Prílohy
Príloha č. 1: Osnova pološtruktúrovaného rozhovoru
(Zhliadnutie reklamných spotov „Nevymäknem” 2013 a 2015 značky Fernet Stock)
1. Aký je váš dojem zo zhliadnutých reklám na Fernet Stock?
•

Ako na vás pôsobia?

•

Čo si o nich myslíte?

2. Čo sa podľa vás snaží táto reklama povedať?
•

Môžete vlastnými slovami zhrnúť základnú myšlienku týchto reklám?

•

Čo značka Fernet Stock chce, aby si muži z tejto reklamy odniesli?

•

Stotožňujete sa s týmto posolstvom?

3. Odráža spôsob, akým táto reklama prezentuje mužov, aj vaše skúsenosti?
•

Vnímate situáciu v spoločnosti rovnako?

•

V čom podľa vás vychádza z reality a v čom naopak nie?

4. Čo podľa vás znamená byť mužom?
•

Aké asociácie sa vám spájajú s mužskosťou?

•

Je podľa vás rozdiel medzi vaším osobným vnímaním mužnosti a tým, ako to vníma
spoločnosť?

•

Ako ste sa naučili, čo znamená správať sa ako muž?

•

Sú podľa vás “mužské vlastnosti” vrodené, alebo naučené?

•

Sú situácie, v ktorých sa cítite mužnejšie/menej mužne ako inokedy?

5. Stotožňujete sa s názorom, že súčasní muži mäknú?
•

V čom podľa vás spočívajú tieto zmeny a čo ich spôsobuje?

•

Vnímate to, rovnako ako značka Fernet Stock, ako negatívny jav?

6. V reklamách na Fernet Stock zaznela aj veta: Ak tu ešte žijú chlapi, počúvajte. Má pre vás slovo
chlap odlišný význam ako slovo muž?
•

S čím sa vám tento pojem spája?

7. Aké správanie považujete za nechlapské, za nevhodné pre muža?
•

Ako vnímate, keď sa tak nejaký muž správa?

•

Je niečo, čo vy sami nerobíte, pretože to nie je chlapské, hoci by ste možno chceli?

8. Apeloval na vás niekto niekedy, aby ste sa správali ako chlap? (nebuď baba, chlapci neplačú a
podobne)
•

V akom kontexte sa to dialo? Ako ste sa následne zachovali?

•

Cítili ste niekedy, že je to od vás vyžadované, hoci nešlo o priamu výzvu?

•

Apelovali ste vy na niekoho podobným spôsobom?

(Zhliadnutie reklamného spotu „Is it ok for guys?” značky AXE)
9. Aký je váš dojem zo zhliadnutej reklamy na AXE?
•

Ako na vás pôsobí?

•

Čo si o nej myslíte?

10. Čo sa podľa vás snaží táto reklama povedať?
•

Môžete vlastnými slovami zhrnúť základnú myšlienku tejto reklamy?

•

Čo značka AXE chce, aby si muži z tejto reklamy odniesli?

•

Stotožňujete sa s týmto posolstvom?

11. Odráža spôsob, akým táto reklama prezentuje mužov, aj vaše skúsenosti?
•

V čom podľa vás vychádza z reality a v čom naopak nie?

•

Kladiete/kládli ste si podobné otázky ako aktéri spotu aj vy sami?

12. Táto kampaň na Slovensku nikdy nebola spustená. Myslíte si, že by bola pre slovenských
mladých mužov relevantná?
•

Ak by podobnú kampaň spustili u nás pred 30 rokmi, ako si myslíte, že by bola prijatá
spoločnosťou/ vami? Bola by relevantná? (otázka pre generáciu X)

13. Využívate niekedy internet podobným spôsobom, aký je zobrazený v tejto reklame?
•

Hľadali ste niekedy na internete odpovede na otázky, ktoré ste sa možno hanbili pýtať
okolia?

14. Máte vo svojom živote ľudí, pred ktorými máte pocit, že môžete byť úplne sami sebou a
prejavovať svoje emócie?
•

Sú ľudia, pred ktorými napríklad nemáte problém plakať?

15. Ako sa vyrovnávate s negatívnymi emóciami, ako sú smútok a hnev?

16. Boli ste niekedy v mužskom kolektíve šikanovaný?
•

Stretli ste sa s posmeškami alebo fyzickým násilím?

•

Boli ste vy sami niekedy v pozícii “útočníka”? Zachovali ste sa niekedy voči niekomu tak,
že ste to potom ľutovali?

17. Registrujete, že sa v spoločnosti rieši otázka sexuálnej orientácie a že stále viac mužov sa
otvorene hlási k homosexualite, bisexualite, alebo inej orientácii?
•

Čo si myslíte o tomto trende?

•

Aké reakcie a názory vnímate u svojho okolia?

18. Aké by boli vaše pocity z toho. keby vás niekto vo vašom okolí vnímal ako homosexuála?
•

Mali ste niekedy obavu z toho, že si o vás budú ľudia myslieť, že máte inú sexuálnu
orientáciu, keď sa budete správať určitým spôsobom?

19. Ako by ste reagovali, ak by vám váš kamarát/syn povedal, že je homosexuál?
•

Ovplyvnilo by to nejako váš vzťah, alebo situáciu v partii/v rodine?

•

Myslíte si, že by bola vaša reakcia iná ako reakcia vášho otca, ak by sa to týkalo vás v
mladosti? (generácia X)

•

Ak by sa to týkalo vás, ako si myslíte, že by reagovala vaša rodina, otec (generácia Z)

20. Zmenil sa v niečom váš pohľad na akceptovateľné mužské správanie, na mužskosť,
homosexualitu a pod., oproti tomu, keď ste boli mladší?
•

Čím to bolo ovplyvnené?

•

Zaznamenali ste nejaké zmeny v tom, ako sa na to pozerá spoločnosť, vaše okolie?

•

Vnímate rozdiely medzi vašimi názormi a názormi v generácii vášho otca/ vašich detí?

21. Reklamy, ktoré sme videli, prezentovali dva rôzne pohľady na to, kedy sú muži sami sebou:
Keď sa môžu venovať svojim typicky mužským aktivitám a nie sú spoločnosťou vedení k
aktivitám spájanými so ženským svetom, vs. keď môžu robiť veci, ktoré nie sú charakteristicky
mužské. Aký je váš názor?
22. Myslíte si, že to dnes majú dospievajúci muži v niečom ťažšie alebo ľahšie ako predchádzajúce
generácie mužov?
23. Sú situácie alebo oblasti, v ktorých sa cítite byť zvýhodnený tým, že ste muž?
•

A naopak také, v ktorých sa cítite byť znevýhodnený?

24. Registrujete v spoločnosti názory, že ženy sú diskriminovaným pohlavím?
•

Aký je váš názor na to? Je to podľa vás reálny problém?

•

Aká by podľa vás mala byť úloha mužov pri riešení tohto problému? Ako by sa k tomu
mali postaviť?

•

Máte pocit, že aj vy osobne by ste mohli prispieť k jeho riešeniu, prípadne sa o to nejak
usilujete?

•

Považujete sa za feministu?

25. Videli sme reklamy dvoch značiek, s ktorou z týchto komunikácii sa ako muž stotožňujete
viac? S ktorým pohľadom viac súhlasíte?
•

Majú podľa vás nejaké konkrétne negatíva a pozitíva?

26. Myslíte si, že môžu nejakým spôsobom ovplyvňovať názory mužov, ktorí ich sledujú?
•

Máte pocit, že v niečom ovplyvnili váš vlastný pohľad na mužnosť?

27. Ako vnímate to, keď sa reklama takýmto spôsobom vyjadruje k spoločenským problémom a
vysiela do sveta nejaké posolstvo?
•

Má to vplyv na vaše celkové vnímanie značky a produktu?

28. Aký je váš pohľad na reklamu cielenú na mužov vo všeobecnosti?
•

Sú nejaké veci, ktoré vám v týchto reklamách vadia?

•

Je niečo, čo máte na reklamách radi?

29. Je niečo, čo by ste chceli dodať?

Príloha č. 2: Prepis rozhovorov1
I.Karol (22 rokov)
(Zhliadnutie reklamných spotov „Nevymäknem”
2013 a 2015 značky Fernet Stock)
J: Poznal si tieto reklamy pred tým, ako som ti ich
teraz ukázala? Videl si ich niekedy?
K: Poznal som ich iba veľmi, veľmi zbežne, ale
nemám taký pocit, že by som ich niekedy videl
vôbec celé alebo asi nie.
J: Aký je nejaký taký tvoj prvý dojem alebo teda
nejaký celkový dojem z nich? Čo si o nich
myslíš? Ako na teba pôsobia?
K: Neviem. Podľa mňa sú akože dosť smiešne a
hlúpe a myslím si, že nedávajú úplne zmysel. Ja
by som to skôr, mne to príde skôr ako taká
paródia, pretože všetko, čo sa tam hovorí mi príde
skôr ako paródia, nie ako niečo reálne.
J: Prečo si myslíš, že to je akoby nereálne? V čom
to spočíva tá nereálnosť?
K: Neviem, lebo ja aspoň teda podľa seba
hodnotím. Teda nehovorím o sebe, že som nejaký
mužský alebo chlapský alebo neviem čo, ale
cucať koktejly alebo neviem, čo tam ešte hovorili,
plakať pri romantických komédiách alebo takéto
podobné veci, tak to všetko robím aj ja občas. A
keď už by sme to mali brať z takého hľadiska, že
Fernet Stock je super mužný a celá tá reklama je
super mužná a Fernet Stock je tak sladučký, že sa
dá piť v podstate aj bez brzdy, tak nedáva mi to
zmysel proste. Celkovo mi to nedáva vôbec
zmysel táto reklama. Takúto mieru mužskosti a
nejakého mačovstva som nikdy neuznával.
J: Ok. a je tam aj niečo, čo sa ti, ako povedal si, že
toto sa ti nezdá nejaké reálne alebo tak. A je tam
aj niečo, čo podľa teba vychádza z reality alebo
čo naopak hodnotíš nejak pozitívne?
K: Nie, nie. Naozaj, nemám rád reklamy ani
proste posolstvá takéhoto typu, neuznávam takúto
ideológiu, že muž nemôže si cuckať koktejl alebo
podobné veci, hej?

vlastne snaží táto reklama povedať alebo nejak
zhrnúť tú základnú myšlienku, tak čo by to podľa
teba teda bolo?
K: No neviem, tak proste sa tým asi snaží
povedať, že proste tá mužskosť nejako spočíva v
tom, aby robili chlapi to, čo milujú a aby teda už
sa neučili sa žehliť a robiť také tie mäkké v
úvodzovkách ženské veci, aby proste nevymäkli,
hej? Lenže myslím si naopak, že keď chlapi
milujú... že keď je mužské alebo chlapské robiť
to, čo chlap miluje, tak by mal robiť proste to, čo
chce robiť a nie sa proste škatuľkovať do
nejakého toho, že nebudem robiť toto a toto, lebo
to neni mužské.
J:A keď teda sa bavíme o tom, že čo je mužské
alebo neni mužské, o nejakej tej mužskej identite,
tak vedel by si ty možno nejak, neni to asi úplne
ľahká otázka, ale nejak vlastnými slovami
pomenovať, že čo to pre teba znamená, keď sa
povie, že byť mužom? Akoby, že čo podľa teba z
toho vyplýva? V čom to spočíva, že ty, keď sám
seba charakterizuješ ako muža, tak čo tým v
podstate myslíš, keď to povieš, že som muž?
K: Rozumiem. Tak, ja neviem. Neviem, akože pre
mňa. Neviem, akože postarať sa o rodinu ale
zároveň si myslím, že aj žena by sa mala postarať
o rodinu... takže v tom asi tá mužskosť vyslovene
nespočíva. Čiže neviem úplne asi presne povedať,
čo znamená byť mužom.
J: Keď aj nie, že celkovo možnože pre teba
osobne, ale keď si to predstavíš nejak celkovo v
spoločnosti, takže aké konotácie to má akoby v
spoločnosti, hej? Že čo z toho, podľa teba, z takej
tej mužskej role vyplýva? Čo si spoločnosť myslí,
že znamená byť mužom?
K: No, tak spoločnosť si podľa mňa myslí, že muž
by mal proste nejak tvrdo pracovať a že on by sa
mal proste starať najviac o tú rodinu a že on by
mal zabezpečiť všetko a proste on taký ten tvrdo
pracujúci... a potom žena má zase svoje úlohy
a nemá sa to miešať. To je ten spoločenský
konsenzus a nie je možno úlne správny.

J: Dobre. A teda to už si teda sám načrtol, že teda
nejaké to posolstvo. Čiže keby si mal nejak
vlastnými slovami vyjadriť, že čo sa podľa teba
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J: Čiže ak to teda dobre tomu rozumiem, tak ty
nejak akože až tak úplne sa s tým nestotožňuješ s
týmto?
K: Vôbec sa s tým nestotožňujem.
J: Odkiaľ máš pocit, že si sa naučil čo to
znamená byť mužom, alebo ako byť mužom?
K: No, ako som spomínal, nemám nijaký vzťah
k tomu, že čo to znamená byť mužom. Utvoril
som si o tom ale nejaký obrázok z vonkajších
vplyvov, rodiny, rovesníkov, a z toho som si
nejak vyselektoval čo je pre mňa dôležité a čo je
hlúposť čím sa riadiť.
J: Sú podľa teba nejaké tie typické mužské
vlastnosti, ktorými sa muži nejak možno odlišujú
od žien, sú skôr vrodené lebo naučené?
Prirodzene dané lebo nie?
K: Určite sú nejaké aj fyzické, vrodené... postava
a tak. Ale tie charakterové, čo považujeme za
mužské, sú podľa mňa naučené.
J: Sú situácie v ktorých sa cítiš mužnejšie alebo
naopak menej mužne ako inokedy?
K: Tak napríklad občas sa cítim menej mužne...
keď plačem pri filme... ale je to taký konfliktný
pocit, lebo nemyslím si, že je to menej mužné, ale
asi to vychádza z nejakého spoločenského
nastavenia ten pocit. Viac... také si nepamätám,
neviem.
J: Ok. A... sú nejaké situácie, v ktorých sa ty ako
muž cítiš byť zvýhodnený tým, že si muž?
Pociťuješ nejaké výhody, čo z toho vyplývajú
K: Neviem. Myslím si, že možnože takéto výhody
vyplývajú aj z toho akože nesprávneho podľa mňa
možno chápania mužstva a ženskosti alebo možno
z tej diskriminácie žien, že napríklad čo sa týka
pracovného prostredia, ale tým, že nepracujem,
tak napríklad z tejto oblasti vôbec neviem
povedať svoju skúsenosť. Ale inak som zatiaľ asi
nejako, možno sa to stalo a možno som iba
ignorant, ale nejak som si asi neuvedomil, že by
som mal v niečom výhodu alebo bol by som
zvýhodnený nejakým spôsobom.
J: A naopak? Sú podľa teba nejaké oblasti, v
ktorých ťa to, že si muž, nejakým spôsobom
znevýhodňuje?
K: Neviem, že či sa to, či to bude akože správna
odpoveď na túto otázku, ale...
J: Neexistuje správna a nesprávna odpoveď
K: Dobre. Napríklad niekto možno a z mojich
kamarátov by si mohol pomyslieť, že napríklad,
keď, čo sa týka napríklad domácnosti, že keď
napríklad periem alebo upratujem alebo niečo, tak
by si mohol niekto možno pomyslieť, že to nie je
mužské a nemal by som to robiť a mala by to
robiť žena alebo možno takáto, že domácnosť
alebo neviem. To je taká prvá vec, čo mi napadne.
J: Čiže sa cítiš byť znevýhodnený tým, že
nemôžeš upratovať?
K: Ja sa tak necítim... áno, no v podstate, že by
som v niekoho očiach mohol vyzerať nejak menej

mužsky, aj keď mňa to netrápi, ale napríklad
niektorých ľudí... u niektorých mužov by to
mohlo, že napríklad možno preto to nerobia alebo
nechcú robiť alebo nemajú k tomu taký vzťah
alebo to nejak odmietajú robiť, lebo by si mysleli,
že to nejak poškodí ich mužskosť v očiach iných
mužov.
J: To vlastne nejak súvisí aj s tým, čo odznelo v
tejto reklame na Fernet, kde sa pracuje s takou tou
výzvou, že ak sú tu ešte nejakí chlapi, tak
počúvajte. A ako ty vnímaš takéto rozdelenie
akoby, že nie... stotožňuješ sa s tým, že nie všetci
muži sú chlapi? Vnímaš nejaké rozdiely medzi
tými pojmami?
K: Nie, lebo myslím si, že tí skutoční muži, čo
proste nejakým spôsobom diskriminujú tých
neskutočných mužov, sú podľa mňa smiešni, je to
blbosť. Podľa mňa to, neviem, podľa mňa to je
hlúposť, ja sa s tým moc nestotožňujem s tým
skutočným mužstvom, alebo tým, že sú chlapi a
niečo menej ako chlapi.
J: Čiže vnímaš akoby to, že tam vyznieva z toho
nejaká hierarchia, že niektorí muži sú viac muži
ako ostatní, hej?
K: Áno, určite áno.
J: Ale sa s tým nestotožňuješ, ok. Ale napriek
tomu, že teda sa s tým ako nestotožňuješ, tak
existuje nejaké správanie, si si o ňom pomyslel,
že ho nepovažuješ akoby za chlapské? Že je
niečo, o čom si myslíš, že je nevhodné, keď sa tak
nejaký muž v tvojom okolí alebo na verejnosti
správa? Kľudne sa zamysli, že či niekedy k
niečomu takému došlo.
K: Neviem, ťažko povedať. Asi neviem, mne sa
asi nič také nestalo nejak, že by som si to nejak
úplne povedal, že wau, tento chlap sa vôbec
nespráva ako chlap alebo že vôbec nie je mužský.
J: Ani, keď akoby neposudzuješ seba, tvoju
terajšiu osobnosť, ale možno, keď si bol mladší
alebo tak, tak vtedy vnímal si to nejak ináč alebo?
Celkovo, keď sa zamyslíš nad svojím
dospievaním, tak máš pocit, že došlo k nejakej
zmene v tom, ako vnímaš takéto otázky? Sú
nejaké názory, ktoré si mal a už ich nemáš alebo
naopak?
K: Hej, myslím si, že keď som bol mladší, tak
mladší a hlúpejší, neviem, o čo som viac múdry,
ale som viac možno to vnímal u mužoch, ktorí
boli homosexuálne orientovaní. Ale nie
samozrejme vždy. Možno, keď boli takí, povedal
by som, preafektovanejší. Ale vtedy som
možnože bol občas aj veľmi, mal som na to
nejakú neprimeranú reakciu, za ktorú by som si
určite nedal medailu dnes. Ale samozrejme
dneska, dnes napríklad pozorujem možno u
niektorých homosexuálnych mužov, že sú takí
viac možno feminínny, ale nemyslím tým, že by
proste nejak neboli muži alebo tak. Nepovažujem

to za, no nejakým spôsobom mi to neprekáža
alebo nejak neodsudzujem to.
J: A vieš nejak pomenovať možno nejaké faktory,
že ako k tomu došlo, že sa to zmenilo? Myslíš, že
to nejak tvojím osobným akoby rastom alebo
niečím, čo sa zmenilo v spoločnosti alebo či
možno máš proste nejaké takéto vnímanie, že čo k
tomu viedlo. Čo formovalo tvoje názory.
K: Neviem, tak asi taký nejaký môj osobný rast,
by som povedal, mám na rôzne veci iné názory,
ako som mal a bolo to pravdepodobne tým, že
som bol o dosť mladší. Takže vlastne tým vekom,
podľa mňa, sa mi nejak zmenilo asi zmýšľanie.
J: A myslíš, že to je tým, ako čím si bol, čomu si
bol vystavovaný alebo?
K: Neviem, tak ono to bolo aj možno čítaním
nejakých článkov alebo proste nejakým
postupným vzdelávaním sa počas týchto rokov v
tejto oblasti, aspoň takým minimálnym, aby som
proste nabraním tých nejakých vedomostí o tom
možno som zmenil názor na tieto veci.
J: Ok. A stretol si sa ty sám niekedy, ako zaznelo
aj v tej reklame, priamo s takou výzvou, aby si
proste bol chlap alebo choval sa ako chlap,
zachoval sa ako muž?
K: Áno, stretol som sa s takým niečím. Napríklad
pri šoférovaní, mám krátko vodičák, ale veľmi
veľakrát som počul, že ženy sú otrasné šoférky.
Neviem, čo je na tom pravdy. So ženami, čo som
ja zatiaľ išiel v aute, nebol žiadny problém pri
šoférovaní, takže neviem sa s tým nejako
stotožniť. Ale bolo mi povedané, aby som skúšal
jazdiť s jednou rukou na volante a s jednou na
páke, pretože s dvomi rukami na volante jazdia
iba ženy, čo je podľa mňa úplná blbosť, lebo tak
napríklad v autoškole sa neučia iba ženy
šoférovať a učia ich dvomi rukami na volante. Od
otca, ale aj od inýchmi to bolo povedané. Ale tak
rôzne veci. Určite sa mi to stalo viackrát, že mi
povedali, že buď chlap, nebuď baba a dačo urob,
neviem čo. Aj v kruhu mojich kamarátov.
J: A ako to na teba vplývalo? Aj si naozaj reálne
ovplyvnil nejak, akoby upravil svoje správanie na
základe tohto? Alebo máš pocit, že to
neovplyvnilo to, ako si vnímal tú situáciu?
K: Myslím si, že som nejako extra neovplyvnil
toto správanie. Konkrétne napríklad v tej situácii s
tým šoférovaním som na to reagoval, že prečo by
ženy šoférovali s dvoma rukami na volante a
povedal som, že tak chcem šoférovať, lebo sa mi
tak proste ide lepšie. A podobnú reakciu som mal
aj pri iných takýchto situáciách, ale na všetky si
nespomínam. Ale predpokladám, že ich bolo dosť
za dlhé obdobie predošlé.
J: A keby si mal tak odhadnúť, máš pocit, že
viackrát si sa s tým stretával nejak akože medzi
rovesníkmi, možno keď si vyrastal alebo tak,
akože v období dospievania alebo práveže zo
strany nejakých starších autorít alebo starších

mužov alebo žien? Alebo myslíš, že tam nie je
také rozdelenie?
K: Myslím si, že to bolo hlavne medzi rovesníkmi
a myslím si, že to bolo hlavne počas takého toho
dospievania alebo takého toho výstupu z puberty,
kedy si všetci sa snažili dokázať, akí sú chlapi a
teraz bol taký konsenzus, že aj ja musím byť
chlap, hej, ale nikdy som sa s tým nejak
nestotožňoval, že by som ich musel nejako
napodobňovať alebo niečo podobné.
J: A spôsobovalo ti to niekedy nejaké pocity
akoby diskomfortu alebo tak, že si sa cítil
nepohodlne v takej tej nejakej roli, keď si bol
akoby kvázi nútený robiť tie veci?
K: Musím povedať pravdu, že keď som bol akože
mladší a niečo takéto sa stalo, že som nechcel
urobiť niečo, čo robili moji rovesníci a čo oni
považovali za mužské, chlapské, takže a ja som to
nechcel urobiť, tak som sa cítil akože
nekomfortne v tom, že by sa mi vysmiali alebo
tak. Čiže som sa takejto situácii častokrát aj vyhol
a snažil sa to uhrať tak, aby proste na to zabudli
alebo... ale veľakrát sa mi stalo, že som sa dostal
do takej situácie a proste bolo to akože
nepríjemné, lebo oni s tým nesúhlasili, čo ja viem,
tak odsudzovali to. Ale neviem povedať úplne
konkrétne, ale mám takú spomienku.
J: A máš aj takú skúsenosť, všeobecne... že si sa
nestretol s takouto priamou výzvou, ale nepriamo
si cítil že sa od teba vyžaduje nejako zachovať
lebo si muž?
K: Áno, veľakrát... aj som spravil veľakrát niečo
len preto aby si nemysleli že som mäkký, baba.
Napríklad fajčenie, alkohol, vykradnúť sa niekam
ale aj iné situácie.
J: A keď možno zalovíš nejak v pamäti, tak
myslíš si, že aj ty si sa niekedy dostal do takej
situácie, keď ty sám si použil takúto výzvu na
niekoho? Alebo niekoho si ty motivoval k tomu,
aby sa zachoval ako chlap alebo nebol baba alebo
niečo takéto?
K: Čo si pamätám, tak nie. Aspoň teda tento vek,
tento môj vek počas vysokej školy alebo čo som
dospelý, tak si to nepamätám, ale myslím si, že
som to určite povedal niekedy, keď som bol aj
mladší ešte na strednej škole. Je dosť
pravdepodobné, že aj na vysokej škole niekedy,
ale ak hej, tak to naozaj muselo byť niečo, buď
nejaký vtip iba, alebo niečo nie seriózne, lebo
nezvyknem používať takúto hlášku alebo takýto
podnet na niekoho, že nebuď baba alebo niečo
podobné.
J: Ešte, keď sa vrátim akoby k tomu, čo sme
počuli v tej reklame na Fernet, tak tam zaznelo
niekoľkokrát niečo také, že súčasná situácia taká
je, že muži akoby mäknú. Je tam tá hrozba
ohrozenia mužského sveta, že muži už skrátka nie
sú tým, čo bývali, prestávajú byť nejakými
tradičnými chlapmi. A čo si myslíš ty o tomto

