných na vaší krabici – vzájemně si popište tyto situace, o co v nich šlo, 
jak se očekávání toho, že naplníte nějakou vlastnost, projevilo? 
 

o Co se stane, když nesplňujete nějaká z vámi popsaných očekávání?  
 

o Co konkrétně se může stát, když muž nenaplňuje jednotlivé vlastnosti?  
 

o Co konkrétně se může stát, když žena nenaplňuje jednotlivé vlastnosti? 
 

o Myslíte si, že je možné žít celý život pouze uvnitř této krabice a nikdy se 
nedostat mimo ni?  

 
 Napište konkrétní emoce, které by mohl člověk cítit, když by se snažil neustále 

splňovat všechny tyto očekávané vlastnosti.  
 



 K této aktivitě můžete využít balíček kartiček s emocemi, který vám může pomoci 
pojmenovat konkrétní pocity. Zkuste se zaměřit na jednu vlastnost a představit si, co 
konkrétně ve vašem životě může znamenat to, že ji budete neustále naplňovat. Zkuste 
si představit, jak se u toho můžete cítit, a pokuste se najít správné pojmenování mezi 
kartičkami s emocemi. 
 

 Jakmile budete mít připraven flipchartový papír s odpověďmi, skupiny navzájem 
odprezentují, k čemu dospěly.      

 
Video The Light  

 V prezentaci vašich odpovědí a v diskuzi o tom, zda je možné po celý život zůstat v 
krabici a nikdy z ní nevystoupit, je důležité téma, které souvisí s postihem za to, když 
lidé společenské normy nechtějí naplňovat.  

 Sociální norma spojená s kategorií mužství a ženství je něco, co si máme osvojit jako 
správné a co budeme v životě dodržovat. S nedodržováním sociálních norem se pak 
spojují sankce, tedy nějaký postih za nedodržení normy. Např. postihem za nedodržení 
norem toho, jak by měl vypadat správný muž, může být posměch. Když se začne toto 
chování vůči jednomu člověku opakovat, stává se z toho šikana.  

 S uvědomováním si toho, že různí lidé mohou prožívat podobné zkušenosti jiným 
způsobem, a s respektováním volby lidí, kteří nechtějí naplňovat určité normy spojené 
s představami o mužství a ženství, pomáháme tvořit prostředí, ve kterém i my sami 
můžeme svobodněji rozhodovat o svém životě ve chvíli, kdy se rozhodneme žít mimo 
krabici. 

 Příkladem takové cesty k respektu je i video The Light  (Dostupné z WWW: 
<https://www.youtube.com/watch?v=Cf79KXBCIDg> ), které je inspirováno 
skutečným příběhem z Německa o otci, který chtěl podpořit svého pětiletého syna.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zadání pro práci s obrázkem květiny 

 Do středu květiny na obrázku napište své jméno.  
 

 Představte si, že ve středu květiny jste vy a její okvětní lístky jsou různé vlivy, které v 
průběhu vašeho života významným způsobem ovlivnily to, jací jste, co máte rádi nebo 
nemáte rádi. Napište všechny vlivy, které na vás působily, ať už pozitivně, či 
negativně.  
 

 Do okvětních lístků můžete napsat například někoho z rodiny, jméno kamaráda či 
kamarádky, známé osobnosti nebo titul knihy či název filmu.   

 

Aktivita 2: Květina identity (30 minut): Seznámíme se s pojmem společenské instituce a 
jejich funkcí ve společnosti. Na základě interní sebereflexe si uvědomíme, které ze společenských 
institucí nás v životě významně ovlivnily či stále ovlivňují a v jaké oblasti. Důraz během této aktivity 
je kladen na média a jejich vliv na spoluutváření představ o společenských rolích mužů a žen. 
Aktivita slouží k uzavření celého výukového bloku. 



 

 

 

 



Závěrečné shrnutí 

 V průběhu celého života jsme ovlivňováni různými společenskými institucemi. Díky 
těmto institucím získáváme informace o okolním světě, o společnosti, do které jsme se 
narodili. Zprostředkovávají nám, jak daná společnost funguje, jaké hodnoty jsou 
důležité, jaké role mají lidé v této společnosti zastávat či jaké vlastnosti a jaká 
očekávání jsou s těmito rolemi spojeny. Společenské instituce zrcadlí společnost, které 
jsou součástí, a zároveň ji zpětně potvrzují tím, že reprodukují její společenská 
pravidla, představy a očekávání a předávají je lidem, kteří podle nich jednají.  
 

 V raném dětství pro nás významnou roli hraje instituce rodiny, zejména naši rodiče, 
později nás začínají ovlivňovat i naši vrstevníci či vyučující. Jeden z dalších 
významných vlivů, který nás, zejména v dnešní době, ovlivňuje v průběhu celého 
života, jsou i média. Stejně jako ostatní instituce nám i média každodenně ukazují, 
jaké vlastnosti a očekávání jsou spojeny s rolí žen a mužů v naší společnosti. Tyto 
předkládané představy o mužství a ženství však často mohou být zatíženy různými 
stereotypy, mohou být nerealistické, a tím tak mohou limitovat naše představy o tom, 
co znamená být ženou nebo mužem nejen ve vztahu k sobě samé/mu, ale i k lidem v 
našem okolí.  
 

 Na této reprodukci stereotypů a rolí se můžeme podílet i my jako jednotlivci a 
jednotlivkyně, když média používáme pro sdělování svých vlastních obsahů, např. na 
sociálních sítích, blozích, videokanálech. Institut médií však zároveň může být dobrým 
nástrojem i pro ty, kterým tyto stereotypy a role nevyhovují a chtějí z nich vystoupit.  
 

 Díky médiím můžeme ukazovat nejen sobě, ale i lidem v našem okolí, že společenská 
realita je mnohem pestřejší, a podílet se na budování společnosti, která je citlivá a 
respektující k různorodosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tematický blok č. 2 (Média a stereotypy) – 6 vyučovacích hodin 

 
1. a 2. vyučovací hodina zaměřená na média a reklamu (90 minut) 

 

 

Kvíz 

 
 Nyní vám rozdám čísla. Zapamatujte si každý své číslo s tím, že stejná čísla vytvoří 

vždy jednu skupinu. Každá skupina obdrží A4 papíry s písmeny A - E. Vaším úkolem 
bude ve skupině prodiskutovat otázky z kvízu a rozhodnout, která písmena označují 
správné řešení. Budete mít čas na poradu, jakmile zazní zvukový signál, zvednete nad 
hlavu papíry s písmeny, která podle vás označují správnou odpověď. 
 

 Naším tématem jsou média a kvíz nás provede otázkami, jež nás společně posunou ke 
konkrétním souvislostem, kterým se budeme věnovat v další práci.  
 

Aktivita 1: Fun facts média kvíz (20 minut): Cílem aktivity kvíz je interaktivní a zábavnou 
formou otevřít téma médií, online prostředí, reklam. Otázky kvízu tematizují to, s jakými médii se 
ve svém životě setkáváme nejčastěji, v jakém rozsahu jsme v každodenním životě vystaveni 
mediálním obsahům nebo v čem je reklama specifickým mediálním sdělením s ohledem na téma 
zobrazování žen a mužů. Cílem aktivity je také naladit se na další blok programu, který se zaměřuje 
na sexistickou a genderově stereotypní reklamu.  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Řešení kvízu a zarámování tématu: 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 Kvíz nás provedl různými zajímavostmi, které se týkají online médií, konkrétních 
sociálních sítí, reklamního průmyslu či souvislostí online prostředí v životě konkrétních 
lidí. Právě reklamní sdělení ve vztahu k zobrazování toho, jak má vypadat muž nebo 
žena, nám v další práci umožní pochopit, jak různí zadavatelé nebo zpracovatelé 
reklam využívají stereotypní představy o rolích a vzhledu žen a mužů a jak tato 
zobrazení žen a mužů přispívají k diskriminačnímu chování – tedy odlišnému 
zacházení s lidmi ve srovnatelných situacích bez rozumného odůvodnění. Reklama, 
která diskriminuje člověka na základě pohlaví, se pak nazývá reklamou sexistickou 



(sexistické reklamě, jejímu rozpoznávání, dopadu ad. jsou věnovány další aktivity, 
proto v tuto chvíli stačí studující seznámit pouze s daným pojmem). 

 

 

Práce s reklamami 

 Každá ze skupin dostala 2 reklamy na stejný produkt, ale jedna z těchto reklam je 
určena pro muže a druhá pro ženy.  
 

 Pomocí kreslení, vystřihování, lepení či dopisování slov vytvořte dvě modelové osoby, 
muže a ženu, na které cílí dané reklamy.  
 

 Tvorba modelové osoby je jedním ze základních procesů při tvorbě marketingových 
strategií. Jedná se o detailní popis fiktivní osoby, která má zájem o nabízený 
produkt/službu, na základě které se tvoří komunikační strategie a obsahová témata 
reklamního sdělení.  
 

 Cílem tvorby modelových osob je lépe si představit, jaké potřeby a zájmy má cílová 
skupina a co ji naopak nezajímá. Při tvorbě fiktivních osob se zkuste zamyslet nad tím, 
jaké vlastnosti / hodnoty / vzhled daná reklama komunikuje  
o mužích a ženách a jaké muže/ženy se snaží tímto druhem komunikace oslovit, jaké 
modelové persony mohly stát právě u zrodu této reklamy. 
 

 Při tvorbě modelové osoby se zamyslete nad následujícími otázkami: 
 

o Jak by mohl vypadat člověk, kterého chce reklama oslovit? 
 

o Jak je tento člověk starý?  
 

o Je to student, studentka nebo již pracující člověk? Co studuje/čím se živí?  
 

o Čemu se tento člověk věnuje ve svém volném čase? Například: Co tento člověk 
čte? Jaká navštěvuje místa? Dělá tento člověk nějaký sport? Rád cestuje? 
Jakou poslouchá hudbu? Co sleduje na internetu? Jaký typ filmů či seriálů 
sleduje? Má tento člověk rodinu? Pokud ano, tak jaké věci má na starost 
(např. v domácnosti)? Kde tento člověk žije (vesnice, maloměsto, velkoměsto, 
dům, byt, karavan)? S jakými lidmi se stýká? Co tento člověk nedělá, co nemá 
v oblibě? 

