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Anotácia  

Správa prináša výsledky monitoringu spravodajstva vybraných médií vyuţitím medzinárodnej metodiky Global 

Media Monitoring Project.  Štandardizovaná metodika umoţňuje porovnanie mediálneho pokrytia a relevancie správ 

o násilí páchanom na ţenách, ako aj rodovej prezentácie správ spravodajstva v rokoch 2009 a 2010. Správa ponúka 

aj obsahovú analýzy vypraných správ o násilí páchanom na ţenách a odkrýva mýtizujúce a zavádzajúce znaky 

prezentácie tejto  problematiky.  Prípadový monitoring  analyzuje vybrané prípady  mediálnych a marketingových 

komunikátov  z hľadiska mediálneho násilia a  sexualizácie dievčat, adolescentiek a ţien. Analyzované prípady sú 

doplnené výskumnou evidenciou o vplyvoch mediálneho násilia, sexualizácie a objektifikácie  dievčat a ţien na  

výskyt násilia páchaného na ţenách a na deťoch, agresívneho správania, o vplyve na sebavnímanie, kognitívne 

vlastnosti, ţivotné ašpirácie dievčat, sexuálne zdravie ţien aj muţov a pretrvávanie  rigidných rodových stereotypov 

a rodových nerovností v spoločnosti. Správa ponúka aj legislatívne a nelegislatívne odporúčania na zmenu situácie, 

návod na zodpovedné informovanie o násilí páchanom na ţenách a informačné zdroje alternatívnej mediálnej 

prezentácie ţien a dievčat.  

Kľúčové slová: násilie páchané na ţenách, rodová rovnosť, mediálne násilie, sexualizácia, 

objektifikácia 

Annotation  

The report provides the results on monitoring of coverage by usage of the internationally recognized methodology of 

the Global media Monitoring Project.  The standardized methodology allows comparison of the coverage and 

relevance of the news on VAW, and gender presentation in 2009 and 2010. The report offers also the content 

analysis of selected news and reveals myth and incorrectness of the VAW reporting. The case monitoring analyzes 

selected cases of media and marketing communication in terms of media violence and sexualisation of girls and 

women. The research evidence on effects of media violence, sexualisation and objectification on VAW, aggression, 

self-perception, cognitive skills, and aspirations, and on sexual health of men and women and on the persistence of 

rigid gender stereotypes and gender inequalities in society complements the analysis. The report provides also 

legislative and non-legislative recommendations to change the situations and instructions on responsible reporting on 

VAW.  
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POUŢITÉ SKRATKY  

 

GM = generické maskulinum 

LR = lexikálny rod  

NPŢ = násilie páchané na ţenách  

 

 

HLAVNÉ ZISTENIA 

 

V porovnaní s rokom 2009 sa mediálne pokrytie tematiky násilia páchaného na ţenách 

v správach spravodajstva  zníţilo z 2,98% na 1,51%. 

Väčšina správ  o NPŢ dosiahla iba nízky stupeň relevancie umiestnenia a nízku relevanciu 

rozsahu (65,7%).  Správy o násilí páchanom na ţenách mali najviac iba lokálny či 

regionálny charakter (47,8%),. 

Obsahová analýza vybraných správ potvrdila necitlivé a nekorektné informovanie o násilí 

páchanom na ţenách: útoky voči ţenám sú opísané len ako individuálne príbehy, správy sa 

často obmedzujú iba na opis  útokov,  pretrváva označovanie násilia páchaného muţmi na ţenách 

ako hádky či rodinný spor, udávajú sa nepravdivé a mýtizujúce príčiny muţského násilia na 

ţenách, rodový aspekt násilia sa úplne opomína.  Objavilo sa aj zdôrazňovanie alebo obviňovanie 

ţeny za jej pasívne správanie. 

Celkovo bolo monitoringom identifikovaných 48 správ (3%), ktorých ústrednou témou boli ţeny.  

V porovnaní s rokom 2009 ide o zníţenie mediálneho pokrytia  problematiky o ţenách. 

Rodová skladba  hlásateľov/liek a novinárov/riek prinášajúcich správy sa v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom ešte viac vyváţila. Na druhej strane rodová skladba osôb 

vystupujúcich a citovaných v správach  je výrazne nevyváţená v neprospech ţien, 

odzrkadľujúca a/aj udrţiavajúca rodový reţim. Celkovo tvorili ţeny vystupujúce v správach  

v roku 2010 iba  25,3% ( ţeny ako objekty správy tvorili 19,6% a expertky 22,7%) . 

Analýza profesijnej skladby ukázala, ţe aj výrazne feminizované profesie ako sú učiteľstvo 

a zdravotníctvo, sú v médiách viac prezentované muţmi ako ţenami. 
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V roku 2010 bolo  v textoch správ zaznamenaných 2 447 označení generického maskulína 

a 650  označení lexikálnych ţenských rodov. Naduţívaním generického maskulína média 

významne prispievajú k zneviditeľňovaniu ţien. 

Prípadový monitoring priniesol evidenciu, ţe média  prispievajú k normalizácii muţskej 

agresívnej sexuality voči ţenám  a pasívneho súhlasu ţien s takouto formou sexuality. 

Mediálna   a marketingová sexualizácia dievčat vo forme prezentácie sexi oblečených barbiniek 

a detskej módy prispieva ku „korporátnej pedofílii“. 

Mediálna sexualizácia pokračuje aj v období adolescencie dievčat, napr. prezentáciou vizuálov 

sexi idolov, ktoré prestavujú negatívny  vzor pre adolescentky v ich citlivom období utvárania 

vlastnej osobnosti a sexuality. 

Sexualizácia a objektifikácia dievčat a ţien vytvára  neautentickú sexualitu spojenú 

s neschopnosťou rozoznať a presadiť vlastné sexuálne predstavy a túţby. Vytvára sa tým priestor 

pre manipuláciu, poslušnosť a neschopnosť dievčat a ţien  brániť sa voči diskonformnému 

a násilnému sexuálnemu správaniu muţov. 

Zdokumentované boli aj mediálne komunikáty potvrdzujúce sexualizáciu ţien vo verejnom 

priestore:  ţeny ako dekoračný prvok na autosalónoch, športových podujatiach,  a pod, 

tolerované najvyššími predstaviteľmi štátu.  

K degradácii ţien ich sexualizáciou a seba-objektifikáciou   dochádza aj beztrestnou 

a normalizovanou ponukou sexuálnych sluţieb. 

Odporúčania na  zlepšenie situácie sa vzťahujú na  legislatívne  opatrenia ( napr. ukotvenie 

princípu „uţšej slobody prejavu“, ukotvenie zákazu sexizmu a sexualizácie, mediálneho násilia 

a neprimeraného zobrazovania násilia, posilnenie regulačných mechanizmov, sprísnenie postihu 

ponuky sexuálnych sluţieb a pod.) a nelegislatívne – občianske a samoregulačné mechanizmy 

( napr.  vypracovanie manuálov pre citlivé informovanie o NPŢ,  posilnenie implementácie 

mediálnej výchovy o problematiku sexualizácie  dievčat a ţien). 
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KEY FINDINGS  

Compared to 2009, the media coverage of the topic of violence against women in the news 

coverage decreased from 2.98% to 1.51%. The majority (87%) reporting on VAW reached only a 

low degree of relevance of location and of low relevance of extent (65.7%). Reports of violence 

against women had more local than regional scope (47.8%). 

Content analysis of selected news confirmed insensitive and incorrect information on violence 

against women. The attacks against women are presented only as individual stories. The 

messages are often limited only to describe the brutal attacks.  The men´s violence against 

women is labelled as a family quarrel or dispute. The reports content false and myth causes of 

male violence against women. The gender aspect of violence is completely omitted. There have 

also been emphasizing or blaming women for her passive behaviour. 

Overall, the monitoring identified 48 reports (3%), where the subject was related to women or 

gender equality issues. The gender structure of media professionals was quite in balance. 

However, the gender structure of persons presented or quoted in reports was significantly 

unbalanced to the detriment of women, reflecting and/or maintaining the gender regime. Overall, 

women were present or quoted in the news only in 25.3% (females as the main object comprised 

only 19.6% and female experts only 22.7% expert). 

The analysis revealed that even the significantly feminized professions, such as teaching and 

health care, are presented more by men than by women. In 2010, in the text of news, it was 

recorded 2447 generic masculine and 650 feminine lexical gender.   The overuse of generic 

masculine in media contributes significantly to making women invisible. 

The case monitoring brought evidence that the media contribute to the normalization of 

aggressive male sexuality against women and women passive consent to such a form of sexuality. 

Media and marketing girls’ sexualisation, for example in form of sexy dressed barbies and 

children’s fashions contributes to the "corporate paedophilia". 

Media continue in sexualisation of teenage girls, for example by presentation of sexy idols, which 

the teenage girls start to imitate in sensitive period of creating their own personality and 

sexuality. 
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Objectification and sexualisation of girls´ and women´ apocryphal sexuality creates an inability 

to recognize and enforce their own sexual desires and needs. This creates a space for the 

handling, obedience and inability to girls and women to defend themselves against discomfort 

and violent sexual behavior of men. 

Was also documented media production confirming sexualisation of women in public space: 

women as a decorative element to car shows, sporting events, etc., tolerated by the high political 

representatives of the state.  

The degradation of women by their sexualisation and objectification is continuing also by the 

normalized sexual services offering without any penalization.  

Recommendations relate to legislative measures (e.g., incorporation of the "restricted freedom of 

expression”, non-sexism and non-sexualisation in media, restriction of  display of extensive 

violence, strengthening regulatory mechanisms, tighten offer of sexual services in media, etc.) 

and to non – legislative and self-regulatory mechanisms (e.g., development of manuals for 

sensitive reporting on VAW,  strengthen the implementation of media literacy education by  the 

issue of sexualisation of girls and women). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ÚVOD  

 

 Predkladaný monitoring médií a reklamy z hľadiska násilia páchaného na ţenách 

a podpory rodovej rovnosti je v poradí uţ druhou správou s predmetným zadaním. Nadväzuje na 

zistenia predchádzajúcej správy (Holubová, Špringelová, 2010) a vyuţíva vypracovanú  

metodiku monitoringu (Holubová, 2009). Výskumná úloha je realizovaná  v rámci Národného 

akčného plánu na prevenciu a elimináciu  násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 

(ďalej NAP).
1
 Priamym zadávateľom je odbor rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí MPSVR 

SR. Úloha je financovaná na základe ročného kontraktu medzi IVPR A MPSVR SR a spadá do 

viacerých kontrahovaných úloh v rámci výskumných aktivít NAP. V širšom kontexte sa 

monitoring médií a reklamy z hľadiska násilia na ţenách a podpory rodovej rovnosti vzťahuje aj 

na úlohy stanovené v Národnom akčnom pláne rodovej rovnosti na roky 2010 - 2013
2
, osobitne 

zamerané na rodovú senzibilizáciu médií, marketingu a reklamy. 

Dlhodobým a základným cieľom predmetného monitoringu je zlepšenie informovania o násilí 

páchanom na ţenách v médiách po kvantitatívnej aj kvalitatívnej stránke.  Z krátkodobého 

hľadiska ide o poukázanie na negatívny vplyv  médií  a reklamy na výskyt násilia na ţenách  a na 

pretrvávanie rodových stereotypov, ako významného faktora rodovo podmieneného násilia. 

Monitoring má takisto za cieľ upozorniť na rodovú štruktúru mediálnej prezentácie, vedenia 

mediálnych a reklamných subjektov, ako aj samotnej rodovej skladby tvorcov a tvorkýň 

mediálnej a marketingovej produkcie, majúcich vplyv na pretrvávanie neţiaducej situácie. 

Poukáţeme aj na (ne)efektívnosť nastavených  legislatívnych a samoregulačných opatrení v tejto 

oblasti. Na základe zistení sú formulované odporúčania, ktorých realizácia č implementácia  by 

mala výrazne napomôcť  zlepšeniu situácie. 

Štruktúra správy reflektuje aj aktuálny vývoj na európskej úrovni a Slovenskou vládou 

podpísaný, ale zatiaľ neratifikovaný Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a 

                                                 

1 http://www.gender.gov.sk/index.php?id=798 
2 http://www.gender.gov.sk/index.php?id=731  

http://www.gender.gov.sk/index.php?id=798
http://www.gender.gov.sk/index.php?id=731
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domácemu násiliu a o boji proti nemu (ďalej len Dohovor).
3
  Pre problematiku riešenú v tejto 

správe je relevantný Článok 17, vzťahujúci sa na účasť súkromného sektora a médií: 

 Zmluvné strany sú povinné podnecovať súkromný sektor a sektor informačných 

a komunikačných technológií a médiá s osobitným ohľadom na slobodu prejavu 

a nezávislosť, aby sa podieľali na vypracovaní a implementácii politiky, aby zaviedli 

smernice a samoregulačné normy pre prevenciu násilia na ţenách a prehĺbili 

rešpektovanie ich dôstojnosti.  

 Zmluvné strany sú povinné rozvíjať  a propagovať medzi deťmi, rodičmi a pedagógmi 

v spolupráci so subjektmi súkromného sektora schopnosti orientovať sa v prostredí 

informačných a komunikačných technológií, ktoré poskytuje prístup k poniţujúcemu 

obsahu sexuálnej alebo násilnej povahy, ktorý môţe byť škodlivý. 

Aj keď Dohovor ešte bude podrobený legislatívnej analýze a musí ho ratifikovať, resp. podpísať 

slovenský parlament a prezident, reagujeme na jeho ustanovenia v čl. 17 a doplňujúce informácie 

z vysvetľujúceho memoranda
4

 Vo vzťahu k médiám sa odporúča vypracovať a zaviesť 

samoregulačné štandardy a návody na zvýšenie rešpektovania dôstojnosti ţien a tak prispieť 

k predchádzaniu násilia voči nim. Ustanovenia majú takisto za cieľ podnietiť (encourage) 

osobitne sektor IKT a média prijať samoregulačné štandardy na zdrţanie sa (vyhýbaniu sa) 

škodlivých rodových stereotypov a rozširovania degradujúcich zobrazení ţien alebo zobrazení 

asociujúcich násilie so sexom. Navyše sa  opätovne odporúča zaviesť etické kódexy rešpektujúce 

právo, rodovú citlivé a ne-senzacionalistické spravodajstvo a  informovanie o násilí páchanom na 

ţenách. Všetky tieto opatrenia majú byť prijímané s rešpektom voči základnej zásade slobody 

prejavu, slobody tlače a slobodu umenia. Ustanovenia v čl. 17 nového dohovoru majú dať nový 

impulz k uţ prijatým odporúčaniam a opatreniam na úrovni Rady Európy.
5

 Podľa týchto 

odporúčaní sa predpokladá, ţe zaoberanie sa rodovými stereotypmi zníţi nerovnosť, vrátane  

                                                 

3 Materiál schválený vládou SR dňa 4. m ája  2011: http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-

132257?prefixFile=m_ . a podpísaný 11. mája  2011 v Istanbule spolu s ďalšími 12 krajinami: Rakúskom, Fínskom, 

Francúzskom, Nemeckom, Gréckom, Islandom, Luxemburskom, Montenegrom, Portugalskom, Španielskom, Švédskom 

a Tureckom.  
4 Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. Explanatory report; 

https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM%282011%2949&Language=lanEnglish&Ver=addfinal&Site=COE&BackColorIn

ternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 
5 Ide hlavne o Recommendation No. R (84)17 of the Committee of Ministers to member states on equality between women and 

men in the media; - Recommendation 1555 (2002) by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on the image of 

women in the media; - Recommendation 1799 (2007) by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on the image of 

women in advertising; - Resolution 1751 (2010) and Recommendation 1931 (2010) by the Parliamentary Assembly of the Council 

of Europe on combating sexist stereotypes in the media. 

http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-132257?prefixFile=m_
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-132257?prefixFile=m_
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM%282011%2949&Language=lanEnglish&Ver=addfinal&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM%282011%2949&Language=lanEnglish&Ver=addfinal&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
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rodového násilia, ktoré je jedno z neakceptovateľných prejavov nerovnosti. Pritom pri 

zohľadnení  nezávislosti médií, ako ich hlavného princípu, sa ukazuje, ţe  čisto regulačné 

opatrenia nemusia poskytnúť dostatočnú  odozvu.  Úloha preto stojí viac na samotných médiách, 

ktoré musia inkorporovať  princíp rovnej prezentácie a fér prístupu (treatment) rozličných osôb 

s ich špecifickými identitami do svojich profesijných kódexov a samoregulačných mechanizmov 

a bojovať so stereotypmi vo svojej kaţdodennej praxi.  Dokonca môţe byť efektívnejšie zváţiť 

riešenia cez vládne modely a prístupy.
6
 

Predkladaná správa  analyzuje správy spravodajstvo s problematikou násilia páchaného na ţenách 

a z hľadiska podpory rodovej rovnosti.  Ponúka aj obsahovú analýzy vybraných správa NPŢ 

a odkrýva viaceré nedostatky v informovaní o tejto problematike. Prípadový monitoring sa 

zameriava na zdokumentovanie  mediálnych komunikátov a reklamy, ktoré svojím obsahom 

vplývajú na výskyt násilia páchaného na ţenách a na dievčatách. Dôraz je pritom kladení na 

sexualizáciu a objektifikáciu  dievčat/adolescentiek a ţien v médiách a reklame. Jednotlivé 

prípady sú doplnené o výskumnú evidenciu o negatívnych dopadoch vystavovania takýmto 

komunikátom na vývin  dievčat aj chlapcov,  na ich sebavedomie, sebavnímanie, kognitívne 

a fyzické vlastnosti,  postoje a presvedčenia.  V závere ponúkame súhrnné zistenia z oboch 

druhov monitoringu a odporúčania, ktoré by mohli zlepšiť situáciu, ako aj osvedčené postupy  

riešiace  danú problematiku.  

 

1. MONITORING SPRAVODAJSTVA 

  

       Spravodajstvo ako osobitný ţurnalistický ţáner zastáva významné miesto v monitoringu 

z hľadiska prevencie násilia páchaného na ţenách a podpory rodovej rovnosti. Z viacerých 

aspektov je spravodajstvo povaţované za „výkladnú skriňu“  daného média, určujúce jeho  mieru 

profesionality, serióznosti, prestíţe a dôvery. Na spravodajstvo a jeho správy sa kladú osobitné 

profesijné poţiadavky a väčšina etických kódexov sa vťahuje práve na spravodajstvo.  

                                                 

6 Explanatory  report of the Council of Europe Convention: 

https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM%282011%2949&Language=lanEnglish&Ver=addfinal&Site=COE&BackColorIn

ternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 

https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM%282011%2949&Language=lanEnglish&Ver=addfinal&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM%282011%2949&Language=lanEnglish&Ver=addfinal&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
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V oblasti násilia páchaného na ţenách zastáva spravodajstvo významné miesto, pretoţe 

informovanie o prípadoch násilia páchaného na ţenách formuje  povedomie a postoje k tomuto 

fenoménu, v mnohom môţe napomôcť, ale aj oslabiť implementáciu politík a opatrení  v tejto 

oblasti.   Monitoring spravodajstva sme zamerali na priamu úlohu spravodajstva v informovaní 

o násilí páchanom na ţenách a na nepriamu podporu  - kvalitatívne znaky správ podporujúce či 

nepodporujúce rodovú rovnosť. 

1.1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A PARAMETRE  

 Monitoring spravodajstva bol realizovaný podľa štandardizovanej metodiky nastavenej 

v roku 2009 (Holubová, 2009), základom ktorej je medzinárodná metodika Global Media 

Monitoring Project (GMMP). Okrem základných parametrov  pouţívaných v medzinárodnom 

longitudiálnom monitoringu na sledovanie mediálnych výstupov z rodovej perspektívy, boli do  

slovenskej verzie zaradené aj špecifické premenné na sledovanie osobitných znakov kvality správ 

z oblasti násilia páchaného na ţenách. Po  pilotnom  overení metodiky v roku 2010 (Holubová, 

Špringelová, 2010) boli niektoré  škály zjednotené a zjednodušené, ich komparativita však bola 

zachovaná.
7
 Empirický zber údajov realizovala spoluautorka monitoringu (Martina Špringelová) 

v období január – február 2011 vyuţívajúc archívy predmetných médií. Dáta boli spracované 

a analyzované programom SPSS. 

Výberové kritériá médií: jedno-dve médiá z kaţdého základného druhu médií, celoplošnosť  

pokrytia, najvyššia  počúvanosť/sledovanosť/čítanosť, rôznorodosť čo do typu média 

a vlastníctva, verejno-právne médiá majú prednosť.   

Výberový súbor médií v roku 2010: Televízne noviny TV Markíza, Správy STV,  Rádioţurnál 

Slovenského rozhlasu (o 19:00),  Rádio Expres – Infosprávy, denník Sme, Nový Čas,  

spravodajstvo www.aktuality.sk a www.topky.sk.
8

  Výberový súbor zostal nezmenený 

v porovnaní s rokom 2009. 

 

 

                                                 

7 Manual metodiky a zoznam všetkých sledovaných premenných nájdete v prílohe č. 1 
8 Splnenie kritéria najvyššej sledovanosti/počúvanosti/čítanosti/návštevnosti  na základe údajov prieskumu MML –TGI  Medián ( 

www.median.sk)  a AIMmonitor  (www.aim.sk)  

http://www.median.sk/
http://www.aim.sk/
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Výberový súbor médií a ich  priemerná čítanosť/počúvanosť/sledovanosť 

Médium 
Priemerná sledovanosť/čítanosť/počúvanosť/návštevnosť v 09/2010 – 

03/2011  (v %/abs. počty) 

Denník Nový Čas 22%  (1 mil. čitateľov/čitateliek) 

Denník SME  7%  

Rádio Expres 19% ( 862 000 poslucháčov a poslucháčok) 

Rádio Slovensko 17% 

TV Markíza  59% (2 679 mil. divákov/diváčok) 

Jednotka 20% 

www.aktuality.sk  805 727 

www.topky.sk (spravodajstvo) 566 425 

Poznámka: na základe prieskumu realizovaného na reprezentatívnej vzorke SR celkovo  4177 respondentov a respondentiek vo veku 14 – 79 

rokov; návštevnosť internetového spravodajstvo v novembri 2010.  

Zdroj: MML –TGI  Medián, AIMmonitor  

 

Monitorovacie obdobie:   od 25. novembra do  10. decembra 2010 (16 dní). Ide o obdobie 

potenciálne ústretové pre problematiku násilia páchaného na ţenách a rodovej nediskriminácie ( 

25. novembra je Medzinárodným dňom boja proti násiliu páchanom na ţenách vyhlasovaným 

OSN, 10. Decembra je Medzinárodný deň dodrţiavania ľudských práv). Monitorovacie obdobie 

okrem inšpirujúceho celospoločenského kontextu  obsahuje aj medzinárodne dohodnutý  

monitorovací deň GMMP, poskytujúci medzinárodné porovnania.  

Analytická jednotka:  článok,  zvuková rozhlasová správa, audiovizuálna televízna správa, 

internetová správa 

Hlavné  kvantitatívne parametre: 

a) Tematické spektrum-  zisťuje mediálne pokrytie tém NPŢ a tém rodovej rovnosti  v rámci 

celkového tematického spektra spravodajstva;  zaraďuje monitorované mediálne výstupy 

do 7 tematických celkov a 52  podkategórií,  

b) Predmet násilia páchaného na ženách ( NPŽ) -  zisťuje druh  NPŢ  a podtému  

problematiky NPŢ  

c) Relevancia správy - sleduje dôleţitosť správy vzhľadom na umiestenie a rozsah správy, 

geografický záber  a vecný  priestor  na kontinuu verejnosť – súkromie  

d) Reprezentácie správy- sleduje rodovú, vekovú, profesijnú a funkčnú skladbu osôb  

reprezentujúcich správu a vystupujúcich v správach  

http://www.aktuality.sk/
http://www.topky.sk/
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e) Rodovo citlivý jazyk -  sleduje  rodovú korektnosť správy vzhľadom na výskyt  

generického maskulína/ţenského lexikálneho rodu, sexistického vyjadrovania 

a vyuţívania  pojmov rodovej problematiky. 

f) Rodová zodpovednosť  - sleduje mediálne  správy s rodovou tematikou vzhľadom na  

vyuţívanie  referencií a utvrdzovania či  spochybňovania rodových stereotypov.  

Celkovo bolo  do monitoringu spravodajstva zaradených 1 522 správ. Podiel správ  

z jednotlivých médií  sa pohyboval v intervale od 11 – 16%. Výnimku tvorilo Rádia Expres, 

ktorého podiel správ bol iba 6% z dôvodu nízkeho celkového počtu správ vysielaných 

v predmetnom médiu.  

Celkový počet monitorovaných správ spravodajstva  

Druh a názov média Rubriky/relácie 

Počet  

monitorovaných 

správ 

Podiel 

Printové  

  

Nový Čas Prvých 14 článkov 182 12,0 

SME Prvých 14 článkov 195 12,8 

 Televízia  

  

TV Markíza Televízne noviny (19:00 hod) 254 16,7 

STV Správy STV (19:30 hod) 218 14,3 

 Rozhlas 

  

Rádio 

Expres 

Infosprávy (priebeţne uverejňované počas 

dňa) 
93 6,1 

SRO 
Rádioţurnál Slovenského rozhlasu (o 

19:00) 
187 12,3 

 

Internetové 

  

Topky 
Spoty uverejňované priebeţne počas dňa 

(domáce/zahraničné spravodajstvo) 
224 14,7 

Aktuality 
Spoty uverejňované priebeţne počas dňa 

(domáce/zahraničné spravodajstvo) 
169 11,1 

SPOLU  1522 100,0 

 

1.2. ANALÝZA MONITOR INGU SPRAVODAJSTVA 

 

 Spravodajské tematické spektrum tvorili najčastejšie správy z oblasti politiky a vlády 

(31,4%) a správy z oblasti kriminality a násilia  vrátane katastrof ( 26,9%).   Správy z oblasti 

ekonomiky tvorili  18,1% a o zdraví a vede 8,9%.  Podiel správ z oblasti celebrít, športu a umenia 

bol väčší (8,4%) ako podiel správ o sociálnych a právnych záleţitostiach (5,7%). Podrobnejšie  

tematické spektrum  monitorovaných správ spravodajstva je uvedené v prílohe č. 2. 
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Poznámka: správy spravodajstva uverejnené v období od 25. 11 do 10. 12. 2010 
Zdroj: IVPR, 2011 

 

1.2.1. KVANTITA A  KVALITA SPRÁV O NÁSILÍ PÁCHANOM NA ŢENÁCH  

 

Zo všetkých  správ zaradených do  monitoringu  tvorili správy s tematikou násilia páchaného na 

ţenách , resp. rodovo podmieneného násilia celkovo 1,51 %.  V absolútnom počte išlo o 23 správ, 

z toho najväčší podiel sa vzťahoval na vraţdy či zabitie ţeny muţom (34,8%), sexuálne násilie  

(26,1%) a fyzické násilie (21,7%). Ostatné témy násilia páchaného násilie boli pokryté nanajvýš 

jednou alebo ţiadnou správou.  Najviac  správ  s predmetnou tematikou bolo zaznamenaných na 

internetovom spravodajstve portálu Topky ( 11 správ) a v televíznych novinách Markízy (5 

správ). Vo verejnoprávnych médiách nebola v sledovanom období zaznamenaná ţiadna správa 

s  tematikou násilia páchaného na ţenách.  

1.2.2. TEMATICKÉ ZAMERANIE SPRÁV O NÁSILÍ PÁCHANOM NA  ŢENÁCH  

 

Mediálne pokrytie správ  s tematikou násilia páchaného na ţenách sa v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom zníţilo zo 2,98% na 1,51%.  Pritom skladba jednotlivých tém sa 

zopakovala z minulého roku. Najviac  sa informovalo o extrémnych a hraničných témach 

(vraţdy, fyzické násilie) a senzáciechtivých témach (sexualizované násilie).  Propagačná, 

preventívna či informačná funkcia médií v oblasti násilia páchaného násilie zostala rovnako  

marginálne pokrytá ako v predchádzajúcom roku.  Medziročné zníţenie miery mediálneho 

pokrytia správ o násilí páchanom na ţenách  moţno vysvetliť osobitosťami obdobia monitoringu 

Dievčatá/deti; iné 

0,5 Sociálne a 

právne témy

5,7Celebrity, umenie, 

šport, médiá

8,4

Zdravie a veda

8,9

Ekonomika

18,1

Kriminalita a 

katastrofy

26,9

Politika a vláda

31,4

Tematická  skladba spravodajstva (v %, 2010)
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v roku 2009. V sledovanom období verejnosť  a novinárov či novinárky traumatizoval prípad  

ketamínovaného násilníka a iné vraţdy ţien, ktoré tvorili najväčší podiel správ s tematikou 

násilia páchaného na ţenách. Moţno konštatovať, ţe paradoxne práve tragické násilné udalosti na 

ţenách v danom období zvyšujú  mieru mediálneho pokrytia NPŢ, nie  sú však zárukou kvality 

alebo korektného informovania o násilí.  