trende? Stotožňuješ sa s tým, že sa tak deje alebo
čím si myslíš, že to je, že sa muži nejak menia?
K: Ako som už povedal, tak sa vôbec
nestotožňujem s tým asi, čo si možno iní chlapi
myslia, že je chlapské. Takže nevnímam nejaké
zmäkčovanie mužov.
J: Čiže nemyslíš si napríklad ani, že muži sa
venujú teraz nejakým iným záľubám ako kedysi
alebo niečo? Pijú viac koktejlov alebo...
K: Vlastne je dosť možné, že kedysi bolo
možnože oveľa viac u mužov taká spoločná
myšlienka, že muži sú takí tí pracujúci a tvrďasi.
Je pravda, že to sa zmenilo, podľa mňa
k lepšiemu.
(Zhliadnutie reklamného spotu „Is it ok for guys?”
značky AXE)
J: Poznal si tento spot pred tým?
K:Áno, poznal som ho.
J: Čo si o ňom myslíš? Alebo aký je nejaký taký
tvoj najsilnejší dojem z neho?
K: No, je to podľa mňa celkom akože taká silná
myšlienka, také nejaké zvýšenie takého nejakého
povedomia o tom, že či je v poriadku, že sú proste
muži sami sebou. A myslím si, že je to také
motivujúce možno pre niekoho alebo mám z toho
taký pocit.
J: Čiže akoby tvoj nejaký taký dojem alebo
emócia, že hej, že je to pozitívne, hej?
K: Áno. Vnímam to pozitívne.
J: Je aj niečo negatívne na tom s čím sa nejak
nestotožňuješ alebo čo sa ti nepáči na tej reklame?
K: Vôbec, vôbec nič. Táto reklama sa mi celá
páči.
J: A keby si mal teda nejak vlastnými slovami
zhrnúť základnú myšlienku, že čo si myslíš, že
chce značka AXE, aby si muži z tejto reklamy
odniesli?
K: No, je to asi to, že vlastne, že v podstate nie sú
tí muži ako keby sami možnože, keď majú takúto
otázku sami za seba, že či je v poriadku, že sú
nejakí alebo robia niečo, že napríklad v tom nie sú
sami, že takýmto problémom prechádza veľa
mužov. Ako keby zvyšuje také to povedomie. Čo
je super, lebo fakt veľa mužov si prechádza
takýmito problémami.
J: Ok, keď hovoríš, že veľa mužov si prechádza
takýmito problémami, tak našiel si v tejto reklame
niečo, čo sa stotožňuje aj konkrétne s tvojimi
nejakými skúsenosťami?
K: Asi úplne všetko, čo tam bolo povedané. Od
toho, ako...no, teraz už mám problém s menej z
týchto vecí, ale počas môjho dospievania som mal
problém aj s tým, ako vyzerám, s tým, že som
nemal dievča, s tým, že neviem, čo tam ešte
všetko bolo, že sa bojím, že som mal možno
depresie niekedy, že som bol nervózny a na
všetky alebo mal som otázky sám na seba o tom,
že v istom období, že či nie som gay a že či by to

bolo zlé alebo nie. Čiže v podstate, keby som túto
reklamu videl v období mojich 14 až 18 rokov,
tak by bola pre mňa veľmi úderná.
J: Čiže myslíš si, že aj na iných chlapcov v tomto
veku, že môže mať nejakým spôsobom reálny
vplyv?
K: Myslím si, že môže, áno
J: Super. Možno ešte, keď sa tak spýtam aj širšie,
že zjavne je to akoby reklama na nejaký produkt,
hej, je to reklama na AXE dezodoranty, spreje.
Tak ako vnímaš niečo takéto, keď sa značka,
ktorá predáva svoj produkt vo svojej komunikácii
venuje niečomu takému, nejakej celospoločenskej
téme, problému?
K: No, tak myslím si, že to je veľmi dobrý
spôsob, ako takéto témy nejakým spôsobom
rozšíriť medzi ľudí do nejakého širšieho
povedomia. Je to veľmi dobré médium podľa mňa
pre rozšírenie takéhoto nejakého posolstva. Čiže
konkrétne túto reklamu vnímam veľmi pozitívne,
ale určite nie všetky značky komunikujú podľa
môjho názoru iba možno také nejaké pozitívne
posolstvá, s niektorými sa určite nestotožňujem,
ale je to určite výborné médium a výborný spôsob
na to, aby to dostali medzi ľudí a rozšírili to.
J: Táto kampaň teda na Slovensku nebežala, iba
v zahraničí. Myslíš, že je vôbec relevantná ajpre
slovenských mladých mužov?
K: Áno, nevidím dôvod, prečo nie. Riešia rovnaké
problémy.
J: Keď sa pozrieme ešte konkrétnejšie na ten
akoby príbeh alebo ten naratív, ktorý rozpráva
táto reklama, tak určitú úlohu v tom zobrazuje
internet, hej, je to postavené na tom, že čo...
vychádza to z výskumu, čo mladí muži
vyhľadávajú na internete. Je aj tvoja skúsenosť s
internetom nejaká podobná? Že možno je to pre
teba nejaké útočisko, kam si sa obracal alebo kam
sa obraciaš s nejakými takýmito otázkami možno?
K: Určite áno, lebo veľa ľudí možnože nemá vo
svojom okolí niekoho, kto by ich pochopil.
Vlastne na internete aj sám som veľmi často
vyhľadával odpovede na podobné otázky, ktoré
zazneli aj v tejto reklame. Takže myslím si, že
keď tí ľudia nenájdu nejaké pochopenie alebo
útočisko u svojich rovesníkov alebo u svojich
známych, tak určite je internet dobrým miestom,
kde sa obrátiť, aj keď samozrejme tam treba
narábať s tými informáciami s nejakou rozvahou a
obozretnosťou.
J: Keď si teda ako naznačil to, že nie každý má v
živote takýchto ľudí, tak ty si myslíš osobne
napríklad, že máš vo svojom živote nejakých
ľudí, pred ktorými máš pocit, že môžeš byť sám
sebou alebo ktorým by si bol ochotný a schopný
sa priznať aj s takýmito možno nejakými
osobnejšími vecami? A ak áno, tak kto sú to v
tvojom živote?

K: Tak ja mám to šťastie, že mám. Aj keď aj títo
ľudia niektorí, ako napríklad sú to moji kamaráti,
takí najbližší, aj keď aj títo ľudia proste museli
ako keby prejsť nejakým takým tým osobným
vývojom, pretože kedysi by som sa im nezveril s
takýmito vecami, ale podobne ako ja som prešiel
osobným vývojom, tak aj oni a teraz už by som
nemal problém s tým. Alebo moji rodičia. Určite,
aj keď moja mama je asi o niečo chápavejšia, ako
môj otec. A určite moja priateľka, ktorej by som
sa zveril s hocičím.
J: Ok. A keď teda si spomínal to, že akoby kedysi
by si sa im s tým nezdôveril a že si to pripisoval
nejakému ich a tvojmu osobnému rastu, tak
myslíš, že má na to nejaký vplyv aj akoby teda
vek, že možno tí chlapci v puberte nevedia sa tak
rozprávať o tých veciach a až v neskoršom veku?
Alebo to nejakým spôsobom dávaš si do súvislosti
aj s nejakými spoločenskými zmenami? Berieš to
skôr na takej osobnej úrovni? Alebo aj na tej
úrovni, že akoby sa nejak možno mení niečo v
spoločnosti?
K: Ja to beriem skôr asi tým, že ja som s týmto
mal veľmi veľkú a veľmi takú osobnú skúsenosť,
tak to beriem skôr na takej tej ako keby ten môj
názor sa odráža od tej mojej osobnej skúsenosti,
takže myslím si, že to je skôr tým vekom asi.
J: A keď už sme ako pri nejakom tom odaľovaní
emócií, tak máš vo svojom kruhu aj takých ľudí,
ktorí napríklad, ak sú to tvoji nejakí chalani,
kamaráti, pred ktorými sa cítiš komfortne aj
napríklad plakať? Videl ťa niekto z nich plakať
alebo ty ich? Alebo to je taká úroveň akoby
blízkosti, na ktorú proste sa nedostávate bežne?
K:Všetci títo spomenutí ľudia, no čo sa týka
mojich najbližších priateľov, mojej priateľky
alebo mojich rodičov, tak pred žiadnymi z nich
nemám problém nejakým spôsobom vyjadriť
svoje emócie alebo plakať. A myslím, že ani oni...
a viem, že ani oni by s tým nemali problém, keby
som to nejakým spôsobom dal najavo.
J: A celkovo, keď sa možno budeme baviť o
takých negatívnych emóciách alebo ako je teda
smútok alebo aj hnev, tak aké máš skúsenosti s
tým, že ako sa s nimi vyrovnávaš? Ako v sebe
nejak spracovávaš napríklad teda ten hnev alebo
agresiu, smútok?
K: Tak, smútok. Čím som asi starší, tak teraz už
viac sa so smútkom viem obrátiť na týchto ľudí.
Čo sa týka hnevu, tak ten som nikdy nevedel
príliš dobre ovládať. To je jeden z mojich veľkých
problémov. Možnože aj agresivita, aj keď tú
agresivitu a hnev väčšinou alebo teda 99 % si
vybijem na sebe a je to proste také, čo sa týka
mňa a ovplyvňuje to hlavne mňa, keď to dám
nejakým spôsobom navonok, že snažím sa to
proste nenosiť nejako k iným ľuďom.
J: Čiže aký to môže mať napríklad prejav?

K: Keď som bol mladší, tak to malo prejav
ničenia vecí alebo boxovania do steny alebo vtedy
boli moje problémy s nervami oveľa horšie ako
teraz. Teraz už to je neporovnateľne lepšie. Viem
sa proste ovládať, aj keď niekedy proste to
neviem ovládať. Niekedy som naštvaný na veci,
na ktoré by som nemal byť. A viem to,
uvedomujem si to. Ale častokrát, mám proste
problém s hnevom a častokrát sa neviem ovládnuť
tak, ako by som chcel, aj keď to už neni do takej
miery, že by som búchal do steny alebo niečo, ale
stále to neni na takej úrovni, ako by som chcel.
J: A prejavuje sa to niekedy aj akoby násilím
voči... iným ľuďom, že máš pocit, že sa na nich
niekedy vybíjaš nervozitu a agresivitu?
K: Asi nie. Ja nie som nejaký agresor. Nepovedal
by som, že som nejaký agresor voči iným ľuďom.
Skôr si to vybíjam na sebe. Ak som agresívny
voči iným ľuďom, že ma niekto vytočí alebo
niekde sa vytočím na niekoho, možno aj koho
nepoznám, že proste niečo spravil a naštve ma to,
nikdy nemám nejakú potrebu úplne ho s tým
konfrontovať. Väčšinou riešim nejak vnútorne
alebo nejakým nadávaním si sám pre seba ako
nejaký senilný starec, čo tiež nie je úplne zdravé.
Ale nie som agresívny voči iným ľuďom.
J: A keď sme akoby pri nejakom tom násilí alebo
tak, tak máš s ním nejakú osobnú skúsenosť
možno z pozície nejakej obete? Stretol si sa
niekedy so šikanou voči svojej osobe alebo s
nejakými posmeškami, fyzickým násilím?
K: Áno, keď som bol na základnej, tak som sa
stretol veľakrát so šikanou.. A samozrejme aj
narážky na nejaký možno fyzický vzhľad, to boli
veľmi časté, no neviem, či veľmi časté, alebo
časté. Čiže mám s tým skúsenosti .
J: A teda akoby to jadro alebo to, o čo sa opierala
táto šikana, tak teda bol to nejaký fyzický vzhľad
alebo to boli nejaké vlastnosti osobnostné alebo to
bolo iba také ako bez nejakej príčiny?
K: Veľakrát to bol fyzický vzhľad, to bolo asi
najčastejšie a to som sa nestretol len s ľuďmi zo
školy, ale aj veľakrát som bol terčom takejto
šikany aj od môjho brata napríklad a veľmi
blízkych akože rodinných kamarátov v podstate a
potom to bolo, na základnej škole to skôr bol
nejaký, voči mne nejaký prejav dominancie, kedy
som bol v podstate pod papučou. A na druhom
stupni ešte aj v podstate sme boli fyzicky
ohrozovaní staršími žiakmi, ale to bolo v podstate
občas oprávnené, pretože sme boli hlúpi a sme si
ich doberali. Ale nie úplne urážkami, ale proste
sme boli mladší a hlúpi.
J:A malo to na teba akoby nejaký vplyv, nemáš
pocit, že sa to podpísalo nejak na tom, ako sa
vyformovala tvoja osobnosť alebo na nejakom
tvojom akoby emocionálnom prežívaní?
K: Malo to určite vplyv v tom, že hlavne tie
narážky na nejaké fyzické vlastnosti alebo fyzický

vzhľad, že inak v podstate ako keby posudzujem
ľudí alebo že viem, aké to je, keď niekto nejakým
spôsobom negatívne posudzuje niekoho vzhľad a
robí si z toho srandu. Čiže ma o urobilo
empatickejším.
J: A ocitol si sa niekedy aj akoby na opačnej
strane takýchto konfliktov? Možnože ty sám si
bol voči niekomu, si sa posmieval alebo možno
nejak šikanoval alebo vykazoval takéto
správanie?
K: Áno. Keď som bol, myslím, že to bolo, keď
som bol mladší, možno začiatky strednej školy,
základná škola určite. Určite som aj ja bol
iniciátorom niekedy takejto nejakých posmeškov
alebo tak.
J:Berieš to tak, keď sa pozeráš na toto všetko
alebo aj na to, keď si bol ty možno na tej opačnej
strane, tak stávalo sa ti potom, že si to možno
ľutoval, ako si sa zachoval alebo takéto niečo
prišlo až neskôr? Alebo možno vôbec? Berieš to
ako takú akoby súčasť dospievania medzi
chlapcami?
K: Častokrát sa mi to stalo, že okrem toho, že som
sa aj zastával niekoho šikanovaného, tak som aj
veľmi často ľutoval, že som niečo také povedal a
viem, že som sa aj často... no nie často, ale zopár
krát aj ospravedlnil proste tomu niekomu, kto to
viem, že neviem presne, kto to bol, ale pamätám
si situáciu, že ani neprijal to ospravedlnenie raz.
Čiže stalo sa mi, stávalo sa mi, že som to ľutoval,
ale veľakrát aj nie.
J: Zaregistroval si, že sa v spoločnosti nejak viac,
otvorenejšie rieši otázka sexuálnej orientácie, že
aj viac mužov otvorene priznáva že sú inak
orientovaní? A čo si myslíš o tomto trende? Čo si
myslíš, že ho vyvolalo možno? Že čím to je, že je
to stále akoby taká populárnejšia téma a možno
aké pocity to v tebe vyvoláva? Čo si o tom
myslíš?
K: Podporujem a supportím tieto veci, teším sa,
že sa to mení, myslím si asi, že to je možno aj
nejakými zmenami možno aj režimu alebo že
proste nejaká taká väčšia sloboda, hej, aj toho, čo
si ľudia môžu myslieť a môžu robiť, tak proste s
tým chcú ísť von a chcú to ukázať svetu a chcú
proste, aby to bolo schválené v spoločnosti a ja s
tým osobne nemám žiadny problém, absolútne.
Myslím si, že ani by som nemal mať prečo,
pretože mám pocit, že mňa konkrétne sa to
nejako.. nijak ma to neovplyvňuje, nijak mi to
neprekáža v živote, takže som s tým úplne v
poriadku.
J:. Skús si predstaviť, že by si, možno sa ti to
stalo, možno nie, že by nejakí ľudia v tvojom
okolí, povedzme tvoji rovesníci, že by si z
nejakého dôvodu mysleli, že si gay. Hej? Skús sa
vžiť do tejto situácie. Aké by si z toho mal
pocity? Alebo čo je také prvé, čo by ti možno
napadlo?

K: No, neviem, tak asi taká prvá otázka, ktorú by
som mal tak sám pre seba by bola, že čo bolo to,
čo vyvolalo proste u niekoho to, nechcem
povedať podozrenie, ale proste, že ako to
povedať? Domnienku, že som gay. Ale akože
nemal by som, nemal by som, keby to bol niekto,
koho poznám a napríklad pravidelne sa s ním
stretávam, tak by som sa ho pravdepodobne
opýtal, že prečo si to myslí. Ale keby to bol
niekto, s kým nejak nemám nejakú pravidelnú
interakciu, tak by som akože nemal ani nejakú
potrebu ho s tým nejak konfrontovať, že nie som
alebo mu to nejak vyvrátiť. Nemám pocit, že to je
niečo, z čoho by som nespával. Že niekto si o mne
myslí, že som gay.
J: Čiže nevyvolalo by to v tebe úplne povedzme
akoby nejaké negatívne pocity?
K: Určite nie, určite nie.
J: A myslíš, že by to takisto bolo, aj keď si mal
povedzme, ja neviem, 16 rokov?
K: Určite nie. V tom období som sám častokrát
ako keby som si tak nebol istý alebo sa pýtal tak
sám seba, že či náhodou nie som gay, alebo že čo
by to znamenalo. Myslel som si, že keby som
bol... myslel som si vtedy častokrát, neviem, či
zrovna 16, možno mladší, že by to bolo niečo zlé
alebo že by to bolo niečo, čo by som v podstate,
že by to bolo niečo negatívne. Takže keby si
vtedy napríklad niekto zo školy alebo z mojich
spolužiakov myslel, že som gay, tak by som asi
buď sa cítil veľmi nekomfortne alebo by som sa
možno hanbil za to, alebo by som možno mal
nejakú takú, no asi by mi z toho nebolo najlepšie,
necítil by som sa asi najlepšie, keby si to niekto
myslel a pravdepodobne by som sa to snažil aj
nejak mu to vyvrátiť alebo tak.
J: A keď teraz si spomínal, že aj ty sám si akoby
nejak to spochybňoval, že... alebo si rozmýšľal
teda nad nejak svojou sexualitou, tak čo ťa viedlo
k tomu, že si sa nad tým takto zamýšľal, že či nie
si gay alebo teda tak?
K: Väčšinou to bolo to, že som nikdy nebol,
nemal nejakú vypracovanú postavu a keď moji
rovesníci proste cvičili alebo boli chudší ko ja, tak
som si častokrát hovoril, keď som napríklad videl
niekoho, kto mal proste lepšiu postavu ako ja, že
tak by som chcel vyzerať a to mi proste vnuklo
takú myšlienku, že či proste chcem tak vyzerať
alebo či sa mi to páči alebo tak, nebol som si tým
proste istý. A nevedel som , nevedel som to proste
nejako posúdiť a proste vznikala z toho taká
neistota občas. Potom som na to zabudol, ale
potom zase, keď sa niečo také stalo, tak som si
proste tak pomyslel, že či to naozaj nie je tak, že
som gay.
J: Stalo sa ti niekedy, že si si úmyselne akoby
pomyslel, že toto neurobím, lebo si o mne budú
myslieť, že som gay alebo že som nejaký
zženštilý alebo niečo také? Mal si nejaké takéto

myšlienky a ovplyvňovali nejakým spôsobom
tvoje správanie v niektorých situáciách?
K: Mám taký pocit, že áno. Viem, že raz som...
raz som si kúpil v takom obchode s takými
fejkovými značkami ETNIES topánky, ktoré mala
zhodou okolností moja spolužiačka a akože tie
topánky vôbec nevyzerali akože dievčenské alebo
tak, ale boli čierne, mali proste modrý znak
ETNIES a vzadu na päte mala jedna z nich takú
kvetinku. A to som si vôbec nevšimol, keď som si
ich kupoval, až keď som došiel domov, ale v
živote som si tie topánky neobul, pretože keď som
to zistil a ešte som zistil, že panebože, absolútne
si nemôžem takéto topánky obuť. Sa mi budú
akože smiať. Bolo to najmä preto, že som si
myslel, že to je ženské.
J: Máš vo svojom okolí niekoho, kto je...
nejakého chalana, ktorý je gay alebo nejak ináč
orientovaný v okolí svojich kamarátov možno?
K: Asi nie. Môj strýko, môj strýko nebohý bol
gay. Ale inak... aj to som zistil veľmi neskoro,
lebo som ignorant a neviem si domýšľať
súvislosti. A asi som sa tým asi až tak nezaoberal.
Ale inak asi nie. Asi nemám.
J: A keď si teda predstavíme hypotetický scenár,
že niekto z tvojich kamarátov by zrazu prišiel s
tým, že chalani, počúvajte, mimochodom, som
gay. Tak vieš si predstaviť, že ako by to možno
nejak ovplyvnilo tvoje vnímanie? Aká by bola
tvoja reakcia? Aké by boli tvoje pocity a že či by
to nejak ovplyvnilo nejakým spôsobom váš
vzájomný vzťah možno alebo nejakú dynamiku?
K:Určite nie. Keby niekto za mnou z mojich
kamarátov prišiel s tým, že je gay, určite by to na
mňa, určite by to na mňa nevplývalo nejak
negatívne. Úplne sa neviem vžiť do tej situácie,
lebo som to nikdy nezažil a neviem, že či som...
nikdy som to nezažil. Ale viem, že by to určite...
nijak by som ho neodsúdil, nemalo by to na mňa
žiadnu negatívny efekt... bol by som proste
suportive a takúto istú otázku napríklad som sa
pýtal ja kamaráta, ktorý je taký konzervatívnejší a
práve asi taký zástanca takého toho chlapstva a
pýtal som sa ho, že čo by povedal, kebyže dôjdem
za ním a poviem mu, že som gay. A on povedal,
že by s tým bol v pohode tiež. Takže ak to je
pravda, tak to by bolo super. Takže myslím si, že
sme v kruhu mojich kamarátov takí akože, že by
sme sa podporovali asi navzájom.
J: A to bola vlastne moja druhá otázka, že či
nielen teba osobne, ale že či si, keby si mal
odhadnúť nejaké reakcie tejto povedzme skupiny
tvojich kamarátov alebo tak, že či by to nejak
ovplyvnilo. Takže myslíš si, že nie, hej?
K: Myslím si, že úplne najbližší kamaráti, že by
boli takí, že by ma podporovali, keby som s
niečím takým prišiel. Taký možno širší okruh
kamarátov, tam to úplne neviem odhadnúť, ale
myslím si, že tiež asi nemám asi v kruhu svojich

kamarátov takého človeka, ktorý by ma nejako
odsúdil za to. Napríklad v rodine, môj otec...
určite by ma neodsudzovali ale si by mali nejaké
negatívne myšlienky doma len by sa ich si snažili
nedávať najavo.
J: Máš pocit, že sa povedzme za posledných pár
rokov niečo zmenilo v tvojom okolí alebo v
spoločnosti v tom, ako sa nazerá na mužov alebo
na mužské správanie?
K: Neviem, čo som tak možno zaregistroval viac,
tiež si myslím, že možnože v minulosti bolo
napríklad varenie asociované viac akože, že to je
také ženské, hej? Že žena by mala variť. Ale
napríklad to si myslím, že je teraz veľmi ako
všímam si aj možno u svojich niektorých
rovesníkov alebo známych alebo proste tak
celkovo u mužov, že to je proste také moderné, že
radi varia a že proste už nemyslím si, že už to je
až tak asociované s tým, že by to mala robiť žena.
Alebo neviem, asi hlavne, čo som si všimol
možno taký posun v tom alebo nejakú zmenu je
asi možno tá domácnosť. Ale určite sú aj iné, len
tie si úplne nevybavím.
J: A keby si to mal možno porovnať, keď sa
pozrieme na nejakých mladých mužov, ktorí
dospievajú dnes, v dnešnej dobe a kedysi, pred ja
neviem tridsiatimi rokmi alebo tak, myslíš si, že
to majú v niečom iné? Možno ťažšie alebo ľahšie
ako predchádzajúce generácie?
K: Neviem, ja si myslím, že otázka ako keby takej
tej mužskosti a dospievania ako chalan je podľa
mňa experience, ktorý sa nemení, lebo myslím si,
že deti nie sú dobré, myslím si, že deti sú zlé. Aj
keď sú deti dobré, ale svojím spôsobom sú ako
keby vedia byť kruté, lebo nevedia možno
narábať so slovami alebo s emóciami.
J: A myslíš, že odkiaľ sa to akoby v tých deťoch
berie?
K: Ťažko povedať. Asi nerozumejú moc až tak
niektorým možno aj informáciám alebo veciam zo
sveta a možno si ich zle vysvetľujú alebo majú
niektoré deti zlý vplyv na iné deti alebo tak
podobne. Oni na deti sa oveľa inak a silnejšie
nalepia aj negatívne vplyvy a zle si ich možno
vysvetlia a potom o to sú... o to vedia byť viac
kruté a aj preto je ťažké podľa mňa potom
vysporiadať sa s takýmito vnútornými emóciami.
J: A keby sme mali teda takto napríklad porovnať,
tak nejaké názory na takéto podobné otázky,
myslíš si, že sa v niečom líšia od názorov, ktoré
by mal na to napríklad povedzme tvoj otec?
K: Určite hej. Akože myslím si, že môjmu otcovi
napríklad akože nevadia povedzme homosexuáli,
ale niekedy sa v súvislosti s nimi alebo na ich
adresu vie vyjadriť veľmi nevhodne alebo
nemiestne, hej? Ale aj napriek tomu, že mu akože
nevadia, ale proste vie vypustiť takú nejakú vetu,
čo je absolútne nevhodná alebo urážlivá alebo
čiže ako keby si neuvedomuje takú tú... asi tú