Aktivita 2: Genderové stereotypy v reklamách (70 minut): Pomocí reklam cílených na 
ženy nebo muže a pomocí fiktivních/modelových osob rozklíčujete, jaké vlastnosti a očekávání o 
mužích a ženách reklamy komunikují a za jakých podmínek se reklama pracující s těmito obecnými 
představami stává pro muže a ženy diskriminující. Seznámíte se s pojmem sexistická reklama a jeho 
obecnou definicí. 



 
 Každá modelová osoba (žena a muž) musí být ztvárněna na velkém papíru přes celou 

jeho délku (např. na flipchartu), přičemž pro její tvorbu můžete používat výstřižky z 
časopisů, můžete kreslit atd.  
 

 Co se vám nepodaří ztvárnit pomocí výstřižků a kreslení, můžete dopsat slovy. U každé 
z těchto osob si předem připravte několik klíčových slov ve formě přídavných či 
podstatných jmen, která danou osobu nejvíce charakterizují (např. vzdělaná/ý, sport, 
stylový/á, rodina ad.). Až budete se skupinovou prací hotovi, prezentujete svou práci 
ostatním skupinám. Na tvorbu modelových person máte maximálně 30 minut. 

 

Prezentace 

 Každá z prezentujících skupin na začátku své prezentace představí reklamy, s nimiž 
pracovala, ukázky reklam bude vyučující promítat pro zbytek třídy na dataprojektoru.  
 

 Poté skupina odprezentuje dvě osoby (ženu a muže), které na základě těchto reklam 
vytvořila. U každé z těchto osob představte i klíčová slova charakterizující danou 
osobu. Tato slova poté zapište na tabuli pod příslušnou předpřipravenou kategorii 
žena/muž dle toho, zda modelová osoba byla žena, nebo muž.  

 

Závěrečné shrnutí 

 Reklamy mužům a ženám komunikují odlišná sdělení ohledně jejich vzhledu, 
vlastností, schopností či zájmů. Jedním z důkazů nám mohou být reklamy, jež 
prodávají stejný produkt, který má stejný účel, ale reklamní strategie je jiná pro muže 
a ženy – produkt má jiné barvy, jiné tvary, specializované funkce, v reklamě jsou 

Reklamy a videa pro skupinovou práci (překlady má k dispozici vyučující) 

 holení 
Gillette pro muže: Dostupné z WWW: <https://www.youtube.com/watch?v=U3Q8aCBRi9A> 
Gillette Venus pro ženy: Dostupné z WWW: <https://www.youtube.com/watch?v=MvOzQN5gD5I> 

 
 auto 

Jaguar pro muže: Dostupné z WWW: <https://www.youtube.com/watch?v=e7gR7EYjcP8> 
Seat pro ženy: Dostupné z WWW: <https://www.youtube.com/watch?v=TVHb0l8jNLM> 

 
 deodorant 

Rexona pro muže: Dostupné z WWW: <https://www.youtube.com/watch?v=XvOTBTs4kgo> 
Rexona pro ženy: Dostupné z WWW: <https://www.youtube.com/watch?v=cZHFaIcUZ5c> 

 
 jídlo 

Mammoth Dips pro muže: Dostupné z WWW:  <https://www.youtube.com/watch?v=o0ckhS5uxDo> 
Activia pro ženy: Dostupné z WWW: <https://www.youtube.com/watch?v=etjhtRPN__0> 



použita jiná slova, jiná témata. Reklamy nám často ukazují, že svět mužů a žen jsou 
světy diametrálně odlišné a nepropustné.  
 

 V roce 2015 se ve Velké Británii konal výzkum, který analyzoval, jakým způsobem jsou 
propagovány hračky pro dívky a chlapce, jakým druhem komunikace jsou dívky a 
chlapci oslovováni. Výzkum ukázal, že reklamy na hračky dívkám a chlapcům nabízejí 
velmi specifický způsob hry, přičemž dívčí hra je charakterově i obsahově jiná než hra 
chlapecká. 
 

 Reklamy, které byly určeny pro chlapce, nejčastěji propagovaly různá auta, dětské 
zbraně, postavy superhrdinů či stavebnice. Chlapci jsou v těchto reklamách vyobrazeni 
aktivně až agresivně a nejčastěji byla použita slova jako síla, kontrola, konflikt. 
Zatímco reklamy, které byly určeny pro dívky, nejčastěji propagovaly panenky, líčidla 
a hračky podporující péči o vzhled. U všech dívčích hraček byl přítomný důraz na péči, 
vztahy a vzhled. Dívky byly nejčastěji vyobrazovány jako pasivní, zřídkakdy jako 
aktivní aktérky s výjimkou toho, že tancovaly. Nejvíce používaná slova v těchto 
reklamách byly fantazie, krása a vztahy. (Pro lepší ilustraci promítněte studujícím 
grafiky nejčastěji použitých slov pro dívčí a chlapecké hračky na dataprojektoru – viz 
pomůcky.) 
 

 Nyní se pokuste porovnat klíčová slova, která jste psali během svých prezentací na 
tabuli, která měla nejvíce charakterizovat vaše mužské a ženské modelové osoby, jež 
jste vytvořili na základě vám přidělených reklam. Do jaké míry se tato klíčová slova 
shodují se slovy z prezentovaného výzkumu? 
 

 Do určité míry se klíčová slova vámi vytvořených modelových osob mohou shodovat 
se slovy z výzkumu právě proto, že jak reklamy na hračky z prezentovaného výzkumu, 
tak reklamy, s nimiž jste pracovali vy, pracují s obecnými charakteristikami a 
stereotypy o mužích a ženách, které jsou ve společnosti sdílené. Zároveň však spousta 
klíčových slov vámi vytvořených se nemusí se slovy z výzkumu shodovat proto, že při 
tvorbě modelové osoby jste přemýšleli  
o jedné konkrétní ženě či muži, přemýšleli jste o jejich specifických vlastnostech  
a charakteristikách, které jsou u každého člověka jiné, protože každý a každá z nás 
jsme unikátní. Osobnosti každého a každé z nás se nedají jednoduše redukovat na 
obecně sdílené představy o tom, co znamená být mužem nebo ženou v naší 
společnosti. 
 

 Jak jste viděli v prezentovaném výzkumu nebo jak jste si také mohli všimnout v 
reklamách, s nimiž jste pracovali, reklamní sdělení však často s těmito redukujícími 
stereotypy o mužích  
a ženách pracují – muži jsou často prezentováni jako drsní, silní až agresivní, 
sebevědomí, ženy naopak jako krásné, pasivní, zajímající se o vzhled, pečují o své 
blízké. Reklamy jsou všudypřítomné, nachází se v online i off-line prostoru, ve 
veřejném prostoru, reklamy a jejich obsahy na nás každodenně působí. 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. Mužům a ženám se tedy často dostává podpory v těch oblastech, které 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.  
 

 Těmito stereotypními sděleními však omezujeme skutečný potenciál mužů a žen, který 
je redukován na základě těchto sdílených představ. Všechny ženy totiž nemusí mít 
potřebu být krásné a pečující a všichni muži nemusí chtít být silní a racionální. Každý a 
každá z nás máme své specifické předpoklady k tomu, jaké máme schopnosti, na co 
máme talent nebo co nás zajímá, které se však nemusí shodovat s danými sdílenými 
představami o tom, co znamená být ženou či mužem. Proto se tato stereotypní 
sdělení stávají problematickými ve chvíli, kdy jsme posuzováni podle těchto představ o 
přirozeném chování žen a mužů bez ohledu na naše individuální schopnosti a 
vlastnosti, jimiž disponujeme. Kdy je s námi na základě těchto stereotypních představ 
o mužích a ženách nerovně zacházeno, kdy jsme kvůli svému pohlaví diskriminováni. 
Takové jednání je jednáním sexistickým, jedná se o tzv. sexismus. 
 

 S prvky sexismu se můžeme setkávat i u některých reklam, které ponižují, zesměšňují 
či znevažují muže a ženy, často prostřednictvím stereotypních obrazů. V takovém 
případě se bavíme o tzv. sexistické reklamě, která ukazuje předsudky vztahující se k 
pohlaví a zesměšňuje určitou skupinu lidí (muže, ženy, sexuální menšiny apod.).  

 

 



 

 

 



3., 4.  a 5. vyučovací hodina zaměřená na sexismus v reklamě (135 minut) 

 

 

 

Aktivita 1: Prvky sexistické reklamy (75 minut): Aktivita si klade za cíl tematizovat, jak se 
ze stereotypních sdělení o mužích a ženách stává diskriminace na základě pohlaví. Aktivita dále 
představí, jak se sexismus promítá do reklamních sdělení a jaké jsou základní prvky sexistické 
reklamy. Zároveň si vyzkoušíte práci s reklamním sdělením, na kterém budete odhalovat, na čem je 
sexismus dané reklamy založen, dospějeme k definici sexismu a seznámí se s obecnými principy 
diskriminace na základě pohlaví. 



 

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 prezentováni 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 sexistickou 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. 

 



 
 
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 stereotypy, 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, 
přátelství, 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. 

 



 
 
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 principech 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 Sexistickou 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 objektifikace“. (Jak na Sexistickou reklamu. 
Manuál pro posuzování sexistické reklamy, 2018.) 



 
 
Co je na slidu zobrazeno: 

 Reklama centrum.cz na e-mailové účty. 

Podrobný komentář: 

 Jedním z prvků sexistické reklamy je využívání společensky sdílených stereotypů o 
mužích a ženách znevažujícím, urážlivým či zesměšňujícím způsobem. Příkladem 
takové reklamy je i reklama společnosti centrum.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. 



 
 
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 prezentovány 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 velikonoční 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. 