Tematické zameranie správ  o násilí páchanom na ţenách ( 2010) 

 Počet Podiel v % 

 

Vraţda/zabitie ţeny muţom 
8 34,8 

  

Sexuálne násilie 
6 26,1 

  

Fyzické násilie 
5 21,7 

  

Psychické násilie 
1 4,3 

  

Sociálne násilie 
1 4,3 

  

Informácie o pomoci ţenám zaţívajúcim násilie 
1 4,3 

  

Prevencia NPŢ - kampane, programy, aktivity 
1 4,3 

  

SPOLU 
23 100,0 

Poznámka: správy spravodajstva uverejnené v období od 25. 11 do 10. 12. 2010 

Zdroj: IVPR, 2011 

1.2.3. RELEVANCIA SPRÁV O NPŢ V SPRAVODAJSTVE  

Relevanciu správ o NPŢ sme skúmali z hľadiska umiestnenia správy (titulná strana a ďalšie 

strany, poradie správy v slede TV či rozhlasových správ), z hľadiska priestoru venovanej správe 

(počet stĺpcov v tlačených správach , odchýlka od priemerného času  správ), ale aj z hľadiska 

geografického záberu či vecného priestoru na kontinuu verejný – súkromný priestor.   Pre účely  

analýzy boli  merné jednotky  škály umiestnenia a priestoru zjednotené.  

Škála 

umiestnenia 
Tlač Internet 

TV  (poradie 

správy) 

Rádio 

SRo (poradie  

správy) 
Expres 

1. vysoká 1. strana 

(titulka) 

1. správa v danom 

dni 
1. správa 1. správa 

1. správa z toho 

dňa 

2. stredná 2. aţ 3. strana 2. -  3. správa 2. – 3. správa 2.  – 3. správa 2. aţ 3. 

3. nízka 4. a ďalšia 

strana 
4. a ďalšia 4. a ďalšia 4. a ďalšia 4. a ďalšia 

Poznámka: v Rádiu Expres sa monitorujú a relevancia sa určuje iba pri správach so zvukovým záznamom 
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Škála 

priestoru 

Tlač 

(merná jednotka 

stĺpec/odsek) 

Internet 

(odsek) 

TV 

(sek.) 

Rádio (sek.) 

SRo Expres 

1. vysoká 
Celá strana 

7 a viac 

odsekov 

≤ (R ± 15 

sekúnd) 

≤ (R ± 15 

sekúnd) 

≤ (R ± 15 

sekúnd) 

2. stredná ½ strany (2 – 3 odesky/stĺpce) 6 – 4 odseky R ± 15 sekúnd  R ± 15 sekúnd  R ± 15 sekúnd  

3. nízka 
1 odsek (noticka) 

3  menej 

odseky 

≥ (R ± 15 

sekúnd) 

≥ (R ± 15 

sekúnd) 

≥ (R ± 15 

sekúnd) 
Poznámka: R = priemerná dĺţka televíznej či rozhlasovej správy v sekundách  (v roku 2010 to bolo v priemere 87 sekúnd) 

Vzhľadom na umiestnenie ani jedna správa nedosiahla vysoký stupeň relevancie, t. j. nebola 

umiestnená na titulke či ako prvá v danom vysielacom dni. Celkovo iba 13% správ s tematikou 

násilia páchaného na ţenách bolo umiestnených na  druhej či tretej strane, alebo ako  druhé či 

tretie v poradní.  Väčšina  - 87% správ dosiahla iba nízky stupeň relevancie umiestnenia 

a boli umiestnené na štvrtej a ďalšej strane či v štvrtom a ďalšom poradí v slede vysielaných 

správ. Nízku relevanciu umiestnenia dosiahli takmer všetky správy o vraţdách ţien muţmi, 

jediná správa o informovaní o pomoci ţenám získala  strednú relevanciu.  V porovnaní 

s predchádzajúcim meraním sa relevancia  významne zníţila, čo bolo spôsobené pravdepodobne 

uţ spomínanými osobitými udalosťami v predchádzajúcom roku.  

 Priestorová relevancia vzhľadom na počet odsekov či dĺţku rozhlasovej či televíznej správy bola 

prevaţne nízka (65,7%), vysokú priestorovú relevanciu dosiahlo iba 21,7% správ o násilí 

páchanom na ţenách. V porovnaní s predchádzajúcim meraním ide o zníţenie priestorovej 

relevancie.  Zníţenie potvrdzuje vysokú senzitivitu  správ o násilí páchanom na ţenách na 

aktuálne udalosti (prípady vráţd ţien, znásilnenia ţien v danom období),  nie však vyuţitie  

medzinárodného dňa boja proti násiliu na prevenciu či  informovanie o pomoci.  Jediná správa  

informujúca o pomoci ţenám zaţívajúcim násilie dosiahla iba nízku relevanciu.  

 Relevancia správ s tematikou NPŢ vzhľadom na umiestnenie a rozsah priestoru  (v %, 

2010)  

Stupeň relevancie Relevancia umiestnenia Relevancia priestoru 

Vysoká  - 21,7 

Stredná  13 13 

Nízka 87 65,3 

 100 100 

Poznámka: správy spravodajstva uverejnené v období od 25. 11 do 10. 12. 2010 

Zdroj: IVPR, 2011 
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Správy o násilí páchanom na ţenách mali najviac iba lokálny či regionálny charakter 

(47,8%),  iný – národný či medzinárodný záber správy bol zastúpený iba minimálne. Svedči to  

o pretrvávajúcom prezentovaní problematiky násilia  na ţenách ako miestneho  - ojedinelého 

prípadu z oblasti kriminálnych správ a nie ako celospoločenského problému.   Podľa druhu 

násilia/témy násilia  na ţenách, bolo najviac správ s medzinárodným dosahom o sexuálnom 

násilí.  V porovnaní s predchádzajúcim meraní nedošlo k ţiadnej zmene.  

Z hľadiska vecného záberu  je sledované, či sa násilie na ţenách prezentuje ako súkromný 

problém, alebo verejný. Vzhľadom na tento typ relevancie  sa  o násilí referovalo ako o verejnom 

probléme (56,5%) alebo ako o verejnom probléme s presahom na súkromný (43,5%).   

O ţiadnom prípade násilia páchanom na ţenách sa nereferovalo ako o čisto súkromnom 

probléme. Relevancia vecného záberu sa tak v porovnaní s minulým rokom viac posunula s pólu 

verejného záberu.  

Relevancia správ s tematikou NPŢ vzhľadom na geografický  a vecný záber (v %, 2010) 

Druh  relevancie 
Relevancia 

geografického záberu 
Druh  relevancie 

Relevancia vecného 

záberu  

Lokálny/regionálny 47,8 Verejný priestor 56,5 

Národný 17,4 Verejný s presahom na súkromný 43,5 

Národný + iný 17,4 Súkromný  - 

Medzinárodný  17,4   

 100  100 

Poznámka: správy spravodajstva uverejnené v období od 25. 11 do 10. 12. 2010 

Zdroj: IVPR, 2011 

 

Zo všetkých správ s tematickou násilia páchaného na ţenách bola iba jedna ilustrovaná 

fotografiou  či záberom obete. Pri ostatných správach bola zachovaná etická poţiadavka 

nezobrazovania obete, resp. ochrana je súkromia či ďalšieho neohrozovania. Na druhej strane 

však väčšina správ s tematikou násilia páchaného na ţenách  opisovala ţeny ako obete  so 

zámerom vzbudenia súcitu či hrôzy, iba menšina z nich vyzdvihovala odvahu či aktivitu ţien 

proti násiliu v zmysle vyjadrenia rešpektu takýmto ţenám.  Viac podrobností k predmetným 

správam prinášame v obsahovej analýze vybraných správ spravodajstva.  
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1.2.4  OBSAHOVÁ ANALÝZA VYBRANÝCH SPRÁV SPRAVODAJSTVA O NPŢ 

Prinášame obsahovú analýzu vybraných správ spravodajstva o násilí páchanom na ţenách.  

Analýza odkryla  viaceré negatívne znaky informovania o násilí páchanom na ţenách, 

reprezentované citátmi z daných správ. Nesprávne informovanie o násilí páchanom na ţenách  je 

moţné vnímať ako zlyhanie preventívnej úlohy médií v oblasti násilia páchaného na ţenách,  aj 

keď v mnohom môţe ísť o prešľapy novinárov a novinárok v dôsledku neznalosti veci či 

nedostatočného vzdelania v danej  oblasti.  

 Napriek tomu, ţe v internetových médiách (Topky, Sme, Pravda a pod.) sú ponúkané 

k danému článku  tematicky podobné články, čím moţno jasne a zrozumiteľne poukázať na 

masovú rozšírenosť a celospoločenskú závaţnosť násilia páchaného na ţenách, ani jeden 

z analyzovaných článkov tak nerobí a útoky voči ţenám sú predstavené len ako individuálne 

príbehy. Informovaním o násilí páchanom na ţenách iba na individuálnej rovine s osobným 

zafarbením,  a nie ako  o celospoločenskom probléme,  sa správy o násilí páchanom na ţenách 

zaraďujú  potom do tzv. soft news – ako menej dôleţitých, bez celospoločenskej relevancie (na 

rozdiel od hard news – ekonomiky, politiky, sociálnej situácie). Týmto sa  nielen udrţiava  

princíp hierarchizácie správ médií, kde všetko čo sa vzťahuje na ţeny akoby bolo menej dôleţité 

a sústreďované do súkromnej sféry, ale navyše sa tým problematika násilia ďalej marginalizuje 

a devalvuje.
9
  

Správy sa často obmedzujú iba na opis  útokov a rodový aspekt a úplne opomína: „ V spálni 

ju ťahal k oknu a spýtal sa, či chce z neho vyletieť. Potom si sadol na posteľ k synovi (2) a 

oznámil jej, že ho hodí o zem“
10

;  „Svoju expriateľku nielenže zbil, násilím jej zobral dieťa, ale 

navyše sa vyhrážal, že byt jej rodičov vyhodí do vzduchu“
11

; „ Napadol tu ženu (67), začal ju 

škrtiť a pýtal si sex.“
12

;“... viackrát udrel päsťou do tváre, roztrhol jej dolné viečko a spôsobil 

opuch a hematóm na oboch očiach s liečením desať dní.“
13

 Obmedzovanie sa len na  opis útokov  

a miery sadizmu pri násilí páchanom na ţenách spôsobuje, ţe násilie  páchané na ţenách sa 

povaţuje za bizarné a nezvyčajné. Bez poukazovania na násilie páchané na ţenách ako trestného 

                                                 

9 Mesochoritisová, A., 2011, s.421 
10 http://www.topky.sk/cl/10/837454/Chcel-podrezat-manzelku-a-hodit-synceka-o-zem-  
11 http://www.topky.sk/cl/10/844050/Zbil-expriatelku-hrozil-ze-vyhodi-do-vzduchu-byt-jej-rodicov  
12 http://www.topky.sk/cl/10/835717/Mladik-chcel-znasilnovat--bola-pri-tom-90-rocna-matka-  
13 http://www.topky.sk/cl/10/525482/Muz-tyral-manzelku--prokurator-ho-prepustil  

http://www.topky.sk/cl/10/837454/Chcel-podrezat-manzelku-a-hodit-synceka-o-zem-
http://www.topky.sk/cl/10/844050/Zbil-expriatelku-hrozil-ze-vyhodi-do-vzduchu-byt-jej-rodicov
http://www.topky.sk/cl/10/835717/Mladik-chcel-znasilnovat--bola-pri-tom-90-rocna-matka-
http://www.topky.sk/cl/10/525482/Muz-tyral-manzelku--prokurator-ho-prepustil
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činu sa tak prípady násilia páchaného na ţenách zneuţívajú len na bulvarizáciu  správ 

spravodajstva.   

Označovanie násilia páchaného muţmi na ţenách ako hádky či rodinný spor:„...po hádke 

zaklonil manželke (29) hlavu, priložil jej nôž ku krku“
14

;  „...okolo poludnia došlo v dome k 

hádke, po ktorej sa František (47) so sekerou v ruke vyhrážal zabitím svojej o dva roky mladšej 

sestre.“
15

 Násilie páchané na ţenách nie je hádkou, ani rodinným sporom. Pri hádke ide 

o výmenu názorov a argumentov dvoch, prípadne viacerých rovnocenných ľudí, partnerov. 

Akonáhle muţ pouţije násilie či hrozbu násilia, ako bolo opísané v analyzovaných správach, ide 

o trestný čin a je irelevantné, čo mu predchádzalo. Označovaním násilia páchaného  na ţenách 

ako hádky či rodinného/manţelského sporu sa tento trestný čin minimalizuje a nivelizuje na 

zdanlivo beţnú, triviálnu záleţitosť.  

Udávanie nepravdivých príčin muţského násilia na ţenách : „Za všetkým bol zrejme alkohol, 

po ktorom Zoltán (42) z Kráľovského Chlmca (okr. Trebišov) v utorok behal po dedine a vyhrážal 

sa smrťou.”
16

; “Košičan po popíjaní a hádke dobodal ženu.“
17

 Včera ho schmatol démon alkohol 

už predpoludním a okolo desiatej sa na ženu vyrútil so sekerou.”
18

 Uvádzanie alkoholu 

v kontexte krátkych správ násilia páchaného na ţenách, často ako jediného pôsobiaceho 

fenoménu, evokuje príčinné súvislosti  násilia páchaného muţmi na ţenách. Pritom výskumami 

je opakovane dokazované, ţe alkohol či drogy, alebo aj chudoba sú síce  rizikovými faktormi 

páchania násilia alebo sexuálneho napadnutia, na individuálnej rovine je však najsilnejším  

a najkonzistentnejším  prediktorom násilia páchaného muţmi je ich súhlas so sexistickými,  

patriarchálnymi a/alebo  sexuálne nepriateľskými postojmi. Na spoločenskej úrovni  sú 

najsignifikantnejším faktorom  páchania násilia na ţenách nerovné mocenské vzťahy medzi 

muţmi a ţenami.  Alkohol môţe síce byť katalyzátorom – spúšťačom  násilného vzorca 

správania muţov voči ţenám a deťom,  kauzálny vzťah však nebol potvrdený. Väčšina 

                                                 

14 http://www.topky.sk/cl/10/837454/Chcel-podrezat-manzelku-a-hodit-synceka-o-zem-  
15 http://www.topky.sk/cl/10/832702/Frantisek-z-Druzstevnej-hrozil-mladsej-sestre-sekerou  
16 http://www.topky.sk/cl/10/841655/Zoltan-behal-po-dedine-zabitim-hrozil-Eve-Albertovi-aj-Klaudii  
17 http://www.topky.sk/cl/10/812007/Kosican-po-popijani-a-hadke-dobodal-zenu  
18 http://www.topky.sk/cl/10/520894/Opilec-z-Lendaku-roky-tyral-manzelku-  

http://www.topky.sk/cl/10/837454/Chcel-podrezat-manzelku-a-hodit-synceka-o-zem-
http://www.topky.sk/cl/10/832702/Frantisek-z-Druzstevnej-hrozil-mladsej-sestre-sekerou
http://www.topky.sk/cl/10/841655/Zoltan-behal-po-dedine-zabitim-hrozil-Eve-Albertovi-aj-Klaudii
http://www.topky.sk/cl/10/812007/Kosican-po-popijani-a-hadke-dobodal-zenu
http://www.topky.sk/cl/10/520894/Opilec-z-Lendaku-roky-tyral-manzelku-
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alkoholikov však nie je násilná a mnohí muţi, ktorí nepijú sú násilní. Aj vyliečení alkoholici 

s násilím často neprestanú. Tyrani manţeliek a partneriek sú násilní aj keď sú triezvi, aj opití.
19

 

Dôraz na alebo obviňovanie ţeny za jej správanie: „Prax potvrdzuje, že po oznámení a 

prípadnom zadržaní páchateľa a jeho následnom vzatí do výkonu väzby, poškodená kalkuluje. 

Výrazne sa zmení ekonomická situácia, nemá jej kto pomáhať s domácnosťou, rodinou.  V 

dôsledku týchto úvah vedome mení svoje výpovede v prospech násilníka," doplnila skúsenosti z 

praxe Saganová ( z Policajného zboru v Ružomberku).“
20

; „Týranie sa ťažko odhaľuje, samé 

ženy ho kryjú a hanbia sa.“
21

  Označovanie zmeny výpovede ţeny iba za ekonomickú kalkuláciu 

len poukazuje na nevedomosť a ignorovanie doterajších poznatkov o násilí páchanom na ţenách 

či o syndrómoch týranej ţeny. Dôvody zmeny výpovede ţeny totiţto môţu byť sociálne,  

kultúrne, náboţenské, aj ekonomické. Na ţenu môţe byť vyvíjaný nátlak zo strany rodiny či 

okolia, hanba a kladenie viny za „rozbitie“ rodiny, strach z pomsty muţa, skutočne  finančné – 

existenčné dôvody, ale aj fakt, ţe prípadné udelenie pokuty za prekvalifikovanie útokov na 

priestupok pôjde z uţ aj tak nízkeho rodinného rozpočtu. Alebo  sa  uţ vytvoril medzi ţenou 

a páchateľom vzťah závislosti a trpí Štokholmským syndrómom. Tieto širšie kontextuálne 

poznatky polícia  aj  pomáhajúce profesie ešte stále neberú do úvahy pri riešení prípadov násilia 

páchaného na ţenách a nespochybňovaním ich komentárov v správach ani novinárkami či 

novinármi sa  nedostatočný prístup polície a iných pomáhajúcich profesií iba utvrdzuje.  

 Na základe predchádzajúcich zistení, ktoré opakovanie potvrdzujú nekorektné 

a mýtizujúce informovanie o prípadoch násilia páchaného na ţenách formulujeme  odporúčania 

s cieľom zlepšenia situácie v tejto oblasti zlepšiť. Viaceré krajiny vypracovali krátke manuály 

korektného a zodpovedného informovania  o násilí páchanom na ţenách pre novinárov 

a novinárky.  Niektoré z nich boli preloţené aj do Slovenčiny, napr.   Nadácia otvorenej 

spoločnosti v roku 2011 vydala preklad  viedenského manuálu B. Burajovej „Ako v médiách 

citlivo informovať o násilí páchanom na ţenách.“ Príklad  ako zostaviť krátky návod  

o zodpovednom informovaní o násilí na ţenách pre  ţurnalistov a ţurnalistiky nájdete  v prílohe 

č. 3. 

                                                 

19 Mesochoritisová, A., 2011, s.421, 446 
20 http://liptov.sme.sk/c/5641012/obete-domaceho-nasilia-nemaju-silu-odist.html  
21 http://liptov.sme.sk/c/5641012/obete-domaceho-nasilia-nemaju-silu-odist.html#ixzz1OsuSth3v 

 

http://liptov.sme.sk/c/5641012/obete-domaceho-nasilia-nemaju-silu-odist.html
http://liptov.sme.sk/c/5641012/obete-domaceho-nasilia-nemaju-silu-odist.html#ixzz1OsuSth3v
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1.2.5. SPRAVODAJSTVO A PODPORA RODOVEJ ROVNOSTI  

Rodová rovnosť je významným faktorom  výskytu násilia páchaného na ţenách, preto jej 

podpora prostredníctvom médií  patrí medzi nepriamu podporu boja proti násiliu. Celkovo bolo 

monitoringom identifikovaných 48 správ, ktorých ústrednou témou boli ţeny. Z celkového počtu 

monitorovaných správ  sú to 3%.  V porovnaní s rokom 2009 ide o zníţenie mediálneho pokrytia 

takýchto správ. Celkovo bolo označených  36  správ, ktoré nejakým spôsobom sledovali rodové 

nerovnosti. Z analýzy tematického spektra bolo zistené, ţe témou  „ţeny v politike“ sa zaoberalo 

celkovo 27 správ.  

1.2.6. RODOVÁ  A VEKOVÁ PREZENTÁCIA  SPRÁV SPRAVODAJSTVA  

Zaujímalo nás, aký je podiel ţien a muţov prinášajúcich či ohlasujúcich správy. Študentky 

mediálnych odborov tvoria uţ dlhodobo viac  ako 70% absolventiek aj študujúcich. Dalo by sa 

teda očakávať, ţe ţeny budú tvoriť aj výraznú nadpolovicu  osôb prinášajúcich či ohlasujúcich 

správy.  

Ţeny ako hlásateľky  tvorili 53,6%, ako novinárky však iba 41,8%. Do úvahy však treba brať aj 

nezistené  autorstvo správ, ktoré tvorili  50% monitorovaných správ spravodajstva.   Celková 

rodová skladba V porovnaní s rokom 2009 sa celková rodová skladba viac vybalancovala. Vtedy 

bol  celkový pomer ţien a muţov  39,8% ku 48,9%.  V Roku 2010 celkovo 47,3%  ţien ku 52,7% 

muţov.  

Rodová skladba  osôb prinášajúcich správy (v %, 2010) 

 Pohlavie hlásateľa/ľky, novinára/rky 

 Ţeny Muţi  

Hlásateľ/ka 53,6 46,4 100 

Novinár/ka  41,8 58,2 100 

Celkovo  47,3 52,7 100 

Poznámka: správy spravodajstva uverejnené v období od 25. 11 do 10. 12. 2010 

Zdroj: IVPR, 2011 

Zo všetkých zistených osôb prinášajúcich správy bolo 56,3% vo vekovej kategórií  31 – 40 

rokov, 30,5%  v 41 – 50 rokov a 12,8%  bolo 19 – 30 ročných. Staršie osoby ako 50 rokov 
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prinášali správy iba minimálne. Mladších ţien 19 – 30 ročných bolo 15,7%, muţov v tej istej 

vekovej kategórií 10,1%.  Muţi dominovali zase v kategórií 31 – 40 rokov, kde tvorili aţ 61%.  

Veková skladba osôb prinášajúcich správy podľa pohlavia (v %, 2010)  

 Vek hlásateľa/ľky; novinára/rky 

 19 -30 31 – 40 41 - 50 51 - 60  

Ţeny 15,7 51,5 32,8 0 100 

Muţi  10,1 61 28,6 0,2 100 

Celkovo  12,8 56,3 30,5 0,4 100 

Poznámka: správy spravodajstva uverejnené v období od 25. 11 do 10. 12. 2010 

Zdroj: IVPR, 2011 

 

1.2.7. RODOVÁ A   PROFESIJNÁ  SKLADBA OSÔB VYSTUPUJÚCICH 

V SPRÁVACH 

 

Zatiaľ čo rodová skladba osôb prinášajúcich správy je pomerne vyrovnaná, pri rodovej skladbe 

osôb vystupujúcich a citovaných  je rodová skladba výrazne nevyváţená v neprospech ţien. 

Celkovo tvorili ţeny vystupujúce v správach iba  25, 3%, zvyšok muţi. Tento celkový pomer sa 

v porovnaní s rokom 2009  o niečo zhoršil, kedy bolo zistené 26,6% zastúpenie ţien v správach 

spravodajstva.  Podobný nepomer  bol zistení aj v iných krajinách a moţno ho povaţovať za 

výraznú štrukturálnu premennú indikujúcu a reflektujúcu rodový reţim, kde muţi  majú väčší 

priestor prezentácie, vizualizácie a moţnosti vyjadrovať sa k veciam verejným.  

 Alarmujúci je podiel ţien a muţov, ktoré/rí tvorili objekt správy  - 19,6% ku 80,2%.  Podiel bol 

pomerne vyrovnaní pri hovorcoch a hovorkyniach (49,5% ku 50,5%), svedkoch a svedkyniach 

(47,8% ku 52,2%) a osobách vyjadrujúcich  populárny názor (44,9% ku 55,1%). Výrazný 

nepomer sa však objavuje  pri expertkách a expertoch (22,7% ku 77,2%) a osobnej skúsenosti 

(/34,5% ku 65,5%). V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k zvýšeniu ţien hovorkýň aj 

expertiek (zo 17,8% na 22,7%). Pomer je však výrazne rodovo nevyváţený v neprospech ţien.  
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Rodová skladba osôb vystupujúcich v správach (v %, 2010)  

 

Poznámka: správy spravodajstva uverejnené v období od 25. 11 do 10. 12. 2010 

Zdroj: IVPR, 2011 

 

Zaujímalo  nás, aké  sú profesie či profesijné zamerania osôb vystupujúcich v správach a ich 

rodové zloţenie. Celkovo profesijné spektrum osôb v správach kopíruje  tematické spektrum 

prinášaných správ.  Najčastejšie v správach vystupovali politici a političky a ich hovorcovia/kyne  

a tvorili takmer 50% zo všetkých osôb vystupujúcich v správach. Druhou najpočetnejšou 

skupinou potom boli podnikatelia/ľky a finanční poradcovia/kyne tvoriaci 7,3%. Z profesií viac 

ako 5% zastúpenie v sledovanom období dostala ešte polícia, právnici/čky a vysokí štátni 

úradníci/čku. Ostatné profesie  boli prezentované iba minimálne, najmenej rodičia – iba 0,1% zo 

všetkých osôb vystupujúcich v správach.  

Profesijná skladba osôb vystupujúcich v správe (abs. p., %, 2010) 

Profesia, zamestnania, funkcia osoby vystupujúcej správe  Počet  Percentá  

Politik/čka, prezident/tka, minister/ka, hovorca/kyňa 

 

2 008 

 

49,5 

 

Podnikateľ/ka, manaţér/ka, finančný expert/tka 

 
295 7,3 

Polícia, hasič/ka 244 6 

Právnik/čka, sudca/kyňa, advokát/ka 237 5,8 

Vysoký úradník/čka, diplomat/ka 207 5,1 

Médiá, ţurnalisti/tky, filmári/rky, 182 4,5 

Funkcia osoby v správe 

 

pohlavie osoby v správe 

ţena muţ 

  

objekt - správa je o danej osobe 
19,6% 80,2% 

  

hovorca 
49,5% 50,5% 

  

expert, komentátor 
22,7% 77,2% 

  

osobná skúsenosť 
34,5% 65,5% 

  

svedok 
47,8% 52,2% 

  

populárny názor 
44,9% 55,1% 

Celkovo  25,3% 74,6% 
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Obchodník/čka, remeselník/čka 124 3,1 

Zdravotný personál, lekár/ka, sociálny/a pracovník/čka, psycholog/ička 120 3 

Dieťa do 18 rokov 97 2,4 

Celebrita, umelec/kyňa 94 2,3 

Kriminálnik/čka, podozrivý/á 91 2,2 

Profesie z médií/divadla, audiovízie 80 2 

NVO, aktivisti/tky, odbory 83 2 

Dôchodca/kyňa, invalid 49 1,2 

Poľnohospodárstvo 36 0,9 

Učiteľ/ka, lektor/ka, opatrovateľ/ka 27 0,7 

Športovec/kyňa, tréner/ka 26 0,6 

Cirkev, duchovní, mniška 17 0,4 

Sekretár/ka, časník/čka, predavač/ka 13 0,3 

Kráľovská rodina... 10 0,2 

Študent/ka, ţiaci/čky, 8 0,2 

Rodič, domáci pracovník/čka 5 0,1 

SPOLU 4 053 100 
Poznámka: správy spravodajstva uverejnené v období od 25. 11 do 10. 12. 2010 

Zdroj: IVPR, 2011 

Paradoxne, práve rodičia, ako najmenej zastúpená „profesijná skupina“ bola prezentovaná 

výlučne iba  ţenami. Rodovo vyváţené  profesiové zastúpenie, .tj. nie menej ako 40% jedného 

z pohlaví, dosiahli ešte dôchodcovia/kyne, študenti/tky, deti do 18 rokov, 

sekretári/rky/čašníci/predavačky a celebrity. V týchto profesiách (v správach profesijne zastúpené 

pod 2,5%) ţeny dosahujú  viac ako 40%. Ostatné profesie sú  zastúpené výrazne viac muţmi. 

Ešte aj také profesie, ktoré v realite majú uţ dlhodobo výrazne feminínne zastúpenie, napr. 

učiteľské a zdravotnícke profesie, sú prezentované viac muţmi (učiteľské profesie – 66,7% 

a zdravotnícke – 76,7%).  Rodové zloţenie výrazne indikuje, či dané  osoby prezentujúce dané 

profesie a zamestnania  sú vyberané a oslovované rodovo stereotypne a nevyváţene. 