problematiku, ktorá proste je v spoločnosti alebo
ten problém. To je asi prípad všetkých takýchto
možno problematík, že si... že asi mu to je tak
viac-menej možnože jedno, alebo si to nejak až
tak neuvedomuje a povie niečo, čo nie je úplne na
mieste.
J: Registruješ v spoločnosti také témy... taký
názor, že ženy sú diskriminovaným pohlavím, a
nejaké snahy ako docieliť rovnosť? Čo si o tom
myslíš, myslíš že je to reálny problém?
K: Akože ja to až tak takéto hnutia nesledujem,
ale akože myslím si, určite si myslím, že je dobré
upozorňovať na túto problematiku.
J: Ako si myslíš, že by sa mali k tomuto postaviť
muži? Keď vlastne oni sú v tej výhode možno
a ide o to, či o ňu prídu?
K: No, tak určite, akože určite by do toho mali
zasahovať. Tak ja si myslím, že by to mala byť
ako keby nejaká iniciatíva oboch strán, aby ak je
nejaká nevyrovnanosť mužov a žien, čo si
myslím, že je v určitých oblastiach života, tak si
myslím, že by na to mali mať... aby sa to zmenilo,
by na tom mali mať určite zásluhu aj muži
jednoznačne. Pretože ak nejaká nevyrovnanosť je,
tak pravdepodobne pramení práve od mužov a od
toho, že sú považovaní za nadradených alebo tak.
Takže určite by na tom mali mať obe strany
zásluhu.
J: A myslíš si, že aj ty osobne pre to vieš niečo
urobiť?
K: Neviem, teraz mi nenapadne asi nejaký
príklad, ako by som mohol do toho zasiahnuť, ale
pravdepodobne každý môže urobiť niekedy niečo,
nejaký skutok alebo niečo, čím to môže nejakým
spôsobom ovplyvniť, aj keď nie možno na nejakej
veľkej škále, ale aspoň v nejakom svojom okolí
alebo v nejakej menšej mierke. A tým pádom
vyslať toto nejaké posolstvo alebo niekomu, kto
to môže poslať ďalej a keby sa to robilo na
viacerých miestach aj v malých mierkach, tak by
sa pravdepodobne... by sme pravdepodobne videli
nejaký progres.
J: Povedal by si o sebe, že si feminista?
K: To neviem asi povedať, znamená to že musím
aktívne sa nejak angažovať? Lebo to moc
nerobím... ale ak sa myslí feminista že verím v tie
princípy tak potom som.
J: Myslíš si, že tie reklamy, čo sme sledovali,
môžu mať nejaký reálny vplyv na spoločnosť?
K: No, áno, určite. Myslím si, že či už pozitívny
alebo negatívny, ale určite na niektoré skupiny
ľudí môžu mať jednoznačne vplyv.
J: A myslíš, že aj napríklad ten Fernet? Lebo
AXE, tam sme sa bavili o tom, že to je také
jednoznačné akoby tá myšlienka, také posolstvo,
hej, že snaží sa hovoriť niečo tým mužom a
naproti tomu Fernet sa nevyjadruje okato k
nejakému problému v spoločnosti akoby na
takejto úrovni, je to skôr taká zábavná forma

alebo tak. A myslíš si, že môže mať aj to nejaký
silný vplyv? Alebo je to skôr také, že ľudia nejak
nevnímajú už až tak tieto posolstvá, ktoré na nich
idú?
K: Myslím si, že môže to mať vplyv, ale zároveň
táto reklama tým, že je možno taká akože vtipná v
úvodzovkách a tým, že mne to proste pripadá ako
dedinská paródia, tak možnože to veľa ľudí
nezoberie až tak seriózne, zatiaľ čo, záleží veľmi
aj od toho ako keby vyhotovenia tej reklamy a
toho tónu a tak. Že tá druhá reklama na AXE je
oveľa viac taká ako kebyže naozaj to chce zacieliť
aj určite je aj viac globálna, hej, takého
globálneho charakteru. Čiže myslím si, že tá by
mala väčší vplyv. Ale taká tá reklama na Fernet
možnože iba posilní to, čo si myslia niektorí muži
o mužskosti, ale neviem si úplne predstaviť, že by
zmenili názor niektorých mužov na mužskosť.
J: A máš pocit, že niektorá z tých reklám zmenila
aj tvoj názor alebo pohľad na niečo? Že by si nad
niečím teraz rozmýšľal inak?
K: Nie, skôr utvrdili to čo som si myslel. Fernet,
že je stupídne do takejto miery oslavovať takúto
mužskosť. AXE... neviem. Jediné, že vo mňe
vyvolala pozitívne pocity, že takáto značka
dokáže komunikovať o takejto problemtike,s
ktorou sa stotožňujem.
J: Nejakým spôsobom myslíš, že to vie zmeniť
tvoj pohľad aj na samotný produkt? Alebo budeš
inak nazerať na tú značku?
K: Napríklad v prípade AXE, tejto reklamy na
AXE, je to podľa mňa veľmi povedal by som taká
teda neviem úplne, že akým spôsobom
komunikovalo AXE pred tým, ale myslím si, že
AXE si ľudia asociujú s tým, že akože také
mužské a myslím si, že toto je veľmi taká ako
keby príjemná zmena alebo niečo také
osviežujúce. Že práve tam neni vystihované to,
taká tá mužskosť a chlapskosť, že čo to vlastne je,
hej, že to musí byť takto. A zároveň ten Fernet, čo
sa týka tohto, tak to nijak neovplyvní môj názor
na Fernet. Jedine, že by to posilnilo to, že ho
nechcem piť, lebo ho nemám rád. Ale možno pri
iných značkách, kebyže naozaj vidím nejakú
snahu o predanie nejakého posolstva, o ktorom si
aj ja myslím, že... alebo ktoré ja vnímam
pozitívne, tak by to mohlo ovplyvniť môj názor
na tú značku a možnože aj by som zvážil kúpu
nejakého toho produktu alebo tak.
J: A posledná otázka. Aký je tvoj pohľad na
reklamu cielenú na mužov vo všeobecnosti? Čo
považuješ za pozitíva a čo za negatíva takej
klasickej komunikácie značiek, ktoré cielia na
mužov? Alebo s čím sa pravidelne stretávaš?
K: Tak, negatíva sú asi práve to, že sa niekedy tie
reklamy ako keby snažia v podstate vsugerovať
mužom, že toto sú mužské veci a tieto veci sú
mužské a iné veci nie sú. Ale myslím si, že každý
muž by mal proste robiť to, čo uzná za vhodné a

neodsudzovať iných mužov za to, že robia niečo
iné. A pozitívom? Neviem. Neviem, asi si
nevybavím už žiadnu takú reklamu, kde by som
zachytil nejaké také pozitívne prvky. A určite sú,
ale len si nevybavím asi.
J: Máš, kým vypnem nahrávanie, ešte ty niečo, čo
by si chcel dodať?

K: Asi ani nie, ale by som asi povedal, že každý
muž by mal robiť veci, ktoré má rád a nemal by
sa zaoberať tým, že čo mu presne reklamy typu
Fernet hovoria, že je mužské a neni mužské
a subscribe.

II. Patrik (48 rokov)
(Zhliadnutie reklamných spotov „Nevymäknem”
2013 a 2015 značky Fernet Stock)
J: Poznal si tieto reklamy? Videl si ich pred tým,
ako som ti ich teraz ukázala?
P: Prvú asi áno, tú druhú som si nevšimol.
J: A teraz keď si ich videl, tak možno
bezprostredne tvoj prvý dojem z nich je aký?
Alebo čo si myslíš, ako na teba pôsobia?
P: Zaujímavé a vtipné. Dobrý pocit z nich mám.
J: Čiže páčia sa ti ?
P: Áno, vtipné a zaujímavé a dobré.
J: A čo si myslíš, keby si mal zhrnúť vlastnými
slovami hlavnú myšlienku obidvoch reklám tak
čo by si povedal, čo sa snaží táto reklama
povedať?
P: Že reklama na Fernet... že muži nevymäknú.
Vtipne že sa prispôsobujú okolitému svetu, ale že
by si mali dať Fernet.
J: Okej a to čo sa rozoberalo vlastne v tej reklame,
táto myšlienka a ten príbeh, tak je podľa teba
reálna? V čom táto reklama reflektuje niečo s čim
sa ty stretávaš aj v skutočnom živote a čo si myslíš
že nevychádza so skutočnosti?
P: Tak vychádza zo skutočnosti vo všetkom.
A s nadsázkou si robí srandu z toho, dáva tam ten
Fernet. Však vtipne zhrnuli okolitý svet, ja sa
s tým stotožňujem.
J: Táto reklama teda rozpráva niečo o tom, čo to
znamená byť mužom a tak a keď sa bavíme
o takejto mužnosti, je to možno taká ďalšia otázka,
kľudne si nechaj čas na rozmyslenie, tak čo to pre
teba znamená byt mužom, čo si pod tým
predstavuješ?
P: Muž je muž a žena je žena.
J: Čiže žiadne nejaké ďalšie konotácie sa ti s tým
nespájajú?
P: Nie.

J: A čo si myslíš že to znamená... napr. je nejaký
rozdiel v tom čo to znamená pre teba osobne
a napríklad v spoločnosti, že spoločnosť si
predstavuje pod pojmom muž a čo od toho očakáva
a v tom čo ty si predstavuješ pod tým byť mužom?
P: Nie, asi je to v súlade.
J: A napadá ti niečo konkrétne, že čo sa napríklad
v spoločnosti spája s mužmi?
P: Nenapadá ma nič neviem to konkretizovať.
Však muž je muž, žena je žena, vysávač je vysávač
(smiech).
J: A sú nejaké momenty keď sa cítiš v nejakej
situácii vyslovene viac „ako muž“ a niekedy menej
mužne, je niečo čo v tebe podporuje taký ten pocit
mužnosti?
P: Nie, asi je to konštantné.
J: A odkiaľ máš pocit že si sa naučil, ako sa má
muž správať?
P: Od okolia to naňho normálne prejde, že čo vidí
okolo seba a v akých situáciách je.
J: Čiže máš pocit, že také tie „mužské vlastnosti“
majú muži aj vrodené, alebo naučené? Sú podľa
tebe prirodzene nejakí...
P: Nie, podľa mňa sa nerodia nejak úplne iní ako
ženy, skôr sa to naučia.
J: Dobre. Potom v tej reklame na Fernet zaznelo
také to pomenovanie že chlapi, pýtajú sa, či tu sú
ešte nejakí chlapi. Tým možno naznačujú, akoby
že nie všetci muži sú chlapi, že to nie je úplne ten
istý výraz. Vnímaš to aj a ty takto? Chlap má to
podľa tebe nejaké špecifické vlastnosti? S čím sa ti
tento výraz spája?

P: Nie, nevidím rozdiel. Je to synonymum, je to to
isté. Spája sa mi s tým istým, čo muž, že je to
proste muž a hotovo.
J: A keď teda sa zameriame na toto, že čo sa spája
s tým chlapským správaním, tak existuje niečo, čo
ty sám napríklad nepovažuješ za chlapské? Že keď
tak vidíš napríklad správať sa nejakých mužov vo
svojom okolí alebo tak, pomyslel si si niekedy
v život že to nie je vhodné správanie pre muža?
P: Keď sa dvaja chlapi bozkávajú. Tak to asi
nebude chlapské (smiech).
J: A ako na teba pôsobí, keď to nejakí muži robia?
P: Nestretávam sa s tým, ale len si proste pomyslím
že je to nechlapské,
J: A sú ešte nejaké iné príklady, ešte z nejakých
iných oblastí? Niečo ta napadne?
P: Nenapadá ma nič iné.
J: A je niečo, čo tým sám nerobíš aj keď by si
chcel, lebo si myslíš že to nie je pre chlapov?

J: A na tom intráku keď teda hovoríš, tak tam ste
takéto veci nikdy viac menej neriešili, všetko to
bolo také automatické?
P: Nie, vtedy bola iná doba, vtedy sa neriešili
takéto veci že chlap, rozoberať to, rozpitvávať, tam
sa žilo normálne.
J: Mhm, a myslíš si, že keď je iná doba, že keď sa
tak pozrieš teraz na ten svet okolo, alebo na túto
spoločenskú situáciu, tak že v niečom sa to
zmenilo? Spôsob akým sa na takéto veci pozerá, že
aký by mal byť muž... Ako by si pomenoval túto
zmenu, v čom to spočíva?
P: Vtedy sa to tak nerozpitvávalo. Teraz sa to
všetko rieši a zbytočne rozpitváva, vtedy bolo
všetko také automatické samozrejmé.
J: Dobre, a v tejto reklame sa objavuje názor, že
muži mäknú a prestávajú byť tradičnými chlapmi.
Čo si ty myslíš o tomto? Vnímaš aj ty okolo seba,
že sa nejak muži zmenili možno? A vnímaš to
negatívne?
P: Ani neviem, neviem to posúdiť.

P: Nič, nie.
J: Dobre. A ešte keď sa pozrieme na tú reklamu
tam sa pracovalo ako keby s takou výzvou že ten
hlavný hrdina vyzýva mužov aby boli chlapmi, aby
nevymäkli. Stretol si sa aj ty v skutočnom živote
s takouto výzvou? Povedal ti niekto ja neviem keď
si bol mladší alebo aj teraz, že buď chlap, chovaj
sa ako chlap, nebuď ako baba alebo niečo na
podobný štýl? Vieš si spomenúť?

J: Hmm čiže keby si mal porovnať dospievajúcich
mužov povedzme tvojej generácie a tých dnešných
tak vidíš medzi nimi nejaké rozdiely? Alebo si
myslíš, že keby sme ich zobrali tridsať rokov
dozadu že by to bolo rovnaké?
P: Bola iná
neporovnateľné.

doba.

Ťažko

porovnávať

P: Nenapadá ma nič, asi nikdy.

J: A v čom si myslíš že tá dobá vplýva na to
napríklad?

J: Alebo že chlapi toto robia... Napríklad keď si
mal 15, medzi rovesníkmi ste nemali takéto
tendencie?

P: Však nie že vplývala ale bola iná doba. Nevieš
porovnať dva úplne iné segmenty. Ale chlapi
celkovo sa musia meniť aj vekom, nie iba dobou.

P: To som bol na internáte a tam sme sa učili,
chodili do krčmy, a tam človek nehovorí „ buď
chlap...“ Kedysi sa také veci neriešili, nebol čas.

J: Môžeš rozvinúť?

J: A stalo sa ti napríklad, keď si bol menší že si
plakal a niekto ti povedal že ale veď si chlap
Paťko, veď chlapci neplačú, alebo niečo takéto?
Alebo si cítil, že to je od teba vyžadované aj keď ti
to priamo nepovedli?
P: Nenapadá ma, asi aj áno, určite mi to doma
niekedy hovorili ale konkrétnu situáciu si neviem
vybaviť. No áno tak človek cíti, že je to od neho
vyžadované, tak som si určite niekedy povedal, že
veď som chlap a zaprel som sa možno.

P: Akože vymäkne lebo nie že sa prispôsobuje
okoliu, ale tak, že už musí zháňať kypriaci prášok,
už sa nemá čas venovať partii a tak. Určite keď
som bol na vojne tak som nezháňal kypriaci prášok
tak isto to je aj okolím a všetkým a prispôsobenie
všetkému.
J: Hmm, čiže napríklad zmenu vnímaš aj v tom že
povedzme že keď sa chlap ožení že sa to nejako
zmení. Keď bol mladý a slobodný tak vlastne inak
si sa správal?

P: Áno, to je všetko dokopy, nedá sa vyčleniť jedna
vec.
(Zhliadnutie reklamného spotu „Is it ok for guys?”
značky AXE)
J: Tak, aký je tvoj prvý dojem z tejto reklamy? Čo
v tebe vyvoláva?
P: Normálne.
J: Páči sa ti, nepáči?
P: Taká zvláštna, niektoré sú normálne tam,
niektoré nie.
J: Čo z toho ti príde že je akoby reálne alebo
normále a čo z toho ti príde možno nenormálne
alebo prehnané?
P: Normálne je čo tam bolo že človek môže byť
nervózny, určite sú ľudia čo neradi športujú
a nejaké veci. Prehnané zas nejaké veci, napríklad
pre mňa asi nie je prirodzené aby sa dvaja muži
túlili. Tak neviem si predstaviť že by ma oslovil ten
produkt a tá reklama, lebo človek predsa len to neni
prirodzené aby sa chlap túlil, aj keď nejaké
percentá... ale neviem asi. Človek má z toho
zvláštny pocit keď vidí hentaké. A tam bolo že
experimentoval s mužmi. So ženou sa túliť môže
to je normálne ale experimentovať s mužmi, tak sa
mi to nezdá prirodzené a neviem, človek sa tomu
asi moc nevenuje.
J: A keď hovoríš že je to prirodzené, tak čo si
predstavuješ pod pojmom prirodzené? Že keď to
povieš vychádzaš z nejakej biológie človeka alebo
z toho, že väčšina to robí tak? Keď sa zamyslíš že
používame bežne slovo prirodzené v bežnej reči,
ale že čo tým vlastne myslíš konkrétnejšie?

uvoľnený a zároveň je to mám taký pocit že aj
podpora všetkých, nech si každý robí čo chce.
J: Stotožňuješ sa s týmto posolstvom?
P: Viac menej áno... len nech to nepreháňajú
(smiech).
J: Dobre. Keby si mal napríklad si spomenúť na
svoje dospievanie alebo tak. Oni tam načrtli nejaké
problémy, ktoré mladí muži riešia , obracajú sa
s nimi na internet, keď skúsiš zaloviť v pamäti,
máš pocit že tvoje dospievanie bolo v niečom
podobné alebo že niečo z tohto si riešil aj ty?
P: Že by som bol chudý to som určite neriešil
(smiech). Človek vtedy nemal google, aby vtedy
hľadal... Skôr asi obezita, tá ma trápila s tým bol
problém, snažil som sa chudnúť, potom si si nato
zvykol a hotovo. A tam to ťažko povedať že
dospievanie, tam je to všeobecne dané že, ale sa mi
to nezdá... však človek je nervózny, keď má dlhé
vlasy... to sa mi zdá, že zbytočne tam nejaké veci
dávali, ktoré človek neviem či má riešiť, či je
nervózny, však to je normálne, ja som sa takými
vecami nikdy nezapodieval.
J: Ono to vychádza z naozajstného prieskumu
a vlastne vychádzali tam z toho, že keď si zadáš
naozaj do Googlu tú frázu že „is it okay for guys“
, alebo po slovensky by to teda bolo ,,môžu chalani
toto a toto“ tak naozaj ti toto vybehne ako
výsledky, pretože to sú veci, ktoré muži
najčastejšie googlia. Čiže muži na internete sa
naozaj toto pýtajú.
P: Určite som neriešil či môžem ísť v ružovom, či
môžem mať dlhé vlasy, určite som nič takéto
neriešil.
J: A nosil si niečo ružové?

P: Tak všetko dokopy prirodzenosť mužnosť, asi je
to prirodzené že muž je so ženou... a zdá sa mi že
je to len malá výnimka, kvázi anomália.

P: Určite nie.

J: Čiže tú prirodzenosť myslíš tým napríklad, že je
to ostatné je len akoby výnimka?

P: Zároveň všetko dokopy, však človek neriešil
také veci, že čo človek bude mať oblečené alebo
nebude. Keď sa človek berie žensky... tak isto ma
nelákalo nosiť sukne, prirodzene ma to nelákalo.
Možno som mal červenú košeľu ja neviem, človek
to tak neriešil. Červeno modrá kockovaná... ale
ružové to nie je. Mňa to ani nenapadlo. Takisto
dlhé vlasy nejakí mali a ja som bol dohola
ostrihaný, z toho bol problém na škole... tam sme
sa štyria ostrihali dohola. Ale dĺžka vlasov sa vtedy
neriešila. Jeden Čech mal dlhé vlasy volali sme ho
Mařenka lebo to bol hipisák a on to riešil normálne
že má dlhé vlasy, určite to negooglil. Chcel mať

P: Áno, všetko dokopy, ťažko to v jednej vete
zhrnúť.
J: Čo sa podľa teba snaží táto reklama povedať?
Rovnako ako pri tej prvej, keby si mal nejak
zhrnúť jej myšlienku, tak čo si myslíš, čo AXE
chce aby si z toho tí muži odniesli?
P: AXE sa snaží presadiť si, nech sa každý cíti ako
sa cíti. Podporuje tam že každý nemusí robiť čo
chce, ale zároveň je to, že človek môže byť

J: Sa ti to nepáčilo, alebo by si sa cítil divne?

dlhé vlasy, chceli ho učitelia ostrihať ale on chcel
mať dlhé vlasy tak mal. Vtedy bola iná doba sa to
tak nerozpitvávalo. A zase nepoznal som na škole
žiadneho čo by googlil že sa ide túliť s chlapom,
experimentovať.
J: Okej. Dobre. Keď si teda odmyslíme tie
konkrétne otázky tak akoby taká širšia téma toho
je, že chalani riešia v sebe že čo všetko môžu robiť
aby neboli menej chlapskí...
P: Podľa mňa teraz majú viacej času, my sme také
veci neriešili, vtedy sa muselo učiť, robiť. Tak
a dnes majú toľko vymožeností, peniaze od
rodičov a toľko času, že môžu googliť, že aké budú
mať vlasy a či si dajú ružovú mikinu. Keby mali
ísť robiť do fabriky od rána do večera tak by asi
také veci neriešili.
J: Takže ty si napríklad alebo tvoja generácia
neriešila také veci, že by si sa bál že keď niečo
urobíš ľudia si budú myslieť že ty si taká baba
alebo proste že si gay napríklad?
P: Určite nie
J: Dobre, čiže to vedie k ďalšej mojej otázke, ktorú
si už vlastne asi aj zodpovedal. Že či si ty myslíš
že by táto reklama bola aktuálna aj pred 30 rokmi
a či by to na vtedajšiu mládež nejakým spôsobom
zafungovalo? Samozrejme, keď nepracovali
s internetom, ale keby vtedy sa AXE rozhodlo šíriť
takú myšlienku že chalani môžu si robiť čo chcú,
že môžu byť sami sebou, tak ako si myslíš že by
boli reakcie vtedy?
P: Prekvapené, lebo ľudia to neriešili. To je ako
keby sa chceli riešiť pred 30 rokmi neobmedzené
dáta v telefóne. Tiež by na to pozerali prekvapene.
Lebo vtedy boli úplne iné priority ako riešiť či má
ružovú bundu a nie. Keby išli dvaja objímajúci sa
muži po ulici by to bolo asi prekvapivé.

reprezentáciu spolužiak na základnej a tí boli
dobrí ale sa to nerozpitvávalo.
J: A čo sa týka napríklad nejakých vzťahov a tak,
tak toto sa riešilo? Že kto má frajerku alebo nie,
alebo ak si nemal frajerku tak si sa cítil nejak
posudzovaný
v kolektíve,
neistý?
P: Nie, vôbec.
J: a myslíš si, že na Slovensku v súčasnosti by bola
relevantná táto reklama? Tu ju nespustili totiž.
P: No, skôr je to asi také pre amerických mužov,
my
sme
tu
konzervatívni.
J: Okej. Potom, jeden z tých ďalších prvkov tej
reklamy je internet. Využívaš niekedy aj ty,
v takomto zmysle internet? Ako keď si vyrastal tak
internet nebol, ale teraz napríklad vyžívaš to na to,
že tam hľadáš nejaké odpovede, ktoré sa v reálnom
živote nechceš pýtať?
P: Asi ani nie. Skôr iba na také praktické veci. Ako
sa viaže kravata (smiech).
J: Dobre. Keď sa teda nezdôveruješ internetu, tak
máš vo svojom živote nejakých ľudí, pri ktorých
máš pocit, že by si mohol byť úplne sám sebou
pred nimi?
P: Však mám. Manželka, priatelia, akože sám
sebou... teraz nezavriem sa do spálne a budem si
dávať ružové šaty. Akože ako človek je sám
sebou? Začnem sa objímať s chlapmi na ulici, keď
sa
nikto
nepozerá?
J: Myslela som to tak, že či s nimi riešiš aj nejaké
osobne problémy. Napríklad nejaké svoje emócie,
alebo tak, ak si z niečoho smutný, proste, takú
emocionálnu rovinu.
P: Však mám. Manželka, známi, kamaráti.