 



 
 
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. 

 



 
 
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. 

 
 
 
 



 
 

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 jednak 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 zahraničí – byla proti ní podepisována i petice. 
 



 
 
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 propagovaným 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 atraktivity. 
 

 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 produktem (dovolená v Chorvatsku), je tato 
reklama ponižující, jelikož z lidského těla se stává věc na přilákání pozornosti se 
sexuálním podtextem. 

 
 



 
 
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 nejznámějších prvků sexisitické reklamy, bohužel však často bývá tento 
prvek považován za jediný rys sexistické 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 sexualizované 
tělo (či části těla) v tom případě hraje zástupnou roli za tento produkt. Sexualizovaná 
reklama 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). 

 



 
 
Co je na slidu zobrazeno: 

 Reklama módní značky American Apparel. 

Podrobný komentář: 

 Za sexistickou reklamu považujeme i reklamy zobrazující genderově podmíněné násilí, 
které je prezentováno 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 fyzické 
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. 

 



 
 
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 modelka 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 propagovaným 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 jednotvárně 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. 
 



 
 
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 
antikoncepcí. 

 



 
 
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 takového vzhledu a takových zájmů nemůže být pro nikoho atraktivní. 

 
 
 

 

 

 

 

 



Zadání aktivity – Uhodni, na co je daná reklama  

 Rozdělte se do šesti skupin, přičemž každá z těchto skupin si vybere jeden obrázek 
reklamy. Ze všech obrázků reklam byl smazán původní text, který lépe ilustroval, 
jakého produktu či služby se reklama týká. Vaším úkolem bude uhodnout, co se vámi 
vybraná reklama snaží propagovat jen na základě obrazové části reklamy.  
 

 Zkuste vymyslet, o jaký jde produkt či službu a jaký slogan by se k takové reklamě 
mohl vázat. Na práci máte 10 minut. Poté budete své nápady prezentovat ostatním 
skupinám a ukážeme si, co dané reklamy původně propagovaly.  
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 sexistické reklamy v tom, že 
objektifikuje lidské tělo, propaguje prvky násilí a podporuje mýtus krásy. Reklama 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. 

 



 

 

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>. 

 

 



 

 

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 objektu 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. 

 



 

 

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. 

 

 



 

 

Co je na slidu zobrazeno: 

 Reklama na Persicope Media (pro tvorbu webů a e-shopů). 

Podrobný komentář: 

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

 

 



 

 

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 schopnosti 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzavření aktivity 

 

 

 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. 

 https://www.youtube.com/watch?v=RL4uWx-OazA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aktivita 2: Sexistická reklama a její dopady (60 minut): Cílem aktivity je 
prostřednictvím tematických videí a obrazů z reklamního průmyslu a sociálních sítí ukázat, jak je 
tvořena představa těla žen a mužů v médiích a jak tato prezentace ovlivňuje pojímání těla u 
konkrétních lidí nebo skupin či jaké to může mít dopady na zacházení s vlastním tělem a na vnímání 
krásy. 



Mýtus krásy 

 Prohlédněte si koláž fotografií a zkuste odpovědět na následující otázky:  
 

o Jaký význam má pojem „ideál krásy“?  Jak souvisí tento pojem s koláží 
fotografií žen a mužů?  

o Jak vypadá ideál krásy pro muže a ženy na základě koláže? 
o Co podle vás označuje pojem „mýtus krásy“? 
o Vidíte nějaký rozdíl mezi tím, co označuje pojem „ideál krásy“ a „mýtus 

krásy“?  

 

Mýtus krásy, ideál krásy 

 Pohled na krásu se mění v souvislosti s danou geografickou polohou, kulturou, 
společenskými faktory či historickou epochou, proto na ni nelze nahlížet jako na 
danost, ale je třeba ji zkoumat jako stále se proměňující fenomén. Pojem mýtus krásy 
na druhou stranu odkazuje k tomu, že kvalita zvaná krása existuje univerzálně a 
objektivně. Mýtus krásy tak obsahuje i zprávu, že pokud budeme o tuto univerzální 
kvalitu krásy usilovat a dosáhneme jí, stane se prostředkem pro dosažení dalších věcí 
– úspěchu, vztahu, kariéry atd. 
 

 Ideál krásy pak můžeme vnímat jako specifický soubor fyzických charakteristik, který v 
dané době utváří to, co společnost vnímá jako krásu. Komunikace o tomto ideálu 
krásy v nejrůznějších médiích přispívá k utváření představy o univerzální hodnotě 
krásy – tedy mýtu krásy. Když se nicméně podíváme na různá historická období, 
můžeme sledovat proměny tohoto ideálu. Stejně tak pokud se začneme dívat na různé 
skupiny v rámci jedné kultury i historického období, zjistíme, že to, co je považováno 
za ideál krásy, se velmi liší. Pokud tedy kdokoliv z nás cítí tlak na to, aby se tomuto 
ideálu přiblížil, je důležité si uvědomit, že je proměnlivý, tvořený společností, a tedy 
lidmi a že jsou to lidé, a tudíž i my, kdo má možnost se rozhodnout, zda tento ideál 
krásy budeme následovat, či najdeme vlastní cestu toho, jak budeme sami sebe 
vnímat. 
 

 Proměny ideálu krásy v historii  
 

o fitness cvičitelka https://metro.co.uk/2018/11/28/fitness-blogger-photoshops-
perfect-body-throughout-the-ages-to-show-how-temporary-beauty-ideals-
are-8187204/  

o USA Men 100 years of beauty https://www.youtube.com/watch?v=3-
tJ5erxh4Y 

 
 Důležitým aspektem mýtu krásy je také jeho genderová podmíněnost. Tedy jiná 

kritéria krásy jsou uplatňována pro ženy a pro muže. A tato kritéria jsou také 
univerzálně uplatňována na všechny lidi bez ohledu na to, zda se sami s kategorií 
ženství či mužství ztotožňují.  



 
 Příkladem aktuálních trendů sdílených na instagramu jsou tzv. thinspirational obrázky 

(zobrazují těla žen s poruchami příjmu potravy – pro demonstraci je možné do 
obrazového vyhledávače na internetu zadat heslo „thinspiration“) a tzv. fitspirational 
obrázky (fitness modelu zvedajícího závaží – opět je možné zadat heslo „fitspiration 
man“).  

 

Ideál štíhlosti a zdravý životní styl 

 Často se v mediálních diskuzích týkajících se dopadu mýtu krásy na vnímání sebe 
sama u mladých lidí či obecně objevuje také téma zdravého životního stylu. 
Diskutovanou otázkou většinou bývá, zda naopak v rámci kritiky dopadu mýtu krásy 
nedochází k podpoře nezdravého životního stylu a obezity.  
 

o Příkladem této diskuze je také rozhovor s Kristýnou Dolejšovou, která založila 
projekt Za normální holky, v němž chce podporovat zdravé sebevědomí dívek a 
vymezuje se proti úpravám fotografií těl a vytvářením tzv. fenoménu 
instagramových lží, tedy nerealistických obrazů nejen vzhledu lidí, ale  
i životního stylu, který je podmíněn dokonalostí.  
 

o Rozhovor je k dispozici na DVTV: https://video.aktualne.cz/dvtv/vyhrozuji-mi-
ze-me-zmrzaci-ja-ale-obezitu-nepropaguji-jen-
zd/r~13509ecaa70111e8acf3ac1f6b220ee8/  

 

Body evolution 

Na základě výzkumů lifestylových časopisů a reklamních obsahů se ukazuje, že většina 
obrázků žen (72 %) zobrazuje tělesnou váhu nižší, než je průměr, a potvrzuje tak ideál 
štíhlosti. Ideál štíhlosti je tak představován jako normální, žádoucí a dosažitelný pro 
všechny typy žen.  
 
(Idealised media images: The effect of fitspirationimagery on body satisfaction and exercise 
behaviour, Body Image, 2017.)  

Zobrazení ideálně štíhlých žen v médiích ukazuje těla, která jsou o 15 % pod průměrem 
tělesných proporcí a váhy žen. Nerealistické standardy zahrnují vysokou, štíhlou postavu s 
rovnými boky, dlouhé nohy a štíhlá stehna. Ideál tak zdůrazňuje štíhlost, mladší věk a 
androgynní typ postavy, spíše než normativní ženské tělo. Tento ideál štíhlosti zobrazovaný 
médii je z hlediska genetiky obtížné, spíše i nemožné, dosáhnout pro většinu žen. Pouze 4 
% žen mají geneticky typ těla, který je v současné době prezentován v médiích jako ideál 
krásy, zbylých 96 % musí podstoupit extrémní procedury, aby tohoto typu těla dosáhly.  
 
(The Impact of Exposure to the Thin-Ideal Media Image on Women, Eating Disorders, 2004.) 



 
o video Dove – Evolution o procesu úpravy obličeje při tvorbě reklamního sdělení 

https://www.youtube.com/watch?v=wpM499XhMJQ 
o video Body Evolution o procesu úpravy těla při tvorbě reklamního sdělení 

https://www.youtube.com/watch?v=y7PSMSNLcDg  

 

 Co si myslíte o zhlédnutých videích? Napadají vás nějaké otázky, komentáře nebo 
témata, které souvisí s obsahem videa či zmíněnými výzkumy? 

 
o Videa se týkala úpravy obličeje a těla žen, myslíte si, že se téma ideálu krásy 

týká pouze žen? 
o Pokud se podle vás týká téma ideálu krásy také mužů, v čem vidíte rozdíly, v 

čem podobnosti?  
o Máte nějaké osobní zkušenosti s tímto tématem – cítili jste vy osobně tlak na 

to, že máte nějak vypadat? Jak se to projevovalo? Jak jste na to reagovali? 