Rodová skladba profesií osôb vystupujúcich v správach (v %, 2010) 

Profesia, zamestnanie, funkcia osoby vystupujúcej v správe 
Pohlavie osoby 

ţena muţ spolu 

rodič, domáci pracovník/čka 100,0% 0 100 

dôchodca/kyňa, invalid 51,0% 49,0% 100 

študent/ka, ţiaci/čky, 50,0% 50,0% 100 

dieťa do 18 rokov 47,4% 51,5% 100 

sekretár/ka, časník/čka, predavač/ka 46,2% 53,8% 100 

celebrita, umelec 41,5% 58,5% 100 

NVO, aktivisti/tky, odbory 39,8% 60,2% 100 

kráľovská rodina... 37,5% 62,5% 100 

polícia, hasič/ka 36,1% 63,9% 100 
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učiteľ/ka, lektor/ka, opatrovateľ/ka 33,3% 66,7% 100 

obchodník/čka, remeselník/čka 29,8% 70,2% 100 

vysoko postavený/á úradník/čka, diplomat/ka 29,0% 70,5% 100 

médiá, ţurnalisti/tky, filmári/rky, 23,6% 76,4% 100 

zdravotný personál, lekár/ka, sociálny/a pracovník/čka, psycholog/ička 23,3% 76,7% 100 

profesie z médií/divadla, audiovízie 22,5% 77,5% 100 

politik/čka, prezident/ka, minister/ka, hovorca/kyňa 18,7% 81,3% 100 

podnikateľ/ka, manaţér/ka, finančný/á expert/ka 16,3% 83,7% 100 

športovec/kyňa, tréner/ka 15,4% 84,6% 100 

právnici/čky, sudca/kyňa, advokáti/tky 13,1% 86,5% 100 

poľnohospodárstvo 8,3% 91,7% 100 

kriminálnik/čka, podozrivý/á 6,6% 93,4% 100 

cirkev, duchovní/é, mniška 5,9% 94,1% 100 

Spolu 22,5% 77,4% 100 

Poznámka: správy spravodajstva uverejnené v období od 25. 11 do 10. 12. 2010 

Zdroj: IVPR, 2011 

1.2.8. RODOVO DISKRIMINAČNÝ JAZYK V SPRÁVACH SPRAVODAJSTVA  

S výrazne rodovo nevyváţenou skladbou osôb vystupujúcich v správach úzko súvisí (príčinne 

aj ako dôsledok) rodovo diskriminačný jazyk pouţívaný v správach.  

Rodovo diskriminačný a sexistický jazyk sa vyznačuje, okrem iného, označovaním rodovo 

zmiešaných skupín a  profesií  tzv. nepríznakovým muţským rodom – generickým maskulínom. 

Výskumami feministickej lingvistiky sa však zistilo, ţe  nepríznakovosť je predsa len príznaková 

a pod označením skupín a profesií muţským rodom si ľudia predstavujú výrazne viac muţov, 

a nie muţov aj ţeny.
22

 Týmto, ale aj inými fenoménmi rodovo nekorektné jazyka sa ţeny 

zneviditeľňujú a udrţiava sa tak ich nerovné postavenie v spoločnosti. Vplýva to nielen na 

sebavnímanie ţien, ale aj na vnímanie ţien muţmi. Rodovo nevyváţaná  mediálna prezentácia, 

podporovaná  a reprodukovaná aj naduţívaním generického maskulína, výrazne prispieva 

k rigidným rodovým stereotypom.    

                                                 

22 Prehľad kognitívno-psychologických výskumov o efektoch generického maskulína prináša Irmen, Linner, 2010:3-11, Valdrová, 

J, 2006, 2001, 2010 
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V monitoringu spravodajstva sme sa zamerali iba na zisťovanie generického maskulína (GM)  

v označovaní skupín osôb, profesií, v titulkoch a popisoch osôb vystupujúcich  či opisovaných 

v správe.  

Celkovo bolo v hovorených či písaných textoch správ zaznamenaných  2 447 výskytov 

generického maskulína.  Vzhľadom na celkový  počet monitorovaných správ spravodajstva  na 

jednu správu pripadalo 1,6 výskytu GM.  V roku 2009 to bolo 1,7 výskytu GM na jednu 

monitorovanú správu.  

Počet výskytov generického maskulína podľa monitorovaného média ( 2010)  

 

Poznámka: správy spravodajstva uverejnené v období od 25. 11 do 10. 12. 2010 

Zdroj: IVPR, 2011 

Medzi monitorovanými média nebolo ţiadne, kde sa by sa GM nevyskytovalo. Najviac GM bolo 

zistených vo verejnoprávnej STV a v denníku sme. To počet GM na jednu monitorovanú správu 

v danom médiu tvorilo 1,96 a 1,9 GM. Najmenej výskytov GM na jednu správu mal SRo (0,87).  

Slovenský rozhlas má/mal vo svojom etickom kódexe zakomponovaný aj princíp dodrţiavania 

rodov citlivého jazyka.
23

 

V titulkoch a podtitulkoch správ bolo zaznamenaných ďalších viac ako 300 výskytov GM.  

Chápeme funkčnú ekonomickosť označovania rodovo  zmiešaných skupín jedným slovom, 

existujú však aj iné – rodovo neutrálnejšie označenia  neţ je generické maskulínum. Prinášame 

ukáţku GM zachyteného v titulkoch a podtitulkoch správ. 

                                                 

23 Štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov Slovenského rozhlasu (február 2008)  

 
Počet výskytov GM % zo všetkých výskytov GM 

Počet GM na 1 monitorovanú 

správu v danom médiu 

Nový Čas 203 8,9 1,12 

SME 370 16,2 1,90 

TV Markíza 350 15,3 1,38 

STV 428 18,7 1,96 

Rádio Expres 151 6,6 1,62 

SRO 162 7,1 0,87 

Topky 293 12,8 1,31 

Aktuality 326 14,3 1,93 

  100,0 1,6 
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Generické maskulína v titulkoch a podtitulkoch správ spravodajstva ( 2010) 

 

Poznámka: správy spravodajstva uverejnené v období od 25. 11 do 10. 12. 2010 

Zdroj: IVPR, 2011 

Sledovali sme aj  lexikálny ţenský rod (LR), t.j. keď sú ţeny vystupujúce či citované v správach 

označované ţenským rodom podstatných mien, čím nedochádza k zastieraniu ich pohlavia a tým 

aj ţien v spoločnosti.  V roku 2010 bolo zaznamenaných 650 LR. Vzhľadom na celkový počet 

monitorovaných  správ je to 0,42 LR na jednu správu. V roku 2009 to bolo 0,41 LG na jednu 

správu.  
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Počet výskytov  ţenských lexikálnych rodov podľa monitorovaného média ( 2010)  

Médium  Počet  LR Počet LR na jednu správu  v danom médiu 

Nový Čas 83 0,46 

SME 132 0,68 

TV Markíza 65 0,26 

STV 85 0,39 

Rádio Expres 39 0,42 

SRO 58 0,31 

Topky 103 0,46 

Aktuality 134 0,79 

Poznámka: správy spravodajstva uverejnené v období od 25. 11 do 10. 12. 2010 

Zdroj: IVPR, 2011 

Vzhľadom na monitorované médium  najväčší podiel LR na jednu správu pripadalo 

v spravodajstve  Aktualít  (0,79) a v denníku Sme (0,68).  Podiely však nedosahujú ani zďaleka 

úroveň výskytu GM na jednu správu.  

V titulkoch a podtitulkoch bolo zaznamenaných ďalších 277 LR. Najčastejšie vyskytujúcimi sa  

LR bola jednoznačne hovorkyňa (42 x) a premiérka (34x). Uvádzame ďalšie vybrané  označenia 

ţenským lexikálnym rodom:  

Lexikálny ţenský rod v titulkoch a podtitulkoch správ spravodajstva ( 2010)

 

Poznámka: správy spravodajstva uverejnené v období od 25. 11 do 10. 12. 2010 

Zdroj: IVPR, 2011 
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2. PRÍPADOVÝ MONITORING  

 

V prípadovom monitoringu prinášame  ukáţky mediálnych komunikátov s potenciálnym  

vplyvom na výskyt násilia na ţenách a deťoch a na výskyt násilia medzi ľuďmi ako takého.  

Zameriavame sa hlavne na mediálne násilie a jeho súčasť - sexualizáciu, výskumami 

potvrdeného faktora násilia páchaného na ţenách a dievčatách.  

V ostatných rokoch sa nahromadila výskumná evidencia o vplyve médií, reklamy 

a marketingovej komunikácie na výskyt rodovo podmieneného násilia – jeho páchania 

a viktimácie. Objavujú sa prehľadové štúdie kompletizujúce poznatky z viacerých vedných 

disciplín: kriminológie, sociológie, psychológie, psychiatrie, mediálnych štúdií a mnohých iných, 

ktoré  opakovane potvrdzujú vplyv neprimeraného zobrazovania násilia a sexualizácie 

mediálneho priestoru na deti – hlavne dievčatá, výskyt násilia a rodové nerovnosti. Evidencia vo 

viacerých štátoch viedla k sprísneniu regulácie a primeranejšiemu nastaveniu legislatívy v tejto 

oblasti. V nasledujúcej kapitole prinášame prehľad o evidencii,  zväčša zo zahraničia. Vzhľadom 

na globálne trendy v mediálnom priestore, dostupnosť akejkoľvek mediálnej či marketingovej 

produkcie najmä cez elektronické médiá, moţno opakovane potvrdzované výskumné poznatky  

povaţovať za univerzálne a platné aj pre slovenské socio-kultúrne prostredie.  

2.1. MEDIÁLNE NÁSILIE A NÁSILIE   PÁCHANÉ NA ŢENÁCH A NA DEŤOCH  

 Vplyv  médií na výskyt násilia na ţenách a na deťoch bol potvrdený v štúdii zadanej 

Európskou komisiou v roku 2010. V rámci štúdie realizovateľnosti štandardnej národnej 

legislatívy proti násiliu na ţenách, deťoch a osobách s neheterosexuálnou orientáciou bol 

vypracovaný pravdepodobnostný model relevantných faktorov, ktoré vedú k páchaniu násilia.
24

 

Pozornosť bola zameraná na identifikáciu iba tých faktorov, ktoré je moţné ovplyvniť verejno-

politickými opatreniami. Na základe kritického posúdenia a metaanalýzy tematicky relevantných 

                                                 

24 European Commission, 2010: Feasibility Study to Assess the Possibilities, Opportunities and Needs to Standardise National 

Legislation on violence against Women, Violence against Children and Sexual Orientation Violence. Všetky časti štúdie, ako aj 

interaktívny model je dostupný na: http://ec.europa.eu/justice/funding/daphne3/multi-

level_interactive_model/understanding_perpetration_start_uinix.html   

http://ec.europa.eu/justice/funding/daphne3/multi-level_interactive_model/understanding_perpetration_start_uinix.html
http://ec.europa.eu/justice/funding/daphne3/multi-level_interactive_model/understanding_perpetration_start_uinix.html
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výskumov v tejto oblasti
25

 bolo potvrdené, ţe mediálne násilie je jedným z významne 

pôsobiacich faktorov prispievajúcich k výskytu znásilnení/sexuálneho nátlaku a sexuálneho 

zneuţívania detí.
26

 Faktor mediálneho násilia obsahuje klaster viacerých premenných a vo 

všeobecnosti znamená: dostupnosť a sociálna akceptovateľnosť médií, ktoré prezentujú 

sexualizované násilie a/alebo  ţeny a deti zobrazujú ako dostupné a prístupné sexuálne 

objekty.  

Keďţe marketéri sa snaţia predať sex, vyuţívajú na to prezentácie muţského subjektu a ţenského 

objektu ako sexuálnej túţby. Keďţe iba subjekty majú schopnosť túţiť a konať s cieľom 

dosiahnutia tejto túţby, muţi budú zobrazovaní ako dobývajúci ţeny a ţeny konajúce pasívne 

s tým istým cieľom.
27

 

 

Zdroj: http://brejk.pluska.sk/brejk/clanky/na-dno-rozkose/sex-hrane.html  

Pritom muţi dobývajúci ţeny aj pasívne ţeny sú zobrazovaní ako „sexi“. Muţi  vodiaci ţeny na  

psom vodítku, či ţeny so stopami po bičovaní sú  prezentovaní a prezentované nie ako sexi, a nie 

ako strach naháňajúci či vzbudzujúcu hrôzu. Ţeny v týchto zobrazeniach často reagujú  na 

agresiu rezistenciou, ktorá dáva priechod na sexuálne vzrušenie, alebo  agresia ich má samé 

sexuálne vzrušovať.   

                                                 

25 Dokopy bolo  zahrnutých 20 relevantných publikácií z renomovaných vedeckých vydavateľstiev a 120  výskumných 

empirických štúdií  na stanovenie kvantitatívnej sily faktorov.  Metaanalýza sa vzťahovala primárne  výskumy, kde skúmanou  

populáciou boli páchatelia násilia  - na ţenách (partnerské násilie a nebezpečné sledovanie, znásilnenie,  sexuálny nátlak 

a zneuţívanie, sexuálne obťaţovanie, obchodovanie so ţenami, násilie na základe cti), na deťoch (zneuţívanie/zanedbávanie, 

sexuálne zneuţívanie,), na osobách neheterosexuálnej orientácie . 
26 Interaktívny faktorový model, alebo pravdepodobnostný model páchania násilia je dostupný na. 

http://ec.europa.eu/justice/funding/daphne3/multi-level_interactive_model/bin/html/factormodel/factormodel.html  
27 Wade, L., Sharp. G., 2011, Selling sex, in  Images that Injure: Pictorial Stereotypes in the Media, s. 4 

http://brejk.pluska.sk/brejk/clanky/na-dno-rozkose/sex-hrane.html
http://ec.europa.eu/justice/funding/daphne3/multi-level_interactive_model/bin/html/factormodel/factormodel.html
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http://brejk.pluska.sk/brejk/clanky/na-dno-rozkose/nehanebny-oktober.html 

Agresia týmto spôsobom potom aj funguje. Tvrdí sa tým, ţe to je to čo ţeny chcú. Muţská 

agresívna sexualita a súhlas ţien s muţskou agresiou sú takto normalizované. Mnoţstvo filmov, 

televíznych show a videohier obsahujú scény, ktoré klamlivo prezentujú normálnu, vzájomne 

dobrovoľnú a vzájomne uspokojujúcu sexuálnu interakciu  zaloţenú na muţskej  sexuálnej 

agresivite. Zobrazenia tohto druhu opakovane posilňujú presvedčenie, ţe sexualizované násilie 

páchané na ţenách je sexi a legitímne. Niekedy nie je moţné ani rozoznať, či ide o ďalší príklad 

pasívneho sexuálneho ţenského objektu alebo či ide o prezentáciu  sexuálneho násilia páchaného 

na ţenách. Hranice medzi zvádzaním a sexuálnym napadnutím sú odstránené a obidva spôsoby 

konania moţno voľne zamieňať. 

Násilie v médiá je navyše prezentované ako odmeňované a úspešné. Hoci je priamy dopad médií, 

a aktuálne najmä internetu a interaktívnych videohier na výskyt medziľudského násilia sporný, 

uznáva sa, ţe média majú významný vplyv na kultúru  permanentného prezentovania násilných 

aktov a ich prepojenie na sexualitu a obrazy rodov. Výskum potvrdil prepojenie sexualizovaného 

násilia v médiách na zvýšenie násilia voči ţenám, akceptáciu mýtov znásilnenia a protiţenské 

postoje. Spolu s ostatnými faktormi na makroúrovni, ako je   dehonestácia ţien, nízky status detí, 

beztrestnosť násilia a normatívna maskulinita, sa pôsobenie médií  ešte viac posilňuje a vytvára 

kriminogénne prostredie pre výskyt  rodového násilia.
28

  

 

                                                 

28 Vymedzenie jednotlivých faktorom vyuţívame pri komentovaný jednotlivých identifikovaných prípadov mediálnej a 

marketingovej produkcie. 

http://brejk.pluska.sk/brejk/clanky/na-dno-rozkose/nehanebny-oktober.html
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Schéma 1: Výskumom potvrdené makrospoločenské faktory pôsobiace na výskyt násilia na 

ţenách, deťoch a osobách s neheterosexuálnou orientáciou

 
Zdroj: European Commission, 2010 

Pre lepšie pochopenie modelu prinášame  podrobnejšiu deskripciu  dvoch ďalších relevantných 

faktorov:  

Devaluácia ţien  = materiálna a kultúrna subordinácia ţien, rodová mocenská nerovnosť 

a patriarchálne predstavy o feminite a sexualite, podporené normatívnymi presvedčeniami 

o náleţitej/vhodnej/primeranej sfére pre ţeny a pre muţov. K rodovo segregovaným sféram sa 

vzťahujú hodnoty a legitímna distribúcia moci medzi ţenami a muţmi v kaţdej tejto sfére. Tieto 

zahŕňajú aj sexuálne a rodinné vzťahy, ktoré idealizujú poslušnosť a plnenie ţelaní a potrieb 

muţov. Tým sa legitimizuje vnucovania vôle muţov voči ţenám.
29

Ďalším mechanizmom 

devaluácie  ţien je aj deklarovaná  úcta voči ţenám, prejavovaná zdvorilosťou a tzv. 

gavalierstvom, v skutočnosti však predstavujúca blahosklonný sexizmus. Zdôrazňovanie úcty 

ţenám  ako „nositeliek ţivota – matky“, ţeny inštrumentalizuje a redukuje ich na biologickú 

funkciu 

 

Zdroj: http://brejk.pluska.sk/brejk/clanky/top-ten/mesta-hriechu.html  

                                                 

29 Pozri Kelly 1988, Weissberg 1996, Harway & O’Neil 1999, Stark 2007, v European Commission, 2010, Review, s. 12 

http://brejk.pluska.sk/brejk/clanky/top-ten/mesta-hriechu.html
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Rodová segmentácia mediálneho trhu udrţujúca rodovú segregáciu 

 

Normatívna maskulinita =  slúţi ako kľúčové slovo na makroúrovni a prestavuje hierarchickú 

moc a uznanie normatívnej heterosexuálnej maskulinity, generujúcej tlak na konformitu 

k maskulínnym štandardom; obsahuje sociálne uznanie nárokov a práv muţov a zároveň aj 

definované normy, ktoré muţi musia spĺňať. Znaky takejto maskulinity sú opisované rôzne. Patrí 

sem napríklad aj koncept hrdinstva  vo význame „presahu vlastného strachu z bolestivej ujmy 

alebo zo smrti  do heroických činov, schopnosti čeliť, postaviť sa (niečomu/proti), prekonanie 

strachu alebo bolesti,  sexuálna konformita, t. z. heterosexualita a úspešný sexuálny výkon. Ako 

sociálna inštitúcia je maskulinita „prirodzene“ hierarchická, generujúca násilie za účelom 

udrţania si dominancie nad ţenami a násilie v transakcii medzi muţmi.
30

 V skutočnosti moţno 

povedať, ţe muţi sa správajú násilne voči ţenám primárne s cieľom regulácie sociálnych vzťahov 

medzi muţmi.
31

 Bádanie muţských štúdií  naznačuje, ţe rigidné rodové koncepty maskulinity, 

asociujúce maskulinitu s tvrdosťou a súťaţivosťou, a ţenskosť so starostlivosťou 

a zraniteľnosťou, fungujú ako rizikové faktory medziľudského násilia.   

 

                                                 

30 Viac pozri Connell 1995, Hearn 1998,  Kimmel 2008 
31 Hearn and Whitehead 2006 
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Šport  a jeho spôsob medializácie je príkladom zobrazovania normatívnej maskulinity 

 

Zdroj: topky.sk
32

 

 Výskumom britských väzňov (Whitehead, 2005)  boli identifikované kľúčové  znaky  

takejto maskulinity: sexuálna konformita - heterosexualita a úspešný sexuálny výkon (Beresfill 

2006). Moţno  tvrdiť, ţe prostredie, v ktorom sa chlapci a muţi učia, ţe po a) muţ musí prekovať 

svoj strach z bolesti alebo smrti heroickými činmi a po b) ľudia musia byť povinne 

heterosexuálni, môţe prispievať k výskytu rodovo-podmieneného násilia, vrátane partnerského 

násilia, sexuálneho násilia a násilia voči osobám neheterosexuálnej orientácii. Analýza údajov 

109 amerických miest  v priebehu času  (Bridges Whaley 2001)  podporila teóriu, ţe zvýšenie 

statusu ţien vo vzťahu k statusu muţov  v krátkodobom horizonte bude vnímané ako ohrozenie 

kolektívnych záujmov muţov a zvýši sa prevalencia „odvetného“ znásilnenia, zatiaľ čo 

dlhodobejší efekt rodovej rovnosti zníţi mieru znásilnení.  Komparatívna antropológia zase tvrdí, 

ţe v spoločnostiach kde muţi majú dovolené prejavovať strach, miera násilia je nízka, zatiaľ čo  

                                                 

32 Foto SITA, http://sportky.topky.sk/f/10993/tvrdy-suboj-dana-spellinga-a-kanadana-harringtona-pocas-ms-do-

20#Galeria#ixzz1jKlDdQUg;  

Foto SITA,http://sportky.topky.sk/f/10959/fanusikovia-hannoveru-pocas-zapasu-europskej-ligy#Galeria;  

Foto SITA: http://sportky.topky.sk/f/10941/cody-mcleod-z-colorada-avalanche-po-tvrdom-suboji-v-opatere-

leka#Galeria#ixzz1jKmjeBOo 

 

 

http://sportky.topky.sk/f/10993/tvrdy-suboj-dana-spellinga-a-kanadana-harringtona-pocas-ms-do-20#Galeria#ixzz1jKlDdQUg
http://sportky.topky.sk/f/10993/tvrdy-suboj-dana-spellinga-a-kanadana-harringtona-pocas-ms-do-20#Galeria#ixzz1jKlDdQUg
http://sportky.topky.sk/f/10959/fanusikovia-hannoveru-pocas-zapasu-europskej-ligy#Galeria
http://sportky.topky.sk/f/10941/cody-mcleod-z-colorada-avalanche-po-tvrdom-suboji-v-opatere-leka#Galeria#ixzz1jKmjeBOo
http://sportky.topky.sk/f/10941/cody-mcleod-z-colorada-avalanche-po-tvrdom-suboji-v-opatere-leka#Galeria#ixzz1jKmjeBOo
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vysoká úroveň  násilia je  charakteristická pre spoločnosti idealizujúce maskulínne predstierajú 

statočnosť/chvastanie (Hearn and Whitehead 2006)
33

 

Identifikovaný však bol v súvislosti s médiami aj ochranný faktor - moc zákazníkov 

a zákazníčok. Ten stavia na poznaní, ţe médiá budú sexistický marketing a obrazy násilia 

vyuţívať dovtedy, dokedy budú mať z toho zisk generovaný zákazníkmi a zákazníčkami. Účinné 

sa teda ukázalo organizované alebo individuálne odmietnutie médií propagujúcich rodové násilie.  

Odporúčanou intervenciou je nastavenie ľudskoprávnych štandardov a zriadenie inštitúcie 

s cieľom nastavenia hraníc pre médiá v zobrazovaní násilia, sexuálne nátlaku 

a degradujúceho zobrazovania ţien a detí, spolu so štátnym dohľadom nad médiami.  

Mediálne násilie je v socializačnej perspektíve chápané ako mocný spoločenský činiteľ na 

makroúrovni, jeho radiačné účinky však dosahujú aj mezo, mikro aj ontogenetickú (individuálnu 

vývinovú) úroveň.  Vypracované boli preto  „dráhové modely“, ktoré potvrdzujú, ţe k páchaniu 

násilia a jeho jednotlivých druhov je moţné sa dopracovať viacerými spôsobmi (schéma 2). 

Napríklad mediálne násilie pôsobení na  utvrdzovanie rodových stereotypov, ktoré cez 

dehonestáciu ţien a zdanlivé oprávnenie  prispieva k páchaniu partnerského zneuţívania.  Alebo 

mediálne násilie posilňuje rigidné násilné  maskulínne sebavnímanie a cez posilňovanie 

rovesníckymi skupinami prispieva k znásilňovaniu ţien. Médiá zohrávajú úlohu aj vo faktore 

„zneuţívania stimulov“ na ontogenetickej úrovni – najmä v podobe pravidelnej a excesívnej 

konzumácie pornografie, ktoré cez depersonalizovaný, predátorský sex vedie ku sexuálnemu 

zneuţívaniu detí. S ostatnými faktormi na ontogenetickej úrovni, ako je hostilná a defenzívna 

maskulinita, slabá kognícia či emocionálna deficiencia  a pod. je pôsobenie  mediálnych aktov 

násilia a sexualizácie ţien a dievčat  ďalším pôsobiacim a  interreagujúcim faktorom páchania 

násilia. 

 

 

 

                                                 

33 European Commission, 2010, Review, s. 12 - 13 
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Schéma 2: Dráhový model interferencie mediálneho násilia s faktormi vedúcimi 

k znásilneniu a partnerskému zneuţívaniu 

 

Zdroj: European Commission, 2010 

 

2.2. MEDIÁLNE NÁSILIE A AGRESÍVNE SPRÁVANIE  

 Psychologické štúdie potvrdili vplyv mediálneho násilia na agresívne správanie detí aj 

dospelých. Vyvinutý bol všeobecný model agresie GAM, ktorý vysvetľuje teoretické prepojenie 

vystavovaniu mediálneho násilia a agresívnym správaním a postojmi. Ide pritom 

o viacdimenzionálny proces, kde na strane vstupu pôsobia personologické (napr. agresívna 

osobnosť) a situačné (napr. hranie agresívnych videohier) premenné a na strane výstupu 

agresívne správanie. Model rozlišuje krátkodobé pôsobenie na deti – vznik agresívnych 

myšlienok,  citov aj správania a dlhodobé účinky – rozvoj a posilnenie poznatkových štruktúr 

spojených s agresiou (Anderson, Dill, 2000, Anderson, Bushman, 2002, v Mesárošová, 2010). 

Agresívne poznatkové štruktúry obsahujú „bdelosť voči nepriateľovi“, agresiu voči iným, 

očakávania, ţe iní sa budú správať agresívne, pozitívne postoje k pouţitiu násilia, presvedčenie 

o účinnosti a primeranosti násilného riešenia (tamtieţ). 
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Filmová priemysel a jeho príspevok k šíreniu mediálneho násilia a normatívnej maskulinity 

 

Zdroj: http://continental-film.sk/sk/index.php?option=content&task=view&id=847  

 Viacerými meraniami uţ bolo potvrdené, ţe mediáne násilie má viaceré negatívne 

emocionálne účinky. Takýmito  účinkami je zvýšenie hostility (podráţdenosti) 

a desenzitizácia, či preţívanie strachu a úzkosti. Desenzitizácia je  zníţenie emocionálnej 

responzivity na negatívne a averzívne stimuly po ich opakovanému pôsobeniu. Desenzitizácia má  

rôzne podoby, napr. redukuje emocionálne rozrušenie u divákov v role svedkov násilia, zmenšuje 

sympatie pre obete domáceho násilia, zväčšuje nerozhodnosť detí zavolať dospelého pri fyzickej 

roztrţke (Cantor,2000, v Mesárošová, 2010, s. 18). Navyše sa preukázalo, ţe násilie zvyšuje 

hostilné vnímanie divákov, pričom úroveň hostility  zostáva stabilná. Opakovaným vystavovaním 

mediálnemu násiliu sa tak vytvára trvalá  hostilná mentálna štruktúra. Nie je teda pravda, ţe 

konzumácia mediálneho násilia má  katarzný účinok a „ventiluje“ prirodzený sklon ľudí k násiliu 

(tamtieţ). „Chronické vystavovanie mediálnemu násiliu má pravdepodobne dlhodobé efekty na 

postoje divákov k násiliu a k obetiam násilia prostredníctvom procesu desenzitizácie, ale presný 

mechanizmus desenzitizácie nie je ešte plne zrozumiteľný. Jedným moţným mechanizmom je, ţe 

opakované vystavenie divákov násiliu v médiách odbrzďuje ich zábrany myslieť a konať násilne 

či preţívať deštruktívne city“ (Mesárošová, 2010). 

 

 

http://continental-film.sk/sk/index.php?option=content&task=view&id=847
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2.3. MEDIÁLNA A MARKETINGOVÁ SEXUALIZÁCIA   

 APA – renomovaná Americká psychologická asociácia prináša uţ niekoľko rokov 

jednoznačnú evidenciu o negatívnom vplyve sexualizácie dievčat prostredníctvom produkcie 

šírenej médiami všetkých druhov.
34

 Sexualizácia predstavuje protiklad sexuálneho zdravia. 