J: A na príklad teda myslíš si že tí muži, ktorí by sa
vtedy chceli objímať s tými inými mužmi, ak teda
predpokladáme, že aj vtedy boli nejakí
homosexuáli, tak myslíš že oni napríklad toto
v sebe riešili?
P: Ja neviem čo riešili ja som nepoznal žiadneho.
A vtedy sa v otázke nechcem hrať futbal, tak
nejdem hrať futbal tam sa to neriešilo, akože teraz
musíš hrať futbal.
J: Čiže si sa nestretol s tým, že niekto nebol dobrý
v športe, tak sa mu vysmievali, že...
P: Určite nie. Nie, dvaja boli dobrí v športe, tak
tých ľudia obdivovali, že ten hral aj za

J: A keď sme pri tých emóciách, videl ťa niekto
z tvojich kamarátov niekedy napríklad plakať?
P: Asi nie. Alebo áno, ťažko povedať. V robote
som sám, tam plačem sám keď som na rebríku, že
mi spadne šróbik a neviem ho nájsť (smiech). Na
pohreboch plačem keď všetci plačú. Keď idem za
známym sa porozprávať tak sa nerozplačem, že
pokazilo sa auto.
J: A keď teda sme pri nejakých negatívnych
emóciách, ako smútok alebo hnev, tak ako sa
s nimi celkovo v bežnom živote vyrovnávaš? Ako
spracovávaš napríklad hnev?

P: Však nadávam. Človek nadáva, zúri, to je
všetko.
J: Máš aj nejaké fyzické prejavy, tendenciu udrieť
do niečoho?

P: Nie, nie. Ja som bol obľúbený (smiech).
J : A čo naopak? Ty si sa niekomu takto posmieval,
alebo nejaké fyzické násilie voči niekomu?
Zachoval si sa voči niekomu tak, že si to potom
ľutoval?

P: Nadávanie.
P: Nie.
J: A ventiluješ si to niekedy aj na iných ľuďoch,
stáva sa ti, že si nahnevaný na niečo iné, tak teraz
nakričíš na niekoho iného?
P: Raz sa mi to stalo asi, na susedku pred desiatimi
rokmi
J: A doteraz na to myslíš?

J: Dobre. Keď sa ešte pozrieme na niečo čo teraz
rezonuje spoločnosťou, tak jedna z tých tém je, že
stále viac ľudí a mužov aj v médiach alebo
v bežnom živote sa prezentuje otvorene že sú
homosexuáli, bisexuáli, transexuali, alebo majú
nejakú inú orientáciu. Začína sa o tom stále viac
a viac hovoriť, čo si myslíš čím to je alebo z čoho
to vychádza tento trend?

P: Áno, lebo som jej vynadal za parkovacie miesto.
P: To ja neviem posúdiť že z čoho to vychádza.
J: A spája sa ti nejak smútok s hnevom? Stáva sa
ti, že sú tieto pocity prepojené?
P: Človek je smutný, keď je pohreb tak plačem,
nebudem to taviť na hnev. Keď mi spadne šróbik
tak je človek smutný. Keď má prísť daňová
kontrola, tak je človek tiež smutný a nervózny,
ťažko to zhrnúť.
J: Teraz sa trocha pobavíme o násilí. Mal si pocit,
že si bol niekedy v živote šikanovaný od niekoho?
P: Určite. Na vojne, v škole. Na vojne sme boli
šikanovaní od starších, starší šikanovali mladších,
a tí museli makať. Potom my sme šikanovali, keď
sme boli starší, to je prirodzený vývoj, tomu sa
hovorí šikana. Lebo na východnom okruhu na
Slovensku bola gumácka vojna a na západe
mazácka.
J: A v čom spočivala táto šikana?
P: Tak sme museli robiť hranolky, starať
a o starých, čo ich napadlo to sme im museli
doniesť, drhnúť dlážky, potom keď sme my boli
starí, tak nám robili hranolky, a muselo byť všetko
čisté.
J: A akú páku mali na vás?

J: A keby si mal odhadnúť že prečo keď so bol ty
mladý , prečo sa o tom tak nehovorilo?
P: To ja neviem prečo sa o tom nehovorilo.
J: A máš pocit, že je to pravda, že vtedy to nebola
taká veľká téma?
P: Určite, určite
J: A aké možno nejaké pocity to v tebe vyvoláva?
Aké sú tvoje názory?
P: Určite to nijak nepodporujem... nech každý žije
ako žije. Chápem ich, ale nepodporujem, lebo to
býva aj prehnané. Napríklad keď sme išli v Prahe
a som videl tam nejakú skupinu gayov, čo boli
s nafukovacími penismi a s tým sa prezentovali,
tak to je všetko prehnané a takisto aj tie kožené
parády a neviem čo. Je to ich štýl ale zase
podporovať to určite by som nešiel, napríklad na
dúhový pride a vykrikovať muži nech sú s mužmi,
hurá.
J: A máš pocit že tvoj nejaký pohľad na toto, keby
si mal porovnať s reakciami s ktorými sa stretávaš
u iných mužov v tvojom veku ktorých poznáš
napríklad nejaký známi, tvoja rodina, kamaráti, tak
máš pocit u nich že tie reakcie sú aké? Všeobecne.

P: To bolo prirodzené, že starí a mladí.
J: Čiže oni sa vám nemuseli vyhrážať, bola to
prirodzená hierarchia?

P: Všeobecne ľudia ich nepodporujú. Ale aj tých
čo mám známych, gayov, tí zase sa budú k tomu
inak stavať. Nebavíme sa na túto tému s každým.
Neriešime, nikdy sme sa nebavili.

P: Áno, presne.
J: A bol si aj ty obeťou nejakých osobných
posmeškov alebo tak?

J: Teraz tu máme pár hypotetických otázok. Skús
sa vžiť do tohto scenára. Predstav si, že by si sa
dozvedel, že niekto v tvojom okolí si myslí, že si

gay, že to predpokladá. Aká by bola tvoja reakcia,
pocity z toho?

J: Vieš si predstaviť, že by to nejak ovplyvnilo váš
vzťah?

P: Neviem, asi by som bol prekvapený alebo
nazlostený. Neviem si to predstaviť, je to
neštandardné aby niekto prišiel za mnou... a s čim
by prišiel, či som gay a chce ma zvádzať?

P: To zase nie, predsa len som stále otec.

J: Nie, napríklad by ti povedal...

P: To neviem vôbec odhadnúť lebo neviem aké
mal na to názory, nebavili sme sa o tom.

P: ... poď so mnou do lesíka dám ti pusinku? Tak
by som bol asi nasratý. Akože to je pre mňa
nepredstaviteľné... to ako keby sa ma pýtali, že by
si mysleli že viem lietať, tiež by som nevedel
zareagovať na to, však by som povedal že neviem
lietať.
J: A keď si hovoril, že si bol nazlostený alebo tak,
tak z čoho by pramenila táto nejaká negatívna
emócia?
P: Však keby ma chcel niekto zvádzať a že aby
som išiel za ním a že ma... neviem čo. Že ma chce
znásilniť... fuj. To by som bol nervózny (smiech).
J: Nie som si istá, ako sme sa dostali k znásilneniu,
ale rešpektujem tvoje myšlienkové pochody.
P: Ty si povedala že ma osloví, tak s akým
dôvodom? Či ma chce využiť, že si myslí že som
gay?
J: Ak ťa osloví nejaká žena s tým že predpokladá
že si hetero, tak tiež predpokladáš, že chce od teba
sex, alebo to takto vnímaš iba...
P: Keby ma chcela žena znásilniť asi by to bolo
iné... to by som nebol naštvaný (smiech). Lebo to
čo je homosexuáln. nie je prirodzené pre mňa. Pre
nejaké štyri percentá to môže byť.
J: A mal si niekedy obavy, že si niekto bude
myslieť že si inak orientovaný, keď sa budeš nejak
konkrétne správať?
P: Nie, to asi nie.
J: A ešte chvíľočku ostaneme v takom
hypotetickom svete. Ak by si mal syna a on by za
tebou prišiel s tým, že je gay, tak vieš sa vžiť do
toho aké by boli tvoje pocity a reakcie?
P: Určite by som ho neodsudzoval, určite by som
ho chápal , by som mu želal všetko, nech si nájde
normálneho muža ale by mi to bolo také... by som
bol smutný z toho trocha že by to bolo také čudné
a že by nemal normálnu rodinu , ženu a deti.

J: A myslíš, ž tvoj otec, ak by sa to týkalo teba
v mladosti, by reagoval inak?

J: Dobre. A ak by to bol tvoj nejaký známy,
kamarát...
P: Ja mám plno známych, no nie plno, ale mám
známych že sú gayovia a ja ich neodsudzujem.
Nech si žijú. Keby som sa to teraz o niekom
dozvedel... to neviem posúdiť.
J: Dobre a keď sa teraz pozrieme na tvoj osobný
vývoj, povedzme odkedy si bol malý alebo
v puberte a teraz dospelý chlap, tak zmenili sa
nejak tvoje názory na takéto témy? Ohľadom toho,
že čo znamená byť mužom?
P: Keď som bol malý tak sa to neriešilo, čiže ani ja
som to vôbec neriešil. A zase aký mam vzťah
k gayom, dovtedy ja som nepoznal žiadneho.
Takže len v poslednej dobe je to módne. Teraz
akoby boli všade, neviem. Skupina mužov v
Teleráne predáva kvetinky a tam div že sa
nebozkávajú...tak toto za komunizmu nebolo.
J: Čiže tá zmena podľa teba v tom ako to ty vnímaš
spočíva možno v tom že vtedy si takéto veci
nevnímal vôbec a začal si ich riešiť až keď...
P: Až keď boli všade v televízii.
J: Myslíš si, že mladí muži dnes, táto generácia, že
to majú v niečom iné ako tá predchádzajúca, ako tá
tvoja? Ťažšie, ľahšie?
P: Teraz to moc riešia, predtým sa to neriešilo
všetko. Kto išiel hrať futbal hral futbal, kto nechcel
hrať futbal nehral futbal... a teraz sa to všetko rieši
cez Google a teraz neviem, teraz majú moc času,
kebyže majú viac povinností a musia sa presadiť
vo svojom živote tak je to potom iné. Teraz keď
riešia, že či si dajú ružovú bundičku na motorku tak
asi majú veľa voľného času.
J: Čiže si myslíš že to oni sami si sťažujú tým že to
príliš riešia?
P: To určite. Nie že sťažujú, je iná doba, majú viac
času, nemajú toľko povinností asi. Keď má mladý
tam drahú motorku tak asi to má od rodičov, tak asi
nemá toľko povinností a nemusí myslieť do

budúcna. Lebo tam bolo v pozadí, že si dáva
ružovú bundičku a za tým bol drahý motocykel,
nejaký osemnásťročný... tak asi má viac
vymožeností, tak asi nemá toľko povinností
pritom, tak riešia iné veci. AXE asi využíva tých,
lebo asi je to veľmi drahá značka, tak oslovujú tých
mladých mužov ktorí majú veľa peňazí, bohatých
rodičov a riešia cez Google, čo budú robiť. Fernet
je zameraný na bežných pracujúcich ľudí, ktorí si
dajú jednu fľašku a nemusia kupovať drahé AXE...
neviem.
J: Okej. A keď si možno vyrastal a mal si
osemnásť, a keď si skúsiš spomenúť, pozoroval si
nejaké rozdiely medzi názormi na podobné veci
tvoje a tvojho otca alebo tej generácie mužov
staršej ešte, alebo si myslíš, že vtedy tam neboli
nejaké rozdiely.
P: Tak vtedy sa to tak neriešilo, takže ani neviem
aké mal názory.
J: A dnes keď to máš porovnať s tvojimi názormi
a názormi nejakej tej mladej generácie, napríklad
tvojich detí, tam vnímaš nejaké rozdiely, alebo si
myslíš že je to tak narovnako?
P: Tak dnešná generácia všetko viac rieši cez
Google a má viac času, tak si to môžu porovnávať,
ale moje názory sú... neviem ich porovnať s inými
názormi.
J: Dobre. Tie reklamy, čo sme videli, prezentovali
dva iné pohľady, na to kedy sú muži sami sebou...
buď keď sa môžu venovať svojim mužským
aktivitám a nie sú nejak vedení k ženským
aktivitám, alebo naopak, keď nemusia robiť tie
mužské veci. Ako to vidíš ty?
P: Ako ten Fernet.
J: Super. Ešte jedna otázka. Ty ako muž
spoločnosti hej vo svete v živote, sú také oblasti v
ktorých sa cítiš nejako zvýhodnený tým že si muž?
P. Určite, keď idem čúrať nemusím ísť na záchod ,
zastavím a idem hocikde (smiech).
J: Ešte niečo?
P: Viem si vymeniť koleso na aute. Keby zastavila
dcéra... určite muž má v niečom výhody
a v niečom nevýhody. ... a to nie je tým že muži
majú Fernet.
J: To je presne moja ďalšia otázka. Sú oblasti,
v ktorých sa cítiš ako muž znevýhodnený
v spoločnosti, že ťa spoločnosť v niečom
znevýhodňuje? Niečo nemôžeš...

P: Však som manuálne silnejší zručnejší... tak je
asi výhodnejšie že si niečo dokážem urobiť sám.
Málo žien by si asi vymenilo koleso, pre muža je
to automatické. A znevýhodnený... nenapadá ma.
Určite je niečo ale teraz ma nenapadá nič.
J: Dobre. K tomu akoby k tej zručnosti ako si
povedal že si zručnejší, myslíš si že pre to lebo ťa
od malička k tomu viedli alebo že si automaticky
k tomu inklinoval? Ako sa vlastne stalo že si vieš
vymeniť koleso na aute?
P: Však to človek vie. Asi je silnejší a zručnejší ja
neviem asi sa tomu venuje viacej a využíva to aj
v robote. Neviem, čím to je.
J: Hmm, čiže iba som tým myslela že či si mal vždy
také záľuby v opravovaní vecí alebo to berieš ako
nutnosť, že akoby praktické pre samostatné
prežitie.
P: To nie je nutnosť, to je štandard, ťažko to
popísať čím to je. Určite aj záľuby, človek sa viac
tomu venuje. Ženy by sa asi nehrali... málokedy sa
hrajú z nejakými technickými vecami. Muži sú aj
silnejší v tom aby si vymenili to koleso.
J: Registruješ v spoločnosti nejaké snahy o rovnosť
pohlaví, tú tému že ženy sú nejakým spôsobom
diskriminované, nejaké feministické hnutia,
presvedčenia a tak, zaregistroval si niečo také, že
sa o tom rozpráva?
P: Zaregistroval, nielen feministické, všetko
dokopy.
J: A aký je tvoj názor na to, je to reálny problém?
P: Asi majú moc času všetci, keď riešia takéto veci,
neviem.
J: Čiže akoby ty sám nejako nevnímaš že je to
potrebné hej? Nemyslíš si, že by ženy boli reálne
nejakým spôsobom menejcenné v spoločnosti a že
to treba riešiť?
P: Však asi štatistika dáva že majú menej peňazí
v robote tak nech sa to nejako vyrieši. To som len
počul, ale nevidel som výplatné pásky žiadnych
žien.
J: Čiže keď si hovoril, že nech sa to vyrieši, tak čo
si myslíš, že kto by to mal vyriešiť?
P: Asi tí mzdári, alebo neviem kto. Asi vo firmách,
keď dostávajú menej, a zase neviem, to je asi len
špecifické firmy nejaký sektor, kde sú muži aj ženy
a kde sú ženy menej oceňované, ale to hovorila len

štatistika. A kto píše tú štatistiku , nikto nevie či nie
tie gender skupiny (smiech).
J: A vnímaš to tak, že aj ty zo svojej pozície by si
s tým mohol niečo robiť?
P: Ja to vnímam, že ja s tým nič neurobím, ja
nezoberiem teraz ženu kolegyňu, aby mi išla ťahať
kábliky, po prvé, lebo neviem si predstaviť, že by
nejaká chcela, teraz si dám inzerát, že hľadám
dobrú montérku alarmov . Nezoberiem nikoho,
lebo na to nemám peniaze, ale zase by som
špecificky nevyhľadával, kebyže mám peniaze, že
zoberiem ženu, aby som zmenil lepšie pozitívne
vnímanie zapojenia žien do pracovného procesu.
Podľa mňa je to teraz v niečom aj opačne, teraz sa
vníma, aby sa potlačila všetka ženskosť, lebo sa
hovorí že sú moc utláčané, napríklad na formulách
už nemôžu byť tie mažoretky čo tam bývali, lebo
sa hovorí, že to je moc sexistické, tak tam dávajú
nejaké detičky, teraz sa hovorí, že sa bojuje za
práva žien, podľa mňa sa to až moc preháňa.
J: Povedal by si o sebe, že si feminista?
P: Hmm... ťažko povedať... tak asi aj áno, ak to
znamená to, že ženy nemajú byť nejak
diskriminované, tak potom v podstate s najväčšu
pravdepodobnosťou som (smiech).
J: Dobre. A teraz už iba na záver k tým reklamám,
čo sme videli, AXE a Fernet Stock, tak keby si
mohol tak na záver zhrnúť, s ktorou z nich sa
stotožňuješ viac...

J: A myslíš si že môžu nejakým spôsobom tieto
reklamy reálne ovplyvniť spoločnosť alebo
nejakých mužov ktorí ich vidia? Napríklad to
AXE.... Myslíš si že naozaj keď to mladí muži
vidia tak nejako inak sa začnú na seba pozerať,
alebo si myslíš že to takto nefunguje?
P: Ja neviem, ale keď to hovorí štatistika, možno
na mladých to funguje že teraz si povie že môže
googliť že môže mať spotené ruky alebo byť
nervózny tak si môže dať aj AXE.
J: A ten Fernet, myslíš že môže nejako ovplyvniť
to, ako sa muži správajú... to tiež malo taký
charakter, je to samozrejme myslené s nadsádzkou,
ale tiež to malo taký charakter nejakého hnutia.
P: Ovplyvniť môže opačne, však reklama nejde na
to aby robila hnutie, ale keď je v krčme a vidí tam
Fernet a vedľa toho vidí Becherovku a vedľa toho
koňak tak si povie aaa Fernet, hentam bola taká
vtipná reklama... dajme si Fernet. Možno oni skôr
potrebujú predať ten produkt a nie vytiahnúť
mužov do ulíc. Takisto oni potrebujú aby si dali
voňavku tí bohatí čo majú tie motorky tam čo im
rodičia kúpia. Aby si dali skôr AXE aj keď je
drahšie ako neviem čo, Fa, ale si dajú lebo môžu
mať ružový svetrík alebo čo, ja neviem.
J: Teba osobne, máš pocit že ovplyvnili nejak tvoje
názory? Nad niečím rozmýšľaš inak ako predtým?
P: Nie, tak isto.

J: Tak Fernet Stock hej?

J: A ovplyvní to napríklad aj tvoj pohľad na
produkt, keď si napríklad videl tieto dve reklamy.
Tak rozmýšľaš nejako inak o týchto značkách
alebo myslíš že...

P: Určite.

P: Asi nie, ja si dávam pivo.

J: A je aj niečo, čo sa ti na nich nepáčilo?

J: A ako vnímaš celkovo to, keď sa reklama snaží
popri tom že predáva produkt, vyjadrovať aj ak
takýmto spoločenským otázkam. Napríklad ako to
AXE, že rieši nejaký takýto problém. Vnímaš to
pozitívne alebo negatívne?

P: To prvé.

P: Asi nie.
J: A tá samotná reklama?
P: S nadsázkou si robí sranda z toho, že ľudia
staršieho veku už sa viažu na rodiny, už musia
hľadať kypriaci prášok a tak, podporuje v nich to,
že raz za čas sú sami sebou.
J: Čiže podľa teba vlastne chlap je sám sebou, keď
nemusí riešiť takéto veci, hej, že byť takýto...

P: Tak môžu, určite ovplyvnia nejaké masy, tak asi
pozitívne. Keď tí mladí naozaj googlia, že či musia
športovať tak asi im to pomôže, že zistia že viacerí
googlia, že či môžu športovať. Tak asi im to
pomôže. Ja to fakt nepotrebujem ani som nikdy
nepotreboval, ale im to teda asi pomôže... podľa
všetkého.

P: Ale to je vyvážené, sám sebou je aj keď hľadá
ten kypriaci prášok, ale sám sebou je aj keď ide
s chlapmi na Fernet. To je také to vyváženie.

J: A posledná moja otázka. Aký je tvoj pohľad
celkovo na reklamu cielenú na mužov. Čo sa ti
páči, keď si skúsiš vybaviť reklamný blok a sú tam

nejaké reklamy na mužské značky, tak čo oceníš,
keď tam je?
P: Niečo vtipné. No humor, stačí. Vždy je reklama
dobrá keď je vtipná. Keď ide muž na koni a tiež má
AXE, alebo to bolo niečo iné?

J: Dobre. A je aj niečo, čo sa ti nepáči v reklamách
cieliacich na mužov? Čo si myslíš že tam by
nemalo byť, alebo čo ťa štve alebo otravuje?
P: Moc nesledujem reklamy cieliace na mužov...
asi nič.

J: Old Spice.
J: Je ešte niečo, čo by si chcel dodať na záver?
P: Old Spice. Tiež si nepamätám tie značky, ale
keď je to také vtipné, keď sa mení na motorku,
alebo keď kričí na nich nech nevymäknú a dáme si
Fernet.

P: Mladi by mali viac robiť.

III. Ladislav (54 rokov)
(Zhliadnutie reklamných spotov „Nevymäknem”
2013 a 2015 značky Fernet Stock)
J: Takže, videli sme teraz tieto dve reklamy na
Fernet Stock. Poznal si predtým tieto reklamy?
Videl si ich už niekedy?
L: Nie.
J: A čo je taký tvoj možno prvý dojem, nejaké
prvé pocity, čo ťa napadlo keď si ich videl?
L: Hmm, prvé pocity… žiadne.
J: Páčila sa ti tá reklama? Keby si ju videl v telke
tak čo si o nej pomyslíš?
L: Že je vtipná, pobavila ma.
J: Oukej. Keby si mal nejakým spôsobom zhrnúť,
podľa teba, myšlienku tejto reklamy, tak čo sa
podľa teba táto reklama snaží povedať?
Vlastnými slovami možno, čo si si z toho ty
odniesol.
L: Hmm… Neviem, na mňa to nevplýva nijako.
J: Čiže, čo si myslíš že hovorí chlapom?
Prihovára sa mužom, a čo si myslíš, že im sa
snaží…
L: Aby sa porovnávali so ženami.
J: Máš taký pocit, že hovorí chlapom že majú byť
iní ako ženy, hej?

L: Áno, presne. Presne tak.
J: A… v čom to čo zobrazuje tá reklama hej,
obidve… je to teda kampaň Nevymäknem a
hovorí mužom že nemajú vymäknúť, majú byt
takí ‘chlapi’. V čom je podľa teba pravdivá a v
čom je nepravdivá? V čom je to podľa teba
inšpirované skutočným životom, že si hovoríš že
fakt, takto to naozaj je, aj ja sa s tým stretávam, a
v čom je to podľa teba také možno pritiahnuté za
vlasy, že to neodráža realitu chlapov?
L: Čo by som ti povedal… iné to bolo za
socializmu, tam sa takýmito vecami nikto
nezaoberal. Proste, tam ten chlap bol chlap,
chodilo sa proste do práce, robila sa tvrdá robota a
v dnešnej dobe títo mladí už nevedia čo je mužská
robota, bohužiaľ už sú takí zozenštení, by som
povedal. Čiže už je to vec internetu… ľudia sú
pohodlnejší, vlastne tí muži nemajú mužské
návyky, nemajú mužskú zručnosť, proste už sú
takí zošenštení, a to vlastne táto nová doba, týchto
mužov vlastne učí k tej nemužnosti by som
povedal. A táto reklama sa vlastne snaží navodiť,
že keď budem piť alkohol, že budem mužský. To
len také pseudo navodenie situácie, že áno, keď si
dám alkohol, že budem proste muž a budem
vedieť aj nejaké tie zručnosti. Tá mužnosť sa
pestuje už od detstva. Pokiaľ nemá príklad od
rodičov, že nevidel svojho otca ako sa… aký je
svoj otec zručný, čo ovláda, tak tento alkohol mu
to má proste navodiť. Túto situáciu, tú mužnosť.
J: Čiže súhlasíš s tým problémom, o ktorom
hovorí tá reklama, ale nesúhlasíš s tým riešením?
Ak tomu dobre rozumiem?