 

Dopady reklamy na vnímání vlastního těla 

 
 Výzkumy ukazují, že časté vystavení reklamám, které zobrazují idealizovaný obraz 

krásy, vede k subjektivně větší nespokojenosti s vlastním vzhledem, přičemž se jedná o 
téma dopadající na ženy i muže. 
  

o Výzkum zaměřený na muže a televizní reklamu ukázal, že muži vystavení 
reklamám zaměřeným na vzhled vykazovali jednoznačně více nespokojenosti 
se svou muskulaturou než ti, kteří byli vystaveni reklamě neutrální. 
 

o Ve výzkumu zaměřeném na vliv televizní reklamy na vnímání vlastního těla 
hodnotily účastnice vystavené sexistické reklamě svá těla jako větší. A to v 
porovnání s jejich představami o těle a jeho ideálním vzhledu. Oproti tomu 
kontrolní skupina, která byla vystavena běžné, nesexistické reklamě, hodnotila 
svá těla méně přísně.  

 
 Na základě výzkumů se nedá říci, že by reklamy zobrazující tzv. ideál štíhlosti či ideál 

muskulatury u mužů měly přímý dopad na poruchy příjmu potravy (anorexie, 
bigorexie atd.). Roli hraje více faktorů, nicméně na základě opakovaných výzkumů se 
potvrzuje, že vystavení obrazům, které předkládají ideál krásy jak u žen, tak u mužů, 
vyvolává řadu negativních emocí včetně úzkosti, deprese, zmatení, vzteku. Výzkumy 
také ukázaly, že vystavení těmto obrazům má dopad na nižší sebevědomí, přičemž 
tento problém více dopadá na ženy, které jsou tématu ideálu krásy a tlaku na fyzický 
vzhled vystaveny více.   
 

 V České republice neustále narůstá počet případů s poruchami příjmu potravy, a to 
jak u žen, tak mužů. V roce 2016 bylo v České republice léčeno s poruchou příjmu 



potravy 3 580 lidí, z toho 90 % žen. Přičemž počet nemocných s těmito diagnózami 
mezi mladými dívkami dosahuje až 1 % z populace.   
 

 Na základě zjištění Světové zdravotnické organizace je nespokojenost s vlastním tělem 
vidět jen u asi 10 % dívek na základních školách, ale toto číslo se skokově zvětšuje s 
každým dalším rokem. Během tohoto období mají dívky tendenci objektivizovat sebe a 
své tělo, zažívají také mnohem více zkušeností se škádlením a vtipy na svou hmotnost, 
vzhled obecně a pociťují také větší tlak přátel a rodiny. Dívky často začínají 
internalizovat úzkosti spojené s jejich vzhledem už od 11 let. Tyto úzkosti se mohou 
později projevit jako problémy duševního zdraví. Asi polovina patnáctiletých dívek v 
Anglii a Skotsku a čtvrtina chlapců stejného věku si myslí, že jsou příliš tlustí. Pro 
Českou republiku jsou čísla podobná. 

 

Upravování fotografií mladými lidmi 

 
 prezentace upravených fotografií mladých lidí prostřednictvím mobilních a 

počítačových aplikací, která vychází z experimentu kreativní agentury M&C Saatchi ve 
spolupráci s agenturou MTArt a známým britským fotografem Johnem Rankinem 
Waddellem – výsledky experimentu dostupné zde: https://news.artnet.com/art-
world/rankin-selfie-harm-1457959 

 
o Jaké jsou vaše zkušenosti s upravováním fotografií na sociálních sítích? 
o Využíváte programy pro editaci vlastních fotografií? 
o Slyšeli jste o syndromu nazvaném Snapchat dysmorfie? (Pokud ne, vysvětlíme, 

o co se jedná.) 
o Co si o něm myslíte? Co člověku takové chování přináší? Jaké jsou podle vás 

negativní dopady tohoto syndromu na život člověka? Jak se dá proti tomu 
bránit?  

o Slyšeli jste o syndromu nazvaném FOMO? (Pokud ne, vysvětlíme, o co se 
jedná.) 

o Co si o něm myslíte? Co člověku takové chování přináší? Jaké jsou podle vás 
negativní dopady tohoto syndromu na život člověka? Jak se dá proti tomu 
bránit?  

 
 Aplikace na úpravu fotografií se vyvíjí velmi rychle a dokáží dnes vytvořit z člověka 

někoho jiného. Známý britský fotograf John Rankin Waddell ve spolupráci s kreativní 
agenturou M&C Saatchi realizovali experiment, ve kterém testovali, kam až jsou 
schopni zajít mladí lidé při úpravách fotografií, které by chtěli sdílet na sociálních 
sítích. Otázka, kterou si Rankin pokládal, byla: „Pokud ze sebe můžete udělat třeba 
jen o něco uhlazenější verzi sebe sama, jak těžké je potom přijmout se takoví, jací 
jsme?“  

 
 Mezi diskutovanými výsledky experimentu byl:  

 
o Fenomén nazývaný FOMO – z anglického fear of missing out. Jde o potřebu 

být neustále online a neztratit kontakt s tím, co se na sociálních sítích děje. 



Tato potřeba je spojena také s tím, že dotyčná osoba chce vynikat, být 
úspěšná, vypadat dokonale. Tento neustálý tlak na dokonalost a zejména to, 
že máme pocit, že se na sociálních sítích objevují lidé dokonalejší a úspěšnější 
než my, způsobuje pocit úzkosti, smutku, který může přejít až do depresí.   
 

o Fenomén nazvaný Snapchat dysmorfie – jedná se o poruchu, která souvisí s 
obrazem našeho těla. Člověk má silnou potřebu upravovat veškeré své 
fotografie. V některých případech také lidé přistupují na základě editace 
vlastních fotografií k chirurgickým úpravám svého zevnějšku, aby replikovali 
obraz, který sdílejí na sociálních sítích.  

 

Fotografická manipulace 

 
 V roce 2016 provedl britský Think Tank Credos výzkum týkající se vlivu reklam na 

vzhled a podobu těl u mužů. Informaci o zprávě najdete zde: 
https://www.mediaguru.cz/clanky/2012/04/jak-reklama-pusobi-na-mlade-divky/ 

 
 Celkem se do výzkumu zapojilo 1005 chlapců v Británii ve věku od 8 do 18 let (tedy 

základní a střední školy). Výzkum ukázal, že téma tzv. body image zasahuje jak dívky, 
tak chlapce.  
 

o 56 % chlapců na střední škole vnímá poruchy příjmu potravy jako problém, 
který se týká jak dívek, tak chlapců. A stejně tak si 55 % chlapců myslí, že 
extrémní cvičení a diety jsou něco, co zasahuje jak dívky, tak chlapce. Nicméně 
vyučující či rodiče mají tendenci si všímat těchto problémů spíše u dívek a jsou 
spíše pomalejší v rozpoznávání problémů u chlapců. Více si těchto problémů 
začínají všímat mladší pracovníci a pracovnice s mládeží, spíše v neformálním 
prostředí. A vnímají narůstající znepokojení chlapců týkající se jejich vzhledu 
právě v kontextu vlivu sociálních médií.  
 

o 68 % chlapců na střední škole cítí tlak na svůj vzhled a postavu hlavně ze 
strany svých přátel, 57 % cítí tlak na svůj vzhled a postavu ze sociálních sítí,  
53 % chlapců na střední škole přiznalo, že je v tom, jak mají vypadat, ovlivňuje 
reklama. 
 

o Ideální mužské tělo má být podle nich zejména pevné a svalnaté, čehož lze 
podle 65 % z nich dosáhnout, pokud na tom budou dostatečně pracovat. 

 
 Jedním z témat výzkumu bylo také to, nakolik jsou si vědomi fotografické manipulace 

při sledování obsahů reklam či jiných příspěvků na sociálních sítích. 80 % z nich 
uvedlo, že jsou si jí vědomi, ale více v případě fotografií žen. V rámci experimentu se 
pak ukázalo, že ne vždy dokáží manipulaci s fotografií odhalit. 
 

o 42 % chlapců na střední škole, kteří vnímají mužská těla v reklamách jako 
realistická, má také tendenci si myslet, že existuje něco jako dokonalé tělo. 
 



o Také ti chlapci, kteří se obávají toho, co si o jejich vzhledu budou myslet jiní 
lidé, se domnívají, že existuje něco jako ideální mužské tělo.  
 

o Na jedné straně je přesvědčení, že existuje něco jako perfektní mužské tělo, na 
druhé je pak přesvědčení, že je možné takového těla dosáhnout. Mezi těmi, 
kteří si myslí, že takové perfektní tělo existuje, je zhruba třetina, která si myslí, 
že je možné jej dosáhnout, když na tom budou pracovat. 

 
 Výsledky ukázaly, že chlapci mají spíše menší povědomí o digitální manipulaci s 

mužskými těly v reklamách na sociálních sítích. Většina si spojila manipulaci s 
fotografiemi spíše v případech obrazů žen. Zatímco většina tvrdila, že ví o manipulaci, 
mnoho z nich bylo překvapeno výsledky a rozsahem této manipulace i v případě 
mužských těl.  
 

 Na základě těchto výsledků výzkumu Think tank doporučil reklamním agenturám v 
Británii, aby využívaly v reklamách větší diverzitu a oslovovaly muže s různými tvary a 
velikostmi těla tak, aby povzbuzovaly aspirace chlapců směrem k realistickým 
obrazům toho, jak může jejich tělo vypadat.  
 

 Z podobného šetření mezi dívkami vyplynulo, že navzdory tomu, že 84 % dívek ví, že 
většina fotografií je po nafocení retušována, polovina dívek se i přes tuto skutečnost 
inspiruje modelkami pro úpravu svého zevnějšku a třetina chce vypadat jako ony. 
Současně také téměř polovina dívek se vyjádřila tak, že když vidí v reklamě štíhlé 
modelky, pomyslí na dietu či na vylepšení svého vzhledu.  
 

o Ženské a dívčí časopisy mají deset a půl krát více inzerce a článků, které 
propagují prostředky na hubnutí než mužské časopisy, a tři čtvrtiny titulních 
stránek těchto časopisů obsahují sdělení, jak změnit svůj tělesný vzhled.  
 

o Studie amerických verzí časopisů Cosmopolitan, Glamour a Essence 
zaznamenala, že i přes větší rozmanitost témat článků nastalo málo změn v 
reklamě. Zkrášlovat se za účelem upoutání mužské pozornosti zůstalo hlavním 
poselstvím reklam všech tří časopisů.  