Sexuálne zdravie je významná súčasť fyzického a mentálneho zdravia (posilňuje intimitu, väzby 

a zdieľané potešenie, vrátane vzájomného rešpektu medzi dobrovoľne sa zúčastňujúcimi 

partnermi). Sexualizácia  je  potom definovaná nasledujúcimi znakmi: 

 hodnota osoby sa odvodzuje iba od jej alebo jeho sexuálnej príťaţlivosti alebo správania 

a vylučuje iné charakteristiky, 

 osoba sa pridrţiava štandardov fyzickej atraktivity (úzko definovanej) s cieľom „byť 

sexy“, 

 osoba je sexuálne objektifikovaná, t. j. vytváraná a zobrazovaná ako vec pre sexuálne 

vyuţitie inými, a nie ako osoba s vlastnou kapacitou pre nezávislé konanie a prijímanie 

rozhodnutí, a/alebo 

 sexualita je neprimerane a nevhodne naduţívaná či vnútená osobe (imposed upon 

person).
35

 

Na identifikáciu sexualizácie stačí spĺňať jeden zo znakov. Sexualizované či sexualizovaní môţu 

byť ţeny, dievčatá, chlapci či muţi. Nepatrí sem vlastná sexuálna motivácia osoby alebo veku 

(ne)primerané informovanie o sexualite. 
36

Sexualizácia dievčat sa skúmala na kontinuu od 

nazerania na dievčatá sexuálnym spôsobom aţ po sexuálne zneuţívanie a obchodovanie. Správa 

prináša evidenciu o sexualizácii dievčat v troch, vzájomne poprepájaných sférach:  

 sféra spoločnosti  - kultúrne normy, očakávania a hodnoty mediované cez najrôznejšie 

kanály,  vrátane médií; kultúra môţe byť  nasiaknutá sexualizáciou dievčat a ţien budiaca  

dojem,  ţe takáto sexualizácia je dobrá a normálna,  

 medziľudská sféra - dievčatá môţu byť vytvárané a povzbudzované do predstavovania 

sexuálnych objektov  rodinou, rovesníkmi a inými, 

                                                 

34 APA, 2010, s. 6 
35 tamtieţ 
36 Bádatelia a bádateľky v tomto kontexte vyzývajú k opatrnosti aby sme akékoľvek sexuálne prejavy detí nevnímali ako 

neţiadajúce (Papadopoulos, 2010, s. 23) 
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 seba-sexualizácia - dievčatá môţu  vnímať seba  a zaţívať seba ako sexuálne objekty.
37

Ak 

sa dievčatá naučia, ţe ich sexualizované správanie a sexualizovaný vzhľad je schvaľovaný 

a odmeňovaný spoločnosťou a inými referenčnými ľuďmi (napr. rovesníkmi), majú 

tendenciu internalizovať  štandardy sexualizácie, tzn.  sebasexualizujú sa. 

 

Prinášame  zhrňujúcu evidenciu o sexualizácii dievčat cez médiá uvádzané Americkou 

psychologickou asociáciou: 

Televízne programy pre deti, mládeţ  - analýza programov v hlavnom vysielacom čase 

populárnych medzi deťmi a adolescentmi ukázala, ţe 11,5% všetkých zaznamenaných 

verbálnych  sexuálnych prejavov  sa  vzťahovalo na sexuálnu objektifikáciu a  takmer všetky na 

ţeny
38

 . Analýza  večerných komédií ukázala, ţe 23%  sledovaných sexuálnych prejavov  bolo 

poškuľovanie, pískanie či zízanie, z toho 16,5% na časti tela  alebo nahotu. Z toho 85% 

vykonávali muţi voči ţenám
39

. Analýza 81 dielov  populárneho seriálu identifikovala, ţe v 84% 

z nich obsahovala aspoň jeden prejav  sexuálneho obťaţovania, v priemere 3,4 skutkov na jeden 

diel. Išlo hlavne o poniţujúce označovanie ţien (hlúpa ako sliepka, blondína, miláčik) a častí ich 

tiel (najmä prs – dudky, kozy,...)
40

  

Hudobné videá – obsahová analýza  zistila, ţe 44 – 81% hudobných videí obsahuje  sexuálne 

obrazy
41

 a väčšina z nich sexuálne objektivizuje ţenské telá. V hudobných videoklipoch sú ţeny 

oveľa častejšie ako muţi prezentované ako sexuálne provokatívne  a sporo oblečené.  Často sú 

prezentované  ako dekoratívne objekty, ktoré tancujú, pózujú a nehrajú na ţiaden hudobný 

nástroj
42

, alebo sa zdôrazňuje ich telesnosť, časti tela, pripravenosť k sexu. Analýza 40 v MTV 

videoklipov  (nie výlučne iba pop- či hip-pop) priniesla poznatok, ţe 44% zo všetkých 

kódovaných sexuálnych segmentov bolo identifikovaných ako sexuálna objektifikácia. 
43

.  

Texty piesní – obsahové analýzy  populárnych piesní u tínedţerov potvrdili vysoký výskyt 

sexuálnych naráţok a dehonestujúcich  a uráţlivých označení ţien a mladých ţien.  

                                                 

37 Viac pozri Fredrickson & Roberts, 1997; McKinley & Hyde, 1996 
38  Napr. L.M. Ward, 1995 
39  Napr. Lampman  et. al 2002 
40 Napr. Grauerholz and King (1997), Montemurro (2003) 
41 Napr. Gow, (1990); Greeson & Williams, (1986); Pardun & McKee, 1995; Sherman & Dominick, (1986) 
42 Napr. Arnett, ( 2002); Gow, 1996; L. M.Ward and Rivadeneyra (2002) 
43  Sommers-Flanagan et al. (1993) 



40 

 

Z analyzovaných 164  textov piesní (70% hip-hop a R&B), 15% obsahovalo sexuálne 

degradujúci text.
44

 

2.3.1. SEXUALIZÁCIA DIEVČAT  

Okrem vymenovaných nosičov sexualizácie  dievčat môţe byť sexualizácia dievčat šírená aj 

priamo cez produkty beţnej spotreby, napr. tvar  a vyobrazenia na dievčenskom oblečení (tangá 

pre malé dievčatá, sieťované pančušky, sexi obrázky  barbiniek  na tričkách dievčat, pozadia  

a obrázky do mobilov pre deti,....). Austrálska štúdia o sexualizácii dievčat dokonca hovorí 

o korporátnej pedofílií, ktorá  prestavuje metaforu pre predávanie tovaru deťom ešte predtým 

ako sú schopné reklamu pochopiť a teda ešte predtým ako sú schopné slobodne súhlasiť so 

spoločensky podporovanou spotrebou. Metafora vytvára  paralelu medzi skutočnou pedofíliou  - 

sexuálnym zneuţívaním detí pre potešenie dospelých a korporátnym vyuţívaním detí na finančné 

zisky dospelých, ktorí vlastnia a riadia korporácie.
45

 

Príklad na sexualizáciu dievčat  

 

Príkladom korporátnej pedofílie na Slovensku je predaj  bábik Barbie, propagovaného dokonca aj 

osobitným časopisom  vydavateľstva Egmont, dováţaného na Slovensko.  Časopis je určený pre 

                                                 

44 Martino et al., 2006, 
45Rush, E.,La Nauze, A., 2006: Corporate Paedophilia. Sexualisation of children in Australia, The Australia Institute,  

http://www.tai.org.au/documents/dp_fulltext/DP90.pdf 

http://www.tai.org.au/documents/dp_fulltext/DP90.pdf
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dievčatká od 4 rokov. Zbeţný pohľad na titulky čísel z roku 2010 napovedá, ţe takmer 

jednoznačným vzorom je  blond, mimoriadne štíhle dievča v šatách dospelej ţeny, častokárt 

zvýrazňujúca prsia a a  holé časti tela.  

Ilustračný obrázok  k rozprávke o Karličke a Rohanovi z webu Čítajme deťom. sk 

 

Zdroj:  http://citajmedetom.pravda.sk/o-karlicke-a-rohanovi-05j-/sk-ctvorba.asp?c=A100627_182649_sk-ctvorba_p05 , júl 2010 

Detská móda je často prezentovaná ako „dospelácka“, t. j.  zvýrazňovanie bokov, pŕs, pózy, 

dievčatá majú takmer vţdy dlhé vlasy – sexuálne rozlišovací prvok v západnej kultúre. Nosenie 

doplnkov- kabeliek, make-upu, chlapci v sakách evokujúcich široké ramená, a pod.  

 

Zdroj: http://www.bonprixshop.eu/sk/offer.htm?cat=3.84.285.2.22.1.&pr=42776  

http://citajmedetom.pravda.sk/o-karlicke-a-rohanovi-05j-/sk-ctvorba.asp?c=A100627_182649_sk-ctvorba_p05
http://www.bonprixshop.eu/sk/offer.htm?cat=3.84.285.2.22.1.&pr=42776
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Zdroj: http://www.neckermann.sk/  

„ Harich: uţ nevyzerá ako dieťa―  

 

Zdroj: Glanc.sk/Natália; http://www.pluska.sk/zena/moda/martin-harich-nevyzera-ako-dieta.html  

 

2.3.2. SEXUALIZÁCIA ADOLESCENTIEK  

 

 Adolescencia je obdobie prechodu z detstva do dospelosti. Vekové hranice pre toto 

obdobie nie sú presne definované, ale za dolnú hranicu povaţujeme vek pribliţne 12 rokov a 

hornú hranicu 20-22 rokov. V tomto období dosahuje mladý človek pohlavnú zrelosť a buduje si 

vlastnú identitu ako jedinec oddelený od rodiny. Zmapovali sme niekoľko „ukáţkových“ 

príkladov  sexualizácie a dokonca aj sebaobjektifikácie adolescentiek 

http://www.neckermann.sk/
http://www.pluska.sk/zena/moda/martin-harich-nevyzera-ako-dieta.html
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Časopis Kamarát – najpredávanejší mesačník/magazín pre tínedţerov  a tínedţerky (podľa 

Kancelárie ABC), vydavateľstvo Kampress, s.r.o. Patrí k nemu aj webová stránka 

www.kamarat.eu  s dennou návštevnosťou 1000 vstupov a takmer 20 000 registrovaných 

návštevníkov/čok.
46

. Náklad tohto mesačníka sa pohyboval v minulom rok od 53 000 do 65 300 

(priemer 55 000), predaj bol od 36 000 do 52 000 (priemer 42 111) remitenda priemer 25% 

Čítajú nás čitatelia cca od 11 rokov do 17, najviac 14 a 15 ročných. Dievčat je asi 70-80%, 

chlapcov 20-30%. Presné čísla nie sú dostupné, lebo agentúry robia prieskumy na vzorke od 14 

rokov vyššie.
47

 Nasledujúce príklady sú z webovej stránky časopisu, kde môţu tínedţeri 

a tínedţerky prispievať aj do spoločného fóra, bez zásahu administrátora.  

 

Divoška Kesha 

Speváčka objavila svojský spôsob ako sa zabaviť – vyzlieka sa a nahá sa váľa po veľkom plátne! 

Kesha zistila, že maľovanie je skvelý spôsob ako relaxovať a vyplniť tak voľný čas počas turné. 

Namiesto štetca na tvorbu svojich umeleckých diel však používa vlastné nahé telo.  

„Maľovanie je super spôsob ako zabiť nudu,“ prezradila nedávno. „Mám obrovské plátno, na ktoré 

vždy vylejem nejaké farby, vyzlečiem sa a váľam na ňom sudy. Je to naozaj veľmi 

oslobodzujúci pocit!“ 

Speváčka prezradila aj to, že sa jej nedávno snívalo ako sa bozkáva s Lady Gaga. 

„Snívalo sa mi, že sme obe škôlkarky a zobudila som sa v momente, keď sme sa začali bozkávať,“ 

povedala Kesha a dodala, že podobné divoké sny máva pomerne často, ale osobne by Lady Gaga o 

tomto zážitku určite nerozprávala. „To nie je najlepší spôsob, ako prelomiť lady!“ 

Zdroj: http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=585  

 

Má vlastný recept na baby! 

Tinchy Stryder prezradil, že najlepším spôsobom, ako si získať srdce dievčaťa, je zasypať ho darmi.  

Podľa slov rappera Strydera, rozmaznávanie vždy zaberie, lebo dámy milujú, keď ich muž 

obskakuje.   

„Ženy milujú pozornosť,“ povedal rapper. „Čím viac, tým lepšie. Robí im to radosť a muž sa tak cíti 

viac atraktívny. Každé dievča chce, aby sa s ním zaobchádzalo zvláštnym spôsobom. Potom cítia, že 

práce ony sú tie pravé. Tiež milujú prekvapenia. Raz som sa objavil u jednej slečny a daroval som 

jej kabelku, šaty a nejaké šperky. Bola úplne na mäkko!“ 

Tinchy rozhodne neskrýva svoj záujem o nežné pohlavie, no zodpovednosti z vážneho vzťahu sa 

určite neobáva. Skôr naopak, už teraz sa nevie dočkať, až stretne tú pravú, aby si ju mohol vziať za 

ženu.  

„Túžim mať manželku, deti a vlastný dom,“ prezradil. „Je to normálnou súčasťou života. Keď 

človek trošku zostarne, manželstvo sa stane niečím veľmi dôležitým. Hlavne pre dievčatá, ale mňa to 

vôbec nedesí. Určite sa jedného dňa ožením.“ 

                                                 

46 http://www.kamaratweb.sk/inzercia.pdf  
47 Na základe korešpondencie s manaţérom vydavateľstva Bohumilom Kráľom (z 29. 4. 2011) 

http://www.kamarat.eu/
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=585
http://www.kamaratweb.sk/inzercia.pdf
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Zdroj: http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=486  

  

 

Svet kozmetiky (World of beauty) 

Rozmaznávaj svoju tvár i telo, sleduj novinky v kozmetike a buď krásna 

Zdroj: http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=articles-categories&cat=2 

 

  

  

 

 

 

Ploché brucho za päť minút.  

 

Neveríš podobným trikom, ktoré ti sľubujú sexi brucho za minimálny čas? 

Zdroj: http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=285  

 

Reklamou, vizuálmi v printoch a prezentovanými populárnymi idolmi deti a mladí ľudia 

mechanizmom „napodobňovania“ ( mechanizmy identifikácie) adaptujú   - prispôsobujú svoj 

vzhľad a správanie  medializovaným sexualizovaným  vzorom. Obzvlášť znepokojivý  je potom 

vplyv na sebavedomie detí a budovanie nerealistických očakávaní o zovňajšku (body imidţ) 

posilňovaných reklamou 

http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-

article&id=290  

 

 
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-

article&id=55  

http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=486
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=articles-categories&cat=2
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=285
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=290
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=290
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=55
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=55
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http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-

article&id=129  

 

 
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-

article&id=268 

 
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-

article&id=373  
 

http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-

article&id=202  

 Sexualizácia dievčat spôsobuje zníţenie ich kognitívnych a fyzických schopností. Vo 

všeobecnosti pôsobí ako mechanizmus na udrţanie dievčat „tam kam patria“ - ako objekty  

sexuálnej atraktivity a krásy, významne ich limitujúce v ich slobode myslenia a pohybu vo svete. 

Psychologickým dôsledkom sebaobjektifikácie je primárne segmentácia vedomia. Chronický 

dôraz na fyzický vzhľad uberá kognitívnu kapacitu pre iné mentálne a fyzické aktivity. 

Implikácie sa vzťahujú napríklad na poznanie, ţe sexualizácia dievčat môţe mať vplyv na 

nestálosť ich matematických a prírodovedeckých vedomostí počas adolescencie 

Štúdie matematickej gramotnosti čisto dievčenských tried potvrdzujú zvýšenie matematických 

schopností dievčat.  Jedným z vysvetlení je, ţe bez prítomnosti chlapcov v triede sa môţu 

dievčatá  oprostiť od svojich tiel a myslieť efektívnejšie. 
48

 Alebo miera sebaobjektifikácie tiel 

a obavy o svoj vzhľad  10 – 17 ročných dievčat  spôsobujú  menšiu efektivitu hodu – nezapojenie 

                                                 

48 Fredrickson and Roberts (1997) 

http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=129
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=129
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=268
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=268
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=373
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=373
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=202
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=view-article&id=202
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celého tela.
49

  Na druhej strane bolo preukázané, ţe dievčatá  fyzický aktívne a sebavedomé sú  

schopnejšie sa brániť fyzickým útokom a zneuţívaniu.
50

 

Sexualizácia a najmä seba-objektifikácia vedie  k nespokojnosť s vlastným telom a úzkosti 

z vlastného vzhľadu . Objavujú sa pocity  hanby a dokonca aj hnusu  z toho, ţe dievčatá nie sú 

schopné  napĺňať kultúrne štandardy správania. Pocity úzkosti sa vyskytujú častejšie u dievčat, 

ktoré internalizovali neustály pohľad a hodnotenie ich vzhľadu (obliekania) zvonku, alebo boli 

vystavené mediálnym zobrazeniam ideálnych ţenských tiel alebo sexualizovaným textom či 

sloganom beţne uverejňovaných v časopisoch pre ţeny. 
51

 Nespokojnosť s vlastným telom môţe 

viesť  mladé tínedţerky k plastickým operáciám (počet  prsných implantátov  18 ročných 

a mladších dievčat v roku 2003 v USA bol 11 326). 
52

 Nespokojnosť s vlastným zovňajškom 

vedie mladé dievčatá k nákupu kozmetických produktov a sluţieb. Otázka preto znie, v koho 

záujme a kto najviac ekonomicky ťaţí zo sexualizácie a sebaobjektifikácie dievčat  v médiách 

a reklame. 

Výskumami je opakovane potvrdzovaná súvislosť sexualizácie dievčat s poruchami  

mentálneho zdravia, najčastejšie  s poruchami príjmu potravy
53

, nízkym sebahodnotením, 

depresiami alebo depresívnom náladou. Napríklad skupina neplnoletých dievčat  vystavených 

štyridsiatim plnoformátovým reklamným fotografiám ideálnych modeliek  v časopisoch 

Cosmopolitan, Glamour a Vogue prejavovala viac symptómov porúch prijímania potravy, stavov 

negatívnej nálady a nízkeho sebahodnotenia v porovnaní s kontrolnou skupinou dievčat 

vystavených reklame bez  ţenskej idealizovanej postavy.
54

 

Sledovali sme počet vyšetrených dievčat a ţien, ako aj incidenciu ( t.j. diagnóza zistená prvýkrát 

v ţivote) s touto diagnózou na Slovensku v roku 2009.  

                                                 

49 Fredrickson and Harrison (2005) 
50 Dowling (2000) 
51 Napríklad Fredrickson et al., 1998; McKinley, 1998, 1999;Tiggemann & Slater, 2001, Lewis, 2000. 
52 Olding & Zuckerman, 2004 
53 Poruchy príjmu potravy eviduje WHO v MKCH ako „poruchy správania spojené s fyziologickými poruchami a  

somatickými faktormi“ (označenie diagnózy F50 – F59) a  zaraďujeme sem: mentálnu anorexiu (anorexia nervosa, F50.0); 

atypická mentálna anorexia (atypická anorexia nervosa, F50.1); mentálna bulímia (bulimia nervosa, F50.2); atypická mentálna 

bulímia (atypická bulimia nervosa, F50.4); prejedanie zdruţené s inými psychickými poruchami (F50.5); dávenie spojené s inými 

psychickými poruchami (F50.6); iné poruchy príjmmu potravy (F50.8); nešpecifikované poruchy (F59). 
54 Hawkins, Richards, Granley, and Stein (2004); viac pozri Abramson & Valene, 1991; Harrison, 2000; Hofschire & Greenberg, 

2001; Stice, Schupak-Neuberg, Shaw, & Stein, 1994;Thomsen,Weber, & Brown, 2002, Grabe,Ward, & Hyde, 2008 



47 

 

      

 

Aj zdravotnícke štúdie potvrdzujú, ţe štíhlosť sa očakáva a pozitívne hodnotí najmä u dievčat 

a ţien, pričom sa zvyšuje pocit stigmatizácie v dôsledku zvýšenej telesnej hmotnosti. Pubertálny 

vývin často súvisí s horším sebahodnotením postavy u dievčat, pričom chlapci častejšie hodnotia 

svoju postavu pozitívne, čo sa prisudzuje rodovým sociokulturálnym očakávaniam. To 

potvrdzuje aj ostatný výskum  Sociálnych determinantnov zdravia  ţiakov 2009/2010 na 

Slovensku, v ktorom aţ 29% 13-15 –ročných dievčat priznalo, ţe vníma svoju postavu ako 

„tučnú“. Pritom chlapcov takto vnímajúcich postavu je signifikantne menej, hoci vo výskyte 

nadhmotnosti a obezity v tomto veku prevyšovali dievčatá aţ dvojnásobne ( 15-roční  chlapci 

14%, 15-ročné dievčatá 7%). Aţ 22% dievčat v tomto veku  sa snaţí o redukciu svojej váhy, 10% 

chlapcov.
55

 Vysoká úroveň nespokojnosti s postavou často predchádza depresívnym náladám, 

psychosomatickým poruchám a škodlivým a nevhodným stravovacím návykom. 

Na fyzické zdravie môţe mať sexualizácia sekundárny vplyv prostredníctvom zistenej asociácie  

sebaobjektifikácie a získanému presvedčeniu, ţe fajčenie pomáha  dosahovať a udrţiavať nízku 

váhu – nevyhnutnú pre vyţadovaný fyzický vzhľad. Dievčatá, ktoré stavali sexuálnu atraktivitu 

nad zdravie a kompetencie,  boli častejšie aj fajčiarkami.
56

 V tejto súvislosti treba vidieť aj 

                                                 

55 HBCS- Slovensko 2009/2010, s. 28 - 29 
56 Camp, Klesges, & Relyea, 1993); Harrell, 2002). 
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výskumné zistenia o narastajúcom počte fajčiarok na Slovensku. Výskumy, ktoré by merali vplyv 

začatia fajčenia v školskom veku u dievčat z dôvodu získania štíhlej postavy neboli na 

Slovensku, podľa našich zistení, realizované.  

Sexualizácia dievčat je prekáţkou vytvárania ich zdravej sexuality.  Adolescentné dievčatá  so 

zvýšenou objektifikáciou vlastných tiel majú tendenciu menej pouţívať kondómy a sú menej 

sexuálne asertívne, viac akceptujú  sexuálne a rodovo rigidné ideológie. Sexuálna objektifikácia 

ovplyvňuje aj ich vnímanie reprodukčných funkcií vlastného tela (negatívne postoje voči kojeniu 

a iným fyziologickým funkciám vlastného tela, ako je menštruácia či potenie), spôsobuje 

nerealistické očakávania budúceho sexuálneho správania, aj niţší záujem o trvalé partnerské 

vzťahy.
57

   

Vplyv na postoje a presvedčenia - základnou hrozbou vystavovania dievčat sexualizácii 

a objektifikácii je, ţe sa tak vytvára základ pre konceptualizáciu ich pokrivenej a neautentickej 

feminity a sexuality, poplatným rigidným rodovým postojom a presvedčeniam, rodovo 

stereotypným predstavám o ţenách.  Experimentálny mi a inými štúdiami bolo potvrdené, ţe 

vystavovanie sexualizovaným mediálnym a marketingovým zobrazeniam, vedie k presvedčeniu 

dievčat, ţe ţeny sú  sexuálnymi objektmi, muţi a ţeny sú protikladmi, randenie je iba hra, 

akceptácii dvojitého rodového štandardu, ţeny sú menej ako ľudia, k zdôrazňovaniu 

a primárnosti atraktívnosť a krásy u ţeny v porovnaní s jej schopnosťami a kompetenciami, 

presvedčenie, ţe krása a vzhľad sú determinantmi popularity.
58

  Dievčatá sa sexualizáciou 

a objektifikáciou  ţien v médiách učia, ţe ako ţeny môţu ponúknuť len tvár a telo a ţe všetko 

svoje snaţenie majú zamerať na fyzický vzhľad. 

Vo výskume mediálnej gramotnosti z roku 2004 bolo zistené, na takmer 47% ţiakov II. stupňa 

ZŠ vyuţíva internet  na chatovanie, diskusné fóra a pod. 
59

  O vplyve zúţenej mediálnej 

sexualizácie dievčat na ich  postoje, presvedčenia, prípadne fantázie  moţno získať informácie 

práve z predmetných diskusných fór
60

:  

                                                 

57 Impett, Schooler, and Tolman (2006); L. M.Ward, Merriwether, and Caruthers (2006b); L. M.Ward and Averitt (2005); Roberts 

and Gettman (2004) 
58 L. M.Ward, 2002; L. M.Ward & Rivadeneyra, 1999; Zurbriggen & Morgan, 2006) 
59 Vrabec, N., 2007,. S. 22 
60 Príspevky prinášame v pôvodnej forme, tak ako boli zobrazené na web stránke časopisy kamarát.eu aj s internetovými 

prepojeniami s moţnosťou overenia  
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RUBRIKA TRAPASY:  http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=boards-show&id=9&list=39  

Bibka, 11 rokov, Veľký Krtíš: http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=boardshow&id=9&list=12  

Raz sme sa s mojim spolužiakom u mňa učili, akosi sme prestali s učením a len tak kecali. Spýtala som sa či má v moble porno. 

Nechcel povedať a tak som mu chcela vziať mobil. Vzal ho do ruky a natiahol sa dozadu aby som nedtiahla. Skočila som naňho a 

naťahovali sme sa o ten mobil. Ani som si neuvedomila no mala som pri tom stehno pritlačené na jeho rozkrok a prsia na jeho 

hrudi. Mykla som sebou aby som dosiahla na mobil a v tedy zastonal. Spýtala som sa čo sa stalo ale nič nepovedal, len sa pozrel 

na svoj rozkrok. Uvedomila som si čo sa mu stalo. A tak som rýchlo utekala domov . (Bibka,Zuzka) 

 

Dominika 16 rokov, Revúca: http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=boardshow&id=9&list=1  

Raz sme išli s triedou do divadla a ja som sa samozrejme musela poriadne vyparádiť a namalovat.Vzala som si tie najlepšie 

oblečenie čo som v skrini mala lenže som nejako zabudla na čas a pretože bolo už skoro pol osmej a ja som vôbec nestíhala 

zabudla som si vziať pod sukňu nohavičky a namaľovať sa. Všetko bolo v pohode ale len do tej doby ako sme sa vracali z divadla 

späť do školy. Jeden spolužiak mi stúpil na topánku, síce sa ospravedlnil, ale to bolo úplne jedno, pretože celý opätok sa mi zlomil 

a ja som sa na chodníku natiahla ak dlhá tak široká. A ako som spadla, tak sa mi vyhrnula sukňa a všetci moji spolužiaci tak 

videli môj holí zadok a hneď si ma začali fotiť. Druhý deň sa moja nahá fotka objavila v školských novinách.Proste trapas Ako 

hrom!! 

Lenka 15 rokov, Banská bystrica 

volam sa lenka. chodim na zakladku a prave som sedela sama a ked sa do nasej dediny pristahoval chalan no bol taky stary ako 

ja volal sa TOMAS...sadol si ku mne....v prvy moment som vedela ze je to moj idol....a ked sme sa skamaratili...povedala som 

mu ze sa mi paci..ked chcel neco povedat strcila som mu jazyk do ust..=P...potom po mesiaci som ho zavolala k nam ze je to 

moja zivotna laska....a vtedy som bola sam A Doma....prisiel a hned sme sli navec....dali sme si dole tricka....a potom aj 

nohavice.... A hned nato si vsimol ze mam nieco na nohavickach...ked sa mi snazil dat dole...a zistil ze mam menzes...a v tom 

prisli moji rodicia....a ked nas tam uvideli holich....ta som mala zaracha...potom hned nato som zistila ze sa odstahoval....a 

potom som zistila ze je rom...to bol koniec..mojej lasky.... 

Veronika, 15 rokov, Sobrance: http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=boardshow&id=9&list=7  

V škole sme mali prestavku. Moji spolužiaci mi začali rozopinať podpiru..Nakoniec mi ju rozopli a začali ťahať...ja som sa 

vrhla o zem a hneď som začala sa obliekať ony boli 3 ja som sa na nich nezmohla začali ma doslova vyzliekať až kým neprišiel 

riaditeľ školy a ja na zemi polonaha :-) bolo to hrozne ..:) 

Tamara 14 rokov, Prešov, http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=boards-how&id=9&list=44  

Tenhle trapas se nestal mě ale mojí kámošce.Ona mi ho říkala.Rozpávam za nu.Jej kamarád Tom jej jednou na icq napsal jestli m 

nechce udělat ve sklepě stryptýz.Ona napsala že jo.Když přišla do sklepa tak tam byl Tom a celá jeho banda kámošů s 

garetama.Tak sa začala svlíkat.Když byla nahá,začala se z toho kouře z cigaret dusit a tak rychlo vyběhla ven abych se 

nadechla.Potom se si všimla že na nu kolemjdoucí zíraj.Z prvu nevěděla proč ale pak jej to doško!Bola nahá!Rychle běžela zpátky 

do sklepa pro oblečení. Oblíkla sem se a pápila domů.Tomáš(jej tajná láska)SI JU DAL NA icq jako Striptérka. 

Kikina 13 rokov. Lipany, http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=user-profile&id=22302  

http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=boards-show&id=9&list=39
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=boardshow&id=9&list=12
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=boardshow&id=9&list=1
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=boardshow&id=9&list=7
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=boards-how&id=9&list=44
http://www.kamarat.eu/k/index.php?show=user-profile&id=22302
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Raz sme s kamarátmi ostali po škole a hrali sme Fľašu na vyzliekanie . Tak sme si na seba povešali vrecúška , tašky atd. Po 

pár minútach sme boli všetci takmer nahý , a moja spolužiačka stala za krídlom tabuli bes trička a v tom vošla do triedi pani 

učiteľka a začala sa z nás smiať a behala po našu triednu učiteľku, a tá vošla do triedy s Kamerou a začala si nás natáčať a na 

druhý den sme to našli na Facebooku . 