L: Áno, presne tak.
J: Takže s tou myšlienkou, že teda chlapi nejakým
spôsobom vymäkli alebo tak, tak s tým sa
stotožňuješ, vidíš to aj okolo seba?
L: Áno, presne.
J: A čím si myslíš, že to je ? Alebo čo si myslíš že
bolo vtedy inak ako teraz, že tá doba je iná, že tí
muži sú iní?
L: Bolo to aj tým režimom, pretože… pretože tí
chlapi nemali čas sa zaoberať… alebo tých
chlapov nebrzdilo… to rozvíjanie sa v tej
mužskosti. Nebol internet, nebola tak televízia,
nebolo toľko programov, ľudia sa vlastne
venovali tej fyzickej práci, neboli také dostupné
veci, vŕtačky, alebo proste… tú mužnosť, tieto
naše novodobé stroje a prístroje neuľahčovali tú
prácu. Ľudia pracovali ťažšie a išlo to tak
prirodzene.
J: Čiže máš pocit že tá práca napríklad nejakým
spôsobom vplývala aj na charakter človeka?
L: Ano, presne, presne tak.
J: A máš taký pocit že to je nejakým spôsobom
negatívny jav, alebo že tým mužom to chýba?
Alebo pozitívny, alebo neutrálny, alebo ako sa na
to pozeráš, že je to inak teraz ako to bolo?
L: Hmm... negatívny… Je to aj tým, že táto mladá
generácia nezažila alebo nevie porovnávať čo
zažívali ich otcovia a proste tú dobu čo bolo
predtým a čo je dnes, oni nevedia porovnávať.
Proste oni žijú túto modernú dobu… bez tých dôb
čo zažívali otcovia ani to nevedia s čím
porovnávať. Potom druhá vec… keď neni táto
vojenská základná služba, čiže tí chlapi… alebo tí
chlapci ktorí vyjdú aj zo školy nedostali alebo
nedostávajú takú tú už v tej mladosti, v tých
osemnástich - devätnástich rokoch… akoby som
ti to povedal… tam sa vlastne lámal ten
chlapec, že z chlapca sa stával muž. Už na tej
vojne proste, tam už prišli tie určité návyky, čo
musíš robiť a v dnešnej dobe to nie je, proste
skončíš školu a takéto veci už nezažívaš.

musíš splniť. A nemôžeš sa vyhovárať že šak to
niekto spraví za mňa. Proste tie povinnosti tam
boli dané.
J: A myslíš teda že napríklad aj tým dnešným
mladým mužom by to pomohlo? Že by boli
možno iní keby mali tu vojenskú skúsenosť
alebo...
L: Čiastočne. Ako, vojna nebolo všetko. Ale
čiastočne. Veľa vecí pomôže čo si už donesú od
rodiny. Ten základ.
J: A ty tiež máš pocit že také tvoje útle detstvo...
alebo že už v tej rodine si sa formoval nejak
podľa toho ako by sa mal správať chlap alebo také
niečo?
L:Áno, lebo som mal vzor.
J: V čom napríklad? Tiež nejakej pracovnej
morálke si sa učil alebo takt? Alebo aj v nejakých
iných oblastiach máš pocit že ťa to tak
formovalo?
L: V tej pracovnej morálke určite. A proste tá
doba to priniesla, takže som sa normálne naučil
byť ako chlap.
J: Dobre, a keď sa teda bavíme hej o nejakej tej
mužskej identite, sú to reklamy pre mužov, tak čo
napríklad tebe sa vybaví, keď sa povie že “byť
mužom”? Že v čom to akoby spočíva že je niekto
muž? Čo to v tebe osobne vyvoláva, aké
predstavy?
L: Že ovláda tie mužské práce. Vie sa postaviť k
práci mužne a vie… má tie mužské zručnosti. Vie
si urobiť veľa vecí sám, je taký všestranný.
J: A myslíš, že to sú vyslovene mužské veci?
Spočíva to napríklad vo fyzickej sile? Prečo si
myslíš, že sú to skôr mužské veci ako ženské?
L: Aj je to v tej fyzickej sile určite.
J: Čiže, vlastne, by bolo dobré ak by muž bol
silný a vedel robiť také tie veci, práce a takto?

J: A teba napríklad v čom osobne ovplyvnila tá
vojna, alebo čo také si sa tam naučil ohľadom
toho že ako byť chlapom alebo tak?

L: Aj áno. Dá sa to tak povedať. Ale nezáleží to
len od sily. Je to o tej zručnosti a o tej mentálnej
výbavy ako sa vie k tomu postaviť a či ho ta práca
zaujme, či ho to baví, či má vzťah k tej práci
ktorú chce robiť.

L: Disciplíne. Čiže, ráno, mať svoj režim, ráno
vstaneš musíš robiť to to to. Poobede zase máš
nejakú povinnosť ktorú musíš splniť, a večer, zas
máš nejaké povinnosti, ktoré musíš splniť. Proste
máš celý ten deň rozpracovaný, úlohy, ktoré

J: A myslíš, že sú nejaké rozdiely medzi tým ako
vnímaš ty tú mužskosť, aké sú tvoje predstavy,
a tým ako to vníma spoločnosť?

L: Asi je to rovnaké, nie sú tam nejaké veľké
rozdiely.

L: Hmm... nie, nemyslím si.

J: Dobre. A v tejto reklame, neviem či si to
zachytil, tak vyzývali tých mužov s tým, že “ak sú
tu ešte nejakí chlapi.” Akoby hovorili, že nie
všetci muži sú zároveň chlapi. Vnímaš to aj ty
tak? Má pre teba chlap nejaké zvlášť asociácie?

J: Dobre. A ešte teda, sú nejaké situácie, keď si sa
cítil ty ako muž v živote zvýhodnený nejak?
Prináša ti to nejaké výhody?

L: Chlap… to je práve v tej zručnosti, že si
dokáže veľa vecí urobiť, chlapských vecí. Že vie
niečo zaskrutkovať, vie niečo urobiť, vyrobiť.

J: A naopak znevýhodnený si sa niekedy cítil? Že
keby si bol žena tak by si mal možno niečo
ľahšie?

J: A sú teda nejaké situácie ešte možno okrem tej
práce, keď sa cítiš… tak chlapsky? Alebo keď
máš taký pocit že si skutočný chlap? Niečo čo sa
ti s tým spája možno?

L: Nie, nad tým som ani nerozmýšľal.

L: Fyzická zdatnosť, keď niečo dokážem po
fyzickej stránke.
J: A sú naopak nejaké situácie, keď sa cítiš akoby
menej mužne? Možno sa ti vybaví niečo z
mladosti...
L: Nie, nie.
J: A existuje nejaké správanie, ktoré napríklad
nepovažuješ za vhodné pre chlapov? Máš nejaké
limity na to, že čo by chlapi mali robiť a čo nie je
vhodné?
L: Nie, nie.
J: Dobre. A myslíš si, že muži, okrem toho, že
majú teda nejaké vzory z domu alebo z vojny a
podobne, myslíš si, že majú v sebe aj niečo také
vrodené, čo ich predurčuje mať nejaké z týchto
vlastností?
L: To áno, určite. Niekto je zdatný v športe, že ho
to baví alebo to má predurčené, alebo niekto v
tých ručných prácach, niekto je dobrý v tej
manuálnej činnosti. Určite si niečo už prinášame.
J: Stretol si sa ty osobne niekedy s takou výzvou,
aká zaznela v tých reklamách? Aby si sa zachoval
ako chlap, nebol ako baba alebo tak podobne?

L: Nie, nie.

(Zhliadnutie reklamného spotu „Is it ok for guys?”
značky AXE)
J: Takže, toto bola ďalšia reklama, táto je
modernejšia, je z roku 2017 a vlastne teda, ako
som povedala, má inú cieľovku - sú to muži okolo
tých osemnástich rokov. A aký je nejaký tvoj
dojem z nej, alebo možno také prvé veci čo ti k
tomu napadnú?
L: Skôr mi to evokuje návod, aby… skôr k tej
homosexualite.
J: Mhm, mhm. Čiže vidíš v tom práve niečo že…
L: Podpora homosexuálov.
J: A okrem tej homosexuality, tak zachytil si tam
aj nejaké iné témy? Napríklad tie ostatné veci o
tom, že či môžu sa báť, alebo mať radi ružovú a
tak, tak to sa ti s čím spája? Myslíš si, že sú to
naozaj nejaké problémy, ktoré muži riešia? Mladí
muži?
L: Skôr táto homosexualita a vlastne tí môžu
riešiť takéto problémy. Ale väčšinou toto. Návod
k tej homosexualite.
J: Čiže vlastne, pripadá ti to tak, že je to pre
mužov, ktorí…
L … sú inač orientovaní.

L: Nie.

J: ...a že všetky tie veci, ktoré oni môžu riešiť.

J: Ani keď si bol mladší, medzi kamarátmi
možno? Alebo, ty si to nikdy na niekoho
nepoužil?

L: Áno, presne.

L: Nie, nie.
J: A keď to nezaznelo možno priamo, cítil si
niekedy že sa od teba niečo vyžaduje lebo si muž?

J: A keď si ty napríklad dospieval, riešil si
niekedy aj ty niektoré z týchto otázok? Možno,
riešil si niekedy ty sám v sebe to že či môžem
robiť toto alebo či budem za nejakého
zženšteného týpka? Že čo si o mne budú myslieť?

L: Nie, ani by mi to nenapadlo, nebol čas riešiť
takéto veci.
J: A myslíš, že nebol čas riešiť v tom zmysle, že
keď si niekto dal napríklad niečo ružové, tak nikto
to neriešil, alebo nikomu by ani nenapadlo dať si
na seba niečo ružové?
L: V tom režime to nebolo ani možné, lebo tí
ľudia by vytŕčali z davu.
J: Táto reklama vznikla tak, že oni si naozaj
urobil prieskum s mladými mužmi, a toto sú veci,
ktoré keď si zadáš do Googlu, tak sú to
najčastejšie vyhľadávané dotazy. Čiže tí chalani
naozaj chodia na internet a vyhľadávajú si, či
môžu robiť niečo takto a takto. Myslíš si, že aj v
tej dobe, keď si povedal, že by vytŕčali z
davu…Tak, myslíš si, že aj vtedy boli nejakí
ľudia, ktorí to chceli napríklad robiť ale nerobili
také veci pretože sa báli, že by vytŕčali?
L: Áno, určite.
J: Mhm, len z toho nebola téma?
L: Áno. A už by ich potom zaškatuľkovali, že to
sú homosexuáli. Lebo normálny chlap by si nedal
ružovú farbu v tej dobe.

J: Napríklad ty už teraz ako dospelý človek také
veci neriešiš?
L: Nie, vôbec.
J: Napríklad, teraz máš na sebe kvetinkovú
košeľu… nenapadlo ti nikdy napríklad že či si
môžeš dať kvetinkovú košelu, či by to chlapi
nemali nosiť?
L: Nie, to priniesla táto doba.
J: A považuješ to teda za pozitívny alebo
negatívny jav?
L: Aj aj. Už sa človek nebojí kombinovať farby a
nebojíš sa toho, čo povie o tebe okolie. Ako sa na
teba pozerá. Že už nebojíš sa vytŕčať z radu,
akoby si vytŕčal voľakedy. Ale vždy sa musíš báť
toho okolia, určitej časti ľudí, ktorí to budú
odsudzovať a kto si bude myslieť a bude ťa chcieť
zaškatuľkovať medzi tých iných ako si ty.
J: A ty napríklad sám, máš pocit že niekedy aj ty
robíš takéto škatuľkovanie, alebo máš pocit že ty
nie?
L: Áno, robím aj ja, mám taký pocit.

J: A myslíš, že teraz už je to ináč? Že teraz už to
nejak nevypovedá o tom, keď si chlap dá ružovú?

J: Myslíš, že je to také univerzálne, že všetci to
niekedy robia?

L: Áno, teraz je to už je ináč, lebo už sa to
pretláča na verejnosti.

L: Áno, presne,

J: Čiže myslíš, že vlastne z toho, čo vidia ľudia
napríklad v médiách, že ich to ovplyvňuje nejak?
L: Áno, a dosť.
J: Myslíš si, že napríklad aj táto reklama by
vedela niekoho ovplyvniť?
L: Áno. Hlavne tých mladých ľudí, ktorí ešte
nemajú žiadne životné skúsenosti.
J: V čom si myslíš, že tie skúsenosti by tomu
zabránili, aby sa nechali ovplyvniť?
L: To sú ešte ľudia, ktorí nemajú vlastné rodiny,
ktorí ešte nemajú tie povinnosti, ktoré by mali
mať ako už dospelí ľudia.
J: Čiže si myslíš, že čím má človek napríklad viac
povinností, alebo čím má viac práce a iných
záväzkov, tak tým menej rieši takéto otázky?
L: Áno.

J: Dobre. Ďalšia vec… keby táto reklama… keby
tam nebol internet, ale podobná reklama s
podobnou myšlienkou keby išla pred tridsiatimi
rokmi, tak čo si myslíš, že aké by boli reakcie
vtedy na to? Bola by aktuálna?
L: Nie, v tej dobe určite nie.
J: Myslíš, že by to nepochopili mladí ľudia, lebo
neriešili také veci, alebo že to nebolo vhodné o
tom rozprávať?
L: Nebolo vhodné o tom rozprávať.
J: Napríklad ty, keď sa skúsiš vžiť do svojho
osemnásťročného ja, keby si videl takúto
reklamu, tak čo si pomyslíš?
L: Čo si pomyslím? Že sú to mladí nezrelí chlapci
a už by som sa ich snažil zaškatuľkovať medzi
tých homosexuálov.
J: A máš pocit, že napríklad oproti tomu ako keď
si vyrastal, oproti tomu že aký si teraz, že v

niečom sa tvoje takéto názory nejakým spôsobom
pomenili, alebo máš pocit že sú stále také
rovnaké? Je niečo, v čom si zmenil názor?
L: Už... áno. Táto doba to priniesla, že už človek
veľa vecí začína aj tolerovať, lebo sa to valí
naňho z každej strany, takže už neni taký
vyhranený.
J: Takže máš pocit že ťa to nejak obrúsilo?
L: Áno áno, už človek začína obrusovať tie hrany
a už mu je to pomaly jedno.
J: S ktorým názorom sa stotožňuješ viac... ako
vraví Fernet, že muži sú sami sebou keď môžu
robiť svoje mužské veci a spoločnosť ich nevedie
k typickejšie ženským aktivitám, alebo ako
AXE... že muži sú slobodnejší keď môžu robiť
hocičo, nie len tie mužské veci?
L: To prvé, ako ten Fernet. Keď môžu robiť to
mužské, chlapské.
J: Myslíš si, že táto reklama na AXE, keďže na
Slovensku nebežala, iba v zahraničí... myslíš, že
aj u nás by bola relevantná?
L: V dnešnej dobe už áno. Už je všetko tak
globalizované, že sa to všetko dostáva už aj
k nám.

J: Mhm. Myslíš, že tá doba celkovo, v akej človek
žije, ho takto formuje celkovo?
L: Áno, presne tak. Presne, to určite.
J: Potom, k nejakému prežívaniu negatívnych
emócií alebo tak, tak ako máš pocit že ty sám v
sebe spracovávaš hnev alebo smútok, alebo proste
nejaké negatívne pocity? Ako na to reaguješ, ako
sa s tým vyrovnávaš?
L: S hnevom, ťažko povedať, ja to viem ovládať.
Proste, viem ovládať ten hnev tak, že to nedám
nikdy najavo, svoj hnev. Viem to ovládať v sebe.
Čiže nikto z okolia nespozná, že ja som
nahnevaný.
J: Aj keď si sám, tak niekedy si zanadávaš, alebo
vôbec? Nejak na uvoľnenie?
L: Nie, nie. Záleží od toho sebaovládania.
J: A smútok? Ako máš pocit že sa s ním
vyrovnávaš?
L: So smútkom… človek je taký pokojnejší, taký
kľudný, proste… veľa nerozpráva. Neprejavuje
tie emócie veľmi.
J: Čiže ty sám v sebe nejak rozmýšľaš nad tými
vecami a tak sa s nimi vyrovnáš?

J: Dobre. Ešte k tomu internetu, neviem nakoľko
používaš internet, ale aj ty si niekedy vyhľadával
tam odpoveď na otázku, ktorú si sa nechcel spýtať
iného človeka?

L: Ako, málokedy som bol v živote smutný, takže
ťažko povedať že ako.

L: Nie, nie.

J: Dobre, a máš napríklad pocit, že pred niekým
vo svojom živote vieš aj komfortne plakať
napríklad, alebo to nie je niečo čo často robíš?

J: Dobre. Potom, jedna vec ešte k tvojmu okoliu.
Máš pocit, že máš vo svojom živote nejakých
ľudí, pred ktorými môžeš byť úplne sám sebou?
Alebo skôr vždy tak rozmýšľaš že ako sa
zachováš, čo povieš o sebe, aké emócie odhalíš?
L: Skôr rozmýšľam, že čo poviem.
J: A napríklad… prečo rozmýšľaš? Čo si myslíš,
že by sa mohlo stať, keby si povedal niečo
nevhodné pred niekým?
L: To priniesla doba, v ktorej sme žili predtým.
Čiže my sme takí skôr konzervatívnejší a
nedokážeme dať svoje pocity a emócie najavo.
Skôr si všetko premyslíme, aby sme toho druhého
nejak… neurazili. Proste, to bola tá doba, ktorú
sme žili a tam sme sa to naučili, neprejavovať sa
hneď naplno. Nedať zo seba všetko čo... treba si
to premyslieť.

L: Nie, nikdy som velmi neplakal pred ľuďmi, ani
by som to neurobil.
J: Dobre. Potom, máš nejakú skúsenosť zo svojho
života, ja neviem, možno z mladosti, že by si bol
šikanovaný? Že niekto sa ti posmieval, alebo
nejaké fyzické násilie? Napríklad na škole u vás?
L: Nie. Skôr na vojne. Tak ten prvý rok, ale to
zažívali všetci. To ponižovanie, robenie starším
vojakom večere, upratovanie, proste tam to starší
vojak dal pocítiť tomu mladému čo nastúpil.
J: A potom, keď ty si bol ten starší tak sa to zas
vymenilo?
L: Áno, áno áno.
J: Čiže sa to bralo ako taká súčasť?

L: Presne.
J: A stretol si sa tam aj nejak s osobným
konfliktom? Toto akoby znie ako taká celotriedna
záležitosť, a bol si aj ty sám osobne niekedy
terčom niečoho takéhoto?

L: V našom veku tí starší to vnímajú dosť
negatívne. Tá mladšia generácia to už berie ako
samozrejmú vec, ale my sme tak nejak na
rozhraní. Lebo voľakedy sa o tom nerozprávalo
a… títo určite negatívne.

L: Jedine tá vojna, tá vojenská služba.

J: Takže máš pocit, že je to možno tým, že keď
tvoja generácia vyrastala, ešte to nebola téma, a
len teraz si na to začínaš zvykať?

J: Okej. A bol si niekedy, okrem tej vojny v tej
druhej pozícii? Že ty si sa niekomu posmieval
možno alebo tak?

L: Áno presne tak, áno. Teraz je to téma.

L: Nie.

J: A máš pocit, že o pár rokov možno už aj tá
staršia generácia si na to zvykne a bude to pre
nich viac samozrejmé?

J: A zachoval si sa niekedy, napríklad tá vojna tak
tam hovoríš že to bolo také normálne, že to tak
proste fungovalo… ale stalo sa ti niekedy, že si
potom ľutoval ako si sa zachoval? Povedzme
proti iným chalanom?
L: Nie, lebo som to ani nerobil často, takže nemal
som pocit nejakej viny.
J: Ďalších pár otázok sa týka nejakých súčasných
trendov, vecí o ktorých sa v spoločnosti hovorí.
Jednou z takých tém je, že stále viac ľudí, aj teda
mužov, sa verejne prezentuje tým, že majú
homosexuálnu, alebo bisexuálnu alebo nejakú inú
orientáciu, aj v médiách aj v spoločnosti sa o tom
akoby viac otvorenejšie hovorí… čo si o tom
myslíš?
L: Niekedy to býva aj že sa prispôsobujú. Ako
keby to bola v úvodzovkách móda. Že keď… ja
som gay tak… ale v skutočnosti chcem zapadnuť
do toho kolektívu, to môže byť, hej, jeden taký
faktor. A druhý, že už dneska si môže každý
slobodne povedať čo cíti a ako sa cíti. V
minulom… v minulej dobe sa to nedalo. I keď
tiež boli medzi nami takí ľudia ale sa o tom
nerozprávalo.
J: A teda, keď hovoríš že aj kedysi bolo niečo
také, tak ty si o tom vo svojom okolí vedel,
vnímal si to nejak, takých ľudí, čo to vtedy riešili
a ako to riešili?
L: No vtedy sa to veľmi neriešilo. Vedeli sme o
tom, že niečo také je, ale veľmi sa to neriešilo.
Nedávalo sa to na verejnosti nejak… proste každý
si žil tým svojím životom a neriešilo sa to.
J: A medzi ľuďmi vo svojom okolí, povedzme s
mužmi v tvojom veku, vieš nejak popísať a
odhadnúť, aké sú väčšinou ich názory a reakcie, s
ktorými sa stretávaš? Všeobecne, aká je nálada,
ako to vnímajú?

L: Budú to ľahšie prehliadať. Ale nezvyknú si na
to.
J: Dobre. Potom tu mám pár hypotetických
otázok, takže také vymyslené scenáre. Skús, že
ako by si zareagoval. Je to asi ťažké sa do toho
vžiť, ale vyskúšaj. Takže, predstav si, že by si
zistil, možno zamlada, že nejakí ľudia si myslia o
tebe, že ty si gay. Aké by boli podľa teba tvoje
emócie z toho?
L: Bol by som možno nahnevaný. V tej prvej
chvíli. Potom by mi to bolo asi jedno. Ale v ten
prvý moment, podráždenosť určite.
J: A myslel by si si možno, začal by si tak
rozmýšľať, že na základe čoho si to myslia? A
nejak sa zamýšľať, že čo si urobil a ako?
L: Možno. Áno.
J: A napadlo ti toto niekedy? Mal si obavu že si
budú ľudi myslieť že si možno gay keď sa budeš
nejak správať?
L: Nie, kedysi sa to neriešilo a dnes... nie.
J: Dobre, a teraz, predstav si, že by si mal syna
miesto dcér, a že on by za tebou prišiel s tým, že
je gay. Viem, že je to ťažké si to predstaviť, ale
skús si predstaviť, ten postup, aké by boli tvoje
emócie, reakcie a čo by nasledovalo. Ako by si to
prežíval?
L: Ťažko povedať, pokiaľ to človek nezažije. Či
by bol človek nahnevaný, ťažko… ale snažil by
som sa… alebo chcel by som mu to uľahčiť, už
keď by prišiel s tou vecou, že áno je to tak, tak
snažil by som sa mu ten život uľahčiť. Ale hnevať
sa za to to určite nie. To by ničomu neviedlo.
J: Snažil by si sa akoby…

L: Sa vcítiť a pomôcť mu, aby to ľahšie
prekonával, aj keby ma to vnútorne trápilo, ale
nedal by som to najavo určite. To by nepomohlo
vôbec.

tvojimi názormi a napríklad názormi tvojho otca?
Mali ste niekedy rozkol?
L: Áno, určite. Všetko prináša doba.
J: A v čom spočívali také rozdiely?

J: Mal by si možno ty z toho aj nejaké negatívne
emócie, ktoré by si neukázal?
L: To áno, určite áno.
J: A tie negatívne emócie, ako by si popísal
možno?
L: Negatívne… že čo si pomyslí okolie, ako sa
bude na to pozerať. Jedine v tomto zmysle.
J: Myslíš, že tvoj otec by to kedysi bral inak, keby
sa to týkalo teba?

L: Nezhody, názory… skôr každá doba niečo
prináša. Moji rodičia žili v dobe, keď ešte sa
ťažko pracovalo. A my už čo sme potom žili v tej
dobe, už bolo všetko viacej uľahčené, bola aj tá
morálka trošku menej taká prísna. Tie zákony a
veci sa nemuseli tak dodržiavať ako moji rodičia.
Takže, my sme sa na to pozerali ináč, my by sme
to ináč robili ako ešte naši rodičia. Tam bol väčší
taký rešpekt a disciplína. Už potom sa to časom
všetko začalo uvoľňovať.
J. A teda máš pocit, že to stále pokračuje z
generácie na generáciu?

L: Tak určite, on by to nepodporoval, vtedy sa to
nepodporovalo. Vtedy to každý musel riešiť sám.

L: Áno, áno hej. Sa to všetko uvoľňuje.

J: Dobre, a ešte posledná do série. Keby teraz v
dospelosti nejaký tvoj kamarát alebo známy sa ti
prizná s tým, že je inak orientovaný, tak myslíš,
že by to nejak zmenilo váš vzťah, alebo?

J: Čiže možno ten rozdiel medzi názormi teba a
tvojich rodičov keď si bol mladý je podobný ako
medzi tou tvojou generáciou mužov a tou
dnešnou?

L: Nie, nezmenilo určite. Neriešil by som to. V
tejto dobe určite nie.

L: Áno, áno, tak.

J: Takže, zaznamenal si teda ty možno v
spoločnosti a vo svojom okolí nejaké zmeny v
tom, že ako sa posudzuje mužské správanie? Ako
sa pozerá na to ako sa muž správa a tak?
L: Tak, my skôr narodení vnímame túto novú
mládež, alebo novodobú mládež, že nemajú tie
zručnosti, proste už ich tak nevnímame ako my
keď sme boli mládež. Že sme sa stavali k tomu
tak chlapsky. Proste už táto nová generácia už je
vychovaná na internete, na televízii.
J: A myslíš si, že je niečo v čom to má tá dnešná
generácia ľahšie alebo ťažšie ako si to mal
napríklad ty? Je niečo, čo im možno závidíš, že
možno keby ty si tak vyrastal tak to máš
jednoduchšie? Alebo naopak, niečo čo im
nezávidíš?
L: Ťažšie… skôr ich čaká tá budúcnosť ťažia ako
čo sme mali my. Ale ináč…

J: Registruješ v spoločnosti nejaké snahy o nejakú
rovnosť pohlaví, že ženy sú nejak diskriminované
alebo tak, feministické hnutie… zachytil si niečo
takéto? Aký je tvoj názor?
L: Tak vo veľaktorých veciach súhlasím, pretože
v tej minulej dobe, alebo v tej dobe za socializmu
ženy nemali také práva ako dnes sa snažia si ich
vydobiť. A už tá práca je rozdelená medzi mužom
a ženou, dá sa povedať je to na jednej úrovni. Či
už aj v tých manželských pároch už ten muž sa
snaží viac tej žene pomôcť, odbremeniť ju, ako
voľakedy. Voľakedy už musel robiť svoju robotu
a žena sa starala o deti a mala taký pocit, že muž
zarába a stará sa o rodinu. Dneska si už tá žena
vie zarobiť peniaze a toho muža nepotrebuje. Už
neni závislá. Je to pozitívne, že žena neni závislá
tak na mužovi.
J: A myslíš že sú ešte nejaké oblasti, keď už teda
toto sa vylepšilo, v ktorých to ešte nie je
vyrovnané? Alebo nejaké znevýhodnenia, ktoré
ženy majú?