 
 Podobné závěry činí i dostupné české studie, ve kterých se konstatuje, že normální 

ženy jsou v reklamách v ženských a dívčích časopisech v podstatě neviditelné.  

 

 

 

 

 

 

 



6. vyučovací hodina zaměřená na dvojí standard (45 minut) 

 

Práce s tweety 

 

 

Aktivita 1: Dvojí standard (45 minut): S pomocí textových a obrazových příspěvků ze 
sociálních sítí budeme sledovat rozdílné zacházení s muži a ženami ve stejném kontextu či situaci. 
Dospějeme společně k definování toho, co je dvojí standard v zobrazování či přístupu k ženám a 
mužům. Na základě vlastních zkušeností tematizujeme projevy dvojího standardu v reálném 
životě a jeho možné dopady na znevýhodnění konkrétních jedinců.  



 

 

 

 
 Každá ze skupin si vybrala jeden obrázek tweetu a dostala následující sadu otázek: 

 
o Jaká očekávání od mužů a žen vyplývají z příkladu? 
o Proč je situace na twitteru označená hashtagem „dvojí standard“ (dvojí metr)?  
o Dokázali byste vysvětlit, v čem tento dvojí metr spočívá?  
o Vymyslete konkrétní situaci, ve které zazní tento výrok. Komu je určený?  
o Může tento výrok někomu ublížit a proč? 
o Setkal se někdo z vás s podobným hodnocením/jednáním ve vašem okolí? 

 



 Přečtěte si výroky, které tweety obsahují, a na jejich základě zkuste zodpovědět sadu 
otázek. Na samostatnou práci ve skupinách máte 10 minut.  
 

 Své odpovědi zaznamenávejte na flipchartový papír. Až budete se skupinovou prací 
hotovi, své výsledky budete prezentovat ostatním. 

 

Dvojí standard 

 Ženské a mužské role jsou v naší společnosti vnímány jako dvě odlišné kategorie, které 
se navzájem vylučují. V praktické rovině to například znamená, že vlastnosti či 
schopnosti, které spojujeme s rolí muže ve společnosti, si obvykle nespojujeme se 
společenskou rolí ženy a naopak. Na základě našeho pohlaví jsou pro nás ve 
společnosti vytvářena jiná pravidla a kategorie, dle kterých bychom měli jednat a ve 
kterých bychom se měli pohybovat. 
 

 Díky těmto odlišným společenským pravidlům tak může docházet k situacím, kdy jsou 
stejné chování, vlastnosti či vzhled dvou lidí jiného pohlaví hodnoceny rozdílným 
způsobem, ačkoliv se ti lidé nacházejí ve stejné situaci. Takovou situaci nazýváme 
dvojí standard (double standard) nebo také dvojí metr. Díky fenoménu dvojího 
standardu nemusí mít lidé stejné možnosti či příležitosti, může být s nimi nerovně 
zacházeno. Jak ženy, tak i muži mohou být na základě svého pohlaví znevýhodňováni, 
a to na základě předpokládaných sociálních charakteristik, s nimiž se však dotyčná 
osoba nemusí vůbec ztotožňovat ani jimi disponovat. Pro lepší ilustraci těchto 
znevýhodnění můžete použít následující modelové příklady: 

 

Pozvání na pracovní pohovor 

 
 Ačkoliv bychom měli být na pracovní pohovor zváni na základě našich nabytých 

zkušeností či dosaženého vzdělání, výzkumy ukazují, že významnou roli při výběru 
hraje i naše pohlaví. Zejména pokud máme zájem se ucházet o pozici v oboru, která 
bývá ve společnosti vnímána jako specificky mužská či ženská. Výzkum Moss Racusin z 
roku 2012 sledoval míru odezvy na nabídku práce „vedoucí vědeckých laboratoří“ 
dvou identických životopisů, které se lišily pouze v jediném faktu – jeden z těchto 
životopisů byl zaslán pod ženským jménem a druhý pod mužským. Studie ukázala, že 
fiktivní žena ucházející se o tuto pozici byla jednoznačně považována za méně 
kompetentní než mužský kandidát. S tímto faktem šlo ruku v ruce i nižší finanční 
ohodnocení, které bylo ženě za pracovní pozici nabízeno – ženě bylo v průměru 
nabízeno o 13 % nižší roční ohodnocení, než které by dostal mužský kandidát se 
stejnými schopnostmi.  

 
 Stejná diskriminace při pohovoru může potkat i muže, kteří by měli zájem se ucházet o 

práci, jež spadá do typicky ženského odvětví. Výsledky týkající se diskriminace nejen 
mužů, ale i žen nám přináší například výzkum Jill E. Yavorsky z roku 2019, ve kterém 
sledovala míru odezvy pozvání na pracovní pohovor v typicky mužských a ženských 
odvětvích. Výzkum ukázal, že míra diskriminace mužů u pracovních pohovorů se 



zvyšuje, pokud mají zájem o typicky ženský obor, a tam, kde je kladen důraz na 
vlastnosti, které jsou tradičně přisuzovány ženám – v 52 % případů, se s nabídkou 
práce spíše ozvou ženské uchazečce než mužskému uchazeči, pokud se jedná o 
nabídku práce ve feminizovaných oborech, v nichž pracují lidé ze střední sociální třídy 
(např. mateřská škola, zdravotnictví).  
 

 Předkládané studie tedy ukazují, jak zažité stereotypy o mužích a ženách mohou 
významným způsobem ovlivnit nejen náš úsudek, ale zároveň jak tyto stereotypy 
ovlivňují životy lidí okolo nás v jejich neprospěch. 

 

Muži a ženy v politice 

 Různým metrem je měřeno ženám a mužům i v politice. Výzkum z roku 2009 sledoval 
zájem lidí ne/volit muže politika či ženu političku na základě toho, zda kandidující 
ne/má zájem o moc. Výzkum ukázal, že jak muži, tak ženy mají menší tendenci volit 
ženu političku, která je vnímána jako ambiciózní. Naopak u mužského kandidáta tento 
fakt nijak voličské preference neovlivnil. Výzkum tak potvrzuje společensky zažitý 
stereotyp, že ženy nejsou vnímány jako někdo, kdo by mohl zvládat roli vysoce 
postaveného ambiciózního člověka. 
 

 Nerovným způsobem je s politiky a političkami zacházeno i v oblasti jejich vzhledu. 
Zatímco u politiků mužů není obvyklé se vyjadřovat k tomu, jak vypadají či jaké mají 
oblečení, u žen političek je tomu naopak. Ženy političky nejsou často posuzovány dle 
jejich názorů a činů, ale hlavně dle jejich vzhledu. Ať už daná politička dle 
komentujících splňuje ideál krásy, či nesplňuje, obě varianty mohou být pro danou 
ženu znevýhodňující. Pokud žena politička ideál krásy splňuje, mohou být její názory 
zdiskreditovány právě proto, že je sice krásná, ale ne moc chytrá. Pokud žena politička 
ideál krásy nesplňuje, mohou být zase její názory a činy přehlušeny debatou nad jejím 
vzhledem v negativním smyslu. Tento dvojí standard je úzce spojen s očekáváním, že 
pro ženy je vzhled důležitý, jsou krásnější než muži a jsou ozdobou. Naopak se od žen 
neočekává, že mají svůj názor, jsou asertivní a chytré, tato oblast je naopak doménou 
mužů. Existence žen je tedy často hodnocena na základě jejich vzhledu, a ne na 
základě jejich inteligence, názorů či schopností. 
 

 Příkladem této problematiky může být i nedávné zvolení slovenské prezidentky Zuzany 
Čaputové. Nejen při její inauguraci, ale také během samotných prezidentských voleb 
hrál vzhled paní Čaputové jistou roli. Příkladem mohou být výroky Ladislava Špačka, 
který komentoval volbu šatů Čaputové na inauguraci – šaty dle něj špatně zakrývaly 
některé její partie a zároveň příliš zakrývaly krk, což je u žen údajně velký handicap. 
Nebo výroky šéfredaktora Reflexu Bohumila Pečinky, který se v rozhovoru vyjádřil, že 
„o Čaputové víme skutečně jenom to, že nevypadá špatně.“ (Zuzana Čaputová je 
skutečně prezidentka, iRozhlas, 2019.)   

 
 

 



Násilí páchané na mužích a ženách 

 
 Rozdílným způsobem je hodnoceno i násilí páchané na mužích a ženách. Muži v 

souvislosti s násilím bývají nejčastěji vnímáni jako pachatelé. S touto představou je 
spojena řada genderových stereotypů, např. že muži jsou silní, agresivní, průbojní a 
méně citliví. Na základě těchto stereotypů pak vzniká očekávání, že muži jsou v 
dospělosti častěji v roli pachatele než oběti. I proto je představa muže jako oběti 
násilí, zejména partnerského, pro mnohé z nás nereálná a budí pochybnosti o 
maskulinitě daného muže. Násilí na mužích místo soucitu či empatie v lidech častěji 
vzbuzuje smích či zlehčování situace, jelikož se předpokládá, že muž se ženě dokáže 
ubránit, že muži jsou agresivnější a silnější, a tudíž by si měli umět se situací poradit. 
Dynamika násilného vztahu se však neodehrává pouze na úrovni fyzické síly, ale 
hlavně na úrovni symbolické převahy. Člověk, na kterém je násilí pácháno, nemusí být 
neschopen se bránit, i když je fyzicky zdatnější, jelikož tento člověk se z různých 
důvodů nachází v mocensky nižší pozici.  
 