 

Výskum mediálnej gramotnosti mládeţe z roku 2007 priniesol zistenie, ţe aţ ½ opýtaných 12 

– 15 ročných ţiakov (7.- 9. ročník ZŠ) a 70% opýtaných stredoškolákov rodičia nijako neregulujú 

pouţívanie akéhokoľvek média čo do obsahu či rozsahu vyuţívania
61

 Celkovo Slovensko 

dosahuje 36% úroveň v miere regulácie pouţívania  internetu a televízie  mládeţou ich rodičmi. 

Pre porovnanie – vo Fínsku či Švédsku  je to 61%.
62

 

Ako sú  starší ţiaci schopný obsahovo kriticky posúdiť  mediálny obsah? O pravdivosti 

informácií získaných z televízie, časopisov a iných médií  nepochybuje takmer 80% ţiakov, 

aj keď väčšina ţiakov a stredoškolákov  správne identifikuje, ţe spracovanie informácií býva 

subjektívne, je ovplyvnené mnohými okolnosťami a nie kaţdý sa s ním musí stotoţniť.
63

 

„Jedným z cieľov výskumu bolo tieţ objasniť do akej miery sú mladí ľudia schopní rozlíšiť 

mediálne obsahy informačne takmer bezcenné, od informácií, ktoré majú pre ich ţivot praktický 

význam. V tejto súvislosti sa vybrali dva druhy správ – prvá z nich mala vyslovene bulvárny 

charakter. Druhou je „seriózna“, informačne veľmi nasýtená správa, ktorá sa navyše priamo týka 

ţivota mladých ľudí.“ Takmer 78 % ţiakov ZŠ  zaujala bulvárna správa a viac ako polovica 

z nich sa domnieva, ţe tento druh informácií má pre mládeţ väčšiu informačnú hodnotu.“ 

Nádejne však pôsobí zistení, ţe aţ 90% ţiakov správne odhadla dôvod existencie a distribúcie 

informácií bulvárneho charakteru, t.j. pretoţe takéto informácie sú zaujímavé pre mnohých ľudí 

                                                 

61 Vrabec , N., 2007: Mládeţ a médiá, mediálna gramotnosť mladých ľudí na Slovensku,  Bratislava IUVENTA, 
62 Eurobarometer – Illegal and Harmful Content on the Internet, 2004 

 
63 Vrabec, N., 2007., s. 27 - 30 
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a médiám zvyšujú náklad, alebo sledovanosť. Pribliţne 40% však nedokázalo odlíšiť zreteľne 

prezentovaný názor od názorovo nezaťaţenej informácie. 

„Zaujímavé zistenia prinieslo i monitorovanie poznatkov a zručností mladých ľudí v súvislosti 

s reklamou. Išlo o overenie schopnosti odhaliť v reklame manipulatívne prvky, stratégie a 

techniky na získanie divákovej pozornosti. Primárny komunikačný zámer autorov fiktívnej 

reklamy správne odhadlo 82 % ţiakov ZŠ a 88 % stredoškolákov. Aký je skutočný účel takejto 

reklamy a kto má z jej výroby a odvysielania prospech však správne odhadla len polovica ţiakov 

ZŠ a 75 % študentov SŠ. Ešte horšie výsledky prinieslo odhaľovanie zavádzajúcich tvrdení 

v reklamných textoch, kde nesprávne odpovedalo viac ako 60 % respondentov z tejto kategórie. 

Získané výsledky týkajúce sa reklamných informácií naznačujú, ţe veľká časť oslovených 

mladých ľudí relatívne správne chápe skutočný účel reklamného vysielania (ekonomický aspekt). 

Zároveň však má problém identifikovať sa s tým, ţe reklama nie je verným obrazom 

skutočnosti, ale vţdy iluzórnym zobrazením reality, v rámci ktorého sa pouţíva mnoţstvo 

stratégií a techník na ovplyvnenie a získanie pozornosti diváka.“
64

  

 Sexualizácia dievčat v médiách (ale aj vo verejnom priestore všeobecne) môţe mať 

negatívne dopady na chlapcov a muţov v podobe ich ťaţkostí pri preţívaní plnej intimity a 

nájsť si „primeranú“  partnerku. Viaceré štúdie potvrdzujú, ţe muţi vystavení pornografii 

objektivizujúcej ţeny, hodnotia svoje partnerky ako menej atraktívne a vyjadrujú väčšiu túţbu po 

sexe bez citovej/vzťahovej účasti.
65

 Takýto muţi navyše aj vo svojom jazyku označujú ţeny  

termínmi vzťahujúcimi sa na konštruovanie rigidnej feminity. Objektifikácia dievčat a ţien, ako 

aj sex, sú integrálnou súčasťou maskulínnych presvedčení, ktoré však ohrozujú schopnosť 

muţov vytvárať a udrţiavať intímny vzťah so  ţenami. Nespokojnosť  neplnoletých chlapcov 

s ich  ľúbostnými vzťahmi s dievčatami  koreluje s  maskulínnymi  presvedčeniami o dominancii, 

kontrole, moci nad ţenami, túţbe po striedaní sexuálnych partneriek. Objektifikácia ţien 

vylučuje empatiu. Pritom empatia je dôleţitým prediktorom spokojnosti a stability 

v partnerskom ţivote. Ak sa chlapci naučia vnímať dievčatá a ţeny len ako sexuálne objekty, 

majú potom problém vytvárať s nimi vzťahy a kooperáciu na intelektuálnej úrovni, v športe,  pri 

                                                 

64 Vrabec, N., 2007., s. 30 
65 Weaver, Masland, & Zillmann, 1984); (Schooler & Ward, 2006). 
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hrách a umení, v práci  či  výlučne priateľské vzťahy.
66

 Vystavovanie sexistickým reklamám  

v časopisoch, zobrazujúcich ţeny ako sexuálne objekty vedie  u maloletých chlapcov k vysokej 

akceptácii  stereotypných sexuálnych rol  a mýtoch o znásilnení (Americká psychologická 

spoločnosť, 2010,s. 31). 

Dôsledky sexualizácie ţien a dievčat  sa prejavujú v názoroch a správaní mladých ľudí (chlapcov 

aj dievčat) aj voči učiteľkám. Výskum rodový stereotypov  v školskom prostredí z roku 2008 

zistil, ţe učiteľky sú sexuálnymi objektmi svojich dospievajúcich ţiakov: sexizmy ţiakov 

(chlapcov) adresovane mladým učiteľkám - sexuálne naráţky a poznámky aţ po fyzický kontakt. 

Učiteľky sú vnímané ako objekty. Tie, ktorých sa to dotklo, často ani nevedia ako na to reagovať: 

„..alebo že príde jeden chalan, mi prinesie triednu knihu a chytí ma za... ako za kolená ako mi ju 

dáva, to, a povie, že aká ste dneska pekná, no to je príšerné, ja neviem čo mam na to povedať.”
67

 

2.3.3. SEXUALIZÁCIA ŢIEN  

 

 Sexualizácia a objektifikácia, hlavne seba-objektifikácia majú tie isté dopady na dospelé 

ţeny ako na dievčatá. Bolo potvrdené, ţe dôsledky sexualizácie dievčat majú dopad aj na 

sexuálne zdravie dospelých ţien. Sexualizácia a objektifikácia ţien  spôsobuje negatívne pocity 

vzťahujúce sa k telesnosti adolescentných ţien, čo automaticky  môţe viesť k sexuálnym 

problémom v dospelosti ( k limitácii sexuálnej spokojnosti,  zvýšenej citlivosť na hodnotenie 

partnera v porovnaní s vlastnou túţbou, sexuálnou bezpečnosťou a pôţitkom).
68

  

 Zároveň  platí, ţe ak ţena bola socializovaná, aby jej vedomie bolo oddelené od vlastných 

vnútorných pocitov a skúseností so vznikom sexuálneho vzrušenia a pôţitku, môţe mať 

problémy s presadzovaním  vlastnej túţby alebo sa necíti oprávnená na vlastné uspokojenie 

v sexuálnych situáciách. Vlastnú  a autentickú sexualitu tam môţe ţena nechať úplne nerozvinutú 

a zaloţenú iba na partnerovej vôli a záujmoch. Navyše diskonfort v adolescencii môţe viesť 

k zvýšenému rizikovému sexuálnemu správaniu a nedoţadovania sa pouţívania kondómu zo 

                                                 

66 Connell, 1987; Kimmel, 1996; Tolman, 2002; G. Brooks, 1995; Kindlon & Thompson, 1999; Pollack, 1998). Burn and Ward 

(2005). 
67 Sedlák Vendelová, N., 2008 
68 Brotto, Heiman, & Tolman, 2009; Graham, Saunders, Milhausen, & McBride, 2004;Tolman, Spencer, Rosen-Reynoso, & 

Porche, 2003;Wiederman,2000 
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strany partnera v dospelosti. Limituje obhajovanie a dokonca aj uznanie vlastných  sexuálnych  

pocitov alebo túţby. 
69

  

Príklad sexuálnej sebaobjektifikácie ţien v časopisoch pre muţov  

 

Zdroj: http://brejk.pluska.sk/components/gallery/show_gallery_image.jsp?src=/images/gallery/brejk/titulky/brejk-2011-05.jpg  

 K týmto  dôsledkom sa pripájajú ešte ďalšie – na pracovisku. Sexualizácia a seba-

sexualizácia  ţien má  negatívny vplyv na ţeny hľadajúce profesionálnu pozíciu. To treba  však 

zdôrazniť rozdiel medzi atraktívnosťou a zvodnosťou (sexiness).  Atraktívnosť prispieva 

k úspešnej pracovnej kariére u ţien aj u muţov. Zvodnosť – mediálne propagovaná atraktivita, 

má však negatívny dopad.  Zvodne oblečená ţena uchádzajúca sa o post manaţérky bolo vnímaná 

ako menej kompetentná, ako tá, ktorá bola oblečená konzervatívne; v prípade uchádzania sa 

o pozíciu recepčnej „zvodnosť“ nebola prekáţkou.
70

  

 

Zdroj: titulné strana časopisu Eva 7/2010, 5/2010 

                                                 

69 Ackard, Kearney-Cooke, & Peterson, 2000; Faith & Schare, 1993;Trapnell, Meston, & Gorzalka, 1997;Wiederman, 2000) 
70 Hosoda, Stone-Romero, & Coats 2003), Glick, Larsen, Johnson, and Branstiter (2005) 

http://brejk.pluska.sk/components/gallery/show_gallery_image.jsp?src=/images/gallery/brejk/titulky/brejk-2011-05.jpg
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Kultúrne presadzovaná sexualizácia mladých ţien a ideál 17 ročnej, výrazne chudej, bielej 

modelky (medzinárodne šírený ideál krásy) spôsobuje zneviditeľňovanie starších ţien. Niektoré  

dospelé ţeny riešia silný a permanentný tlak na udrţanie si mladosti vyuţívaním plastickej 

chirurgie a produktov na zastavenie (či spomalenie ) starnutia. Ideál 17 ročnej ţeny sa však nedá 

dodrţať a preto staršie ţeny často trpia zníţením sebavedomím, úzkosťami, zníţením ţivotnej 

pohody či obavami z telesnosti. To  môţe  mať dopad na úspešnosť ţien na trhu práce. Snaha  

starších ţien  napĺňať ideál mladej ţeny môţe zniţovať kapacitu na udrţanie a získanie 

kompetencii, pritom ich  „mladý výzor“, zase môţe spochybňovať ich kompetencie a schopnosti. 

Tento dvojitý efekt  bol označený ako sexistický ageizmus.
71

  

Ţeny sú navyše často zobrazované a v realite vyuţívané  ako dekoračné predmety – doplnky 

športových podujatí, autosolónov a eventov v mnohých iných oblastiach.  Takáto prezentácia 

ţien v médiách aj za prítomnosti  tých najvyšších štátnych predstaviteľov  v podstate legitimizuje 

takéto vyuţívanie a „ţiaduce“  správanie a výzor ţien. Média  bez akéhokoľvek odsudzujúceho  

komentára len potvrdzujú   komodifikáciu ţien ako „profesionálnych sexualizovaných  krásavíc“ 

Ţeny ako neodmysliteľný doplnok  autosalónov 

 

Zdroj: http://hnonline.sk/c1-52842380-volkswagen-ukazal-svetu-nasu-pychu  

 

 

 

 

 

                                                 

71 C. Duncan and Loretto (2004) 

http://hnonline.sk/c1-52842380-volkswagen-ukazal-svetu-nasu-pychu
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Stervardky v nových IC vlakoch 

 

Zdroj: http://www.etrend.sk/galeria/stevardky-v-ic-vlakoch-2.html 

Kalendár lawcosovej leteckej spoločnoti Ryanair 

 

„Zobrazené ženy v kalendári sú naozajstnými letuškami spoločnosti. Podľa 

O’Learyho všetci, čo poznajú spoločnosť Ryanair, vedia, že nikdy neplatili modelky, 

ale do svojho kalendára vždy použili svoje zamestnankyne.“ 
72

 

 

Ţeny ako ozdoba brejkov hokejových zápasov 

 

Zdroj: http://i.sme.sk/cdata/1/58/5877451/rusko2-820  

                                                 

72 http://medialne.etrend.sk/marketing-spravy/ryanair-vyzliekol-letusky-do-kalendara-pre-rok-2011.html  

http://www.etrend.sk/galeria/stevardky-v-ic-vlakoch-2.html
http://i.sme.sk/cdata/1/58/5877451/rusko2-820
http://medialne.etrend.sk/marketing-spravy/ryanair-vyzliekol-letusky-do-kalendara-pre-rok-2011.html
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Predávaná  sexuálna subjektivita muţov a sexuálna objektifikácia  ţien vysvetľuje aj 

všadeprítomný  mediálny vzor  - klišé v našej spoločnosti. Priemerne vyzerajúci muţ je 

obklopený krásavicami napr.  niektoré páry zo slovenských seriálov 

(Kalman/Kalmanová/Havranová – Majeský/Hajdu, Hilmerová; Burger/Vašková – 

Mňahončák/Kanócz), panelák (Jančo/Jančová – Luknár/Haasová).  Genderová binarita objekt 

/subjekt pomáha viaceré klišé vysvetliť. Aby mohla byť zdôrazňovaná jeho muţská sexuálna 

túţba, dôleţitá je jej atraktivita ktorá ho k nemu priťahuje. Preto ona musí byť sexy. Ale keďţe 

ţeny plnia funkciu objektu a nie sexuálneho subjektu, túţba  je neviditeľná alebo irelevantná 

Preto aj jeho atraktívnosť je nedôleţitá.
73

  

Speváčky Twins - pornofikácia verejného priestoru prezentovaná  aj ako vývozný artikel 

Slovenska  

 

Zdroj: http://www.topky.sk/gl/99038/305092/Odklepnute--Tieto-sexi-tela-budu-reprezentovat-SR-na-Eurosongu-  

Permanentné a dlhodobé vystavovanie mediálnej, všadeprítomnej rodovej binarite muţského 

sexuálneho subjektu a ţenského sexuálneho objektu vedie k jej normalizácii. Beţný  muţ a beţná 

ţena ju potom vnímajú ako normálne a môţu ju beţne pretavovať do svojho reálneho ţivota.  

Dokonca sa môţeme cítiť nepríjemne, alebo dokonca ohrození, ak ľudia okolo nás takto 

nekonajú. Napríklad  rezistencia ţien voči muţskej túţbe, prejavujúca sa odmietnutie byť iba 

                                                 

73 Wade, L., Sharp. G., 2011, Selling sex, in  Images that Injure: Pictorial Stereotypes in the Media, 

http://lisawadedotcom.files.wordpress.com/2011/02/wade-sharp-2011-selling-sex.pdf  

 

http://www.topky.sk/gl/99038/305092/Odklepnute--Tieto-sexi-tela-budu-reprezentovat-SR-na-Eurosongu-
http://lisawadedotcom.files.wordpress.com/2011/02/wade-sharp-2011-selling-sex.pdf
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objektom a doţadovať sa vlastnej realizácie sexuálnej túţby, môţe byť opovaţovaná za 

nelegitímnu. Porušujú totiţto pravidlá.  

Takáto rezistencia podkopáva muţskú moc dvojakým spôsobom. Po prvé  muţská túţba je 

zosadená (dethroned). Jeho túžba  uţ viac nediktuje čo  a kto je sexi. Po druhé ak naďalej zostane 

objekt/subjekt  binarita v hre, muţi riskujú, ţe aj oni sa stanú predmetom objektifikácie.  Ak ţena 

dokáţe mať vôľu a potrebu cítiť sexuálnu túţbu podobne ako muţi, potom by muţi mohli byť 

atraktívni podľa predstáv ţien.  Toto by obrátilo hierarchické usporiadanie   sexuality  

zobrazované v médiách a reklamách. Ak sú ohrozené privilégiá, členovia privilegovanej skupiny 

často reagujú násilím, či uţ symbolickým alebo reálnym. Súčasne  ţeny, ktoré odmietnu 

a vystúpia zo svojej roly objektu, sú  napádané  (hoci aj slovne) a odsudzované. Sexuálne 

obťaţovanie a znásilnenie môţe byť tieţ  vnímané ako odpoveď muţov, ktorí svoje nároky na 

sexuálnu subjektivitu a moţnosť objektifikovať iných za ohrozené.
74

 

Občas sa objavia aj opačné – reverzné  sexuálne rodové roly.  Tieto však skôr re-kodifikujú ako 

podkopávajú  subjekt/objekt binaritu. Muţi a ţeny nie sú zobrazovaní ako seba rovní, ale  

dynamika moci sa zachovala a  len sa vymenila rola muţského agresora za ţenu- agresorku 

a muţa ako podliehajúceho agresii.  Hoci sexuálne roly sú obrátené, predpoklad ţe  

erotika/zvodnosť (sexeness) je zaloţená na dominancii a submisivite, ţe jeden z partnerov je 

subjektom a druhý objektom, zostávajú zachovaný.  

 

V skutočnosti, väčšina muţov aj ţien má  naozaj tendenciu  akceptovať  sexuálnu subjektivitu 

muţov a sexuálnu objektifikáciu ţien. Preto sa aj ţeny objavujú na titulnej strane pánskych 

časopisov  (GoldMan, Adam, Brejk) aj   ţenských časopisov (Cosmopolitan). To ţe  je ţenám 

                                                 

74 Ibid. p. 5 
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predávaný ich status objektu aj v časopisoch určených pre ne samotné, ešte neznamená, ţe by sa 

tým stierala sexuálna subjektivita muţov. Rozdiel je len v tom, ţe ţeny ako sexuálne objekty sú 

predávajú ţenám aj muţom.  

 

„Perfektná postava a k tomu mechanika s talianskym dialektom. Kombinácia, ktorá sa tak 

skoro neokuká” 

 

Zdroj: http://automix.atlas.sk/moto-babes/744613/babika-dna-talianska-klasika  

Zauţívaný sexistický humor je známkou vysokej miery  normalizácie sexizmov v kultúre. 

Namietanie proti nemu často znamená obviňovanie z nedostatku humoru a nezúčastňovania sa 

(kazenie hry, nálady).
75

  Sexistickému humoru sa nevyhýba ako slovenská filmová produkcia. 

Sexismus a objektifikácia ţien je tu legitimizovaná „umeleckou slobodou“ a zábavou.   

Z produkcie z roku 2010 vyberáme: 

 

                                                 

75 Newman, The Psychological and Developmental Impact of Sexualisation on Children. Quoted inTankard Reist (2010) 

 

http://automix.atlas.sk/moto-babes/744613/babika-dna-talianska-klasika
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Slovenský film „Mŕtvola musí zomrieť― 

 

Zdroj: http://www.mrtvolamusizomriet.sk/ 

Slovenský film „Mŕtvola musí zomrieť“ z produkcie Trigon, podporený aj Slovenským 

audivizuálnym fondom SR, réţia/scenár/námet: Paštéta. Vizuál zobrazujúci „muţský  

voyerizmus“ – ďalší znak humorne ladeného sexizmu  na plagáte filmu „Muţi v naději“.  

 

Humoristický časopis Woloviny bez ofiny
76

, obsahujúci nielen sexistické a sexualizované 

karikatúry či vtipy ( o blondínkach, o ţidoch, a pod), ale na  celá predposledná stránka časopisu 

obsahuje inzeráty na sexuálne sluţby (výhradne ţien), ako aj pozadia, fotobanky a videá 

s pornografickým vyobrazením ţien a súloţiacich párov. Pritom  kreslený vizuál časopisu 

evokuje časopis pre deti a preto je aj vo viacerých predajniach s tlačou a novinami pravidelne 

                                                 

76 http://www.woloviny.sk/index.html  

http://www.mrtvolamusizomriet.sk/
http://www.woloviny.sk/index.html
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umiestňovaný hneď pri časopisoch pre deti a mládeţ.
77

  Šírenie takýchto inzerátov a reklám je 

pritom na hranici s trestným činom „ohrozovania mravnosti. 

 

Zdroj: http://www.woloviny.sk/index.html  

Sexistický humor a hrubá objektifikácia ţenských tiel je jadrom a podstatou  špecifických 

videohier posilňujúcich degradáciu ţien. 

Dokáţete rozoznať, o ktorú partiu ţenského tela... 

 

Zdroj: Boobs or Ass                   Boobs, Butt or Shoulder             Whoose Badonka Donk
78

 

Ponúkanie ţien na sex a inzercia sexuálnych sluţieb  a pornografických vyobrazení na weboch 

a v časopisoch voľne dostupných osobám mladším ako 18 rokov je na Slovensku beţnou realitou. 

Príkladom je Nový čas, ktorý má inzerciu na sexuálne sluţby  pravidelné zaradenú na stránke 

s inzerátmi na iný druh sluţieb. V roku 2011 navyše obnovil zobrazovanie polonahých dievčat na 

strane  6, v rubrike „Dnes som hviezdou ja“.  Rakúske noviny Kuriér nedávno prestali 

uvereňovať takéto inzeráty na svojich stránkach na tlak čitateľov a čitateliek. Argumentácia sa 

pritom opierala o tvrdenie, ţe magazín je pre celú rodinu (teda aj pre deti) a okrem toho, 

nemoţno presne vedieť, či zobrazované ţeny v inzerátoch an sexuálne sluţby  nie sú k takejto 

činnosti nútené, resp. za danými „sluţbami“ sa neskrýva  obchodovanie s ľuďmi  či iný trestný 

čin.  

                                                 

77 Napr. v knizkupectvách Panta Rei, novinových obchodoch a pod.  
78 Erotické online-hry na http://pauzicka.zoznam.sk/hry/eroticke-hry/boobs-butt-or-shoulder-3 

http://www.woloviny.sk/index.html
http://pauzicka.zoznam.sk/hry/eroticke-hry/boobs-or-ass
http://pauzicka.zoznam.sk/hry/eroticke-hry/boobs-butt-or-shoulder
http://pauzicka.zoznam.sk/hry/eroticke-hry/whoose-badonka-donk
http://pauzicka.zoznam.sk/hry/eroticke-hry/boobs-butt-or-shoulder-3
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Dôsledkom permanentného vystavovania ţien sexualizovanému a pornofikovanému verejnému 

priestoru, ich socializovanie do zúţeného vnímania atraktivity a „odmeňovania“ sexualizácie 

vlastného tela je sebasexualizácia. Pri absencii  výraznejšieho rodičovského a pedagogického 

usmerňovania pri konzumácii médiami a pestovanie kritického posudzovania sexualizovaných 

mediálnych obsahov je sebaobjektifikácia  ţien, ako sexuálnych objektov pre muţov, vnímanie 

sa a prispôsobovania svojho zovňajšku, obliekania sa do sexy objektov, tak ako vnímajú ţeny 

muţi (resp.  aj muţi sú do takéhoto vnímania socializovaní). Navyše sa takéto zobrazovanie ţien 

prezentuje ako „sexuálna sloboda“ a sloboda prejavu. Permanentnosť takéhoto zobrazovania ţien 

spôsobuje ich vnímanie ako normálnych, posúva hranice tolerantnosti, zvyšuje dopyt po 

sexuálnych sluţbách. Navyše nevieme do akej miery je súhlas s účasťou na výrobe 

sexualizovaných mediálnych produktov skutočne slobodným rozhodnutím. Do akej miery tu 

intervenuje ekonomický faktor (je to dobre platená práca?) a do akej miery majú ţeny obmedzené 

príleţitosti iného (nesexualizovaného) finančného zárobku. Vyuţívajú ţeny svoj „erotický 

kapitál“ a aké má toto vyuţívanie cenu, následky pre  ţeny všeobecne.  

Ţeny a šport - osobitnou oblasťou, kde sa vyuţíva sexualizácia ţien je šport. Tak ako je šport 

„baštou“ normatívnej tvrdej, heroickej, heterosexuálnej , t. j.  hegemonickej maskulinity, 

neodmysliteľnou súčasťou športu je potom aj sexualizácia ţien. Nie však ako športovkýň 

podávajúce obdivuhodné výkony, ale ako doplnok  klubov fanúšikov, marketingu a podpory 

predaja. Viaceré  marketingové produkty tohto druhu  boli predmetom šetrenia arbitráţnej 

komisie Rady pre reklamu s rôznymi závermi.  
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TYP MÉDIA/ REKLAMY 
 Internetová reklama, plagáty 

– citylighty  
PRODUKTY A SLUŽBY: 

Účelom súťaže je 
podpora a propagácia 
produktov a služieb 
usporiadateľa.  
 

NÁZOV MÉDIA: Súťaž o najkrajšiu fanynku ZADÁVATEĽ:  
Usporiadateľ súťaže 
Zoznam.sk s.r.o. 

DÁTUM ZVEREJNENIA: 
29.6.2010 

Súťaž prebiehala 11.6. – 11.7 
2010 

AUTOR/KA MEDIÁLNEHO VÝSTUPU 
(pohlavie/profesia): 

- 

DÔVOD ZÁZNAMU: 
Šport ako bašta seximov 

a tvrdej maskulinity 
PRÍPAD PREDMETOM  SŤAŽNOSTI 
REGULAČNÝCH ORGÁNOV 

 

POPIS PRÍPADU: DOKLADOVÝ MATERIÁL: 

„BRATISLAVA – Futbalové muţstvá si merajú sily 

na trávniku a podávajú výborné výsledky. 

Rozpútané šialenstvo z majstrovstiev vo futbale 

nám obohacujú aj krásne zaoblené dievčatá, ktoré 

taktieţ bojujú o svoj postup do ďalších kôl. Fanynky 

vyberáte vy a Slovensko v našej súťaţi fanyniek 

zatiaľ vyzerá, ţe postupuje!“  

 

Princíp súťaţe: 
Kaţdý deň od 11.6. do 11.7. sa na športkách odohrá 

súboj medzi sexi fanynkami jednotlivých krajín. Na 

základe SMS hlasov postúpi z kaţdého duelu do 

ďalšieho kola jedno dievča. Posielanie správ vašim 

favoritkám sa určite oplatí. Kaţdá esemeska totiţ 

bude zaradená do ţrebovania o zapoţičanie 

automobilu BMW radu 3 od spoločnosti Avis na 

jeden mesiac. 

Výhrou v SMS Súťaţi je zapoţičanie automobilu 

BMW rady 3 na 1 mesiac, sedan od spoločnosti 

AVIS autopoţičovňa. 

 
Ktorá z krajín na MS vo futbale má najsexi fanynku?  
http://sportky.topky.sk/c/48595/ktora-z-krajin-na-ms-vo-
futbale-ma-najsexi-fanynku  
http://sportky.topky.sk/sf  

 

Typ media/marketingu Kampaň – bilboardy, 

plagáty, letáky, 

internet, citylight 

Čas/dátum 

zverejnenia: 

Január 2010 

Typ reklamy Out of home  

Reklama na: 

Na výpredaj športového tovaru 

Názov  média  Subjekt zodpovedný 

za zhotovenie 

reklamy 

Exisport 

Zadávateľ reklamy Exisport, s.r.o.   

Autor/ka: 

(pohlavie, vek, profesia) 

Martin Črep 

/profesionálny 

fotograf 

Dôvod záznamu Hrubo  rodovo stereotypný obsah (GEM 1. ) 

zobrazujúci ţenské telá ako objekty, 

nepriame podnecovanie k násilu (škála  NTN 

2) zobrazovaním  ţeny v podriadenej  a 

poniţujúcej pozícii muţa ; obsah 

prispievajúci  k výskytu  NPŢ. 

Popis: Séria plagátov zobrazuje modelku v športovom odeve s viac alebo menej odhaleným poprsím, 

ktoré zakrývajú prezentované produkty ako lyţiarske oblečenie, snowboard, lyţe, doplnky. 