J: Myslíš ako z nejakej ekonomickej…
L: Áno, z ekonomickej stránky.
J: Dobre. A keď ty sa pozrieš na svoje názory, tak
keď si vyrastal, boli nejaké rozdiely medzi

L: Skôr v tej platovej časti, že tá istá pozícia a
muž zarába o 20 % viacej ako žena, len za to že to
robí žena a pritom urobí tak isto tú robotu ako
muž.

J: A ty sám napríklad vnímaš, že je niečo, čo by si
ty zo svojej pozície vedel urobiť, aby táto zmena
v spoločnosti nastala? Alebo máš pocit, že to nie
je niečo čo by si ty mal do toho možnosť
zasiahnuť?

J: A ty rád nakupuješ?

L: Zo svojej pozície… neurobím ja nič. Len sa
môžem pridať k tomu názoru. Buď za alebo proti.

J: A aj nejaké negatíva teda?

L: Ja osobne áno (smiech). A pritom som chlap, aj
sa cítim chlapom. A neriešim, či je to chlapská
záležitosť alebo ženská.

L: To, že alkohol by nemal nahrádzať mužnosť.
J: A povedal by si o sebe, že si feminista?
L: Áno, tak vyrastal som v ženskom prostredí a to
ma ovplyvnilo a táto myšlienka mi je sympatická
a podporujem to.
J: A teraz už iba posledné otázky k zhrnutiu tých
reklám. Videl si reklamy dvoch značiek, keby si
ich mal porovnať, tie dva rôzne uhly pohľadu, že
Fernet hovorí, čo robia skutoční chlapi, a to AXE,
ktoré hovorí skôr aby si si robil, čo chceš, tak čo ti
je sympatickejšie, s čím sa stotožňuješ viac?
L: … skôr to AXE. Fernet, tým, že budem piť
alkohol, zo mňa muža neurobí.
J: Takže na tom Fernete ťa odrádza aj to
prepojenie produktu, s tým čo hovorí? Že je to
alkohol a hovorí to, čo hovorí?
L: Áno, presne.
J: A vidíš aj nejaké negatíva a pozitíva, napríklad
pri tom AXE?
L: Pozitíva… to, že si každý môže robiť, čo uzná
za vhodné, že nemusí čakať od okolia, že ho bude
odsudzovať za to. A negatíva… mi to
navodzovalo, ako keby sme propagovali… tú
homosexualitu. Ako keby sme to podporovali,
alebo tak, ako keby sa to malo podporovať.
J: Takže tvoj pohľad na to, ako by sa malo
hovoriť o homosexualite, je že nie podporovať to,
aby z toho nebol trend, ale neodsudzovať, ak som
to dobre pochopila?

J: A tvoj pohľad na vzťah mužnosti a alkoholu bol
vždy takýto, aj keď si bol mladší?
L: Áno. Ale, tradovalo sa to tak, že keď si človek
niečo dal, tak sa cítil byť chlapom. Ale ja osobne
som na to nemal extra názor.
J: A k tej reklame, vie takáto reklama ovplyvniť
aj to, ako sa pozeráš na ten produkt?
L: No, mne reklama určite nezmení názor, ak
teraz niečo nechcem, tak reklama ma neovplyvní.
J: A ako vnímaš, keď sa reklama nejakým
spôsobom vyjadruje k takýmto spoločenským
problémom, ako napríklad to AXE?
L: Tak na mňa reklama nemá žiadny vplyv,
neriešim k čomu sa vyjadruje. Reklamy je všade
veľa, bez nej to dneska nejde.
J: Takže ani tieto reklamy, čo si videl, v ničom
nezmenili možno nejaký tvoj pohľad na mužskosť
alebo tak?
L: Nie, vôbec.
J: A úplne posledná otázka, ak si videl nejaké
reklamy, ktoré cielia na mužov, je niečo, čo sa ti
na týchto reklamách páči? Ako by mala vyzerať
reklama, ktorá by sa ti páčila.

L: Áno, áno, presne tak. A toto mi už prišlo také
za hranou.

L: Reklama by mala byť vtipná a mala by zaujať
človeka. Hlavne teraz, čo som sledoval reklamy
na rôzne náradia, kosačky, tak tam sú zaujímavé
veci, ktoré zaujmú človeka, aj keď si to nechce
kúpiť a pozrie si tú reklamu aj dvakrát. Muži
majú radi humor v reklame.

J: A na tom Fernete, čo sa ti páčilo a nepáčilo, k
tomu ako zobrazovali mužov? Vieš, o tých...

J: A je niečo, čo sa ti nepáči, čo pozoruješ v
reklamách pre mužov?

L: Áno áno, nákupy. To bolo také zábavné, lebo
máloktorý muž chodí a nakupuje a robí ženské
veci.

L:Nie,nie.
J: Chcel by si ešte niečo dodať na záver?
L: Nie, to je všetko.

IV. Martin (18 rokov)
(Zhliadnutie reklamných spotov
„Nevymäknem”2013 a 2015 značky Fernet Stock)
J: Dobre, ok, takže videl si teraz tieto dve reklamy
na Fernet, tak taká prvá otázka na úvod. Poznal si
ich pred tým, ako som ti ich ukázala?
M: No, tú prvú hej, ale v slovenskej verzii, tuším
aj taká bola. Ale tú druhú, myslím, že nie.
J: Ok. A teraz, keď si ich tak čerstvo videl, tak
aký je možno nejaký taký tvoj prvý dojem z nich
alebo čo si o nich myslíš tak obecne?
M: Sú, neviem, sú celkom také chytľavé, že keď
už ich teda by som videl niekde v telke, tak určite
by som ich možno aj ostal pozerať. Chytia, tak
akože sú také zvučné. A také celkom na
zamyslenie v podstate.
J: A keď teda vravíš, že na zamyslenie, tak v čom
to možno v tebe vyvolalo nejaké to zamyslenie?
M: No, ako tým, že tam začali vymenovávať
všetky tie veci ohľadom teda toho vymäknutia a
ako sa chlapi v podstate akoby zmenili alebo
nejako tak prispôsobili takému viac
rodinnejšiemu životu možno, dá sa povedať.
J: A teda keby si mal nejak vlastnými slovami
možno zhrnúť niečo ako myšlienku tej reklamy,
tak čo si myslíš, že sa snaží teda značka Fernet
povedať týmito reklamami?
M: Tak, v prvom rade im asi ide zvýšiť tržby, čiže
motivovať chlapov, aby mali radi horké veci. Ale
skôr možno aj tak nejako možno poukázať na
takéto akoby, no nazývajú to ako vymäknutie tých
chlapov, že už nie sú v podstate v takom tom
postavení, v takom tom chlapskom, že sú akože
silní a nezávislí.
J: A myslíš si ty zo svojich nejakých životných
skúseností alebo v tom, čo vidíš okolo seba, že
zdá sa ti tá reklama pravdivá alebo nepravdivá v
niečom? Akoby vychádza z reality, podľa teba?
M: Tak mi prišla taká prehnaná a útočná na tú
osobu a tak až moc priamo hovorili až tie veci. Aj
to, ako to bolo natočené. Niektoré tie pasáže boli
také, tak ako tam krútil s tým vláknom, zas to
bolo trošku také prehnané. To podľa mňa chlapi
až tak, že možno niektorí v tom majú pasiu, ale
nemyslím si, že je to také bežné, čo charakterizuje
možno chlapov v dnešnej dobe.
J: A čo keď teda vravíš, že čo charakterizuje
chlapov v dnešnej dobe, tak ako ty vnímaš,
napríklad tých dnešných chlapov teda?
M: Dnešných? No, tak podľa mňa sú určite oproti
napríklad tým starším generáciám dá sa povedať
aj ohľaduplnejší aj takí otvorenejší voči zmenám,
a takí menej konzervatívnejší. Skôr takí
liberálnejší voči aj niektorým názorom takých na
tie témy, ktoré sú aktuálne ako príklad myslím si

homosexualita alebo niečo, majú už viac taký
svetový a rozhľadenejší názor. Čiže určite takí, no
moderní.
J: A teda táto reklama konkrétne, ona cieli presne
na tie asi staršie generácie, hej, povedzme, ja
neviem, 40 plus až 50. A myslíš si, že tým, že
zobrazuje nejaké také tie tradičnejšie alebo tie
útočnejšie veci, ako si povedal, tak že teda myslíš
si, že na tú cieľovku tých starších chlapov, akože
v nich to rezonuje? Budú s tým súlasiť? A ty
s tým súhlasíš, že by chlapi nemali vymäknúť?
M: Tak nepoznám toľko starších chlapov, ale
myslím si, že s tým budú väčšinou súhlasiť,
hlavne tí tradiční. Ja s tým moc nesúhlasím, akože
každý by si mal robiť čo chce a je dobre, že kto
chce byť mäkký môže byť mäkký (smiech). Je
dobre, že sa na to tak netlačí.
J: Takže muži sú iní, ako bývali?
M: No, tak oproti napríklad môjmu otcovi a
starému otcovi, myslím, že už aj medzi nimi je
určitý iný názor na veci a ešte oproti mne je to
ďalší. Každopádne sú tam okolo tridsaťročné
rozdiely, čiže určite doba počas tých tridsať a teda
šesťdesiat rokov išla dopredu a riešia sa aj určite
inakšie problémy, ako máme my teraz a ako mali
oni vtedy. Takže určite napríklad by som povedal,
že v tej dobe, keď bol napríklad v mojom veku
alebo teda starší odo mňa môj otec, tak ten mal
určite inakšie problémy ako ja. Podľa mňa už skôr
musel myslieť aj na robotu, určite v tej dobe bolo
ešte možno väčší ten platový rozdiel medzi
mužmi a ženami, čiže možno myslel aj na to, ako
si nájsť dobrú robotu, ako sa postarať o rodinu,
kdežto ja vlastne mám ešte akoby čas tej vysokej
školy. A kopu ďalších iných. Tak to bol taký
príklad, no.
J: Čiže keby si to mal porovnať, tak myslíš si, že
tie staršie generácie mužov, keď akoby
dospievali, vyrastali, tak myslíš, že v niečom to
mali možno ťažšie alebo ľahšie ako tá tvoja
generácia alebo keby si mal nejak pomenovať tie
rozdiely, ako ich ty vnímaš.
M: No, ono je to také, že vždycky podľa mňa tí
starší budú vravieť, že to mali ťažšie ako tí, čo idú
vlastne po nás. Určite napríklad už aj ohľadom
toho, že nemali telefóny a takéto tieto veci, na
ktoré narážajú tí starší. Takže by som povedal, že
no určite je tam nejaký rozdiel.
J: A myslíš si, v čom teda spočívajú tie zmeny,
podľa teba? Myslíš si, že je to tou akoby dobou,
ako si povedal, alebo že ešte aj niečo iné sa
možno mení? Alebo čím to podľa teba je, že tí

muži teda dnes vyrastajú tak inak a inak sa
správajú, iné majú tie liberálnejšie postoje, ako si
povedal?
M: No určite tá zmena súvisí s informovanosťou,
že o tých témach sa teraz omnoho viacej hovorí a
vie. Voľakedy tie témy boli možno až
tabuizované alebo boli skôr také zakázané,
povedal by som, že voľakedy dávnejšie, hej, sa na
homosexuála dajme tomu pozerali... budem asi o
nich hovoriť často...
J: To je super príklad...
M: Taký príklad, ktorý ma napadá teraz. Určite sa
na nich pozerali inak ako v dnešnej dobe. Určite
sa o nich aj inak bavili, určite existovali ľudia,
ktorí proste ich uznávali alebo nemali voči nim
žiadny taký postoj, ale možno sa aj báli vyjadriť
sa, lebo vtedy proste tá doba bola taká, bola, dá sa
povedať, možno aj nastavená proti nim. Kdežto
teraz je to omnoho voľnejšie a povedal by som, že
aj tá sloboda názoru je teraz taká viacej v móde
vyjadrovať sa ku všetkému a teda... takže určite
taká tá informovanosť a väčšia otvorenosť,
prístup k informáciám a taký ten... taký ten popud
doby, že musíš mať nejaký vlastný názor a musíš
ho zastávať možno. Že nebyť akoby taká ovečka.
J: A keď teda si načrtol tých homosexuálov a že
ako sa na ne dnešná možno tá mladšia generácia
pozerá, tak ty vo svojom okolí nejakých
kamarátov alebo tak, tak ako u vás rezonuje táto
téma alebo ako sa o tom možno bavíte alebo aké
názory registruješ okolo seba a u svojich
rovesníkov?
M: No tak môj osobný názor je, že ich
rešpektujem, nerobím rozdiely medzi tým, akú má
orientáciu. Skôr je to v tom človeku, ako sa
prezentuje navonok. Lebo určite nebudem mať
nerád človeka len na základe toho, ale na základe
toho, ako sa napríklad ku mne správa, ako
vystupuje, ako sa prezentuje. Čiže keď by sa,
neviem, keby išiel po meste niekto a napríklad
nevadí mi, keď ide heterosexuálny pár po meste
napríklad a na verejnosti sa bozkávajú a takisto by
mi to podľa mňa nevadilo ani, keby to je
homosexuálny pár. Medzitým by som rozdiel
nerobil. A ostatní, záleží aj na človeku. Niektorí
sú vyslovene proti tomu. Myslím, že je to
čiastočne aj kvôli tomu, že je to akoby byť in
proti nim alebo je to akože cool vyjadriť sa, že fúj
homosexuáli, že si gej a neviem čo.
J: A ktoré z takýchto týchto všeobecných nálad,
tak myslíš si, že ako si povedal, že je in byť proti
nim, takže stále si myslíš, že aj u tej mladšej
generácie je dominantnejší taký ten nejaký možno
posmeškový názor alebo tak?
M: Ako nepovedal by som, že dominantný, ale
stále je prítomný. Tým, že viacero ľudí je možno
teraz takých, že prejavia svoj názor, aj či už je
teda kladný alebo negatívny, tak niektorí sa nad
tým začnú zamýšľať a možno aj zmenia ten svoj

názor. Kdežto v minulosti napríklad bola
zaužívaná tá tradícia, že teda je to niečo, čo je
proti prírode alebo proti akože takým morálnym
zásadám. Tak niektorí proste mali taký názor. Aj
keď mali iný, tak sa ho možno aj báli povedať.
Báli sa vyjadriť, takže v tom sa to zmenilo trošku.
J: A keď už si teda spomenul to, že proti prírode,
tak aký je tvoj názor na také niečo, že byť mužom
alebo že teda tí muži majú v sebe niečo
povedzme, že prirodzene dané, čo im dáva tie ich
vlastnosti, verzus to, že ich ovplyvňuje
spoločnosť povedzme, hej? Sú také akoby dve
také krajné tieto medze a v čom ty vidíš to, že čo
majú tí muži možno prirodzené sami od seba a v
čom sú ovplyvnení akoby nejakým okolím a tak?
M: Tak danú majú určite takú zodpovednosť
väčšiu by som povedal, ale zas pod vplyvom
okolia možno až prílišnú zodpovednosť za veci a
takú danú majú určite možno nejakú takú stabilitu
alebo teda taký vnútorný kľud. A zas spoločnosť
možno má taký názor, že muži, ja neviem,
napríklad nemôžu vyjadriť svoje emócie alebo
tým, že keď sa, ja neviem, rozplače, tak je slaboch
a proste alebo keď sa zloží, má nejaký, no mental
breakdown, neviem po slovensky hovoriť, tak je
automaticky odsudzovaný, že je proste
nevyrovnaný a prirovnávajú ho k žene doslova.
Takže to je asi taký najväčší možno taký nepomer
medzi tým, čo v skutočnosti muži akoby mali byť
a čo od nich spoločnosť očakáva.
J: Čiže akoby nemyslíš si možno, že ak teda dobre
rozumiem tomu, čo vravíš, tak nemyslíš si, že
muži sú nejak akoby preddisponovaní na to, aby
ja neviem, neplakali, ale myslíš si, že skôr
neplačú preto, že to majú naučené? Alebo myslíš
si, že sú aj celkovo takí, že neemocionálni?
M: Podľa mňa celkom záleží aj od človeka.
Možno už odmalička v podstate rodičia väčšinou
hovoria chlapcom, že neplač, veď ty si chlapec, to
nemôžeš a začo plačeš? A potom sa naučí, že
plakať je zlé a ceý život sa to bojí robiť, lebo bol
tak naučený. Záleží od človeka. Lebo možno
niekto je, možno niekomu to hovoria, že neplač,
nerob toto. Ale v dospelosti alebo teda už pri
samostatnom živote mu to nepomôže a je proste
emocionálne akoby no nie, že slabší, ale tak
citlivejší a nemá problém s tým vyjadriť svoje
city, či už je to radosť alebo práveže smútok alebo
bolesť alebo nejaké vyčerpanie psychické,
fyzické.
J: A keď si teda povedal, hej, aj to, že rodičia
hovoria malým chlapcom, ja neviem, že neplač, si
predsa chlap a tak. Tak máš aj ty nejaké takéto
skúsenosti? Možno, keď aj si zoberieš od detstva
až po teraz, že stretol si sa niekedy s tým, keď
niekto ti vyslovene povedal niečo na takýto štýl,
že Martinko, veď si chlap?
M: Celkom akože aj áno, keďže vyrastal som v
takej no vo zvláštnych pomeroch, nie že zlých, ale

tak nie v takých typických pre rodinu a môj taký
osobný vnútorný problém je v tom, že chcem
všetkým akože vyhovieť. Chcem, aby boli všetci
so mnou spokojní, čiže akonáhle som niečo proste
spravil, niečo zlé a čisto, či mi niekto už len
povedal svoj názor a bol negatívny, nevedel som
nejako proste prijať tú kritiku. Vo vnútri som ju
prijal a poučil som sa z toho, ale navonok som
proste dal poznať, že z toho akoby znepokojený a
smutný, že ma to trápi a veľmi často som plakal a
nevedel som sa potom vyjadriť.
J: A teda, keď teda hovoríš, že si veľa plakal, tak
to boli tie situácie, keď ti hovorili, aby si neplakal
povedzme? Alebo?
M: Takéto aj bolo v podstate, že prečo im na to
nič nepoviem, že prečo sa, že za všetko sa len
rozplačem, že vždycky mi hovorili, že oni ma ani
nekritizujú, že len mi proste hovoria, čo sa im
nepáči a že neviem to prijať. A že ich to nebaví a
že už na to, aký mám vek, že už by som to nemal
robiť, že by som sa mal proste poučiť a tak.
J: A myslíš si, že v niečom by to bolo iné, keby si
bol dievča? Že nejaký iný prístup by zvolili
možno? Alebo si myslíš, že tam to nehralo žiadnu
úlohu?
M: Tak by som povedal, že možno by tam bol
taký trošku rozdiel. Že by to bolo brané s takým
väčším ohľadom možno. Že dobre to je, to je
dievča, môže si dovoliť vyjadriť svoje city a je to
také pochopiteľnejšie.
J: A mal si niekedy aj taký pocit, že na základe
toho, že si ako chlapec, tak nejak v tejto
emocionálnej rovine k tebe nejak ináč možno
pristupujú ako k dievčaťu?
M: No, tak neviem to ešte až tak dobre porovnať,
ale vyrastám teraz v podstate aj s menšími
dievčatami a čo vidím možno vo výchove v
takom odmalička, že im je to možno tak viac
akceptované, že je to brané s takým nadhľadom,
že dobre, ja napríklad rozbil som si koleno ako
malý, plakal som, lebo však bolelo ma to. Ale
hovorili mi, že ty si silný, vieš. To musíš vydržať.
Natierali mi to alkoholom, štípalo to jak hovado,
to musíš zatnúť zuby, to prejde. No a teraz, keď
sa to stane napríklad mojej neteri, tak si ju tam
túlia, pekne s vodičkou jej to vymyjú. Si hovorím,
že to nie je úplne fér (smiech).
J: A máš pocit, že niekedy si možno aj na základe
toho zmenil svoje správanie? Že keď ti niekto
povedal buď priamo alebo nepriamo, že ti dali
najavo, že ako chlap by si sa mal správať nejak
ináč, tak spomenieš si možno na nejakú situáciu,
keď naozaj to si na základe toho zmenil svoje
správanie alebo urobil si niečo inak?
M: Tak, dá sa povedať, že teda keď som
spomínal, že kde sa to zmenilo, povedal by som,
že tak keď som načal tú tému prijatie kritiky, tak
zmenilo sa to možno, keď som mal tak 15-16, že
už som si povedal, že dobre, že naozaj by som už

nemusel plakať a aj to nejako prijať a s takým tým
zlomeným hlasom, keď som chcel povedať niečo,
keď reveš, to je neskutočné, tak som im akože
oponoval. Čiže možno takto postupne tým
dospievaním som sa nejako tak uvedomil viac, by
som povedal. Že ako chlap...
J: A máš pocit, že aj ty niekedy vo svojom živote,
ja neviem, asi medzi rovesníkmi alebo tak, že aj
ty si niekedy sám niekomu niečo takéto povedal
alebo nejak si to dal najavo, že chovaj sa ako
chlap? Medzi sebou niekedy máte alebo mali ste
takéto nejaké tendencie medzi chalanmi? Alebo
že nebuď baba alebo takéto podobné?
M: Ako neviem, nechcem klamať, ale osobne som
asi ja takéto možno ani nič nepovedal. Ja som
skôr taký, ako som to ja bral, tak akceptujem aj
také chovanie, alebo ako sa chovajú ostatní. Čiže
nepovedal by som možno, že by som niečo takéto
niekomu naznačil.
J: Dobre. A keď sa teda bavíme o nejakej tej
mužskosti a o reklamách, ktoré cielia na mužov,
tak teraz možno trochu taká ťažšia otázka. Ale
keby si sa mal nad tým zamyslieť, tak čo pre teba
znamená také to pomenovanie, že byť mužom. Že
čo sa s tým tebe konkrétne osobne spája?
M: Podľa mňa taká určitá zodpovednosť, byť
akoby živiteľom tej rodiny, aj keď to už sa v
dnešnej dobe mení. Ale tak napríklad v minulosti
to bolo také, že áno, mal by si mať dobrú robotu,
mal by si veľa zarábať, mal by si sa vedieť
postarať o rodinu, mal by si byť schopným aj
manželom, aj otcom, aj funkčným rodinným
príslušníkom, aj mať čas na seba, starať sa o seba,
mať rôzne priateľstvá a tak. Čiže taká tá
zodpovednosť, že snažiť sa byť akože čo
najlepším. Ale nepovedal by som, že to je taká
charakteristika čisto chlapa, ale takej akoby
správnej osoby, správneho človeka. Čiže môžeme
z toho usúdiť, že chlap by mal byť akoby taký
správny človek.
J: A cítiš nejaký možno rozdiel alebo sa
stotožňuješ s tým, keď si porovnáš, že čo akoby
spoločnosť očakáva od toho byť mužom a čo od
toho očakávaš ty. Myslíš si, že tieto predstavy sú
v súlade alebo, že v niečom sa na seba narážajú a
rozchádzajú?
M: Spoločnosť očakáva od muža, že bude vedieť,
bude mať rád futbal, bude chodiť na hokej alebo
takéto tieto mužské športy, hej? Alebo že bude
mať také tie mužské koníčky, že bude chodiť na
poľovačky, bude, neviem, futbal si zahrať alebo
niečo také a akonáhle už má nejaký taký ten,
nazvime to, že ženský koníček alebo nejakú
ženskú záľubu, čo ja viem, že tam bude držať to
klbko vlny a bude si vyšívať alebo pliesť šál, už
to začína byť podľa mňa zo strany spoločnosti
brané tak, že neni to také kóšer, také chlapské.
Čiže asi také rozdiely, že akonáhle sa vymyká
trošku z takého toho stereotypu chlapského, tak