 Přijmout mužskou zranitelnost je nelehký úkol nejen pro společnost, pomáhající 
profesionály a profesionálky, ale také pro samotné muže. Nesnadnost přiznat si 
vlastní zranitelnost vede nejčastěji k tomu, že muži, na nichž je násilí pácháno, o své 
situaci neinformují nebo si ho dokonce ani neuvědomují. Naopak často se situaci spíše 
přizpůsobí, ospravedlňují ji nebo bagatelizují. Přitom psychické, zdravotní i sociální 
důsledky násilí jsou u mužských obětí stejně závažné jako u žen. Muž oběť může např. 
zažívat emocionální strádání, strach z agrese partnerky, nízké sebevědomí, zatajování 
situace, stud, emocionální závislost. Dle některých zahraničních výzkumů muži tvoří 
40 % obětí domácího násilí, jiné výzkumy mluví o 20–80 %, což je velký rozptyl – tento 
rozdíl je zapříčiněn tím, že se jedná o neoficiální odhady. Oficiální statistiky totiž často 
vycházejí z nahlášených případů, což není často případ mužských obětí. I z těchto 
důvodů jsou muži jako oběti domácího násilí poměrně skrytou skupinou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tematický blok č. 3 (Genderové stereotypy a rovnost žen a mužů) – 4 vyučovací 
hodiny 

 
1., 2. a 3. vyučovací hodina zaměřená na dopady genderových stereotypů (135 
minut) 

 

 

Pravidla hry  

 Rozdělte se do skupin, ve kterých bude 4–5 lidí. Jakmile budete rozděleni a připraveni 
pro práci, dozvíte se pravidla hry, která zopakuji pouze 2x. Proto je nutné, abyste se 
všichni soustředili a zapamatovali si je – budou to jediné informace, které k aktivitě 
dostanete. 
 

 Pravidla: 
o Vyhraje tým, kterému se podaří dostat nejvíc vlaštovek své barvy za cílovou 

pásku.  
o Každý tým může používat na tvorbu vlaštovek pouze papíry své barvy.  
o Každý tým bude mít nejprve 3 minuty na domluvení strategie, jak bude 

postupovat, a teprve pak dostane deset papírů v barvě týmu a budete mít 5 
minut na výrobu vlaštovek. Po tomto čase již není možné vyrábět vlaštovky. 

o Po 5 minutách má každý tým max. 1 minutu na to, aby dostal co nejvíc 
vlaštovek za cílovou pásku, aniž by překročil pásku startovní. 

 
Otázky pro reflexi hry 

 Který tým podle vás zvítězil a proč? Jakou volil strategii, jak vyrobil vlaštovky?  
 

o Kdybychom hru hráli znovu při stejných pravidlech, myslíte si, že by se vám 
podařilo dostat za cílovou čáru více vlaštovek? Co byste dělali jinak a proč? 

 
 Co vám bránilo dosáhnout lepšího výsledku? 

 

Aktivita 1: Vlaštovka (30 minut): Aktivita vlaštovka nám umožní prakticky si ověřit 
stereotypní způsoby uvažování o světě. Aktivita slouží také k nastartování energie pro otevření 
třetího bloku aktivit. Na jedné straně ukotvíme znalost pojmu stereotyp, propojíme si předchozí 
diskuze o stereotypním zacházení s kategorií mužství a ženství a sexistické reklamě s obecným 
fungováním stereotypního uvažování o světě. Zaměříme svou pozornost na hlubší souvislosti mezi 
obecnými principy uvažování o světě a konkrétními dopady těchto principů na život jednotlivce či 
skupiny. Posílíme reflexi týkající se pozitivních a negativních aspektů stereotypního uvažování a 
aplikujeme tato pozitiva a negativa na způsoby, kterými uvažujeme o sobě samých. 



o Co pravidla říkala o tom, jak má vypadat vlaštovka? (Neříkala nic, proto jste 
mohli zvolit jakýkoliv útvar, který by co nejlépe splňoval podmínky pro létání – 
třeba papír pevně zmačkaný do tvaru kuličky.) 

 
 Říkala pravidla něco o tom, jakým způsobem je možné dostat vlaštovky za cílovou 

pásku? (Neříkala, proto jste mohli například použít pojízdnou židli, na ni položit 
všechny své vlaštovky a židli poslat k cílové pásce.) 

 
o Co vás vedlo k tomu, že jste zpracovali své vlaštovky daným způsobem a 

použili vybranou strategii? (Zde podle reálných výsledků tematizujeme – na 
základě čeho jste se rozhodli, že vlaštovka musí mít křídla a létat?) 

 
 Navzdory tomu, že pravidla neříkala nic o tvaru ani způsobu toho, jak se mají 

vlaštovky dostat za cílovou pásku, někteří pracovali s představou vlaštovky, která má 
křídla a musí přes cílovou pásku doletět. Vyšli jste v tomto uvažování ze stereotypního 
uvažování o tom, jak vypadá vlaštovka a jakým způsobem se pohybuje.  

 
o Dokázali byste říci na základě této hry, kdy je stereotypní myšlení přínosné a 

kdy naopak není? 

 

Stereotyp, pozitiva, negativa 

 
 Současný slovník spisovné češtiny definuje stereotyp jako „ustálenou 

automatizovanou představu, zjednodušené, otřelé pojetí, jednotvárný sled něčeho“ a 
v druhém významu jako „ustálený, navyklý způsob reagování na něco, jednání nebo 
provádění něčeho v určitém pravidelném pořadí“. 
 

 Stereotypizace jako psychický a současně sociální mechanismus představuje na jedné 
straně určitý konsenzus v pohledu na svět, ale na straně druhé předurčuje vnímání i 
hodnocení určitých skupin jevů a ovlivňuje postoje a chování vůči nim. Stereotypizace 
jinými slovy nese schopnost redukovat, hledá společnou podstatu věci a fixuje rozdíly. 

 

 

 

Stereotypy mají čtyři funkce: 

o uspořádávají realitu do jednoduše pochopitelné podoby (mohou tak šetřit 
energii jednotlivce v tom, jak se orientuje ve světě) 

o slouží jako metonymické zkratky vedoucí rychlou cestou přímo k významu 
(pomáhají nám chápat svět) 

o dodávají rozdělení moci ve společnosti zdání přirozenosti (udržují řád 
společnosti) 

o vyjadřují naše hodnoty a postoje (udržují postoje sdílené ve společnosti) 



 Stereotypizace v médiích vyplývá z prosté skutečnosti: média musejí zjednodušovat. U 
žádné události nelze zapsat, jak ji vnímal každý účastník. Média navíc usilují o co 
největší sledovanost, která závisí na tom, že sdělením daného média porozumí co 
nejvíce lidí s co nejmenší námahou. Stereotypizace je jedním z prostředků, který to 
usnadňuje. Postavy v televizním světě jsou vytvořeny podle určitých pravidel, díky 
kterým je diváci jednoduše a rychle rozeznají. 
 

 Aby média získala nebo neztratila čtenáře, musejí jejich obsahy odpovídat pohledu na 
svět většiny jejich cílové skupiny. Navíc mediální texty, které se zabývají negativními či 
šokujícími záležitostmi vyvolávajícími strach, přitahují největší pozornost. Jednoduše 
řečeno: negativita se lépe prodává. 
 

 Média utvářejí a posilují stereotypy nejčastěji na základě demografických 
charakteristik – pohlaví, rasy, etnické příslušnosti, věku, rodinného stavu, 
socioekonomického statusu a zaměstnání. V případě stereotypů, které se týkají rasy 
nebo etnika, divákům stačí pár příkladů, aby usoudili, že charakteristiky dané fiktivní 
postavy určité rasy se týkají všech nositelů této rasy. 
 

 Stereotypy jsou tak na jedné straně potřebné, protože dělají svět jednodušší a 
srozumitelnější, pomáhají nám uspořádat a kategorizovat složitou sociální realitu, a 
proto by bylo nesmyslné se domnívat, že je možné, či dokonce žádoucí se jich úplně 
zbavit. Hrají klíčovou roli v tom, jak rozumíme světu a společnosti. 
 

 Na druhou stranu mohou stereotypy obsahovat přílišná zjednodušení, ustrnulost, 
zobecněná očekávání, neadekvátní hodnocení i deformaci původního vzoru. Mohou 
tak omezovat možnosti vidět nová řešení, nové způsoby, jak změnit zavedená 
pravidla, která nevyhovují. Navíc v momentě, kdy vedou k takovému deformování 
reality (např. v podobě toho, že na základě vlastností jednoho si děláme představy o 
vlastnostech celé skupiny), která významnou měrou přispívá k diskriminaci celé 
skupiny obyvatel, stávají se nebezpečnými. 

 

 

 

 

 

 



Práce s kartičkami 

 Před sebou máte sadu 12 kartiček, které si rozložíte před sebe. Důležité je, abyste 
kartičky zatím neotáčeli. Vaším úkolem bude pročíst si, co je na kartičkách napsáno, 
prohlédnout si obrázky a vytvořit z kartiček 3 skupiny podle toho, jak si myslíte, že 
spolu tematicky souvisí. Jakmile budete mít 3 skupiny kartiček, které podle vás spolu 
tematicky souvisí, budete prezentovat svůj výsledek ostatním skupinám. 

 

 

Aktivita 2: Zrcadlo (ne)rovnosti (105 minut): Cílem aktivity samotné je posílení 
schopnosti propojit si informace ze statistik či obecných zpráv o daném problému s konkrétní životní 
realitou člověka. Zvýšíme svou schopnost vidět za obecnými statistikami konkrétní souvislosti, 
schopnost o tématu teoretizovat a vracet tyto teorie zpět ke každodennosti života lidí. Posílíme také 
schopnost prezentovat obsáhlejší sdělení založené na vlastním zpracování konkrétního problému.  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správné řešení 

 

 

 

 

 



Tvorba příběhu 

 Již máte zvolené téma na základě kartiček – násilí v partnerských vztazích, stereotypní 
role žen a mužů, mýtus krásy. Na kartičkách vidíte různé statistiky a informace, které 
se k tématu váží. Za těmito informacemi a statistikami jsou konkrétní lidé, konkrétní 
příběhy.  
 