Plagáty obsahujú informácie ako názov obchodnej siete, cenu prezentovaného tovaru a to, ţe sa 

jedná o výpredaj. 

http://sportky.topky.sk/c/48595/ktora-z-krajin-na-ms-vo-futbale-ma-najsexi-fanynku
http://sportky.topky.sk/c/48595/ktora-z-krajin-na-ms-vo-futbale-ma-najsexi-fanynku
http://sportky.topky.sk/sf
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Dokladový materiál 

  
http://www.exisport.com/sk/  

Prípad predmetom 

sťaţnosti regulačnéhjo 

orgánu 

Áno  Datum rozhodnutia 14.1.2010 

Výsledok nálezu Negatívny, lebo Citylightové postery a billboardy 

Zimný výpredaj v EXIsporte s polonahou 

modelkou podľa RPR neboli nevhodné, pretoţe 

„vyobrazenie bolo poňaté umeleckým spôsobom a je 

možné sa stotožniť so zámerom zadávateľa spojiť krásu 

ľudského tela so športovými aktivitami.“ 

  

Reklama na internetové stávkovanie  „bodyček―  bola predmetom šetrenia arbitráţnej komisie 

Rady pre reklamu s pozitívnym nálezom o porušení etického kódexu nielen vo veci 

dehonestujúceho zobrazovania ţien, ale aj  nedovolenej reklamy na sluţby bez náleţitej licencie 

(predmetné nelicencované stávkovanie viedlo k sprísneniu zákona ).  Pozitívom je, ţe daná 

reklama sa stala „víťazným“ komunikátom na Slovensku po prvý krát zorganizovanej 

internetovej súťaţe o anticenu „sexistický puk“
79

 

                                                 

79 Viac na stránke: http://feministky.sk/2011/05/sexisticky-puk-s  

http://www.exisport.com/sk/
http://feministky.sk/2011/05/sexisticky-puk-s
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Zdroj: http://www.bet-at-home.com/start.aspx  

Vyuţívanie sexualizácie ţien, ich  odosobnených častí tiel je súčasťou marketingovej 

komunikácie, nevyhýbajúcej sa ani  príspevkovým organizáciám podporovaných zo štátneho 

rozpočtu.  

 

 

 

 

 

„Ústredie ľudovej umeleckej výroby mení charakter galérie úžitkového umenia v 

Bratislave. Od 10. februára otvára nový výstavno-predajný priestor pod názvom Dizajn 

štúdio ÚĽUV. Návštevníci tu nájdu predmety reprezentujúce jedinečnosť myšlienky, 

kvalitné prevedenie a fascinujúci dizajn.  

Sortiment Dizajn štúdia ÚĽUV tvoria práce viac i menej známych dizajnérov s dôrazom 

na autorov, ktorí ponúkajú inovatívne predmety inšpirované tradičnými vzormi, 

materiálmi alebo technikami. Dizajn štúdio ÚĽUV mimo iného ponúka práce Michala 

Hanulu, charakteristické zmyslom pre experiment a neobvyklými kombináciami s drevom. 

Portfólio dizajnérov doplnili napr. dizajnéri štúdia LLEV, Ondrej Eliáš a v krátkom čase 

aj Tibor Uhrín.“ 

 

Reklama na topánky značky DANEA, riešená aj arbitráţnou komisiou Rady pre reklamu skončila 

s pozitívnym nálezom o porušení etického kódexu pre reklamu. Nález bol podstúpený aj na 

Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá prikázala zodpovednej spoločnosti bilbordy s predmetným  

sporným komunikátom odstrániť. Dĺţka konania, ako aj termín odstránenia bilbordov bol takmer 

totoţný s dĺţkou celej reklamnej kampane.  

http://www.bet-at-home.com/start.aspx
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TYP MÉDIA/ 

REKLAMY 
 Bilboard/internet PRODUKTY A SLUŢBY:  

NÁZOV MÉDIA: Firemná reklama ZADÁVATEĽ:  

KREDIT SK - 

REGALSISTEM, s.r.o 

Soblahovská 7040 

91105 Trenčín 

DÁTUM 

ZVEREJNENIA: 
2010 

AUTOR/KA MEDIÁLNEHO 

VÝSTUPU 

(pohlavie/profesia): 

- 

DÔVOD 

ZÁZNAMU: 
- 

PRÍPAD PREDMETOM  SŤAŢNOSTI 

REGULAČNÝCH ORGÁNOV 
- 

 DOKLADOVÝ MATERIÁL: 

Reklama na regále  

 
http://www.dobreregale.sk/regalsistem_regaly_a_skladova_technika.html  

SYSTÉM, KTORÝ UNESIE VŠETKO! 

KREDIT SK - REGALSISTEM s.r.o. Vitajte medzi regálmi!Spoločnosť KREDIT SK – REGALSISTEM je tou pravou 

voľbou ak potrebujete vyriešiť nedostatok ukladacieho miesta v akomkoľvek priestore, sklade, archíve alebo predajni. 

Sme firma s 15 ročnou tradíciou a širokým spektrom ponúkaných služieb a obrovským sortimentom regálov a inej 

skladovacej techniky. Neorientujeme sa len na logistické centrá, ale hlavne na stredne veľké aj malé spoločnosti. V 

našom tíme máme profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami v obore. Našim hlavným cieľom je spokojný, vracajúci sa 

zákazník. 

http://www.dobreregale.sk/regalsistem_regaly_a_skladova_technika.html
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Pozitívom je, ţe viacerí marketingoví experti a expertky aspoň deklaratívne odsudzujú sexistickú 

reklamu, resp. aspoň  jej menej tvorivé a neinovatívne formy.
80

 Na druhej strane sa však ani 

renomovaná agentúra nerozpakuje uverejniť hrubo sexistický inzerát na čašníčku, kde ako bonus 

ponúkajú pŕs. Záujem mladých ţien o takúto prácu aj bonus bol údajne enormný.  

 

Zdroj: http://www.profesia.sk/praca/all-stars-cafe/O1111944  

Flagrantným zneuţitím sexualizácie ţien bola  aj kampaň na otvorenie reštaurácie Barock. 

Kampaň bola napadnutá arbitráţnou komisiou  pre reklamu a musela byť stiahnutá a zmenená.
81

 

Napriek tomu, ţe Rada pre reklamu ponúka pre objednávateľov/ľky a šíriteľov reklamy 

a marketingových komunikátov  moţnosť  posúdenia reklamy a jej súladu s Etickým kódexom
82

, 

Informácie o počet atestov nie sú známe. 

                                                 

80Bloger odsudzuje sexistické reklamy a povaţuje ich za klišé: http://medialne.blog.etrend.sk/pastier/2011/05/25/kolekcia-

sexistickych-reklam-je-klise/  
81 http://medialne.etrend.sk/marketing-spravy/barrock-v-druhej-faze-kampane-bez-minarikovej-a-s-cenzurovanym-spotom.html  

 
82

 http://www.rpr.sk/sk/atest-copy-advice/co-je-atest-copy-advice  

http://www.profesia.sk/praca/all-stars-cafe/O1111944
http://medialne.blog.etrend.sk/pastier/2011/05/25/kolekcia-sexistickych-reklam-je-klise/
http://medialne.blog.etrend.sk/pastier/2011/05/25/kolekcia-sexistickych-reklam-je-klise/
http://medialne.etrend.sk/marketing-spravy/barrock-v-druhej-faze-kampane-bez-minarikovej-a-s-cenzurovanym-spotom.html
http://www.rpr.sk/sk/atest-copy-advice/co-je-atest-copy-advice
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Zdroj: http://medialne.etrend.sk/marketing-spravy/barrock-v-druhej-faze-kampane-bez-minarikovej-a-s-cenzurovanym-

spotom.html  

 

Na záver niekoľko zhrňujúcich zistení o spoločenských dopadoch sexualizácie ţien a dievčat 

v mediálnom a reklamnom prostredí: 

Mediálnou sexualizáciou a objektifikáciou dievčat a ţien môţu byť ovplyvnené aj ostatné 

kultúrne a spoločenské inštitúcie,  čo môţe mať na dievčatá/ţeny sekundárne dopady. Výskyt 

a riešenie spoločenských problémov, ako je násilie na ţenách, obchodovanie so ţenami/deťmi, 

formy pornografie a sexuálneho zneuţívania môţe byť ovplyvnené rodovo rigidnými postojmi 

a názormi populácie spôsobených mediálnou sexualizáciou a objektifikáciou dievčat a ţien.  

Štúdie potvrdili, ţe sexualizácia a objektifikácia ţien a dievčat v médiách má vplyv na vznik 

a pretrvávanie sexizmu, rodovej predpojatosti a sexistických postojov voči ţenám vo 

všeobecnosti. Pravidelné vystavovanie sexualizovaným  zobrazeniam (napr. vo videoklipoch) a 

vyšší stupeň mediálnej angaţovanosti  boli asociované s vyšším stupňom akceptácie  sexualizácie 

a objektifikácie ţien  zo strany muţov aj ţien.  Neplnoletí muţi , ktorí pravidelne konzumovali 

časopisy  Maxim a Sport Illustrated  a ktorí ako zdroj informácii o svete čerpali z médií, 

akceptovali vo zvýšenej miere maskulínnu ideológiu obsahujúcu aj sexuálnu objektifikáciu 

ţien
83

Podobný druh korelácie bol potvrdený aj medzi konzumentmi a konzumentkami 

                                                 

83 (e.g., Strouse, Goodwin, & Roscoe, 1994; L. M. Ward, 2002; L. M.Ward & Friedman, 2006; L. M.Ward et al., 2005). For 

example, L. M.Ward, Merriwether,  andxCaruthers (2006a) 

http://medialne.etrend.sk/marketing-spravy/barrock-v-druhej-faze-kampane-bez-minarikovej-a-s-cenzurovanym-spotom.html
http://medialne.etrend.sk/marketing-spravy/barrock-v-druhej-faze-kampane-bez-minarikovej-a-s-cenzurovanym-spotom.html


68 

 

podobného druhu médií - reklamné časopisy, videoklipy, R filmy
84

,..., ktorí a ktoré viac 

akceptovali mýty o znásilnení (presvedčenie, ţe  ţena správajúca sa určitým spôsobom v podstate 

chce byť znásilnená), sexuálne  obťaţovanie, rodové stereotypy, medziľudské násilie a 

nepriateľské   sexuálne názory  vo vzťahoch v porovnaní s kontrolnou  skupinou. Vystavovanie 

rapovým videoklipom zase posilňovalo negatívne názory  najmä voči ţenám čiernej pleti. 

Sexualizovaný mediálny obsah má vplyv aj na správanie muţov/chlapcov voči ţenám: pristupujú 

k nim ako k sexuálnym objektom (hodnotenie na základe vzhľadu a nie kompetencii, „vhodné na 

najatie“) 
85

 vo všeobecnosti platí, ţe vystavovanie sexualizovaným zobrazeniam ţien vedie 

k presvedčeniu, ţe ţeny sú zvádzajúce a frivolné objekty a posilňuje vo všeobecnosti klímu, ktorá 

dehonestuje dievčatá, hlasy a prínos  ţien v spoločnosti.
86

 

Zníţený výkon dievčat v škole (ašpirácie, sexuálne obťaţovanie v škole) – socializácia 

dievčat do prioritizovania určitého druhu odmeny (napr. pozornosti chlapcov) na úkor iných 

priorít (napr. akademických úspechov), môţe mať dopad na ich celkovú výkonnosť v škole a 

ašpirácie. Ak dievčatá vnímajú technické vedy a matematiku ako predmety/odbory málo sa 

stotoţňujúce so sexuálnymi obrazmi o nich samých, v podstate sú stimulované stať sa 

modelkami, pop-star, módnymi dizajnérkami a pod. – profesie umoţňujúce im naplniť ich 

sexualizovaný výzor cenený u ţien. Do výberu „feminínneho“ odboru intervenuje aj médiami 

prezentovaná  neobľúbenosť ţien a dievčat, ktoré si vybrali pre ţeny netypické profesie. Dievčatá 

tak vnímajú sociálne náklady spojené s výberom kariéry, ktorá nie je konzistentná so „sexy“ 

obrazom. Na druhej strane, ak si aj dievčatá či ţeny vyberú ne-feminínnu  profesijnú dráhu,  

sexualizácia ţien a dievčat si bude vyberať svoju daň počas celej ich kariéry, napr. v podobe ich 

vnímanie ako menej kompetentných.
87

 

Hoci veľa dievčat sa domnieva, ţe sexy vzhľad im prinesie obľúbenosť a moc, opak je často 

pravdou. Objektifikácia ţien a dievčat ako sexuálne objekty môţe chlapcov povzbudzovať 

k sexuálne obťaţujúcemu správaniu v škole a muţov na pracovisku (vtipy, poznámky, neţelaná 

                                                 

84 V spojených štátoch amerických platí označovanie programov a filmov podľa  nasledovných kategórií: G – pre všetky vekové 

kategórie, PG -  odporúčané pod dohľadom dospelého,  PG-13 pre deti do 13 rokov, R – pod 17 rokov nutné s dohľadom 

dospelého, NC-17 nedovolené pod 17 rokov 
85 (L.Rudman & Borgida, 1995). Similarly, McKenzie-Mohr and Zanna (1990) 
86 Jansma, Linz, Mulac, and Imrich (1997); Lavine, Sweeney, & Wagner, 1999); (Merskin, 2004). 
87 Yoder & Schleicher, 1996; (Glick et al., 2005); Davies, Spencer, Quinn, & Gerhardstein, 2002; Davies, Spencer, & Steele, 

2005)  
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sexuálna pozornosť, obchytkávanie,..)
88

 Dopad sexuálneho obťaţovania na dievčatá v škole je 

ďalekosiahly a dlhodobý, presahujúci len psychologické efekty na dievčatá. Štúdie dokazujú, ţe 

študenti vystavení sexualizovaným zobrazovaniam ţien majú vyššiu pravdepodobnosť sexuálne 

obťaţovať.
89

 V súvislosti s tým je dôleţité si uvedomiť, ţe dievčatá nech uţ sú oblečené 

akokoľvek, nenesú za sexuálne obťaţovanie vinu a majú právo nebyť sexuálne obťaţované. 

Chlapci, resp. muţi majú svoje správanie kontrolovať.  

Násilie a zneuţívanie – mnohé štúdie potvrdili spojitosť medzi rodovo stereotypnými postojmi 

a agresívnym sexuálnym správaním.
90

 Potvrdila sa aj súvislosť medzi sexistickými postojmi 

a akceptáciou násilia voči ţenám. Ţeny a muţi vystavení sexuálne objektifikujúcej mediálnej 

prezentácii (filmom, reklame a videoklipom) výrazne viac akceptovali mýty o znásilnení, 

medziľudské násilie, sexuálne obťaţovanie, stereotypné sexuálne role a nepriateľské postoje voči 

vzťahom v porovnaní s tými osobami, ktoré podobnej prezentácii vystavení neboli.
91

 O určitej 

prepojenosti  konzumácie pornografie a páchaniu sexuálne násilných deliktov referujú viaceré 

štúdie.
92

 Riziko je o to väčšie, ak je spojené s ďalšími faktormi. Efekty konzumácie detskej 

pornografie boli doteraz merané len konzumáciou mediálnych produktov, kde dospelé modelky 

(okolo 18 rokov) predstavovali malé dievčatká. Výsledkom bola silnejšia asociácia medzi  detsky 

neutrálnymi zobrazeniami a slovami vzťahovanými k sexu (napr. vzrušujúce, sexy). Zistenia 

indikujú, ţe konzumácia sexualizovaného spodobovania dievčat vedie k asociácii detí so sexom, 

aj keď nie sú priamo ony samy sexualizované
93

 Mimoriadne nebezpečný dôsledok 

permanentného vystavovania  sexualizovaných dievčat  je, ţe  jednotlivci a celá spoločnosť  sú 

trénovaní na označovanie a vnímanie dievčat ako sexuálne zvodných. Výskumy zistili, ţe dospelí 

muţi často zamieňajú priateľskosť dospelých ţien za ich sexuálny záujem. Zobrazovanie 

mladých dievčat, ktoré vyzerajú ako dospelé ţeny, môţe vyvolať podobné reakcie.
94

 Vynára sa aj 

ďalší problém. Právne nemôţe dať dieťa súhlas so sexuálnou aktivitou s dospelým. Ak dievčatá 

svojím oblečením a výzorom napodobňujú dospelé ţeny, dospelí na dievčatá môţu projektovať  

                                                 

88 J. Duffy,Wareham, & Walsh, 2004; Houston & Hwang, 1996; Juvonen, Nishina, & Graham, 2000 
89 Angelone, Hirschman, Suniga,Armey, and Armelie (2005) 
90 Dean & Malamuth, 1997; Murnen,Wright, & Kaluzny, 2002; Osland, Fitch, & Willis, 1996; Spence, Losoff, & Robbins, 

1991;Truman,Tokar, & Fischer, 1996; Vogel, 2000 
91 Kalof, 1999; Lanis & Covell, 1995; MacKay & Covell, 1997; Milburn et al., 2000; L. M.Ward, 2002; L. M.Ward et al., 2005 
92 Allen, D’Alessio, & Brezgel, 1995; Allen, D’Alessio, & Emmers-Sommer, 2000; Allen, Emmers, Gebhardt, & Giery, 1995; 

Malamuth, Addison, & Koss, 2000 
93 B. Paul (2004) 
94 Abbey, 1982, 1987  
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motívy dospelých a určitú mieru zodpovednosti. Zobrazovanie predčasnej sexuality dievčat môţe 

slúţiť na normalizovanie praktík zneuţívania, ako je  zneuţívanie detí, detská prostitúcia, 

a sexuálne obchodovanie s deťmi. Sexualizácia dievčat môţe prispievať aj  obchodovaniu 

prostitúcii dievčat tým, ţe napomáha vytvárať dopyt. Ak je idealizovaným ţenským sexuálnym 

partnerom  15  - 16 ročné dievča, muţskí zákazníci sa môţu doţadovať pornografie zobrazujúce 

takéto dievčatá. Navyše sa vytvárajú príleţitosti za takýto  typ pornografie aj platiť ( objavená 

bola sieť pedofilov, ktorí cez webkamery platili deťom  za vykonávanie sexuálnych aktov).
95

 

                                                 

95 Eichenwald, 2005 



ZÁVER 

SÚHRNNÉ ZISTENIA  

Monitoring spravodajstva  podľa štandardizovanej metodiky  zmonitoroval  osem 

najčítanejších a najsledovanejších spravodajských relácií, denníkov a webov, vrátane  

verejno-právnych médií. Premetom monitoringu boli správy uverejnené od 25.11. do 10. 12. 

2010. Celkovo bolo zmonitorovaných 1 522 správ  a vzhľadom na štandardizovane merané 

parametre bolo moţné porovnať hodnoty z rokov 2009 a 2010. 

V porovnaní s rokom 2009 sa mediálne pokrytie tematiky násilia páchaného na ţenách 

v správach spravodajstva  zníţilo z 2,98% na 1,51%. Celkovo bol v danom roku 

a v danom sledovanom období  zaznamenaných iba 23 správ s problematikou NPŢ. Najviac  

sa informovalo o extrémnych a hraničných témach (vraţdy, fyzické násilie) 

a senzáciechtivých témach (sexualizované násilie). Propagačná, preventívna či informačná 

funkcia médií v oblasti násilia páchaného násilie zostala rovnako  marginálne pokrytá ako 

v predchádzajúcom roku. Zníţenie mediálneho pokrytia moţno pripisovať nasledujúcemu 

poznaniu: ak sa v danom období neudeje  pre média „atraktívna“ udalosť ( brutálna vraţda 

ţeny, sexuálne napadnutie),  mediálne pokrytie témy  klesá. V roku 2009 to bola hlavne 

vraţda lekárky a ketamínový vrah, ktoré sýtili mediálne pokrytie témy.  

 

Škály relevancie priniesli ďalšie zistenia o kvalite správ o NPŢ. Väčšina  - 87% správ 

dosiahla iba nízky stupeň relevancie umiestnenia. Správy o NPŢ boli umiestnené na štvrtej 

a ďalšej strane či v štvrtom a ďalšom poradí v slede vysielaných správ. Priestorová relevancia 

vzhľadom na počet odsekov či dĺţku rozhlasovej či televíznej správy bola prevaţne nízka 

(65,7%), vysokú priestorovú relevanciu dosiahlo iba 21,7% správ o násilí páchanom na 

ţenách. Správy o násilí páchanom na ţenách mali najviac iba lokálny či regionálny 

charakter (47,8%),  iný – národný či medzinárodný záber správy bol zastúpený iba 

minimálne. Zo všetkých správ s tematickou násilia páchaného na ţenách bola iba jedna 

ilustrovaná fotografiou  či záberom obete. Pri ostatných správach bola zachovaná etická 

poţiadavka nezobrazovania obete, resp. ochrana jej súkromia či ďalšieho neohrozovania. Na 

druhej strane však väčšina správ s tematikou násilia páchaného na ţenách  opisovala ţeny ako 

obete  so zámerom vzbudenia súcitu či hrôzy. 
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Obsahová analýza vybraných správ o NPŢ potvrdila, ţe útoky voči ţenám sú predstavené len 

ako individuálne príbehy, správy sa často obmedzujú iba na opis  útokov,  pretrváva 

označovanie násilia páchaného muţmi na ţenách ako hádky či rodinný spor, udávajú sa 

nepravdivé a mýtizujúce príčiny muţského násilia na ţenách, rodový aspekt násilia sa úplne 

opomína.  Objavilo sa aj zdôrazňovanie alebo obviňovanie ţeny za jej pasívne správanie. 

Sledovali sme aj  mediálne pokrytie rodovej problematiky, resp. správ kde bola predmetom 

problematika ţien. Celkovo bolo monitoringom identifikovaných 48 správ (3%), ktorých 

ústrednou témou boli ţeny.  V porovnaní s rokom 2009 ide o zníţenie mediálneho pokrytia  

tejto problematiky. Celkovo bolo označených  36  správ, ktoré nejakým spôsobom sledovali 

rodové nerovnosti. Správ o ţenách v politike bolo 27.  

 

Rodová skladba  hlásateľov/liek a novinárov/riek prinášajúcich správy sa v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom viac vybalancovala. Celkovo správy prinášalo 47,3%  ţien ku 

52,7% muţov. Zo všetkých zistených osôb prinášajúcich správy bolo 56,3% vo vekovej 

kategórií  31 – 40 rokov, 30,5%  v 41 – 50 rokov a 12,8%  bolo 19 – 30 ročných. Staršie 

osoby ako 50 rokov prinášali správy iba minimálne. Mladších ţien 19 – 30 ročných bolo 

15,7%, muţov v tej istej vekovej kategórií 10,1%. 

 

Zatiaľ čo rodová skladba osôb prinášajúcich správy je pomerne vyrovnaná, pri rodovej 

skladbe osôb vystupujúcich a citovaných v správach  je rodová skladba výrazne nevyváţená 

v neprospech ţien, odzrkadľujúca a/aj udrţiavajúca rodový reţim. Celkovo tvorili ţeny 

vystupujúce v správach  v roku 2010 iba  25,3%.  Zvyšok boli muţi. V porovnaní s rokom 

2009 ide o  zníţenie o 1,3 percentuálneho bodu.  Výrazný nepomer bol zaznamenaný 

v objektoch správy (ţeny boli  hlavným objektom správy  iba  v 19,6 percentách)  expertky 

tvorili iba 22,7%, o osobnej skúsenosti  vypovedali ţeny v 34,5%. Vyváţenejší zástoj mali 

ţeny vystupujúce v správach ako hovorkyne ( 49,5%), svedkyne  (47,8%), či  vyjadrujúce 

populárny názor (44,9%).  Analýza profesijnej skladby ukázala, ţe aj výrazne 

feminizované profesie ako sú učiteľstvo a zdravotníctvo, sú v médiách viac prezentované 

muţmi ako ţenami. 

 

Ţeny sú zneviditeľňované v správach spravodajstva aj pouţívaním a naduţívaním 

generického maskulína, t.j. označovaním  rodovo zmiešaných skupín  a profesií podstatným 

menom muţského rodu. V roku 2010 bolo  zaznamenaných v textoch správ 2 447 
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označení generickým maskulínom a 650  označení lexikálnych ţenských rodov.   Podiel 

výskytov generického maskulína a lexikálnych ţenských rodov na jednu monitorovanú správu 

sa v porovnaní s rokom 2009 takmer nezmenil.  

 

Prípadový monitoring sa zameral na  monitoring mediálneho násilia a sexualizácie. 

Zmapovanie viacerých prípadov bolo doplnených o výskumnú evidenciu zo zahraničia 

o škodlivých dopadoch mediálnych  a marketingových komunikátov z predmetným obsahom 

na ich konzumentky a konzumentov.  

Mediálne násilie, t.j. dostupnosť a sociálna akceptovateľnosť médií, ktoré prezentujú 

sexualizované násilie a/alebo  ţeny a deti zobrazujú ako dostupné a prístupné sexuálne 

objekty, bolo  výskumami potvrdené ako významný makrospoločenský faktor  výskytu 

násilia páchaného na ţenách a deťoch. Dokumentovanými komunikátmi s násilným 

sexuálnym obsahom  bolo potvrdené ţe: 

- Média  prispievajú k normalizácii muţskej agresívnej sexuality voči ţenám  

a pasívneho súhlasu ţien s takouto formou sexuality 

- Mediálna  marketingová produkcia prispieva k výskytu násilia na ţenách a na deťoch aj 

devaluáciou ţien, rodovou segmentáciou mediálneho trhu a prezentovaním normatívnej 

hegemonickej maskulinity 

- Sexualizácia je v odbornej literatúre vnímaná ako ohrozenie sexuálneho zdravia a jej 

šírenie médiami a reklamou je potom vnímané ako  ohrozovanie sexuálneho a mentálneho 

zdravia   osôb takejto medializovanej sexualizácii vystavovaných  

- Mediálna   a marketingová sexualizácia dievčat vo forme prezentácie sexi oblečených 

barbiniek a detskej módy prispieva ku „korporátnej pedofílii“ (metafora pre predávanie 

tovaru deťom ešte predtým ako sú schopné reklamu pochopiť a teda ešte predtým ako sú 

schopné slobodne súhlasiť so spoločensky podporovanou spotrebou) 

- Mediálna sexualizácia pokračuje aj v období adolescencie dievčat, napr. prezentáciou 

vizuálov sexi idolov, ktoré  adolescentky  napodobňujú v citlivom období utvárania 

vlastnej osobnosti a sexuality.  Mediálna sexualizácia ţien a dievčat aj  časopisoch 

určených pre tínedţerky  spôsobuje začiatok seba-objektifikácie mladých ţien. Prebieha 

tak segmentácia vedomia, chronické upínanie sa na fyzický vzhľad s moţnými rizikami 

porúch prijímania potravy (incidencia  u 15 – 19 ročných je najvyššia) 

- Analýza  diskusného fóra tínedţerského časopisu potvrdila, ţe sexualizácia dievčat vedie 

k presvedčeniu dievčat, ţe ţeny sú  sexuálnymi objektmi, muţi a ţeny sú protikladmi, 
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randenie je iba hra, k zdôrazňovaniu a primárnosti atraktívnosť a krásy u ţeny, 

presvedčenie, ţe krása a vzhľad sú determinantmi popularity. Zaznamenané boli aj 

prípady sexuálnych útokov adolescentiek spoluţiakmi. 

- Pritom výskum mediálnej gramotnosti na Slovensku z roku 2007 potvrdil pomerne nízku 

schopnosť starších ţiakov a ţiačok  kriticky posúdiť  pravdivosť mediálneho obsahu  

a manipulatívne prvky reklamy 

- Zdokumentované boli aj mediálne komunikáty potvrdzujúce sexualizáciu ţien vo 

verejnom priestore:  ţeny ako dekoračný prvok na autosalónoch, športových 

podujatiach,  a pod, tolerované najvyššími predstaviteľmi štátu  

- Pornofikácia  verejného priestoru  bola zdokumentovaná   napríklad medializáciou 

speváčok Twins ako reprezentatiek SR na Eurosong contest,  sexistým humorom 

v slovenskej a českej filmografii. 

- K degradácii ţien ich sexualizáciou a seba-objektifikuáciou   dochádza aj beztrestnou 

a normalizovanou ponukou sexuálnych sluţieb (denník Nový Čas, časopis Woloviny a 

pod.) a videohier so sexistickými „humorom“ 

- Osobitnou mediálnou oblasťou pre sexualizáciu a objektifikáciou ţien je šport – fanynky, 

predaj športového tovaru, stávkové kancelárie 

- Odosobné časti ţenského tela však vyuţívajú aj  štátne kultúrne inštitúcie (ÚĽUV) 

a viaceré hrubo sexistické projekty boli podporené aj audiovizuálnym fondom (film 

„Mŕtvola musí zomrieť“) 

- Sexistické nastavenie trhu práce je podporované aj uverejňovaním sexistických  

pracovných ponúk 

- Diskriminačné  a nedôstojné zobrazenie  a zneuţitie ţien v reklame je arbitráţnou 

komisiou Rady pre reklamu porušením etického kódexu len vtedy, ak vizuálna prezentácia 

sexualizácie ţien očividne nesúvisí s propagovaným produktom (napr. reklama na 

stávkovanie z domu). Vo viacerých prípadoch však arbitráţna komisia seximus ani 

sexualizáciu ţien ako takú nepovaţuje za porušenie kódexu.  