už je braný takým iným pohľadom, inou mierou.
Nestotožňujem sa s tým osobne.
J: A je nejaké také to správanie možno, ktoré ty
sám považuješ za také nechlapské? Alebo je
niečo, čo keby si videl chlapa vo svojom okolí
robiť, tak si povieš, že ok, toto nie je moc
adekvátne pre chlapa, alebo že je to nevhodné.
M: Tak, ako každý sme nejaký, takže sa snažím
neodsudzovať žiadne správnie podľa toho či je
akoože chlapské... pokiaľ teda niekomu človek
neubližuje.
J: Ešte keď sa vrátim k tým reklamám na Fernet,
ktoré sme pozerali, tak oni tam spomínajú, že ak
tu ešte ostali nejakí chlapi, hej? Akoby
vymedzujú takú kategóriu tých chlapov. A s čím
sa ti spája toto? Vnímaš nejaký rozdiel medzi
alebo máš nejaké odlišné asociácie so slovom
chlap a muž? Alebo to nejak nerozlišuješ?
M: No, povedal by som, že muž je akoby dané
pohlavím, ale chlap je skôr dané takým tým
správaním a takou tou emočnou vyzrelosťou. Že
podľa mňa môžeš povedať na malého chlapca, že
je to muž, lebo je to pravda, ale nepovedal by som
možno naňho, že je to taký ten, nie že správny
chlap, ale proste, že je to niečo, pod čím si ľudia
predstavujú chlapa. Skôr by som povedal, že je to
možno takou typizáciou by som povedal, že je to
taký zarastený štyridsaťročný svalnatý s dobrou
prácou a tak, ako som vravel, ten správny človek.
Ale zároveň aj akože taký vyzrelý nielen fyzicky,
ale aj psychicky. Že napríklad možno sám o sebe
by som to ešte nepovedal celkom.
J: Keď ty ako muž, mladý muž, ako máš pocit, že
odkiaľ si sa ty v živote naučil, ako byť chlapom
alebo teda mužom? Čo si myslíš, že sú také tie
faktory, ktoré ovplyvňovali počas života nejakú
tvoju tú mužskú identitu alebo učili ťa kvázi, že
ako na to?
M: Fu, no to je dosť zložité, keďže ja som v
podstate vyrastal, dá sa povedať, že so ženami
alebo teda so sestrami, čiže skôr tak som sa naučil
akoby, aké je to byť alebo tráviť život a
prispôsobovať sa teda, žiť s opačným teda
pohlavím a teda nejako sa aj v rámci toho ako sa
vyvíjali napríklad ich vzťahy alebo aj vzťahy v
rodine medzi nimi, tak sa nejako naučiť proste, že
ako by sa mal správať, čo ja viem, taký dobrý
frajer, hej? Alebo proste tak, no. A povedal by
som, že ako väčšina ľudí si to myslí, že to by ho
mal naučiť akoby jeho otec alebo starý otec, tak ja
by som povedal, že skôr vo svojom otcovi som sa
naučil, ako to nerobiť. Ale teda, čo neni až také
akože správne z toho pohľadu, že skôr ohľadom k
tej zodpovednosti a takého toho postavenia otca v
rodine. A skôr by som povedal, že skôr od toho
starého otca, teda od oboch, no dajme tomu.
J: A okrem možno ľudí v tvojom akoby blízkom
okolí, máš pocit, že ťa formovali, ja neviem, aj

nejaké filmy, seriály alebo proste nejaké vzory,
ktoré si vnímal niekde inde ako v rodine?
M: Povedal by som, že nie. Akože vnímal som
ich, že tam sú, sú tam nejaké také tie podnety
alebo také tie názory, ale nejak som si ich nebral.
Nepovedal by som si, že by som sa podľa nich
riadil moc.
J: Dobre. Potom, sú nejaké situácie, keď si
napríklad ty sám rozmyslel, že si chcel niečo
urobiť, ale potom si si povedal, že to akoby nie je
vhodné pre teba ako pre chlapa alebo tak a
odradilo ťa to možno? Alebo je niečo, čo nerobí
vo svojom živote, lebo máš pocit, že to nie je
nejakým spôsobom akceptované pre chlapa?
M: Ako v takom zmysle, že by som to chcel
možno robiť alebo v takom, že... no,
porozmýšľam.
J: Kľudne...
M: Tak, neviem, neni to akože také niečo, čo by
som chcel robiť, ale celkom ma baví napríklad
chodiť si kupovať oblečenie. Baví ma proste
pozorovať a toto by som chcel, toto by som si
obliekol. Takéto typické, že toto je aké pekné, jéj.
A chodím do obchodov len si pozerať veci. A to
by som povedal, keby ide so mnou nejaký starší
chlap, tak to by možno bolo také, že by sa na mňa
pozeral divne a odsudzoval ma, že to robia baby.
J: Super. Ešte jedna vec. Keď sme sa teda bavili o
tom na začiatku, o tom, že muži mäknú alebo, že
sa teda nejak menia, tak všeobecne to vnímaš skôr
ako pozitívny alebo ako negatívny jav, že sa to
takto mení? Alebo možno z každého trošku?
Kľudne rozveď.
M: Ako podľa mňa je to ako evolúcia, taký vývin,
taká prosperita spoločnosti. Neviem, prečo by sa
to malo brať ako niečo zlé, keďže dajme tomu v
praveku chodili muži akurát tak loviť toto
mamuty a viedli vojny a v dnešnej dobe už proste
vedia nájsť kypriaci prášok v obchode. No wau,
vieš ísť do obchodu? Ale zas predsa je to len
akýsi posun od tej...od toho praveku až po teda tú
súčasnosť a nemyslím si, že teda sa na to mal brať
nejaký akože taký odstrašujúci pohľad. Že och
bože, on rád pletie šály alebo, takže... Beriem to
skôr ako taký, no taký posun, taký prirodzený
posun, nemalo by na tom byť nič zlé podľa mňa.
J: A ako vnímaš také tie tendencie, čo si myslia
niektorí ľudia alebo sa ozývajú v spoločnosti, že
práve naopak, ty si vyjadril skôr taký názor, že
muži teraz ako sú slobodnejší, hej, že si môžu
robiť aj takéto veci, ale je aj taký opačný prúd,
ktorý práveže a to možno evokuje aj tá reklama,
hovoria, že muži teraz už nemôžu byť sami sebou.
Že akoby už nemôžu byť takí tí skutoční praví
chlapi, že to je tá ich prirodzenosť, ktorú
paradoxne to, že idú a nájdu ten kypriaci prášok,
že v niečom ich to možno obmedzí, alebo že už
nemôžu byť chlapmi. Ako sa pozeráš na toto?

M: Mne to podľa mňa dosť práveže tá sloboda je
byť v tom, že môžeš si robiť to, čo chceš. A mať
svoj vlastný názor. Čiže ak ten prúd berie akoby
slobodu to, že máš byť podľa nejakého stereotypu
a máš chodiť v piatok do krčmy piť alkoholický
nápoj na F, neni podľa mňa nič také, s ktorým by
sa každý chlap mal akože stotožňovať. Nie každý
rád proste či už chodí von, či chodí... keď už
chodí von, či chodí do krčmy, keď tak, či pije
alkohol.
(Zhliadnutie reklamného spotu „Is it ok for guys?”
značky AXE)
J: Tak, poznal si túto reklamu?
M: Nie.
J: Dobre. A aké sú teda nejaké tvoje dojmy z nej?
M: Jednak je veľmi dobre natočená a celkom taká
na zamyslenie. Áno, je veľmi pekná.
J: A keby si mohol zase nejak jednou vetou alebo
vlastnými slovami zhrnúť, že čo je podľa teba
posolstvo, ktoré sa AXE snaží odovzdať touto
reklamou?
M: Find your magic. Čiže skôr sa snaží poukázať
na to, že neni nutné byť akože chlapom len v
rámci tých stereotypov a tým, že sa báť proste
vyjadriť teda svoj názor alebo veci, ktoré mám
rád, ktoré nemám rád. Takže možno to je také to
posolstvo, že byť akoby spokojný sám so sebou
alebo teda neobmedzovať sa na názory nejakých
ostatných, ale byť vyrovnaný akoby so svojím
životom. Alebo teda sám so sebou, s tým čo mám
rád a so svojimi...
J: A ako na teba pôsobí takéto posolstvo? Čo si o
tom myslíš akože? Stotožňuješ sa s tým alebo?
M: Oproti napríklad tomu, tým na Fernet mne toto
príde veľmi také... oveľa lepšie a povzbudivejšie.
Nečakal by som to možno od AXE, keďže AXE
je skôr taká, že mali nejaké reklamy na... či to bol
Playboy? Neviem, s tými anjelmi, ako tam
padali...
J: Áno, AXE, to bolo AXE...
M: Tie boli už také podľa mňa, že no, že takto
voňajú správni chlapi a potom priťahujú takéto
sexi čajočky. A teda čakal by som to skôr od inej
spoločnosti. Neviem teraz síce povedať, že od
ktorej by to bolo také vhodnejšie, ale na to, že to
bolo AXE, tak to je celkom fajn.
J: Vlastne AXE oni dlhodobo komunikovali to,
ako si vravel, proste také to, že zbaľ každú babu
na to, ako voniaš a vlastne práve touto kampaňou
naštartovali takú zmenu. Viacerí povedali, že o
180°, vlastne, že si akoby uvedomili, že nechcú
už komunikovať tak, ako komunikovali pred tým
a že teraz je ich hlavnou témou sebavedomie.
Čiže vlastne nejaký ten message tej značky, s čím
sa chcú právať, je budovanie sebavedomia
mladých ľudí...

M: Áno, to je toto super teda. Takže to find your
magic som teda uhádol, že to by malo byť
posolstvo.
J: No a vlastne celý čas oni komunikujú v
podstate na chalanov v tvojom veku. A aj možno
v rámci toho AXE, že ako komunikovali pred tým
a ako komunikujú teraz aspoň z toho, čo vieš. Tak
čo tebe príde také možno sympatickejšie, s čím sa
ty vieš viac stotožniť? Alebo čo ti príde také, no
proste bližšie?
M: Akože neni na škodu voňať dobre a baliť
pekné čajočky, ale zas toto je také na zamyslenie.
Skôr by som povedal pre takých tých, no možno v
takom veku, ako som ja, možno aj starších, že
takí, čo majú teda naozaj teda problémy a cítia sa
byť takí mimo spoločnosti alebo takí
neakceptovaní a je veľmi dobre akože cielená.
J: Takže myslíš si, že práve toto, že nejakým
spôsobom reflektuje reálne problémy, s ktorými si
sa možno aj ty osobne niekedy stretol? Riešil si
niektoré z tých otázok sám v sebe možno aj ty
niekedy?
M: Možno to little spoon... to sa mi páčilo. Ale
neviem ešte, aké to bolo. Napríklad to byť
panicom. Napríklad, akože každý raz bol a každý
si tým podľa mňa raz prejde teda za život a prečo
by to nemalo byť ok? V podstate vždycky to raz
bude. Ale s tým sa možno skôr spája taký ten
strach, že ako chlap by si mal vedieť, že ako na to
alebo proste, že alebo, no... a určite si to, takú túto
otázku si kládol podľa mňa každý v takomto
období možno, takže...
J: Čiže pripadajú ti to ako také relevantné akoby
issues?
M: Hej. A napríklad to, že to like cats... Už to
bolo také, že prečo by som nemal mať rád mačky
ako chlap? Ale zas áno, aj to je možno brané
niekedy spoločnosťou, že čo, že ty máš mačku?
Takže... a hneď aj to, to nebolo prvé, druhé? To s
tým futbalom. To som aj spomínal, že teda ako
podľa stereotypov v spoločnosti by chlapi teda
mali vedieť hrať futbal a chodiť na futbal a mať
rád futbal. Ale aj z vlastnej skúsenosti viem, že
proste niektorým to nejde a nemajú to radi. A nie
som teda na nich zlý, že tam si choď maľovať
nechty alebo niečo proste, tak nemá to rád. Ja
nemám rád golf a aj to sa berie ako mužský šport
a proste nebudem sa na to pozerať. Nemám rád
formulu, lebo to tam robí bzum-bzum-bzum a dve
hodiny sa na to pozerať a spoločnosť si myslí, že
to by mali proste muži robiť. Takže tak.
J: A tá štatistika, ktorá vlastne otvárala tú
reklamu, že 72% guys, že im niekto povedal, ako
by sa mal správať skutočný muž, tak cítiš to aj ty
takto, že počúvaš niekde z nejakých zdrojov alebo
od tej spoločnosti, že...
M: No, ja by som tam dal, že 100% of guys, lebo
podľa mňa každý sa s tým v živote nejako stretol.
Či už aj keď ho možno v rodine alebo v živote

vychovávali tak liberálnejšie alebo teda nie v
takých tých stereotypoch, tak určite zo
spoločnosti alebo teda z okolia sa s tým niekedy
stretol, že teda by sa mal takto správať ako chlap.
J: Táto reklama n AXE bežala len v zahraničí, nie
u nás. Myslíš si, že táto konkrétna reklama, keby
sa vysielala na Slovensku, tak že by bola
pozitívne prijatá akoby tou cieľovou skupinou?
Že je relevantná aj tu?
M: Tou cieľovou, tými mladými teda alebo tými
mladšími? Podľa mňa áno. Z 90% určite. Myslím,
že by bola. Keby je, keby ju niekde vidím v
televízii, tak si ju pozriem a viem, že by sa mi
páčila. Teda skôr ani nie v televízii, televíziu moc
akože, tá ide skôr tak do úzadia, ale takto, keby
mi vybehne na Youtube, tak by som ju asi ani
neskipol, možno by som si ju pozrel.
J: A čo sa týka toho internetu, ako tu bol
zobrazený, bol to taký nejaký nástroj, cez ktorý tí
muži zisťujú všetky tieto veci, tak máš aj ty
takúto skúsenosť? Využíval si niekedy internet na
to, aby si našiel nejaké odpovede na otázky, ktoré
si sa možno hanbil opýtať v skutočnom živote?
M: Asi áno, ale nie možno takéhoto charakteru, že
is it okay... to by bolo určite nejako špecifické, ale
podľa mňa áno. Neviem teraz hneď nejaký
príklad.
J: A keď teda ako tuto sa niektorí ti muži
zdôverujú internetu, tak ak by si sa mal zdôveriť
nejakým skutočným ľuďom, tak máš pocit, že
máš vo svojom živote nejakých ľudí, pred
ktorými môžeš byť úplne, že sám sebou aj po
nejakej tej ako emocionálnej stránke a podobne?
Alebo máš pocit, že vždy si dávaš pozor na to,
ako sa prezentuješ a čo odhalíš?
M: No, určite záleží, že v akom kruhu, lebo
napríklad určite by som sa napríklad neotvoril tak,
ako pri nejakých spolužiakoch, alebo teda pri
nejakých kamarátoch ako pri ozaj, akože
priateľoch napríklad, pri Ivanovi. Lebo toho
poznám veľmi dlho. Máme spolu čo to odžité.
Kopukrát som sa mu proste zdôveril s niektorými
vecami, ktoré som možno ani nikomu nepovedal,
takisto aj on mne, čiže možno na tom sa to aj tak
buduje. A ono to je iná téma. Ale myslím, že
určite takých ľudí mám a takých by mal mať
možno aj každý. A tak.
J: Čiže máš akoby aj chlapčenských ako
kamarátov, pred ktorými nemusíš akože hrať
toho drsniaka? Máš taký pocit, že pri týchto
kamarátoch vieš aj odhaliť nejaké...
M: Akože áno. Ak mám narážať.. naraziť?
Naraziť na to plakanie, tak pri nich som sa
niekoľkokrát rozreval a ozaj len za sprostosti.
Nehanbím sa za to, každý si niekedy potrebuje
porevať podľa mňa, aj chlap. A akože nerobím to
pravidelne, že vyhľadávam jeho akože
spoločnosť, aby som sa mu mohol zdôveriť a
vyplakať na ramene, ale tak raz za čas to príde. A

viem, že mu proste môžem veriť. Možno to
niekomu vykecáva, ale v tej chvíli mi je to aj
jedno. Takže...
J: Dobre. A teda, keď sme už pri tom aj smútku
alebo plači, tak obecne ako máš pocit, že
ventiluješ nejaké negatívne emócie alebo ako sa
vyrovnávaš napríklad s hnevom alebo smútkom v
rôznych situáciách?
M: Záleží od toho, že čo ma napríklad nahnevá
alebo rozosmutní. Ak je to niečo, nejaká
sprostosť, tak väčšinou si poviem, napríklad
zabijú ma v hre, hej, vymyslím si, mám tu počítač
teraz, tak určite nebudem nejaký agresívny.
Niektorí si rozbijú klávesnicu, hodia myš von
oknom alebo rovno celý počítač. Ja som skôr
taký, sakra. Ale zas, keď je to niečo vážnejšie a
väčšinou sa dokážem napríklad nahnevať sám na
seba. Alebo keď niečo proste spravím a nadávam
si, že som proste sprostý. Tak vtedy som celkom
aj možno agresívny a udriem si, možno aj po
stole. A ohľadom smútku možno ... takto, no na
verejnosti alebo teda v takom tom... v tých
vzdialenejších kruhoch ľudí nevyjadrujem až tak
smútok, ale napríklad, keď som sám, tak sa viem
celkom dosť akože utápať v žiali a aj možno s
týmito najbližšími. Ale niky to neni až také zlé
podľa mňa, že stále si poviem, že nepoviem si
teda, že buď chlap, ale... a nemysli na to, alebo
proste buď silný, ale skôr také, že sa s tým proste
postupe nejako vyrovnám.
J: A stalo sa ti niekedy, že ten smútok sa v tebe
pretransformoval napríklad na hnev? Že máš..
spájajú sa ti tieto dve emócie do nejakej podobnej
kategórie alebo ich tak oddeľuješ úplne?
M: Povedal by som, že skôr nie. Skôr nie.
J: Potom ešte k takej téme. Stretol si sa niekedy v
živote so šikanou alebo s nejakými posmeškami v
nejakom kolektíve alebo od nejakých
jednotlivcov?
M: Akože so šikanou určite som sa stretol, aj vo
svojej osobe, aj voči ostatným, ale nebolo to
podľa mňa také nejako kategorizované, že čisto
len kvôli tomu, že si chlap... že takto by si sa mal
správať, keď si chlapec alebo takto by si sa mal
správať, keď si dievča. Skôr to bolo také, narážky
na osobu. Nie moc na správanie.
J: A ako si možno sa s tým vyrovnal alebo aká
bola tvoja reakcia na to?
M: Aká bola otázka, ešte raz?
J: Otázka bola, že ako si sa vyrovnával s nejakou
tou šikanou alebo tak. Ako si reagoval? Ako to na
teba pôsobilo?
M: No, tak keď to bolo voči mne, tak skôr som si
povedal, že dobre, že kopni si... ja som, neni som
taký konfliktný, že teraz idem sa biť, lebo aj z
vlastnej skúsenosti, aj proste viem, že neoplatí sa
proti tomu akoby nie, že bojovať, ale tým, že
akoby reagujeme na to, tak tým iba akoby
podnecujeme ešte toho druhého viacej akoby

útočiť. Čiže ja som bol skôr taký, že hej, hej,
jasné, dobre, povedz si, no dobre, čau. Alebo som
proste odišiel, ignoroval som toho človeka. A zas,
keď to bolo voči niekomu, tak buď som to
nenechal tak, keď to bolo voči niekomu, koho
som poznal alebo koho som mal rád, tak som sa...
určite som ho obraňoval. Ale zas, keď to bol
niekto cudzí, tak už to nebolo také, nechcem sa
miešať ani do problémov akože ostatných.
J: A máš pocit, že aj ty sám si bol niekedy v
takejto pozícii, že si možno nie úplne, že
šikanoval niekoho, ale že si sa správal voči
niekomu tak, že si to potom následne ľutoval? Že
si bol akoby na tej druhej strane?
M: Akože keby poviem, že nie, tak určite
klamem, lebo určite sa také niečo stalo. A neviem,
nebolo to nikdy nič také osobné, že by som
vyslovene si z niekoho robil možno srandu
otvorenú. Vždycky to bolo buď v rámci akože
irónie alebo také podpichovanie. Ale nikdy som
to nemyslel možno nejako vážne. Skôr takto, keď
sa hrám s dievčatami alebo proste, keď... s
malými teraz, hej, s neterami, tak keď ma oni
napríklad nejako naštvú, tak väčšinou, no
zvyknem im... zvyknem ich štípať. Väčšinou buď
tuto do boku alebo do zadku a niekoľkokrát sa
proste za to rozplakali, že ich to bolelo, že som
ich silne štipol. A vtedy mi akože niekoľkokrát
takže vynadali alebo boli proste takí nepríjemní
na mňa, že čo si to dovoľujem a tak. Čiže vtedy to
bolo skôr také, že možno som mohol troška inak
zareagovať, ale niekedy to inak nejde.
J: Určite. Potom mám tu teraz pár takých
hypotetických otázok, ktoré vyžadujú trochu
predstavivosti. Takže skús sa vžiť do tohto
scenára. Aké by si mal pocity z toho alebo ako by
si reagoval, ako by to na teba pôsobilo, keby si
zistil, že ľudia v tvojom okolí si z nejakého
dôvodu myslia, že si gej. Kľudne si daj chvíľku
čas vžiť sa do toho...
M: No, ono sa to v podstate aj stalo, lebo ja
mám... no zo srandy máme akože všetci chalani v
triede na tapete telefónu na uzamknutej obrazovke
spolužiaka jedného, ktorého fotili vo Viedni. Je
tam v celkom akože zaujímavej polohe a pýtali sa
ma doma, že prečo mám akože chlapca na tapete
zamknutej a nedokázal som im proste, že
vysvetliť, že však to je iba spolužiak a že pozri sa,
aká je to super fotka. A že však všetci to tak
máme, akože v rámci srandy. A stále akože
narážali na to, že či naozaj mám frajerku a či si
len nerobím z nich srandu, že či to nie je vlastne
Rišo a tak. Takže akože z vlastnej skúsenosti by
som mohol povedať, že je to celkom ťažké
možno, keď už je to v takomto štádiu. Ale robili
podľa mňa z komára somára, že neni to nič také
podľa čoho by mal človek usúdiť, že je niekto, že
gej. Ale tak neviem. Tak taký nejaký príklad.

J: A vyvolalo by to možno v tebe nejaké také
negatívne pocity? Alebo stalo sa ti niekedy, že si
si pomyslel, že niečo neurobíš, alebo tak, že čo
keď si ľudia budú myslieť, že som gej? Alebo
stalo sa ti niekedy, že si upravoval nejak svoje
správanie alebo mal si takúto myšlienku? Že aby
si to niekto nemyslel, tak si niečo nerobil?
M: Neviem, asi ani nie. Ja som... nemal som
žiadnu takú nejakú svoju aktivitu možno, ktorá by
to nejako dokazovala alebo tak.
J: A keď si teda tvoja rodina alebo tak doma
mysleli teda, že si gej, tak si bol z toho iba nejako
ako frustrovaný, že im to nevieš vysvetliť alebo?
M: Ja som to bral stále akože srandy, že to naozaj
si to myslíte? Akože nebral by som to akoby
nejakú takú urážku na mňa možno, keďže viem
svoju pravdu. A podľa mňa aj oni vedia, len tak
narážali na to, že či naozaj len predsa. A viem, že
vtedy som sa ich tuším aj spýtal, že a čo keby som
bol? A vtedy nepamätám si už presnú odpoveď,
ale nebola taká očakávaná možno, že však áno,
akceptovali by sme ťa alebo niečo také. Takže
tak...
J: Čiže vlastne si si tak trochu na vlastnej koži
vyskúšal, aké to majú možno reálni homosexuáli
doma, keď prídu na toto...
M: Jasné.
J: Dobre. Ďalšia hypotetická otázka. Keby nejaký
z tvojich kamarátov alebo možno takého aj máš,
keby prišiel do partie s tým, že chalani počúvajte,
že som teda gej. Tak ako si myslíš, že by to
prebiehalo? Ako si myslíš, že by to bolo prijaté v
tvojej možno partii kamarátov a čo by to zmenilo,
možno ovplyvnilo? Aké by boli reakcie, tvoje
pocity?
M: No, záleží určite, že od toho, v akej skupine
kamarátov. Ak by to boli nejakí takí, že napríklad
trieda, hej, v našej triede, keby bol niekto taký,
tak určite by sme ho možno tak v rámci takého
zdravého... takej zdravej šikany možno troška
podpichovali alebo si z neho robili srandu. Alebo
povedal by som, že väčšina by ho možno
rešpektovala a nemala by s ním nejaký vyslovený
problém. Ale zas je tam pár ľudí, ktorí by s ním
možno nemali, že vyslovený problém, ale možno
by sa s ním tak, že prestali baviť alebo obmedzili
nejako kontakty alebo také. Keby to boli zas ale
možno nejakí takí kamaráti, s ktorými sa
stretávam ja nejak častejšie, tak tam by to bolo
podľa mňa omnoho inakšie. Tam by to bolo skôr
také, že také viac prijateľnejšie, také brané s
takým ohľadom väčším.
J: A máte možno reálne v škole alebo tak
niekoho, kto otvorene sa priznáva k inej orientácii
alebo nie?
M: No, celkom dosť. Nie, že dosť, ale hej. Sú takí
akože verejne známi.

