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(Stereo)typy

• typ: „any simple, vivid, memorable, easily 
grasped and widely recognised
characterisation in which a few traits are 
foregrounded and change or ‘development’ 
is kept at a minimum“. 

• stereotyp: „reduces a person or thing to 
those traits while exaggerating them“

Dyer (1977, s. 28)
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• BAKER, Paul – POTTS, Amanda (2013): ‘Why 
do white people have thin lips?’ Google and 
the perpetuation of stereotypes via auto-
complete search forms. Critical Discourse 
Studies, 10, č. 2, s. 187–204.
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Otázky

• Které sociální skupiny vyvolávají více 
stereotypizujících otázek než jiné?

• Které sociální skupiny vyvolávají obzvláště 
pozitivní/negativní stereotypy?

• Jakými způsoby jsou různé skupiny 
stereotypizovány?
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Začátky fragmentů

• what/who/where/when/why/how + do

• should, are, do
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Fragmenty
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Why do
How do
Should
.
.
.

?
black
jewish
gay
.
.
.

people
men
guys
.
.
.



černoši černoši, černošky, černošští, černošské, černošská, černošští 

muži, černošské ženy, černošští kluci/hoši/chlapci, černošské 

holky/dívky

běloši běloši, bělošky, bílí, bílé, bílá, bílí muži, bílé ženy, bílí 

kluci/hoši/chlapci, bílé holky/dívky / bělošští, bělošské, 

bělošská, bělošští muži, bělošské ženy, bělošští 

kluci/hoši/chlapci, bělošské holky/dívky

asiati asiati/asiaté/asijci, asiatky/asijky, asijští, asijské, asijská, asijští 

muži, asijské ženy, asijští kluci/hoši/chlapci, asijské holky/dívky

muslimové muslimové, muslimky, muslimští, muslimské, muslimská, 

muslimští muži, muslimské ženy, muslimští kluci/hoši/chlapci, 

muslimské holky/dívky

židé židi/židé, židovky, židovští, židovské, židovská, židovští muži, 

židovské ženy, židovští kluci/hoši/chlapci, židovské holky/dívky

křesťané křesťané (křestani), křesťanky, křesťanští, křesťanské, 

křesťanská, křesťanští muži, křesťanské ženy, křesťanští 

kluci/hoši/chlapci, křesťanské holky/dívky
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muži muži, kluci/hoši/chlapci

ženy ženy, holky/dívky

gayové gayové, homosexuálové, gayští/gayovští, gayští/gayovští muži, 

gayští/gayovští kluci/hoši/chlapci, homosexuální muži, 

homosexuální kluci/hoši/chlapci

lesby lesby/lesbičky, homosexuálky, lesbičtí, lesbické, homosexuální 

ženy, homosexuální holky/dívky

hetero heterosexuálové, heterosexuálky, heterosexuální muži, 

heterosexuální ženy, heterosexuální kluci/hoši/chlapci, 

heterosexuální holky/dívky

lidi lidé/lidi

cikáni

romové

cikáni, cikánky, cikánští, cikánské, cikánská, cikánští muži, 

cikánští kluci/hoši/chlapci, cikánské ženy, cikánské holky/dívky

romové, romky, romští, romské, romská, romští muži, romští 

kluci/hoši/chlapci, romské ženy, romské holky/dívky

vietnamci vietnamci, vietnamky, vietnamští, vietnamské, vietnamská, 

vietnamští muži, vietnamští kluci/hoši/chlapci, vietnamské ženy, 

vietnamské holky/dívky 13



Začátky fragmentů

• why do

• should

• are

• do

• proč

• měli by

• mají (!)

• jsou

• ?
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Hodnocení

• ani pozitivní stereotyp není jen tak OK

– jsou součástí jednoho +/– diskurzu

• kulturní zakotvenost

– mladý, štíhlý × starý, šedivý
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Hodnocení
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Hodnocení
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Hodnocení
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Hodnocení
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Hodnocení
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Hodnocení
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Hodnocení
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Kategorizace
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Kategorizace
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Další potíže

• Google nenašeptá víc než 4

• v češtině Google našeptává ležérněji, 
(své)volněji
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Další potíže

• Google nenašeptá víc než 4

• v češtině Google našeptává ležérněji, 
(své)volněji
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Další potíže

• Google nenašeptá víc než 4

• v češtině Google našeptává ležérněji, 
(své)volněji
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Zatím se zdá, že…

• mužů je víc než žen

• gayů je víc než leseb

– „lesbian invisibility“ (Rich, 1980)

• straight je bezpříznakové, čili méně

• židů a muslimů je víc než křesťanů
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