 Nyní každé skupině rozdám 3 obrázky a 3 prázdné papíry. Vaším úkolem bude vytvořit 
foto příběh, který se týká vašeho tématu – informací a dat, které máte na kartičkách. 
Můžete si vybrat jednu konkrétní statistiku, problém, kterým se necháte pro příběh 
inspirovat.  3 obrázky, které dostanete, by vás měly inspirovat a vytvořit základ 
vašeho příběhu s tím, že máte k dispozici 3 další prázdné papíry, na které můžete 
tvořit (kreslit, psát) a dotvořit příběh tak, aby dával smysl, měl pointu.  
 

 Jak ten příběh dopadne, je na vás. Měl by se ale týkat toho, co na kartičkách je, a měl 
by být srozumitelný pro ostatní – měl by obsahovat nějaký problém a vyústění tohoto 
problému, jinými slovy by měl obsahovat nějakou zápletku a její rozuzlení. Jakmile 
tento příběh bude hotový, nalepíte ho na flipchart tak, abyste jej mohli prezentovat 
ostatním skupinám.  
 

 Cílem skupin je tedy vytvořit foto příběh, který stravitelnou a atraktivní formou předá 
„šedé údaje statistik“ dalším lidem. Čísla a analýzy jsou často složité a vyžadují čas, 
pro mnoho lidí je snazší, když se o problému dozví pomocí příběhu – vy tedy 
proměníte čísla do příběhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stereotypní role žen a mužů 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mýtus krásy 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Násilí na mužích 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prezentace příběhů 

 Každá skupina, která bude prezentovat, nejdříve představí, s jakými kartičkami 
pracovala – jaké statistiky či informace inspirovaly jejich příběh. Poté převypráví svůj 
příběh a krátce okomentuje, jak k němu ve skupině dospěli. Otázky pro ostatní 
studující do diskuze: 

 
o Myslíte si, že se to může dít v reálném životě? 
o Setkali jste se někdy s něčím takovým? 
o Proč myslíte, že se to děje? 
o Můžeme něco udělat pro to, aby se to nedělo/zmírnit dopady? 

Uzavření diskuze o příbězích 

 V minulé aktivitě jsme se bavili o stereotypním myšlení a o stereotypech.  
 

o Vidíte v některém z příběhů příklad tohoto myšlení? Kde a v čem?  
o Může stereotypní myšlení nějak negativně ovlivňovat život někoho z aktérů 

příběhu? 
o Najdete nějaký příklad stereotypního myšlení v některé statistice na kartičce?  
o Má tento případ stereotypního myšlení nějaké negativní dopady? 

 
 Nyní se vrátíme k tématu dvojího standardu: 

 
o Co myslíme dvojím standardem? 
o Najdete v některém z prezentovaných příběhů příklad dvojího standardu? 

Najdete v některé ze statistik na kartičkách příklad dvojího standardu? 
o Může mít tento příklad dvojího standardu negativní vliv na něčí život? 
o Můžeme proti tomuto dvojímu standardu něco dělat?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. vyučovací hodina zaměřená na dopady genderových stereotypů (45 minut) 

 

 

Poslech první nahrávky 

 Nyní vám pustím audio příběh Anguse, který čelí psychickým problémům. Během 
audio nahrávky choďte každý/á sám/sama po třídě a poslouchejte příběh. V příběhu 
se zkuste zaměřit na problém, se kterým se Angus v příběhu potýká, a zkuste se vcítit 
do jeho role. Na konci příběhu je nahráno i zadání pro vaši další práci.  

Zadání pro samostatnou práci 

 Na tabuli jsou napsány otázky, které zazněly i na konci audio nahrávky a na základě 
kterých budete samostatně pracovat. Cílem je vžít se do role Anguse a pokusit se tyto 
otázky zodpovědět. Na první tři otázky si zkuste odpovědět každý/á sám/sama v 
hlavě. Odpověď na poslední otázku „Jakou potřebu byste měli vy, kdybyste byli ve 
stejné situaci? Co by pomohlo vám osobně?“ zaznamenejte na postity, které vám byly 
rozdány. Až budete mít zformulovanou a zaznamenanou odpověď na tuto poslední 
otázku, nalepte svůj postit na společný flipchart. Tyto odpovědi budeme pak společně 
reflektovat a vést nad nimi diskuzi.  

Poslech druhé nahrávky 

 Nyní vám pustím další příběh, který navazuje na příběh Anguse. Příběh si můžete 
poslechnout na svém místě nebo můžete opět chodit po třídě, pokud se u toho lépe 
soustředíte. Na konci poslechu druhého příběhu se vrátíme zpět k vašim odpovědím 
na postitech. 

Reflexe postitů 

 Nyní se vrátíme k tomu, jaké odpovědi jste před druhým poslechem napsali na postity. 
Zkuste se zpátky vžít do role Anguse z prvního příběhu a vzpomenout si, co by vám v 
jeho roli pomohlo vyřešit problém, kterému čelil, jaké byste měli potřeby vy – 
vzpomeňte si tedy na to, jaké odpovědi jste napsali na postity. Pro lepší reflexi vašich 
odpovědí vám budu klást otázky, na které mohou odpovídat ti z vás, kdo mají zájem s 
námi sdílet svou odpověď na postitu. 

 
 

 

 

Aktivita 1: Příběh Anguse (45 minut): Aktivita si klade cíl představit studujícím reálný 
příběh lidí, kteří čelili genderovému stereotypu, jenž negativním způsobem ovlivňoval jejich život. 
Cílem aktivity je podpořit studující v posílení jejich empatie k příběhu daného člověka a pokusit se 
najít řešení pro situaci, v níž se člověk v příběhu nachází, na základě jejich vlastních potřeb. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Gotcha4life Guse Worlanda a projekt Aktuálně.cz Nejsi sám 

Projekt Guse Worlanda Gotcha4life upozorňuje na důležitost schopnosti rozpoznávat své 
emoce a nebát se o nich mluvit se svými nejbližšími. Problémy s rozpoznáváním a 
vyjadřováním emocí jsou častější právě u mužů, kteří se o nich stydí mluvit, bojí se 
zesměšnění, nemají za kým jít. Tuto problematiku nám na osobní úrovni ilustruje první 
audio příběh Anguse. Problém s vyjadřováním emocí u mužů vychází ze společensky 
sdíleného stereotypu, že emoce jsou zejména doménou žen, nikoliv mužů. Muži jsou 
vnímáni jako psychicky odolní jedinci, kteří nepodléhají výkyvům nálad, nedávají najevo 
emoce „slabosti“ (jako je pláč, strach, nejistota). Muži jsou svou existencí naopak 
definováni jako silní, zdatní až agresivní jedinci, kteří dokáží všechno zvládnout (narozdíl 
od žen). Muži a ženy mají ve společnosti dány jiné role a jejich mantinely, na základě 
kterých mohou jednat či projevovat své emoce. Tento společenský stereotyp mužům 
nedává dostatečný prostor vyjadřovat veškeré své emoce, které ve svém životě prožívají. 
Proto se mohou častěji bát ať už sobě nebo svému okolí přiznat, že se necítí psychicky 
dobře, bojí se požádat o pomoc. S tímto stereotypem se muži mohou setkávat již od 
svého raného dětství. Zatímco dívky jsou k vyjadřování emocí často vedeny a jsou v něm 
podporovány, chlapcům je mnohdy vyjadřování emocí zakazováno (např. smutek či pláč).  
 
Rozdílný přístup rodičů ve výchově chlapců a dívek týkající se emocí se také projevuje i v 
odlišné komunikaci s nimi. Zatímco v hovoru s dcerami využívají rodiče pestřejší zásobu 
emocionálních výrazů, u hovoru s chlapci je tato slovní zásoba podstatně chudší. 
Důsledek tohoto odlišného přístupu v komunikaci je znám již v poměrně raném věku 
života dítěte – dívky ve věku 6 let disponují mnohem větší slovní zásobou, kterou dokáží 
popsat své emoce, než chlapci. Důsledky tohoto stereotypu si muži nesou až do své 
dospělosti. Na základě menší schopnosti pojmenovávat a přiznávat si své emoce dochází 
k mnohonásobně vyšší sebevražednosti u mužů než u žen v dospělém věku. V České 
republice si na život ročně sáhne okolo 1 500 lidí, přičemž mužů je 4x více než žen. Právě 
na tuto problematiku cílí i projekt Guse Worlanda Gotcha4life, který podporuje muže v 
tom, aby dokázali mluvit o svých emocích se svými nejbližšími, aby vystoupili ze 
stereotypu, který negativně ovlivňuje jejich mentální zdraví. Tematicky obdobným 
projektem zabývajícím se mentálním zdravím mužů je i český projekt „Nejsi sám“ 
realizovaný serverem Aktuálně.cz. 



Tematický blok č. 4 (Média a bourání negativních genderových stereotypů) – 3 
vyučovací hodiny 

 
1., 2. vyučovací hodina zaměřená na přeznačení sexistické reklamy (90 minut) 

 

 

Přeznačení reklamy  

 Na základě znalostí, které již máte o tématu sexismu v reklamě, genderových 
stereotypech a dopadech, které mají na konkrétní životy lidí v naší společnosti, budete 
mít za úkol přeznačit význam dvou reklam, jež jsou sexistické (naplňují některé z prvků 
sexismu – propagují mýtus krásy, dělají z člověka věc, fungují na principu sex sells, 
propagují násilí, využívají jazykový sexismus, prezentují svět rolí žen a mužů jako 
oddělený). 
 

1. Na internetu či v časopisech, které dostanete k dispozici, vyhledejte dvě 
reklamy, které jsou sexistické a se kterými budete v následujícím čase 
pracovat. 
 

