
Mediální 
stereotypy

Jsou vojáci zelené mozky, muslimové 

teroristi a bezdětné ženy sobecké 

kariéristky? Co je pravdy na stereotypech, 

které slýcháš ze všech stran?

Co je stereotyp

Jako stereotyp označujeme často nepřesné a ne zcela pravdivé představy o člověku nebo lidech, 

které většinová společnost sdílí. Stereotypy můžeš chápat taky jako předsudky, i ty jsou založené 

na informacích a názorech z druhé ruky nebo nedokonalém prvním dojmu.

Kdo stereotypy vytváří
  1   Většinová společnost (mainstream)

  2   Média všeho druhu

  3   Zájmové a politické skupiny

Podívej se na www.O2chytraskola.cz a zjisti o stereotypech víc.

Kdo jsou obětí stereotypů
  1   Cizí národnosti 

Poláci jsou kšeftaři, Kolumbijci zase drogoví dealeři a Britové pijí jen čaj.

  2   Etnika a rasy 

Romové zneužívají sociální dávky, Afroameričané jsou skvělí sportovci a Asiatům jde matematika.

  3   Náboženské a ideologické skupiny 

Katoličtí kněží zneužívají děti, muslimové jsou teroristi a vegani jsou přecitlivělí radikálové.

4   Sociální skupiny 

Gayové jsou zženštilí, boháči jsou zlí vykořisťovatelé a blondýnky jsou hloupé.

5   Profesní skupiny 

Policisté jsou natvrdlí, úřednice nepříjemné a kopáči se líně opírají o lopatu.

6   Ženy vs. muži 

Ženy se řídí hlavně city a jsou špatné řidičky, muži nikdy nepláčou a neptají se na cestu.



Ach jo

Pokud nemáš přímou zkušenost 

s menšinou nebo skupinou, běžně 

kolující stereotypy jsou bohužel 

tvým hlavním zdrojem informací.

Stereotypy jsou nebezpečné

Stereotypy pracují na jednoduchém principu – kdo není jako my, je potenciální hrozba. V historii už stereotypy mnohokrát posloužily k tomu, aby z 

lidí udělaly podřadná stvoření bez lidských práv. Například pokus o vyhlazení všech židů za 2. světové války nebo staletí, kdy otroctví bylo zcela běžné 

a život otroka měl takovou hodnotu, jakou mu přisoudil jeho majitel.

Média a stereotypy

Se stereotypy pracují dezinformační weby, bulvár, ale i seriózní média. Seriózní 

média to jen nedělají přímo. Nikdy stereotypy nepojmenovávají, podají 

je na příkladu jedince, který zavedený stereotyp potvrzuje. Tím ti potvrdí to, 

co už si dávno myslíš.

A proč to dělají? Protože čtenáři, diváci a posluchači to tak chtějí. Mediální stereotypy 

vyjadřují názor lidí a zároveň ho vytvářejí. Problém je, že třeba v případě národnostních 

menšin se výrazně častěji mluví o špatných věcech než o těch dobrých. Do zpráv se proto 

dostane případ jednoho Roma zloděje, ale už ne příběh všech těch ostatních, kdo žijí 

spořádaný život.

Stereotypy můžou bolet

Stereotypy do sebe nasáváme od malička z filmů, pohádek, 

novin i toho, co říkají lidi kolem nás. Pokud je bezmyšlenkovitě 

opakuješ, aniž si vytvoříš vlastní názor, můžeš nechtěně ublížit 

třeba kamarádovi, kterého se stereotyp týká.