 

ODPORÚČANIA  

 

Zváţiť moţnosti legislatívneho ukotvenia princípu „uţšej slobody prejavu―, resp. stanovenie 

limitov slobody prejavu – slobody tlače, resp. definovať pojem „zneuţívanie slobody prejavu 
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pre komerčné účely a uspokojovanie záujmu určitej skupiny ľudí“ za vyuţitia judikatúry 

Európskeho súdu pre ľudské práva.  

Ukotvenie zákazu sexizmu a sexualizácie, mediálneho násilia a neprimeraného 

zobrazovania násilia  v mediálnej produkcii  pre deti aj pre dospelých  do príslušných 

mediálnej zákonov a zákonov na ochranu spotrebiteľov , ako aj do  profesných etických 

kódexov. 

Pre posilnenie regulačných mechanizmov a ich efektivity v danej  oblasti zriadiť osobitné 

komisie  v rámci uţ existujúcich  slovenských regulačných úradov (Rada pre vysielanie 

a retransmisiu, Tlačová rad, Rada pre reklamu).  Komisia by bola zloţená z expertov 

a expertiek  dôkladne vyškolených v danej oblasti, ktoré a ktorí by proaktívne iniciovali 

podnety a prešetrenie prípadného porušenia uţ daných legislatívnych ustanovení príslušných 

zákonov.  

Podobný inštitút má zriadené  Španielsko (Observatorio de la Imagen de las Mujeres), ktorý 

vypracováva štúdie o reklame a navrhuje odporúčania pre vydavateľov a marketingových 

tvorcov publikujúcich  diskriminačný materiál s návrhmi, ako modifikovať alebo zmeniť  

svoje kampane  aby boli viac rodovo senzitívne.  Prijatých bolo aj niekoľko nástrojov  proti 

diskriminačnému zobrazovaniu ţien v médiách a zriadená bola aj osobitná komisia   

posudzujúca tieto diskriminačné praktiky.
96

 Podobnú komisiu má zriadenú aj Francúzsko, 

ktorá dozerá na zobrazovanie ţien v médiách,  vydáva ročné správy a upozorňuje aj na pod - 

reprezentovanie ţien v médiách.  

Legislatíva v oblasti  mediálnej a marketingovej rodovej diskriminácie  je úzko prepojená aj 

s legislatívou v oblasti ponuky a dopytu po prostitúcii a sexuálnych, „eskortných“ sluţieb 

všetkého druhu.  Slovensko v tomto smere  má pomerne benevolentnú legislatívu a trestných 

činom je  „iba“  kupliarstvo, výroba detskej pornografie, rozširovanie detskej pornografie 

a ohrozovanie mravnosti.   V tejto súvislosti dávame do pozornosti  §  371  a § 372 Trestného 

zákona  č. 300/2005 Z.z.: 

 §371 Ohrozovanie mravnosti 

Kto vyrába, kupuje, dováţa alebo si inak zadovaţuje a následne predáva, poţičiava alebo inak 

uvádza do obehu, rozširuje, robí verejne prístupnými alebo zverejňuje pornografiu, nosiče 

                                                 

96 Beijing + 15: The Platform for Action and the European Union; Report from the Swedish Presidency of 

the Council of the European Union, p. 111 
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zvuku alebo obrazu, zobrazenia alebo iné predmety ohrozujúce mravnosť, v ktorých sa 

prejavuje neúcta k človeku a násilie alebo ktoré zobrazujú sexuálny styk so zvieraťom 

alebo iné sexuálne patologické praktiky.  

§372 Kto pornografiu 

1. ponúka, prenecháva alebo predáva osobe mladšej ako osemnásť rokov alebo 

2. na mieste, ktoré je osobám mladším ako osemnásť rokov prístupné, vystavuje 

alebo inak sprístupňuje. 

Pritom pornografia je definovaná príliš všeobecne.  Ponuka sexuálnych sluţieb  v médiách nie 

je vnímaná ako pornografia alebo kupliarstvo, hoci zákon definuje kupliarstvo aj ako 

koristenie z prostitúcie vykonávanej iným, alebo umoţnenie jej vykonávania (§367, Trestný 

zákon 300/2005 Z.z. ). Vysporiadanie sa s touto formou pokrytectva legislatívy a médií 

propagujúcich sexuálne sluţby   by malo predchádzať, alebo byť súčasťou  formovania 

legislatívy v oblasti nedôstojného a sexistického zobrazovania ţien a muţov v médiách. Zákaz 

zobrazovania reklamy  s pornografickým obsahom alebo  reklamy propagujúcej  sexuálne 

sluţby, vrátane prostitúcie boli prijaté vo viacerých členských krajinách (napr. Estónsko, 

Litva).  V ostatnom čase viaceré denníky či magazíny  ( napr. rakúsky Kurier) prijali 

dobrovoľne zákaz uverejňovania reklamy na sexuálne sluţby z dôvodu tlaku  svojich 

čitateľov a čitateliek  argumentujúcich ochranou detí a rodinným zaloţením  časopisov, ako aj 

potenciálnym zneuţívaním ţien takéto sluţby ponúkajúcich.  

Vypracovať krátky a ľahko vyuţiteľný manuál pre ţurnalistov a ţurnalistiky o citlivom 

a korektnom informovaní o násilí páchanom na ţenách voľne dostupný pre kaţdú 

redakciu spravodajstva či publicistiky. Zabezpečiť  včasné aktualizovanie manuálu  v prípade 

zmien.  Vyuţiť pritom poznatky z iných krajín (viď príloha č. 3 a manuál NOS – „Ako 

v médiách citlivo informovať o násilí páchanom na ţenách“) 

Rodovo citlivý jazyk  - vypracovať manuál rodovo citlivého jazyka pre médiá a všetky 

úrovne verejnej a štátnej správy. Osobitne sa zamerať aj na vzdelávanie a vyuţívanie rodovo 

citlivého jazyka pre pracovníkov a pracovníčky tlačových odborov, hovorcov  a hovorkýň  

jednotlivých rezortov, vlády Slovenskej republiky  a Národnej rady Slovenskej republiky.  

Zaviesť  sankcionovanie za porušovanie  (napr. v prípade  odborných kvalifikačných prác  

zhoršiť známku). Obdobný manuál vypracovať aj na predchádzanie pouţívania sexistického 

jazyka v médiách.  
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Podporiť a posilniť implementáciu mediálnej výchovy na základných a stredných školách  

ponukou spolupráce s Centrom mediálnej výchovy a doplnenie osnov a študijných materiálov 

(napr. aj vyuţitím zdrojov o alternatívnej mediálnej prezentácie dievčat v prílohe č. 4) 

o problematiku sexualizácie  dievčat/adolescentiek a ţien, ako významného faktora  výskytu 

násilia páchaného na ţenách a dievčatách a udrţiavania rodových nerovností. 

OSVEDČENÉ POSTUPY  

Kampaň za  anti-sexistické média  ţiada   časopisy pre muţov ako aj noviny šport zahrnúť 

medzi média regulované ako pornografické, t. j.  majú byť vystavené na horných poličkách, 

zakryté a vekovo obmedzené.  Predmetné časopisy často objektifikujú ţeny a sú priamo 

spojené s pornografiou a prostitúciou cez inzeráty uverejnené na ich zadných stranách. Viac 

informácii: http://www.object.org.uk/lads-mags-petition  

 

Podpora zvýšenia ţien – expertiek vyjadrujúcich sa  v médiách/spravodajstve 

Vytvorenie internetovej databázy  ţien- expertiek na rôzne vecné problematiky ( rodová 

rovnosť, ekonomické otázky, politika, ţeny v politike,  ekologické otázky, technológie, veda 

a pod.), ktorá by slúţila pre potreby novinárov a novinárok. Údajne hlavnou prekáţkou na to, 

aby v médiách a hlavne v spravodajstve bolo zastúpenie ţien- expertiek vyššie, je ich 

nedostupnosť, resp. novinári a novinárky nevedia/nepoznajú ţeny-expertky. Databáza 

s presným a podrobným portfóliom expertízy, so ţivotopisom a kontaktom na danú expertku 

by tak slúţila na vyhľadávanie a uľahčila by získanie expertného stanoviska či názoru od 

expertky. Podobná databáza bola vytvorená   organizáciou The Women´s Media Centre  

a slúţi ako nástroj na zvýšenie zastúpenia ţien v médiách  (shesoure.org).
97

 Podobná databáza 

bola vytvorená aj v Belgicku (Flemish Authority) ponúkajúca databázu expertiek   z rôznych 

oblastí. Miera efektívnosti, teda ako  sú tieto databázy  reálne vyuţívané, nie je známa. Viac 

informácií na 

http://womensmediacenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid

=55 

 

Asociácie profesionálnych ţien– vydavateliek a editoriek, ktoré presadzujú kooperáciu 

medzi  ţurnalistkami ( napr. estónska Asociácia editoriek Novinárskej únie), iniciujú  

inkorporovanie rodovej perspektívy do etických kódexov a profesionálnej praxe.  

                                                 

97 http://womensmediacenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=55  

http://www.object.org.uk/lads-mags-petition
http://womensmediacenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=55
http://womensmediacenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=55
http://womensmediacenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=55
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Vplyvné samoregulačné orgány  

V oblasti reklamy ide o nezávislé inštitúcie, ktoré sú  finančné nezávislé od vlád a ich 

regulačných orgánov, ale zriadené a financované  samotnými reklamnými agentúrami. 

Hlavným cieľom takýchto samoregulačných orgánov je najmä zabezpečenie férovej súťaţe  

prostredníctvom  legálnej, dôstojnej, čestnej a neklamlivej reklamy a marketingu.  Väčšinou 

sa opierajú o etické kódexy, ktoré  dynamicky môţu reagovať aj na celospoločenské 

poţiadavky na sprísnenie regulácie v rôznych oblastiach. Príkladom takéhoto sprísnenia je aj  

úprava kódexu britskej Advertising Standards Authority (ASA)  ohľadne zobrazovanie 

ľudskej nahoty v outdoorových reklamách.  ASA reaguje na správu  britského ministerstva 

školstva o vplyve reklamy na komercionalizáciu a sexualizáciu detstva. Úprava regulácie sa 

vzťahuje na zákaz  umiestňovania reklamy a bilbordov pre deti relevantných priestorov (napr. 

100 metrov od školy) s vyzývavými a sexuálne sugestívnymi zobrazeniami ţien aj muţov. 

Nahota (napr. ţena alebo muţ v plavkách) sú dovolené len v prípade, ak nie sú posúdené ako 

sugestívne sexuálne zobrazenia.  

 

DOVOLENÉ NEDOVOLENÉ 

 

 

 

 

 

Zdroj: ASA statement on sexual imagery in outdoor advertising  

 

Vo vyhlásení ASA sa okrem iného upozorňujú aj zadávatelia a šíritelia reklamy na to, ţe by 

mali byť obozretní ako propagujú pánske kluby či sexshopy, pretoţe výskumy potvrdzujú 

rôznorodé reakcie  ľudí na  tieto propagované produkty. Britská ASA navyše ponúka aj 

http://www.asa.org.uk/Media-Centre/2011/~/media/Files/ASA/Misc/Outdoor%20Advertising%20Statement%20for%20Industry.ashx
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niektoré, nie vyčerpávajúce  charakteristiky na posúdenie sexuálne sugestívnych a otvorene 

sexuálnych  zobrazení: 

 Pózy sugestívne pripomínajúce sexuálne polohy: oddelenie končatín, zdôrazňovanie 

bokov a pod. 

 Ľúbostné alebo sexuálne vášnivé výrazy tváre  

 Vystavovanie pŕs, vrátane čiastočného vystavovania 

 Pózy ako je drţanie za boky, za vlasy v spojitosti s vášnivým výrazom tváre 

 Zobrazenia sebadotýkania sexuálnym spôsobom, ako je hladenie si nôh či 

drţanie/uchopenie za prsia 

 Napodobňovanie orgazmu telom či výrazom tváre 

 Zobrazenia sugestívneho vyzliekania, strhania podprsenky alebo nohavičiek 

 Reklamy postavené na neprimeranej pozornosti na časti tela, ako sú prsia či zadok 

sexuálnym spôsobom 

 Reklamy, ktoré zobrazujú ľudí vo vášnivej sexuálnej polohe či sexuálnej eufórií, alebo 

robia naráţky na sexuálne aktivity 

 Zobrazujú  otvorene sexuálne  spodnú bielizeň, ako sú pančuchy, podväzky, biče či  

reťaze.
98

  

Vymenované charakteristicky sú snahou o popis nedovolenej sexualizácie ľudských tiel, aj 

keď iba na ochranu vývin detí. Rada pre reklamu a jej arbitráţna komisia väčšinou  posúdia  

reklamu ako porušenie etického kódexu iba ak sexuálne zobrazenie tiel nekorešponduje 

s propagovaným produktom. Neprimeranú nahotu či sexuálne sugestívne zobrazenia pritom 

väčšinou za porušenie kódexu nepovaţuje, ani v súčinnosti s ochranou detí.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

98 ASA statement on sexual imagery in outdoor advertising 

http://www.asa.org.uk/Media-Centre/2011/~/media/Files/ASA/Misc/Outdoor%20Advertising%20Statement%20for%20Industry.ashx
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PRÍLOHY 

 

1. MANUÁL A PREMENNÉ MONITORINGU SPRAVODAJSTVA 

I. ÚVODNÉ INFORMÁCIE 

Kritériá výberu médií: 

 z kaţdého druhu médií jedno  max  dve médiá (tlačené, elektronické 

 s najväčším celoplošným pokrytím 

 s najväčšou váhou  - kritérium čítanosti, sledovanosti 

 s rozličným  vlastníckym pozadím a odráţajúcich rozmanitosť mediálneho usporiadania 

 typ  média  „kvalita“ vs.  „populárne“ médiá 

Kódujte: iba správy spravodajstva. V printových médiách po  14 článkov z hlavných stránok jednotlivých denníkov.  Začnite  titulnou 

stránkou – tu kódujte všetky spravodajské  články. Potom prejdite na ostatné hlavné články na ostatných stránkach.  Kódujte len články  - nie 

úvodníky,  komentáre, listy redakcii.  Ak článok začína na hlavnej stránke a pokračuje na inej, kódujte celý článok.  Niektoré správy sa 

skladajú z fotografie s titulkom, titulkom alebo krátkeho textu.  Kódujte tieto tak isto ako dlhšie články.  V elektronických médiách kódujte 

všetky správy. 

Nekódujte: úvodníky, komentáre, listy redakcii, zoznamy/upútavky na články vo vnútri novín, karikatúry a vtipy, správy o počasí, reklamy 

a inzerciu.  

Aké sú hlavné správy na stránkach: kaţdé noviny sú rôzne usporiadané a neexistuje jednotná štruktúra.  To je niekoľko hlavných typov 

usporiadania: 

- vo všeobecnosti, hlavné stránky denníkov sú venované  národnému (domácemu), medzinárodnému a v niektorých prípadoch aj 

regionálnemu spravodajstvu 

- špeciálne sekcie novín ako športové, ţivotného štýlu či pre podnikateľov by v zásade nemali byť kódované. Ak je udalosť zo 

sveta športu, biznisu alebo  celebrít povaţované za dôleţitú v záujme všetkých čitateľov,  bude umiestnená na hlavných 

spravodajských stránkach.  

- majte na pamäti hlavný cieľ projektu:  sledovať zastúpenie ţien a muţov v hlavných  udalostiach dňa.  Ak zistíte, ţe  existuje len 

veľmi málo  článkov  zahrňujúcich ţeny ako  v najdôleţitejších správach, tak to je stav situácie.  Nemali by ste zámerne 

vyhľadávať články, ktoré sa zmieňujú o ţenách  alebo sú o ţenách.  

 

II. KÓDOVACÍ SYSTÉM  

(kódy a popis sleduje premenné v maske variable view SPSS na jednotlivých riadkoch)  

Identifikačné údaje  

1. Názov médiá -  označuje názov konkrétneho média vybraného pre monitoring. 1 = nový čas, 2 = sme, 3 = tv markíza, 4 = stv, 5 = rádio 

expres, 6 = sro, 7 = topky, 8 = aktuality   

2. Dátum vydania  – dátum vydania správy vo formáte  dd.mm.yy (napr. 25.11.10) 

 

Tematické zaradenie správy 

3. Predmet – označuje o čom správa je.  Umoţňuje zaradenie kaţdého správa do jednej z 52 kategórií predmetov. Obsah jednotlivých 

kategórií vnímajte ako kľúčové slová objavujúce sa v správe, ale aj ako popis  predmetu článku. Kategóriu „iné“ z daného okruhu  

(kategórie 8, 18, 25, 36, 44, 50) a kategóriu 52  pouţívajte ako poslednú moţnosť.  

Pred zaradením článku do predmetnej kategórie vyberte jedno kľúčové slovo, ktoré   najlepšie popisuje  ako je  udalosť v článku  

opísaná. Pamätajte ţe jedna a tá istá udalosť môţe byť opísaná z viacerých uhľov pohľadu. Napríklad článok uverejnený v Keni 

o voľbách amerického prezidenta môţe byť  o tom, čo voľby znamenajú pre vnímanie USA v zahraničí (kód  6 – zahraničná politika), 

alebo o tom, čo môţu americké voľby priniesť Keňanom pri voľbe vlastných politických vodcov (kód 4 – domáce spravodajstvo).  

Niekedy môţe nastať, ţe v jednom článku budú viaceré predmety.  Vyberte ten, ktorému je venovaný  najväčší priestor či váha, t. z. 

najväčší priestor a počet komentárov.  

Politika a vláda 
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1. =  Ţeny  v politike a na rozhodovacích pozíciách (lokálne, regionálne, národné) 

2. =  Ţenské volebné kandidátky ((lokálne, regionálne, národné) 

3.  = Mier, vyjednávanie, prístup (lokálne, regionálne, národné) 

4.  = Iné  témy domáceho politického spravodajstva -  vláda (lokálna, regionálna, národná), parlament, voľby, 

príhovory/prejavy, politický proces -  zasadnutia, činnosť  koalície/opozície, .. 

5.  = Globálne partnerstvá (medzinárodný  obchodný a finančný systém, napr. Európsky obchodný priestor, WTO, OECD, 

IMF, Svetová banka, dlhy, ..) 

6.  = Zahraničné/medzinárodné politiky, vzťahy s inými krajinami, vyjednávanie, zmluvy/dohovory, EU, OSN, mierové 

dohovory 

7.  = Národná obrana, náklady na zbrojenie -  obranu, vojenský výcvik, vojenská prehliadka/sprievod vnútorná bezpečnosť 

a pod. 

8.  = Iné politické  témy a témy vzťahujúce sa na vládu (špecifikovať v poznámkach) 

 

Ekonomika 

9.  = Politika ekonomiky, stratégie, modely (národné, medzinárodné)... 

10.  = Ekonomické ukazovatele, štatistika, podnikanie, obchod, zásoby trhu,.. 

11.  = Ekonomická kríza, štátne zásahy do podnikov, zánik a vznik podnikov, ich fúzie 

12.  = Chudoba, bývanie, sociálna politika, opatrenia/pomoc tým v núdzi 

13.  = Participácia ţien v ekonomických procesoch (neformálna práca, platená práca, nezamestnanosť, neplatená práca) 

14.  = Iné témy trhu práce/zamestnanosti, odbory, vyjednávanie, zamestnanosť /nezamestnanosť,... 

15.  = Vidiecka/lokálna ekonomika, poľnohospodárstvo, farmárčenie, politika poľnohospodárstva, pozemkové práva,... 

16.  = Spotrebitelia, ochrana spotrebiteľov, regulácia, ceny, podvody na spotrebiteľoch 

17.  = Doprava, logistika,  infraštruktúra/diaľnice 

18.  = Iné témy ekonomiky a ekonómie(špecifikovať v poznámkach) 

 

Veda a zdravie 

19.  = Veda, technológie, výskum, financovanie, objavy/inovácie, vývoj,.. 

20.  = Zdravie, bezpečnosť, lekárstvo, zdravotné postihnutie, medicínsky výskum, financovanie (okrem HIV/IDS) 

21.  = HIV a AIDS,  incidencia, politika, liečenie, nakazení ľudia, ... 

22.  = Iné epidémie, vírusy, nákaza, chrípka, BSE, SARS,... 

23.  = Kontrola pôrodnosti, plodnosť/pôrodnosť, sterilizácia, potratovosť 

24.  = Environmentalistika, ţivotné prostredie, znečisťovanie, globálne otepľovanie, ekológia, turizmus 

25.  = Iné z oblasti vedy a alebo zdravia (špecifikovať v poznámkach) 

 

Sociálne  a právne témy 

26.  = Vývoj, udrţateľnosť, komunálny vývoj 

27.  = Vzdelávanie, starostlivosť o deti, od predškolského vzdelávania  po univerzity , vzdelávanie dospelých financovanie 

školstva,  gramotnosť,.. 

28.  = Rodinné vzťahy, intergeneračný konflikt,  osamelí rodičia, ... 

29.  = Ľudské práva, ţenské práva, detské práva, práva gayov a lesieb, práva menšín 

30.  = Náboţenstvo, kultúra, tradície, kontroverzie, náuka, oslavy, praktiky  

31.  = Migrácia, utečenci, ţiadatelia o azyl, etnické konflikty, integrácia cudzincov, rasizmus, xenofóbia,.. 

32.  = Ţenské hnutie, aktivizmus, udalosti, demonštrácie,  obhajoba rodovej rovnosti 

33.  = Zmena rodových  vzťahov, rolí a vzťahov medzi muţmi a ţenami vo vnútri aj mimo domu,.... 

34.  = Rodinné  právo, zákon o rodine, vlastnícke práva vo vnútri rodiny, dedičské práva a zákony,... 

35.  = Právny systém, justičný systém, legislatíva (okrem rodinnej, vlastníckej a dedičskej legislatívy),... 

36.  = Iné  sociálne a právne záleţitosti  (špecifikovať v poznámkach) 

 

Kriminalita a násilie 

37.  = Nenásilná kriminalita, krádeţ, korupcia (vrátane politickej a zneuţitia politickej moci,  predaj drog, ...) 

38.  = Násilná kriminalita, vraţda, únos, prepadnutie, násilie spojené z drogami,... 
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39.  = Rodovo-podmienené násilie, vraţda/ zabitie ţeny, sexuálne a šikanózne obťaţovanie,   domáce násilie, znásilnenie, 

obchodovanie so ţenami, mrzačenie  ţenských genitálií a iné škodlivé praktiky 

40.  = Zneuţívanie detí, sexuálne násilie  na deťoch,  obchodovanie s deťmi, zanedbávanie 

41.  = Vojna, občianska vojna, terorizmu, štátom páchané násilie,... 

42.  = Výtrţnosti/nepokoje, demonštrácie, verejné nepokoje,... 

43.  = Katastrofy, nehody, hladomory, zemetrasenie, povodne, hurikány, pády lietadiel, autonehody 

44.  = Iné správy o kriminalite a násilí (špecifikuj v poznámkach) 

 

Celebrity, umenie, médiá a šport 

45.  = Správy o celebritách, narodeninách, sobášoch, úmrtiach, nekrológy, slávni ľudia, príslušníci, kráľovských rodín,... 

46.   = Umenie, zábava, voľný čas, kino, divadlo, literatúra, tanec,... 

47.   = Média, vrátane nových médií (počítače, internet), zobrazovanie ţien alebo aj muţov, pornografia,... 

48.  = Súťaţe krásy, modelky, móda, odporúčania na skrášľovanie,  estetická  a kozmetická chirurgia,... 

49.  = Šport, udalosti, hráči, zariadenia, tréning, politiky, financovanie,... 

50.  = Iné správy o celebritách, umení, médiách (špecifikovať v poznámkach) 

 

Dievčatá – deti 

51.   = Správy o dievčatách (maloletých), začleňovanie, kultúrne postoje a praktiky  vzťahujúce sa na dievčatá, vzdelávanie, 

zdravie, ekonomické vykorisťovanie, násilie (len vzťahujúce sa na dievčatá) 

 

Iné 

52.  = Iné témy neobsiahnuté v predchádzajúcich kategóriách 

 

4. Predmet  NPŢ (násilia páchaného na ţenách) – označuje konkrétne  predmety v rámci problematiky NPŢ. Článok sa zaraďuje 

do  jednej z kategórií iba v prípade, ak bol článok v predchádzajúcej premennej zaradený do kategórie 39 – rodovo podmienené 

násilie. 

1.  = Vraţda/zabitie ţeny muţom   - úmyselné aj neúmyselné, z nedbanlivosti 

2.  = Psychické násilie páchané muţmi  na ţenách – neustála kritika, poniţovanie, nedôstojné správanie sa k ţene, vyhráţanie, 

vyvolávanie strachu, krik a nadávky 

3.  = Fyzické násilie páchané muţmi na ţenách – facky, buchnáty, zvalenie na zem, škrtenie, pálenie, ohrozovanie 

noţom/zbraňou, zbitie, napadnutie s ublíţením na zdraví, bez ublíţenia na zdraví,  

4.  = Sexuálne násilie : znásilnenie /nútenie k sexuálnych praktikám,  sexuálne napadnutie, pokus o znásilnenie, sexualizované 

násilie  

5.  = Ekonomické násilie páchané na ţenách – neprispievanie na domácnosť,  na výţivu  na deti, rozpredávane spoločného 

majetku, rozbíjanie spoločných vecí,  obmedzovanie zamestnania ţeny 

6.  = Sociálne násilie – neustála kontrola ţeny muţom, zakazovanie vychádzania  a stretávania sa s príbuznými, 

priateľmi/kami, zakazovanie stretávania sa s príbuznými, zakazovanie rozprávania sa s inými muţmi, 

7.  = Partnerské násilie, týranie blízkou osobou (bývalým či súčasným partnerom – manţel, druh, milenec, inými príbuzným – 

otec, brat, strýko, otčim,syn,...) 

8.  = Sexuálne obťaţovanie na pracovisku: verbálne/neverbálne, bossing/peering, vydieranie 

9.  = Obchodovanie so ţenami: sexuálne vykorisťovanie, prostitúcia, pornografia, kupliarstvo 

10.  = Škodlivé praktiky – bulímia/anorexia, nebezpečná estetické zákroky,  mutilácia,... 

11.  = Informovanie o pomoci ţenám zaţívajúcim násilie, sluţbách,  poradenstve, linky pomoci, ţenské domy/azylové domy 

12.  = Prevencia rodovo-podmieneného násilia, kampane, programy, aktivity 

13.  = Iné špecifikujte v poznámkach 

5. Čas venovaný správy v sekundách – pre správy rozhlasu a TV (pre výpočet priemernej dĺţky správy a nasledné určenie jej 

priestorovej relevancie (R2) 

Relevancia správy 

6.  R1 – relevancia správy vzhľadom na umiestnenie článku v danom vydaní denníka. Zaraďte kaţdý monitorovaný článok do jednej 

z nasledovnej škály: 
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 Tlač Internet TV  (poradie správy) 

Rádio 

SRo (poradie 

správy) 
Expres 

1. vysoká 
1. strana 

(titulka) 

1. správa v danom 

dni 
1. správa 1. správa 1. správa z toho dňa 

2. stredná 2. aţ 3.strana 2. -  3. správa 2. – 3. správa 2.  – 3. správa 2. aţ 3. 

3. nízka 
4. a ďalšia 

strana 
4. a ďalšia 4. a ďalšia 4. a ďalšia 4. a ďalšia 

7.  R2 – relevancia správy vzhľadom na  priestor – dĺţku článku podľa nasledovnej škály: 

 

Tlač 

(merná 

jednotka 

stpec/odsek) 

Internet 

(odsek) 

TV 

(sek.) 

Rádio (sek.) 

SRo Expres 

1. vysoká Celá strana 7 a viac odsekov ≥ R ≥ R ≥ R 

2. stredná 
½ strany (2 – 3 

odesky/stĺpce) 
6 – 4 odseky 

≤  (R - 30 

sekúnd) 

≤  (R - 30 

sekúnd) 

≤  (R - 30 

sekúnd) 

3. nízka 
1 odsek 

(noticka) 
3  menej odseky 

≤  (R - 31 

sekúnd) 

≤  (R - 31 

sekúnd) 

≤  (R - 31 

sekúnd) 

Poznámka: R = priemerná dĺžka jednej správy v sekundách . Priemerný čas správ v TV a rozhlasových správ získame až dodatočne vypočítaním. Nahrávať 

budeme čas správy v sekundách.  