2. Jakmile budete mít reklamy vytipované, pojmenujte a napište na flipchart, na 
jakém základě jsou dané reklamy problematické (např. žena je zobrazena v 
degradující pozici, je ohnutá v pase, s nastaveným pozadím a vypadá jako 
objekt, s nímž je možné libovolně zacházet) – pojmenování problematických 
prvků vám pak pomůže také v přemýšlení nad tím, jak změnit význam reklamy 
tak, aby tento problém narušoval či měnil (např. zamyslíme se, zda nejde k 
zobrazení něco dokreslit tak, aby dostalo vyobrazení zcela jiný význam - 
např.  ženě sportovní oblečení, dokreslíme běžeckou dráhu a dáme jí bublinu, 
ve které bude text „než pokořím světový rekord, musím si pořádně utáhnout 
tkaničky na tretrách“). 

 
3. Jakmile budete mít identifikovaný problém – stereotyp, na kterém je reklama 

založena, můžete začít přemýšlet nad způsobem, jak danou reklamu přeznačit. 
 
 

Aktivita 1: Přeznačení reklamy (90 minut): Studující si na základě vlastní kreativní 
práce s přeznačením sexistických reklam posílí schopnost čelit konkrétním situacím nerovnosti či 
diskriminace na základě pohlaví. Znalosti získané v předchozích částech programu budou studující 
aplikovat na konkrétní příklad sexistické reklamy. Cílem je přeznačit sexistickou reklamu tak, aby v 
mediálním prostředí (např. na sociálních sítích) dokázala nabourat negativní dopad genderových 
stereotypů obsažených v původní reklamě a pozitivně motivovala další lidi k možnosti z negativních 
genderových stereotypů vystoupit. V samotné aktivitě studující posílí schopnost kreativní tvorby a 
prezentace vlastních nápadů.   



 
 
 

4. Přeznačená reklama by měla směřovat k tomu, aby podporovala lidi v tom, že 
z genderové role vystoupí, aby se snížily negativní dopady, které genderové 
stereotypy mají. Váš výstup by měl být v takové podobě, aby jej bylo možné 
medializovat (např. na sociálních sítích – může jít také o kresbu, která se 
nascanuje či vyfotí, ale může jít také o fotoreakci a zpracování fotografie ve 
photoshopu s přidáním textu, ad.). 
 

5. K dispozici máte počítače s programem pro úpravu fotografií, fotoaparát, 
papíry, lepidla, nůžky, časopisy (můžete i vystřihovat další obrázky a texty 
z časopisů přelepovat). 
 

6. Vaše výstupy si budeme vzájemně prezentovat s tím, že vždy řeknete, které 
reklamy jste si vybrali, v čem jsou problematické, jakou metodu změny 
významu jste zvolili a jakým způsobem má být váš výstup motivační pro 
ostatní lidi, kteří čelí tlaku na základě genderových stereotypů. 

 

 

 

 

 



Video kanadských studujících a obrácení rolí žen a mužů v reklamě  

 
 Video dostupné zde: https://www.youtube.com/watch?v=HaB2b1w52yE  

 
 Pokud dojde k prohození mužských a ženských rolí, většinou nám tato záměna přijde 

vtipná právě proto, že stereotypy o ženách nám připadají v kontextu mužství 
absurdní, a také naopak, mužské stereotypy vnímáme jako absurdní v kontextu 
ženství. Většina z nás má v sobě zakořeněny určité kategorie mužství a ženství, které 
jsou v naší kultuře definovány jako dvě neslučitelné a nepropustné kategorie, které 
jsou navzájem v opozici. U mužů a žen máme zažity určité role, určitý vzhled, určitá 
očekávání, která jsou součástí našeho myšlení o světě kolem nás. A pokud tato 
schémata prohodíme, jako jsme to viděli ve videu, přestávají nám tyto kategorie 
dávat smysl a připadají nám vtipné nebo absurdní. 

 

Video od spolku Čtvrtá vlna 

 
 ukazuje, co by se stalo, kdyby byly sexistické reklamy dotaženy do svých důsledků v 

realitě: <https://www.youtube.com/watch?v=RL4uWx-OazA&feature=youtu.be>   
 
 

Přeznačení reklam 

 
 Jedním ze způsobů, jak upozornit na problematičnost sexistických reklam, je jejich 

přeznačení.  
 

 Sexismus v reklamě je součástí širších významových souvislostí. Projevy sexismu jsou 
spojovány se společenskými očekáváními a stereotypy o konkrétních genderových 
identitách. Proto dochází k tomu, že sexismus je v reklamě propojen s dalšími aspekty 
jako věk, etnicita, sexuální identita.  
 

 Přeznačování reklamy pracuje s tímto širokým kontextem, do něhož je reklamní 
sdělení zasazeno.  
 

 Přeznačení významu pak může probíhat tak, že přetvoříme stávající sexistické sdělení 
anebo vytvoříme zcela nové sdělení, které dáme do kontrastu s původním. V boji proti 
sexismu v reklamě je přeznačení účinným nástrojem používaným mnoha 
organizacemi. Umožňuje ukázat veřejnosti jak absurdnost některých reklam, tak 
dopady, které sexismus má na konkrétní skupiny lidí. 

 

 

 



Ukázky přeznačených reklam 

 

 



 



 



 



 

 
 



3. vyučovací hodina zaměřená na vykročení ze sexistické reklamy (45 minut) 

 

 

Otevření krabice 

 Nyní si všichni stoupneme a vytvoříme kruh. Zkuste si představit, že uprostřed našeho 
kruhu je velká krabice plná různých věcí. Jsou v ní všechny možné věci, které 
potřebujete, ale i ty, které nepotřebujete. Jsou v ní také všechny možné emoce, 
nápady, myšlenky. Zkrátka je v ní všechno, co vás napadne.  
 

 Tato krabice je ale pevně uzavřená těžkým víkem a jediný způsob, jak se k věcem 
dostat, je ten, že víko společně nadzvedneme a odhodíme. Když se nám to povede, 
budete si moci z krabice vytáhnout jednu věc, kterou byste dnes potřebovali, abyste se 
cítili dobře, aby vám bylo hezky, aby se vám dobře pracovalo nebo abyste byli veselí  
a šťastní. 
 

 Musíme se tedy společně sklonit a dát ruce téměř až k našim nohám, protože tam 
můžeme pevně uchopit to těžké víko.  

 
 Když víko všichni pevně uchopíme, pomalu ho začneme zvedat. Musíme ale ruce 

pomalu zvedat všichni společně, aby nás víko nestáhlo zpět dolů na zem.  
 

 Takže jej pomalu zvedáme, snažíme se ho dostat celé společně až nad naši hlavu a 
tam jej všichni držíme, vysoko nad našimi hlavami. Jakmile napočítám do tří, společně 
ono víko zahodíme směrem doprava. Jedna, dva, tři.  
 

 Podařilo se nám krabici otevřít a nyní si z ní každý z vás může vybrat jednu věc, 
myšlenku, emoci, nápad, který mu dnes pomůže cítit se dobře, šťastně 
 

 Všichni teď máte něco, co jste dnes potřebovali a co vám pomůže. Schovejte si to u 
sebe po celou dobu naší práce.  

 
 
 
 
 

Aktivita 1: Cvičení k uzavření programu (45 minut): Závěrečná aktivita sestává z 
více dílčích cvičení, která jsou zaměřena na naši sebereflexi, na symbolické uzavření tématu 
genderových stereotypů v médiích a reklamě, na uzavření a zhodnocení naší práce v tomto 
tématu. Díky těmto cvičením se budeme moci z různých perspektiv zamyslet nad tím, co nám 
program přinesl, s jakými tématy jsme se seznámili, jaká z těchto témat nám vstupují do života a 
jak bychom si představovali, aby vypadalo naše další profesní, osobní směřování s ohledem na 
tato témata.   



Dopis mému budoucímu já 

 V tomto cvičení budeme psát dopis svému budoucímu já. Tento dopis je určený jen 
vám a obdržíte jej v budoucnu (můžete podle situace rozhodnout, zda to bude na 
konci studia či dříve). Obdrží jej tedy vaše budoucí já.  
 

 To, co v dopise svému budoucímu já napíšete, by mělo odpovídat na otázku:  
 

o Co si pro sebe přeješ do budoucna bez ohledu na očekávání, která mají od tebe 
jiní lidé?  

 

Uzavření krabice 

 Znovu je v našem kruhu velká krabice, ze které jsme si na začátku vzali jednu věc, 
která s námi byla po celou dobu naší práce a měla nám pomáhat dělat nás šťastnými.  
 

 V krabici zůstalo hodně dalších věcí, které jsou užitečné, dělají radost, mohou pomoci. 
Nyní bych vás požádala, abyste se podívali, kdo stojí po vaší levici, a zamysleli se, co 
by tomuto člověku mohlo udělat radost. Zkuste se zamyslet nad tím, co má tento 
člověk rád, co ho dělá šťastným. Vyberte jednu věc z krabice a věnujte ji tomuto 
člověku.  
 

 Věnovali jste pozitivní věc svému spolužákovi, spolužačce. Nyní je před námi úplně 
poslední krok. Říkali jsme si společně, s čím odcházíte z tohoto programu.  
 

 Určitě je ale také spousta věcí, které byste chtěli zahodit. Může jít o něco, co vás 
otravuje, nedělá vám dobře, co vás štve nebo vás dělá smutnými. A právě teď je 
možnost se toho zbavit, zahodit to do této velké krabice, zbavit se toho a odejít 
svobodnější.  
 

 Každý z nás tedy hodí do krabice alespoň jednu věc. Máte-li takových věcí, jichž se 
chcete zbavit, více, můžete jich odhodit více.  
 

 Když jsme se teď zbavili věcí, které nás tíží, které nás dělají smutnými nebo nás štvou, 
zavřeme zase krabici tím pevným, těžkým víkem, abychom ji tady mohli nechat.  
 

 Natáhneme tedy ruce nahoru a sáhneme až někam za naši hlavu, abychom našli víko, 
a pomalu jej pokládáme společně na krabici. Společně se tedy pomalu skláníme až k 
zemi, dokud víko nezapadne přesně na hrany krabice. 
 

 Nyní je krabice zavřená a my můžeme vykročit dál o něco klidnější, šťastnější, veselejší 
a bezstarostnější.  

 