 

8. R3 – relevancia správy vzhľadom na geografický záber – dôleţitosť, významnosť správy z hľadiska Slovenskej republiky.  

1 =  Lokálny, miestny  = má význam pre slovenské mesto, komunitu, oblasť, región 

2 =  Národný ( domáci), = správa je dôleţitá  v rámci Slovenska 

3 =  Národný a iný  -  významná pre Slovensko a iné krajiny 

4 = Medzinárodný/zahraničný = významné  pre iné krajiny alebo svet vo všeobecnosti (napr. globálne otepľovanie, uzatváranie 

dohovorov a pod.) 

9. R4 – relevancia správy vzhľadom na  vecný  priestor na kontinuu verejnosť – súkromie vzťahuje sa na vecné uchopenie 

problematiky správy ako verejného alebo súkromného problému.  

1 = Verejný priestor  =  problematika správy je predstavená ako  verejná problematika vzťahujúca sa na široké masy ľudí, 

v záujme všetkých, ako verejné dobro, „hard“ správa implikujúca dôleţitosť, ako hlavná, kľúčová správa 

2 = Verejný s presahom na súkromný a opačne = vzájomné prelínanie  oboch priestorov implikujúcich ich súvislosti, keď 

súkromné sa stáva aj verejným a verejné  aj súkromným 

3 = Súkromný priestor = osobne zafarbené správy vzťahujúce sa na individuálnu skúsenosť, ako súkromný, individuálny  problém 

z okruhu rodiny, súkromia, intímnych vzťahov,  „soft“ správy  implikujúce vedľajškovosť, trivilizáciu 

 Reprezentácia 

10. Rola osoby prinášajúcej správu – hlásateľ/novinár/ostatný novinár 

11.  Pohlavie osoby prinášajúcej správu  označiť  do 1 = ţena, 2 = muţ,  v prípade nemoţnosti identifikovania pohlavia podľa  mena, 

skratky, iniciálok a pod. označiť 3 = nemoţno určiť. 

12. Vek  hlásateľa/novinára/ostatného novinára – 1= dieťa do 18 rokov, 2 = 19 – 30, 3= 31-40, 4 = 41 – 50; 5= 51 – 60; 6= 61 a viac 

13. Osoba v správe –  pohlavie  ( ak ide o správu zaloţenú na informáciách o osobách, kódujte kaţdú osobu v článku: o ktorej článok 

pojednáva, o ktorej sa píše, ale nie sú v článku  priamo citovaní/é., nie je s nimi robený rozhovor; ktorá je v článku priamo alebo nepriamo 

citovaná (priame citovanie – jej slová sú vytlačené v článku a uvedené v úvodzovkách, alebo je s ňou robený rozhovor).  Osoba je citovaná 

nepriamo  -  je slová sú parafrázované, zhrnuté v článku, alebo uvedené  ako nepriamo reč – povedal.., uviedol..., vypovedal....  Nekódujte: 

Skupiny (napr. skupina zdravotných sestier, zamestnanci, občania,..) ; organizácie, podniky, kolektívy, politické strany ap od.; postavy 

z románov, noviel , filmov; neţijúce  historické postavy (iba ak je článok o nich). Kódujte: 1 = ţena; 2 = muţ; 3 = nemoţno určiť 

14. Vek osoby v správe – pre kaţdú osobu kódujte jej vek, ak je priamo uvedený v článku. Chcem vedieť ako sú muţi a ţeny popisovaní 

v hľadiska veku.  Aj keď poznáte skutočný vek danej osoby,  ale táto skutočnosť nie je uvedená v článku, neuveďte nič..  Aj keby ste boli 

schopná odhadnúť vek osoby, neuveďte nič. 1= dieťa do 18 rokov, 2 = 19 – 30, 3= 31-40, 4 = 41 – 50; 5= 51 – 60; 6= 61 a viac 
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15 . Povolanie/funkcia osoby  - pre kaţdú osobu v článku kódujte jej profesiu alebo funkciu. Vyberte povolanie, ktoré je najviac relevantné 

v kontexte popisovanej udalosti.  Podnikateľov/ľky (SZČO) kódujte podľa ich zamerania. Ak ide o podnikateľa v oblasti IT – kódujte  číslom 

7, ak ide o o vlastníka IT firmy kódujte  číslom 10.  Ak nie je známe, akú profesiu osoba vykonáva, nekódujte nič. 

1. = kráľovská rodina, monarcha (aktuálny, bývalý), člen kráľovskej rodiny 

2.  = predstaviteľ/ka vlády, politik/čka, prezident/tka, minister/rka, politický líder/ka, člen/ka politickej strany, hovorca/kyňa 

3. = zamestnanec/kyňa vlády, vysoký štátny úradník/čka, diplomat/tka, úradník/čka správy, administratívy 

4. = polícia, obrana, para-militantné skupiny, domobrana, mestská polícia, dozorca/kyňa, bezpečnostné zloţby (SBS, a pod.), 

hasič/ka 

5. = akademický expert/ka, profesie zo vzdelávania, univerzitný učiteľ/ka, lektor/rka (všetky disciplíny), učiteľ/ka predškolského 

vzdelávania, opatrovateľ/ka detí 

6. = zdravotnícky a personál, sociálne sluţby, lekár/ka,  zdravotník/čka, sociálna/y pracovník/čka, psychológ/ička 

7. = veda alebo technológie, inţinieri/rky, IT špecialisti/tky 

8. = profesie z médií,  ţurnalisti/tky,  tvorcovia/kyne audiovizuálnych diel, riaditeľ/ka divadla,... 

9. = právnik/čka, sudca/kyňa, advokát/tka, právny expert/tka, pracovník/čka súdu,... 

10. = podnikateľ/ka, konateľ/ka podniku (executive), manaţ´ér/rka, ekonóm/mka, finančný expert/tka, burzovný maklér/rka,.. 

11.  =  pracovník/čka administratívy, úradník/čka,  ne-vedúci pracovník/čka v sklade, reštaurácii, sluţbách, obchode 

12.  = obchodník/čka,  remeselník/čka,  robotník/čka, šofér/rka, domáci pracovník/čka,... 

13.  = poľnohospodárstvo, baníctvo, lesníctvo, rybárstvo 

14.  = predstaviteľ/ka cirkvi, duchovný/ná, mních/ška, farár/rka,  

15.  = aktivista/tka alebo pracovník/čka  mimovládnej organizácie, tretieho sektora, odborov alebo zamestnaneckých zväzov, OSN, 

charity,  

16.  = prostitú/tka, exuálny/a pracovník/čka 

17.  = celebrita, umelec, herec/čka, spevákúčka, osobnosť z rádia alebo televízie,.. 

18.  =  športovec/kyňa, atlét/tka, hráč/čka, tréner/ka, rozhodca/kyňa,... 

19.  = študent/ka, ţiak/čka, školopovinné deti 

20.  = domáci pracovník/čka, rodič,  

21.  = dieťa, mladý chlapec/dievča do 18 rokov 

22.  = dedinčan/ka alebo rezident/ka v nešpecifikovaných zamestnaniach 

23. = dôchodca/kyňa (starobný aj invalidný) 

24.  = kriminálnik/čka, podozrivý/á (ak nie je uvedené jeho/jej zamestnanie) 

25.  = nezamestnaný/á (ak nie je uvedená jeho/jej zamestnanie) 

26 = iné (pouţiť iba v krajných prípadoch a špecifikovať v poznámkach 

 

16.  Funkcia osoby v článku – v akej funkcii alebo pozícii je táto osoba zahrnutá do udalosti. 

Vyberte iba jeden kód pre danú osobu. Ak existuje viac osôb v článku (článok je o nich), môţu mať rovnakú funkciu – kódujte obe osoby 

rovnako. Napr. svedkovia  udalosti, môţu mať rovnakú funkciu. – teda kód 5. Kód  1 má prednosť pred ostatnými. Ak je osoba , o ktorej sa 

hovorí a zároveň hovorkyňou, zvoľte 1.  

1. =  objekt  - správa je o danej osobe alebo o niečom, čo táto osoba urobila, povedala a pod. 

2. = hovorca/kyňa: osoba reprezentuje alebo hovorí v mene inej osoby, skupiny alebo organizácie 

3.  = expert/tka alebo komentátor/ka : osoba poskytuje doplňujúce informácie, názor alebo komentár, zaloţený na poznatkoch 

špecialistov/tiek alebo expertízy 

4.  = osobná skúsenosť =  osoba poskytuje názor alebo komentár, zaloţený na individuálnej osobne skúsenosti; názor nie je nevyhnutne 

spájaný na reflexiu názorov širšej skupiny 

5.  = očitý svedok/kyňa: osoba poskytuje svedectvo alebo komentár, zaloţený na priamom pozorovaní (napr. ako účastníci/čka udalosti) 

6.  = populárny názor: názor osoby predpokladá reflexiu „beţného občana/ky“ (napr. v rozhovore na ulici, hlas ľudu a pod.); je 

implikované, ţe  stanovisko osoby je zdieľané so širšou skupinou ľudí 

7.  = iné (len ako posledná moţnosť, špecifikovať v poznámkach) 

 

17. Vzťahy  - ţeny, ( niekedy aj muţi ) sú často identifikované cez rodinné, príbuzenské či milenecké vzťahy (manţelka, matka, dcéra,  

pod.).  Je osoba v článku  na ktoromkoľvek mieste takto identifikovaná? Uveďte.  

1 = áno  (ak je  slovo manţelka, dcéra, milenka a pod. skutočne pouţité k popisu osoby) 
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18. Obeť –  určuje článok osobu ako obeť? Kódujte v prípade, ţe sa pojem obeť uvádza explicitne , alebo k implicitnému popisu osoby, 

napr. cez jazyk, obrazy, ktoré  vyvolávajú zvláštne pocity, šok, , zdesenie, súcit s danou osobou. .Vyberte jeden z kódov popisovanej 

udalosti.  Niekedy môţe byť osoba označená ako obeť viacerých udalostí (obeť dopravnej nehody a zároveň obeť okradnutia).  Označte 

kategóriu, ktorej sa v správe  prisudzuje väčší význam.  

1. = obeť nehody, prírodnej katastrofy, chudoby, choroby, ... 

2. = obeť domáceho násilia (manţelom/manţelkou/partnerom/ iným členom rodiny), psychické násilie, fyzické napadnutie, znásilnenie 

partnerom, vraţda/zabitie,.... 

3. = obeť mimo – domáceho násilia sexuálneho násilia alebo zneuţitia, sexuálneho obťaţovania, znásilnenia, obchodovania,... 

4. = obeť vraţdy, zabitia 

5. = obeť inej kriminality, krádeţe, napadnutia,  

6. = obeť násilia na základe náboţenstva, tradície, kultúrnych presvedčení, mrzačenie genitálií,  

7. = obete vojny, terorizmu, štátneho vojenského zasahovania 

8. = obete diskriminácie na základe rodu, rasy, etnicity, veku,  viery, zdravotného postihnutia,... 

9. = iné obete (špecifikovať v poznámkach) 

10. = neviem, nemoţno rozhodnúť 

19. Survivor - kritika mediálnych obsahov vzťahujúcich sa na ľudské nešťastie a katastrofy smeruje k zdôrazňovaniu  iného spôsobu 

medializácie týchto obsahov. Preferuje sa označenie osôb, ktoré preţili/zaţili  (survivors)  násilie, nešťastie, nehodu v zmysle ich 

vyzdvihnutia, obdivu a rešpektu zvládnutia ťaţkej situácie, vymanenia sa z násilného vzťahu, zmeny a posilnenia vlastnej pozície. 

Identifikácie  osôb reprezentovaných v správach  ako „tí/tie čo prežili/zažili“ je na základe priameho  označenia týmito slovami, alebo  

pouţitím jazyka či zobrazenia, ktoré evokuje konkrétne emócie ako je obdiv a  rešpekt voči  prezentovanej osobe.  

Osoba môţe byť identifikovaná aj ako obeť aj ako „tá, čo preţila“   v jednej správe. Kódovanie osoby ako obete nevylučuje  kódovanie 

v jednej z nasledujúcich kategórií:  

1. = preţil/a nehodu, prírodnú katastrofu, chudobu, chorobu, ... 

2. = preţil/a, zaţiva domáce násilie (manţelom/manţelkou/partnerom/ iným členom rodiny), psychické násilie, fyzické napadnutie, 

znásilnenie partnerom, vraţda/zabitie,.... 

3. = preţil/a, zaţíva mimo – domáce násilie, sexuálne násilie alebo zneuţívanie, sexuálne obťaţovanie, znásilnenie, obchodovanie,... 

4. = preţil/a, zaţíva  iný druh  kriminality, krádeţe, napadnutia, vraţdy,... 

5. = preţil/a, zaţíva násilie na základe náboţenstva, tradície, kultúrnych presvedčení, mrzačenie genitálií,  

6. = preţil/a   násilie vojnového konfliktu, terorizmu, štátneho vojenského zasahovania 

7. = preţil/a, zaţíva diskrimináciu na základe rodu, rasy, etnicity, veku,  viery, zdravotného postihnutia,... 

8. =  preţil/a, zaţíva iné  druhy násilia, násilných udalostí (špecifikovať v poznámkach) 

9. = neviem, nemoţno rozhodnúť 

20. Je uvedená fotografia tejto osoby  1 = áno 

 

Rodovo citlivý jazyk: Jazyk v správe reflektuje princípy rodovej rovnosti a prihliada na  prítomnosť, rolu a postavenie ţien v spoločnosti  

podobne ako doterajšie  lingvistické praktiky prihliadali  na prítomnosť, rolu a postavenie muţov. Opakom  je pouţívanie sexistického 

jazyka, ktorý je nástrojom na zneviditeľňovania ţien (symbolickej anihilácie), rodovej stereotypizácie  a androcentrizmu. Sledujeme teda 

výskyt/nevýskyt   a počet   porušení   rodovej korektnosti správ. Triedenie cez pohlavie prezentovaných osôb získame obraz o rodovo 

(ne)citlivom jazyku v opise/označovaní ţien a muţov v mediálnych výstupoch. V kaţdom článku kódovať  či zaznamenať nasledujúce javy.  

21.  Generické maskulínum99 v titulkoch a podnadpisoch -  vypíšte konkrétne generické maskulínum v titulkoch a podtitulkoch článku 

22.  Generické maskulínum v texte –  uveďte počet výskytov generického maskulína v texte  

23. Lexikálny rod100 v titulkoch a podnadpisoch -  vypíšte konkrétny lexikálny rod v titulkoch a podtitulkoch článku 

24. Lexikálny rod v texte  - uveďte počet výskytov lexikálneho roku v texte článku 

                                                 

99 Generické maskulínum – pouţívanie   podstatných mien muţského rodu na označovanie muţov aj ţien.  Napr. politici,  

hasiči,  zamestnanci, učitelia a pod. hoci existuje aj ekvivalent v ţenskom rode. Takýto rodovo necitlivý, nevyváţený jazyk 

patrí medzi najčastejšie formy skrytej diskriminácie, ktorá vedie k posilňovaniu  stereotypných rolí ţien a muţov 
100 Lexikálny gender – v rodovej lingvistike vyjadruje rôzne  formy biologického alebo sociálneho rodu  tím, ţe  niektoré 

slová prechyľuje, napr. učiteľ – učiteľka,  lekár – lekárka, kde prípona poukazuje na ţenu alebo muţa. Tomuto prechyľovaniu 

sa hovorí lexikálny gender a je veľmi častý v indo- európskych jazykoch. 
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25. Sexizmus – sexizmom môţe byť  rodovo stereotypné označenie osôb (napr. zdrobneniny „pani Evička“ na Mázikovú; krstným menom, 

ak je to nepatričné ), rodovo stereotypné spojenia a výrazy (napr. milé dámy a váţení páni, nebuď  ako baba, slabšie pohlavie, obchodovanie 

s bielym mäsom, chlapská reč,  ţenská logika stará panna, blondínka, krkavčia matka, hlava rodiny,  a pod), ktoré zniţujú  dôstojnosť ţien 

a muţov. ak ste si nie istá či ide o sexizmus, spojenie  aj tak vypíšte. Bude predmetom ďalšieho hodnotenia.   

26. Pojem rodovej problematiky  - vypíšte  explicitne  uvedený výraz vyskytujúci sa v nadpisoch alebo v texte článku: násilie páchané na 

ženách, rodovo podmienené násilie, sexuálne obťažovanie, rodová rovnosť, rovnosť mužov a žien, feminizmus, sexistický jazyk, sexizmus, 

patriarchát, znásilnenie ako vojnový zločin, otcovská dovolenka, otcovská láska, porušovanie ľudských práv žien, feminizácia chudoby, 

feminizácia staroby, diskriminácia na základe rodu  (15 výrazov). 

 

Rodová zodpovednosť 

27. Referencia - sleduje priame  zasadenie obsahu správy/článku do kontextu právneho alebo politického dokumentu   a odvolávanie sa na  

medzinárodné, regionálne alebo národné verejno-politické nástroje na  presadzovanie rodovej rovnosti, boja proti NPŢ, ľudské práva, a pod.  

Vypíšte konkrétnu relevantnú referenciu, dokument, správu, zákon, smernicu 

28. Ţeny – sú ústrednou témou článkom sleduje obsah správy, ktorý sa priamo zameriava na skupiny ţien alebo individuálne ţeny,  ale aj 

javy s výrazným a osobitným dopadom na ţeny, napr.. nezamestnanosť ţien,  feminizácia chudoby, sexuálne násilie, obchodovanie s ľuďmi 

a pod. 

1 = áno 

29. Rodové nerovnosti – článok poukazuje na rodové nerovnosti, sleduje, či obsah správ poukazuje, zviditeľňuje a zameriava sa na oblasti 

nerovností medzi muţmi a ţenami,  napr. príjmovú, mocenskú nerovnosť, diskrimináciu na základe pohlavia, prístup k sluţbám a pod.101 1 = 

áno 

30.. Rodové stereotypy - ukazovateľ sleduje obsah správ z hľadiska rodový stereotypov, z ktorých mnohé sú univerzálne. Napr. ţeny sú vo 

všeobecnosti vnímané ako neambiciózne, iracionálne, slabé, závislé, zatiaľ čo muţi  ambiciózni, racionálni, silní  a nezávislí. Správy 

spochybňujúce  rodové stereotypy sú také, ktoré prekračujú/prevracajú predsudky a nepodloţené predpoklady o ţenách a muţoch vo vzťahu 

k ich vlastnostiam, k  ich expertíznym kompetenciám, záujmom a pod. Takéto správy  obsahujú nový pohľad, iný spôsob myslenia 

a nezvyčajnú perspektívu nazerania podporenú aj výberom slov a fotografií/ilustračných obrázkov.  

1 = Nie, správa/článok  určite nespochybňuje rodové stereotypy (posilňuje stereotypy) 

2 = Áno, správa/článok  určite spochybňuje rodové stereotypy 

3 = Nie aj áno, správa/článok ani nespochybňuje ani neposilňuje rodové stereotypy 

4 = Neviem, nemoţno určiť 

31. Ďalšia analýza  - správa  je vhodná pre ďalšiu  analýzy z hľadiska predmetu (násilie, rodová rovnosť) 1 = áno 

 

 

2. MONITORING SPRAVODAJSTVA –ŠTATISTICKÁ PRÍLOHA  

Tematické spektrum správ spravodajstva  (2010) 

Tematický celok Tematické subcelky Frekvencia Podiel 
Kumulatívne 

percentá 

Politika a vláda 

 

ţeny v politike 
26 1,7 1,7 

  

mier 
5 ,3 2,0 

  

domáce politické spravodajstvo 
296 19,4 21,5 

  
globálne partnerstvá 

50 3,3 24,8 

  

zahraničná politika 
70 4,6 29,4 

  

národná obrana 
30 2,0 31,3 

  1 ,1 31,4 

                                                 

101 Parameter  doplňuje  a spresňuje  ukazovateľ „Ţeny ako ústredná téma správy“, pretoţe hoci  správa sa môţe aj primárne 

venovať otázkam ţien, nemusí ešte poukazovať na  rodovú rovnosť a opačne.  
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iné politické 

Ekonomika 

  

ekonomická politika 
45 3,0 34,4 

  
ekonomické ukazovatele 

26 1,7 36,1 

  

ekonomická kríza 
37 2,4 38,5 

  

chudoba 
9 ,6 39,1 

  

trh práce/zamestnanosť 
13 ,9 39,9 

  

vidiecka ekonomika 
11 ,7 40,7 

  
spotrebitelia 

64 4,2 44,9 

  

doprava 
69 4,5 49,4 

  

iné ekonomické témy 
2 ,1 49,5 

Zdravie a veda 

  

veda/výskum 
21 1,4 50,9 

  

zdravie/medicína 
48 3,2 54,1 

  
HIV, nakazení ľudia, liečenie 

5 ,3 54,4 

  

iné epidémie 
7 ,5 54,9 

  

kontrola pôrodnosti 
2 ,1 55,0 

  

enviromentalistiika 
52 3,4 58,4 

  

iné z oblasti vedy a zdravia 
1 ,1 58,5 

Sociálne a právne témy 

  
sociálny vývoj 

7 ,5 58,9 

  

vzdelávanie 
16 1,1 60,0 

  
rodinné vzťahy 

2 ,1 60,1 

  

ľudské práva 
3 ,2 60,3 

  

náboţenstvo/kultúra 
7 ,5 60,8 

  
migrácia/utečenci 

8 ,5 61,3 

  

zmena rodových vzťahov/rolí 
1 ,1 61,4 

  
rodinné právo 

20 1,3 62,7 

  

právny systém/justičný systém 
20 1,3 64,0 

  

iné sociálne témy 
3 ,2 64,2 

Kriminalita a katastrofy 

  
KRIMINALITA - iná ako násilná 

124 8,1 72,3 

  

kriminalita násilná 
55 3,6 76,0 

  
rodovo-podmienené násilie 

22 1,4 77,4 

  

násilie na deťoch 
2 ,1 77,5 

  

vojna/terorizmus 
14 ,9 78,4 

  
výtrţnosti/nepokoje 

28 1,8 80,3 

  

katastrofy/nehody/zemetrasenie 
159 10,4 90,7 

  
iné správy o kriminalite a násilí 

6 ,4 91,1 

Celebrity, šport, umenie, 

médiá 

  

celebrity - narodeniny, škandály, slávni ľudia 
50 3,3 94,4 

  

umenie/zábava/voľný čas/lkino/literatúra 
66 4,3 98,8 

  
médiá/nové médiá 

4 ,3 99,0 
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súťaţe krásy/modelky/móda/estetická chirurgia 

4 ,3 99,3 

  

šport, hráči, tréning, financovanie 
4 ,3 99,5 

Dievčatá, deti 

  

DIEVČATÁ - kultúrne postoje, praktiky, vzdelávanie, 

zdravie, násilie 
6 ,4 99,9 

Iné 

  

iné témy neobsiahnuté v kategóriách (špecifikovať v 

poznámkach) 
1 ,1 100,0 

Spolu  

  
1522 100,0   

 

3. ZODPOVEDNÉ  INFORMOVANIE O NÁSILÍ PÁCHANOM NA ŢENÁCH 

Návod  pre novinárov a novinárky o zodpovednom informovaní  správ o násilí 

páchanom na ţenách 

Ak prinášate správy o násilí páchanom na ţenách: 

ODPORÚČANÉ NEODPORÚČANÉ 

 Označte násilné správanie ako „násilie páchané na 

ţenách“, „domáce násilie“ alebo „sexuálne  napadnuti

e“. Vyvarujte sa pouţívania termínov ako 

„ manţelská/partnerská hádka“, „rodinné 

problémy“, „ľúbostné nezhody“,  odmietanie sexu“. 

alebo  akýkoľvek iný pojem bagatelizujúci násilné 

správanie 

 Dajte príbeh do súvislostí a širšieho spoločenského 

kontextu. Poskytnite informácie o výskyte, incidencii 

a dopadoch násilia páchaného na ţenách 

 Uvedomte si, ako výber zdrojov ovplyvní celý príbeh 

 Berte na vedomie, ţe násilie páchané na ţenách nie je 

súkromnou záleţitosťou 

 Dbajte na bezpečnosť a utajenie obetí násilia 

páchaného na ţenách 

 

 Pristupujte k trestným činom násilia páchanom na 

ţenách ako k beţným alebo bizarným. Ony takými nie 

sú.  

 Zamerajte sa, alebo obviňujte z násilného správania 

ţenu/dievča, ktorá sa stala obeťou násilia 

 Udrţujte všeobecné presvedčenia, ktoré nie sú 

pravdivé, napr. príčinou násilné správania muţov je 

alkohol 

 Predpokladajte, ţe niektoré prostredia alebo vrstvy 

spoločnosti sú násilné a iné nie 

 Minimalizujte alebo senzacionalizujte násilie páchané 

na ţenách 

 Poskytnite ospravedlnenia pre násilné správanie 

 O súdnych prípadoch informujte tak, ţe obhajoba mala 

„pravdu“. 

Na záver  kaţdej správy o násilí páchanom na ţenách poskytnite  informáciu o pomoci, ktorá je 

z hľadiska obsahu Vašej správy relevantná (telefónny či e-mailový kontakt v prípade 

bezprostredného nebezpečenstva, kontakt pre utajovanú pomoc alebo nahlásenie násilia, pre sexuálne 

napadnutie, pre muţov ak majú pochybnosti o svojom správaní v rodine  a pod. Podľa moţnosti 

poskytnite národné či regionálne kontakty) 
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Návod by mal byť doplnený o zoznam konkrétnych osôb, ktoré môţu byť oslovené na komentár 

podľa vecného zamerania hľadanej informácie doplnenie konkrétnych mien s kontaktmi) : 

Pre komentár o násilí páchanom na ţenách a domácom násilí kontaktujte; Pre komentár o prevencii 

muţského násilia voči ţenám kontaktujte; Pre interview so ţenou zaţívajúcou násilie, kontaktujte; 

O vzdelávaní v oblasti násilia páchaného na ţenách kontaktujte; O príčinách násilia páchaného na 

ţenách, kontaktujte; O stratégiách a politikách v oblasti násilia páchaného na ţenách; O stratégiách 

polície v oblasti násilia páchaného na ţenách; O pomoci obetiam domáceho násilia; 

Návod by mal byť doplnený o základné fakty a údaje  o násilí páchanom na ţenách: Vraţdy ţien 

ich manţelmi/partnermi (femicída) počas jedného roka; Výskyt počas ţivota ; fyzické a sexuálne 

násilie – prevalencia; Násilie sa vyskytuje vo všetkých vrstvách spoločnosti; Koľké to nahlásia polícií; 

Miera sexuálneho násilia; Deti ako svedkovia domáceho násilia.  informácie doplniť aj o mýtoch, 

príčinách, dôsledkoch  násilia páchaného na ţenách. Ďalšie informácie, vrátane aktuálnych údajov, 

mýtov a faktov o násilí páchanom na ţenách, ako aj stiahnutie tohto materiálu choďte na www..... .  

4. ZOZNAM ZDROJOV ALTERNATÍVNEJ MEDIÁLNEJ PREZENTÁCIE  

DIEVČAT 

About-Face 

http://www.about-face.org 

ACT—Alliance for Children and Television 

http://www.act-aet.tv/index_en.html 

Advocates for Youth 

http://www.advocatesforyouth.org 

Beacon Street Girls 

http://www.beaconstreetgirls.com 

Center for Media Literacy 

http://www.medialit.org 

Dads and Daughters 

http://www.thedadman.com 

Girl Scouts of America 

http://www.girlscouts.org 

Girls Inc. 

http://www.girlsinc.org/index.html 

Girls Inc. Media Literacy 

http://www.girlsinc.org/about/programs/ 
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media-literacy.html 

Girls,Women, + Media Project 

http://www.mediaandwomen.org/resources.html  

Hardy Girls Healthy Women 

http://www.hardygirlshealthywomen.org 

Mainely Girls 

http://www.midcoast.com/~megirls 

Media Awareness Network 

http://www.media-awareness.ca 

Media Literacy Clearinghouse 

http://www.frankwbaker.com 

medialiteracy.com 

http://www.medialiteracy.com 

New Moon Girls 

http://www.newmoon.com 

ParentFurther 

http://www.parentfurther.com/technology-media 

See Jane/Improving Gender Portrayals in 

Children’s Media 

http://www.thegeenadavisinstitute.org 

Teen Voices/Women’s Express 

http://www.teenvoices.com 

Third Wave Foundation 

http://www.thirdwavefoundation.org 

uniquely Me! The Girl Scout/Dove Self-Esteem 

Program 

http://www.girlscouts.org/program/program_ 

opportunities/leadership/uniquelyme.asp 

Words Can Work 

http://www.wordscanwork.com 

http://www.slideshare.net/angels6889/sexism-in-the-media - ppt. o hlavných fenoménoch 

sexualizácie ţien a dievčat v médiách 

 

http://www.mediaandwomen.org/resources.html
http://www.wordscanwork.com/
http://www.slideshare.net/angels6889/sexism-in-the-media
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