J: A ako, keby si mal nejak popísať takú
všeobecnú ich skúsenosť alebo tak, že ako ich
prijala možno tá škola alebo tak...
M: Asi tak ako som povedal ten príklad v tej
triede, že niektorí sú takí ti, že vyslovene nie, no
nie že vyslovene proti nim, ale takí nepriateľskí,
takí nerešpektujúci ich, ale povedal by som, že
väčšina buď sú takí tí, čo nemajú na nich nejaký
vyhranený názor alebo práve takí tí, ktorí sú s tým
akože... im to nevadí, nemajú s tým nejaký
vyslovený problém, že to rešpektujú. Takže ale
myslím, že to neni až také zlé. Určite, teda museli
by sme sa akože s nimi spýtať, ale čo by som ja
povedal, že neni na nich nejaká vyslovená šikana,
že neni nikto na nich taký teraz, že im bude písať
na Facebooku, že ja neviem, nejaké urážky.
J: Čiže myslíš si, že všeobecne, ak je niekto
napríklad nejaký homosexuál povedzme vo vašej
škole, tak... alebo ak by si to bol ty povedzme, tak
by si sa nebál priznať s tým a myslel by si si, že to
prostredie je také že akože v pohode je to
prijateľné alebo mal by si nejaký možno strach, že
to zmení možno ich pohľad na teba alebo takto?
Podľa toho, ako poznáš to prostredie...
M: No, tak určite by som sa bál, že by to zmenilo
ich pohľad, ale zas no, keby som to ja, tak nebol
by som taký verejný, že by som to nejako verejne
vyhlasoval. Skôr by som bol taký, že hej, som, ale
nevešiam to nikomu na nos. Proste mám svoj
život a tak. A myslím, že akože som taký aj v
normálnom živote, že teraz sa nebudem na
chodbe s niekým olizovať alebo niečo také,
nebude sa tam v šatni po sebe tentovať, takže to
sú také veci, ktoré by mal mať možno aj každý
tak súkromnejšie a nie verejne.
J: A myslíš si, že sa nejaké takéto tvoje názory
celkovo na to, čo to znamená byť mužom, alebo
ako by sa mali muži správať alebo povedzme aj
na tých homosexuálov, na čokoľvek, myslíš, že sa
to nejako v priebehu tvojho života zmenilo? Že
odkedy si bol mladší, tak sú v niečom nejaké
rozdiely? Alebo myslíš si, že si...
M: No, určite dosť zmenilo môj pohľad na vec to,
že napríklad homosexuálov poznám osobne. Sú to
normálni vpohode ľudia, aj moji kamoši, takže
viem si na nich spraviť vlastný názor. Že neni to
len taký názor akoby spoločnosti, ale nebol som
nikdy... povedal by som teda o sebe, že nikdy som
nebol taký, že si automaticky privlastním názor
niekoho druhého. Som taký skôr, že aha, dobre,
tak ty máš na to takýto názor, on má zas taký
názor, skôr som si z toho vyvodzoval také nejaké
svoje výsledky. Čiže tým dospievaním alebo
odstupom času sa možno zmenil taký ten môj
názor v tom, že teda ako som vravel, že som ich
spoznal, teda zistil som pohľad aj tej druhej osoby
na tú danú vec. Takže to je všetko.
J: A možno tak aj všeobecne voči tomu, že ako
nazeráš na tých mužov a na nejaké tie pravidlá

mužskosti, tak to si myslíš, že si mal zakorenené
už akoby rovnako od malička alebo tiež, že v
niečom nastali nejaké zmeny?
M: Asi takto isto. Že som začal spoznávať viacero
ľudí aj na takej tej bližšej úrovni a teda hlbšej a
zistil som teda aj ich pohľad na vec a tiež som si z
toho vyvodil nejaký taký ten svoj záver.
J: A máš pocit, že ťa teda nejak ovplyvňujú aj
možno to, ako sa to zobrazuje všetko v médiách?
Povedzme to, že aj tí homosexuáli, že sú viac
akoby otvorení... je to väčšia téma aj v médiách aj
v spoločnosti všeobecne. Myslíš si, že to má aj to
nejaký vplyv na ľudí a možno aj na teba osobne?
M: No, určite na ľudí asi tak všeobecne to má
vplyv, lebo keďže väčšina ľudí sú takí, že bolo to
v novinách alebo videl som to na internete, že to
musí byť pravda. Zas to je taká dvojsečná zbraň,
lebo niekde v televízii určite boli, keď boli tie
dúhové pride-y, tak boli nejaké zábery z toho a v
tej televízii to neni tak podávané. Tam je to tak
objektívne, že povedia na to názor a ako to
prebiehalo, ukážu tam nejaké tie zábery. Ale zas
na internete je to dosť subjektívne väčšinou. A či
už trebárs ten negatívny názor alebo ten pozitívny
a to podľa mňa celkom dosť vplýva na tých ľudí.
Podľa toho, aký názor si prečítajú, lebo nie každý
je taký, že aha dobre, tak toto je jeden názor. Ale
väčšina ľudí sú podľa mňa takí, že aha, toto je
určite správne, toto je ono, podľa toho sa musím
riadiť, toto je zle, toto je dobré. Takto to musí
byť. Takže skôr by som povedal, že áno,
ovplyvňuje to ľudí aj to, ako je to zobrazované.
J: Sú situácie v živote alebo nejaká oblasť v
živote, v ktorej si sa cítiš nejakým spôsobom
zvýhodnený, pretože si muž?
M: Tak možno v takom tom, nie že z vlastného
života, ale počítam s tým, že ale teda viem, že
napríklad v tom, čo chcem robiť, v IT, tak určite
sú podľa mňa akože mužskí programátori viacej
braní akoby do tých spoločností, že aha dobre, to
je muž, ten musí vedieť programovať, ten musí
vedieť robiť na počítači dobre a žena, keď
vyštuduje aj takúto, nie vždy, už podľa mňa
možno v dnešnej dobe je to tak, že taká tá rovnosť
väčšia, ale voľakedy určite neboli brané tak, že
aha, určite musí byť taká istá dobrá. Takže takto,
keby vyšla žena z vysokej školy z IT a muž z
vysokej školy z IT, tak by som povedal, že ten
muž má väčšiu šancu akoby sa dostať niekam,
kam chce, ako tá žena...
J: Čiže cítiš takú výhodu s tým, že môžeš viac sa
spoliehať na to, že keď akoby dokončíš tú školu,
tak spravíš tú...
M: Tak, tak nejak...
J: A je naopak niečo, v čom sa cítiš ako muž
znevýhodnený? A to už je naozaj posledná
otázka. Alebo niečo, v čom máš teda nevýhodu?
M: Možnože som braný taký, že keďže som akože
silnejší, takže napríklad vonku by som mal ako

muž robiť robotu takú, ja neviem, píliť stromy
alebo niečo také. Keď mňa napríklad naopak baví
sadiť kvetinky alebo okopávať záhradu. Ale túto
robotu mi nedávajú, povedia mi že som chlap, tak
sa mám držať svojej roboty a nie babskej. Aj keď
ma to fakt nebaví.
J: A máš pocit, že tá nevýhoda je, že sa od teba
očakáva, že budeš robiť takéto iné roboty.
M: By som povedal.
J: Super. Už sa blížime pomaly takmer ku koncu,
ale ešte tu máme pár otázok. Jedna je na to, že či
registruješ v spoločnosti nejaké také tie snahy o
rovnosť pohlaví, také tie tézy o tom, ako si možno
aj ty sám teraz načrtol, že ženy sú nejakým
spôsobom utláčané pohlavie v rôznych oblastiach.
Ako toto vnímaš možno? Aký je tvoj názor na
takéto témy?
M: Tak takáto rodová rovnosť, neviem, ono je to
určite dané ešte velice velice dávno, keď sa
formovala spoločnosť a vtedy to bolo proste tak,
že áno, muži vykonávajú napríklad ťažšiu robotu,
mali by za to dostávať viacej... vtedy asi možno
nie ešte peňazí, ale jedla alebo hocičoho. A zas
ženy sú skôr akože na to materstvo a na staranie
sa o domácnosť. A tie dostávajú toľkoto. No ale
tak ako som spomínal aj pri tých mužoch, že už
nelovíme teda mamuty a nebojujeme s oštepmi v
rukách, tak by sa mala podľa mňa vyvíjať aj tá
spoločnosť a mala by sa prispôsobovať tomu
aktuálnemu dianiu vo svete, aj čo sa týka rovnosti
medzi pohlaviami. Ak dokáže nejaká žena
vykonávať rovnakú robotu ako muž s rovnakou
kvalitou, možno niekedy častokrát aj s lepšou
alebo teda lepšie a má lepšie výsledky, tak v
dnešnej dobe častokrát dostáva teda aj menej
peňazí. Len kvôli tomu, že je to žena. Čiže ja by
som zastával skôr taký názor, že nie v takej tej
rodovej rovnosti, ale v takých tých schopnostiach.
Nemalo by to byť... nemal by byť plat nastavený
od toho, ale nielen plat, proste celkový taký ten
pohľad na človeka, nielen podľa toho, že akého je
pohlavia, ale od jeho zručností a schopností.
Takže tak. Taká rodová rovnosť by mala byť
podľa mňa. V rámci akože schopností.
J: Dobre a keď teda sme načrtli nejakú tému, že
ženy ešte sú, ja neviem, si povedal, že zarábajú
menej alebo tak a že teda väčšinou sú to ženy
feministky, ktoré sa snažia s tým nejak bojovať,
tak aká si myslíš, že by mala byť úloha mužov v
tomto? Lebo je to akoby taká paradoxná situácia,
že ak sú oni tá zvýhodnená skupina, tak možno
nie každému sa chce, neviem, podnikať proti
tomu nejaké kroky alebo tak. Tak ako si
predstavuješ ty, že by muži ideálne mali sa s
týmto nejak vyrovnať? Alebo ako reagovať?
M: Tak, podľa mňa základným problémom
takýmto je, že ten feminizmus je braný tak akoby,
že je to nejaká toxická vec. Pritom, lebo jednak
nie, že médiá, ale dá sa povedať, že médiá,

internet a ľudia väčšinou majú voči akože
feminizmu a takejto rodovej rovnosti taký názor,
že toto sú také tie pojašené, čo tam chodia
skandovať a hore bez a neviem čo. A zas ak si to
vezmeme, že čisto feminizmus, nielen to, že nejak
zvýšiť povedomie o tej napríklad o tej
diskriminácii žien alebo nejakej tej nerovnosti, tak
podľa mňa by nemali by byť muži akože
vyslovene feministi takí tí radikálni, ale mali by
sa proste tiež nad tým zamyslieť. Že áno, že aj tá
spoločnosť sa teda postupne vyvíja a nebolo by
možno aj na škodu nejako to využiť alebo nejako
dosiahnuť nejak tú zmenu.
J: A vnímaš to tak, že napríklad aj ty sám by si
vedel zo svojej pozície niečo pre to urobiť? Alebo
si myslíš, že akoby sa to týka nejakých iných
oblastí, iných kruhov?
M: No, čo sa týka tej platovej oblasti, tak to sa asi
mňa netýka moc, ale keby povedal by som, že
keby som ja akože zamestnávateľ a mám si teraz
vybrať niekoho len čisto na základe toho, že či je
to muž alebo žena, tak to by som asi nespravil.
Skôr by som teda bral ozaj pohľad na to, že aký je
schopný a aké má skúsenosti a tak. Áno, záleží od
toho, že keby ide na stavbu a viem, že sa tam
robia nejaké ťažšie veci alebo nejaké životu
nebezpečnejšie, tak asi skorej by som možno
prijal chlapa, keďže tí sú stále braní takí, že áno,
viacej znesie a je teda silnejší akože fyzicky. Ale
zas keby mám prijať napríklad na takúto stavbu
architekta, tak určite zas nepozerám na to, že aha,
dobre, tak toto je muž, tak ten určite bude vedieť
toto lepšie ako sa stavajú domy a tak, lebo však to
je mužská robota, ale určite by som bral pohľad
napríklad, že no, ale táto žena zas naprojektovala,
ja neviem, letisko v Singapure, hej, tak tú by som
určite radšej vzal ako niekoho, kto tam vyštudoval
stavbársku v Nitre, takže tak. Bral by som to skôr
podľa tých skúseností. Ako keby si mám
napríklad, neviem, či sa to stalo v realite, ale keby
sa to stalo, tak by som tak reagoval napríklad, keď
sme sa pripravovali na imatrikulácie a mali sme
vyrábať kulisy a bolo ich treba maľovať, tak
viem, že vtedy to bolo skôr také, že no dobre,
dievčatá budú maľovať, lebo však oni vedia
maľovať a chlapci budú teda nacvičovať a oni
budú robiť toto. Tak vtedy by som bol taký, že a
prečo by chlapci nemohli maľovať? Ja viem, že
my sme vtedy tiež maľovali, aj keď nám to síce
nešlo, to je zas druhá vec, ale viem, že v tej,
neviem, či som to ja povedal, ale boli sme všetci
takí, že nemuseli by iba dievčatá, že však keď
chcú aj oni hrať, tak môžu. Že prečo by nemali?
J: Čiže si sa snažil akoby postaviť nejakému
stereotypu, hej, akože...
M: No, dá sa povedať. Skôr tak nájsť taký nejaký,
nie že kompromis, ale niečo také, čo bude
vyhovovať obom stranám.
J: Povedal by si inak o sebe že si feminista?

M: Ak to znamená byť za rovnoprávnosť a proti
znevýhodňovaniu žien tak áno, som.
J: Dobre. A teraz už iba na záver posledné kolo
otázok k tým samotným reklamám. Takže videli
sme reklamy komunikácie dvoch značiek, ktoré sa
zameriavajú na mužov, každá z nich na inú
vekovú kategóriu. Ak by si ich mal teda
porovnať, tak v čom vidíš možno nejaké plusy a
mínusy tých jednotlivých komunikácií? Čo sa ti
na ktorej páčilo a čo by si im vytkol?
M: No, tak z každej by si, podľa mňa, niekto
alebo teda po vzhliadnutí ich by si možno z
každej dokázal niekto niečo odniesť. Hlavne z tej
tretej a každá určite má nejaké takéto svoje akoby
posolstvo, ale každá to podáva tak inak. Viem, že
tie prvé dve sú od teda rovnakej firmy a majú teda
rovnaký taký ten zámer, že nevymäknem a
hovoria tam o tej horkosti života a o tom, ako byť
správnym chlapom.A zas tá tretia, tá išla na to z
toho opačného.. z tej opačnej strany a skôr sa
zamerala na to, že s čím sa teda tí akoby chlapi
alebo teda nechlapi, hej, z pohľadu spoločnosti, s
čím sa akože trápia. A teda to sú také tie veci,
ktoré... nad ktorými by sa mali zamyslieť možno
niektorí aj ohľadom toho, tej... teda tá motivácia
tam bola a také tie, no také to narážanie na tie
otázky často kladené.
J: A vidíš aj nejaké negatíva?
M: No, určite vo forme toho podania. Tá prvá
bola viac tak, nie úplne agresívne, by som
povedal, ale bola taká útočná, taká aj troška
uštipačná možno, ale skôr taká, že taká priama,
taká rázna. Proste, že hovorili tam presne tieto
veci a aj ukazovali teda na tých záberoch, že čo
by teda, ako by nemali robiť, hej, tí správni
chlapi. Tá druhá na základe toho, že to bolo čisto
iba akoby taký ten, taká motivačná reč, už tam
nebol až taký ten podtón, že teda povedal by som,
že tam nebol taký ten, že čo by nemali robiť. Iba
to tam spomínali. A tá tretia, no tá bol, na tej, čo
ja viem, také negatívum? Asi žiadne.
J: Dobre. A teraz tak vo všeobecnosti. Ako
vnímaš to, keď sa reklama alebo proste nejaká
komerčná značka takýmto spôsobom vyjadruje k
nejakej spoločenskej téme? Ako je napríklad v
prípade toho AXE. Ako to na teba pôsobí, že
okrem toho produktu akoby komunikujú aj niečo
takéto.
M: No, podľa mňa je to veľmi dobre využitý taký
ten dopad na spoločnosť. Keďže možno viacero
ľudí má takýto problém alebo teda nie, že
problém, ale takú tú nejakú neistotu voči sebe a
bojí sa to dať nejako najavo a takéto tieto väčšie
spoločnosti, keď to využijú, tak určite sa to
dostane k viacej ľuďom, ako keby napríklad na
toto natočí video nejaký, ja neviem, nejaký menší
Youtuber alebo niekto. Určite to má takto väčší
dosah. Aj pomer tých lajkov na dislajky hovorí o
tom, že teda hlavne tí mladší, ktorí podľa mňa

sledujú Youtube viac ako starší, že majú na to
pozitívny ohľad a teda pozitívnu reakciu.
J: A vie takáto... a myslíš si, že aj reklama,
myslíš, že aj tá reklama na Fernet vie v niečom
ovplyvniť mužov, aj keď to neni podané až takto
ako také hnutie?
M: Keďže ten Fernet som videl aj v televízii, tak
tá má podľa mňa na takých tých starších určite
väčší dopad.
J: No, akoby aj tá kampaň na Fernet, ona bola
populárna, aj vyhrala nejaké ocenenia, že akoby
prospela tej značke, dvihla predaje a tak. Ale
myslíš si, že vie ovplyvniť to, ak si ju niekto
pozrie, nejaký muž, tak že v niečom sa naozaj tiež
tak zamyslí nad tým messageom, že v konečnom
dôsledku si z toho niečo reálne odnesie do života,
myslíš?
M: Podľa mňa tak na päť minút. Ja by som
povedal, že skôr sa zamyslí nad tým, že či si v
piatok večer kúpi rum alebo Fernet. Akože
každopádne je to reklama, na to aby predávala
Fernet. Zas to nebola reklama proste, že kúpte si
sprej, budete voňať takto úžasne. Tá bola ozaj
vytvorená, aby informovala ohľadne danej
problematiky, ten rozdiel je cítiť hneď. Zas ten
Fernet Stock len využil niečo vo svoje prospech.
Možno za to dostali také ocenenie, hej, že využili
niečo, čo je aktuálne, čo je kontroverzné vo svoj
prospech.
J: Dobre. A myslíš si, že reklama vie ovplyvniť v
niečom človeka aj bez toho, aby o tom vedel? Že
akoby tým, že ako sleduješ nejaké reklamy, že
máš pocit, že to môže vplývať na to, ako sa
pozeráš na nejaké veci v spoločnosti alebo si
myslíš, že nemá takú silu? Nejak podvedome...
M: Záleží určite od typu reklamy. Ak by to bola
taká nejaká šupácka, môže mať síce aj pekný
akože... peknú myšlienku, ale podľa mňa, no
hlavným bodom reklamy alebo teda hlavnou
úlohou je proste zaujať toho diváka. Akonáhle už
je divák zaujatý, vtedy už podľa mňa môže
povedať hocičo a ten divák si to zapamätá a bude
nad tým rozmýšľať. Čiže tak nejak. Podľa mňa
určite reklama dokáže ovplyvniť, ale musí byť
dobrá. Takže sa určite... reklamy určite fungujú,
keďže sa stále vysielajú a zvyšujú teda predaje,
takže tak. A čím ďalej sa vymýšľajú
zaujímavejšie.
J: A vie takýmto spôsobom... myslíš si, že takáto
reklama by vedela ovplyvniť aj to, ako sa pozeráš
na samotný produkt? Napríklad to, že si videl túto
reklamu na AXE, máš pocit, že by ovplyvnilo
nejako tvoj vzťah k tejto značke a k tomuto
produktu alebo nie?
M: Ako osobne AXE používam, ale neni to
podľa mňa na základe toho, že som videl nejaké
tie reklamy. Nie je to kvôli určite značke, že aha,
títo mali dobrú reklamu, tak si to kúpim.
Samozrejme, áno, je to dobrá reklama, ale táto od

AXE, ako vravím, neni skôr na ten produkt, ale na
tú značku. Čiže určite... akože určite naberala
nejakých takých tých fanúšikov a priaznivcov
AXE a môj pohľad osobný sa zmenil k tomu tak,
že keď si porovnám tie reklamy predošlé a túto,
tak je tam určite rozdiel a beriem teraz AXE
možno aj viacej tak, tak vyspelejšie, že sú neni
ozaj len zameraní na to predávať, ale aj inšpirovať
a zaujať, poučiť možno trošku.
J: A máš pocit že tie reklamy čo sme videli,
nejakým spôsobom zmenili tvoj vlastný pohľad
na niečo, že nejak ovplyvnili tvoj názor teraz, na
mužskosť alebo tak?
M: Hlavne kvôli tej tretej reklame som si akoby
uvedomil že niektoré otázky som si kládol možno
v duchu aj ja a prišlo mi celkom príjemné že v
tom nie som sám.
J: A moja úplne posledná otázka. Aký je tvoj
pohľad na reklamu pre mužov vo všeobecnosti?
Keď si tak spomenieš na reklamu, s ktorou sa
stretávaš, nemusí to byť možno v telke, ale
hocikde, kde sa stretneš s nejakou reklamou na
mužské produkty alebo reklamou, ktorá sa
prihovára mužom, tak čo máš rád v takej reklame,
ktorá sa má prihovárať tebe? A čo naopak nemáš?
Čo ti možno lezie na nervy, čo využívajú...
M: Mne hrozne lezie na nervy... keď vravíš toto,
čo na nervy, hneď som si spomenul na Old Spice,
na Terryho Crewsa, akože je to fajn, je to catchy a
určite sa ti to dostane do hlavy a už ti to z nej

nevylezie, ale je to zároveň akože hrozne
preafektované a prehnané. Čiže určite využili taký
ten moment, nie že prekvapenia, ale že čo, čo to
bolo? A zapamätáš si, aha, dobre Terry Crews,
Old Spice, sprostá reklama a už si ideš a kúpiš si
ten Old Spice. Ale zas neviem, neviem teraz
nejakú takú inú okrem tohto, ale keby vidím
napríklad túto reklamu na AXE, tak určite by som
to bral inak ako napríklad reklamu na Old Spice.
J: A sú napríklad nejaké stereotypy možno, ktoré
si tak pamätáš z reklám pre mužov? Nejaké také
typické prvky, ktoré ich často obsahujú?
M: No, určite sú tam vypracovaní muži, väčšinou
polonahí a aj oní to mali. Prima alebo Mrož? Áno,
čo tam nosili tí vymakaní to mlieko a tie jahody a
polonahí alebo v tielkach. Čiže ono neni to skôr
taká, že to nebola priamo mužská, hej, to bola
reklama na zmrzlinu, čo neni len mužská nejaká
vec, ale určite tak tá reklama zobrazovala ten
mužský stereotyp, takže takto by mal vyzerať
akože správny chlap a mal by akože byť silný a v
slow motione sa pohybovať a také. Nemám rád
osobne takéto stereotypy v reklamách.
J: A aká je taká tvoja obľúbená emócia, ktorú máš
rád v reklame možno? Akoby, keď je reklama
aká? Čo z nej ide?
M: Niečo originálne, niečo, čo nemá každý. Mala
by byť zaujímavá.
J: Dobre. Chcel by si na záver ešte niečo dodať?
M: Nie, asi sme všetko dôležité povedali.

V. Stanislav (18 rokov)
Zhliadnutie reklamných spotov „Nevymäknem”
2013 a 2015 značky Fernet Stock
J: Tak, čo si o nich myslíš o týchto reklamách,
aký je tvoj dojem z nich? Také prvé myšlienky,
čo ti k nim napadli?
S: Tak na prvý pohľad ma zaujali. Ale neviem,
obyčajné reklamy proste.
J: Keby si sa mal vlastnými slovami prerozprávať,
že čo je podľa teba hlavná myšlienka tejto
reklamy, čo si myslíš že sa značka Fernet Stock
snaží povedať?
S: Presadiť tú mužskosť, nejaké svoje predstavy
o mužskosti, svoju víziu.
J: Ako by si popísal vlastnými slovami túto víziu?
V čom spočíva tá mužskosť v tejto reklame? Čo si
myslíš že Fernet od tých mužov chce, aby boli
akí?
S: Proste mužskí, hlavne aby neboli ako ženy
a tak.
J: Myslíš si, že táto reklama vychádza z reality?
Stretávaš sa aj ty vo svojom okolí s takýmito
vzormi z tej reklamy?

S: Určite áno, napríklad to odsudzovanie gayov
a podobne.
J: Myslíš, že to charakterizuje mužov vo
všeobecnosti, alebo nejaké konkrétne skupiny
viac?
S. Skupiny, by som povedal. Napríklad možno
Kotlebovci, tí tak odsudzujú...
J: Aha, takže myslíš, že to súvisí aj s nejakou
politickou...
S. Hej, hej.
J: Ak si to zachytil, tak táto reklama hovorí
o vymäknutí mužov, akoby pomenovanie nejakej
situácie v spoločnosti... a vnímaš aj toto okolo
seba? Že muži sa menia, že mäknú, tak ako to
tvrdí tá reklama?
S: Ja si myslím že hej, je to teraz iné... tak na
príklad sa začínajú obliekať občas ako ženy, keď
pozerám na YouTube tie videá, vidím, že sa

chlapi maľujú a podobne. Napríklad aj gayovia sa
viac odhaľujú v spoločnosti, už sa za to nehanbia,
čo je docela dobrá vec.
J: A čo si myslíš, v čom to spočíva, prečo je to
teraz iné... čo to spustilo tieto zmeny?
S: Celkovo asi taká väčšia voľnosť vo svete... aj
u nás.
J: A vnímaš tieto zmeny skôr pozitívne alebo
negatívne?
S: Určite pozitívne, že muži sú voľnejší a môžu
presadzovať svoje názory, nehanbiť sa za to akí
sú.
J: A má to aj nejaké negatíva? Že tí muži tak
nejak mäknú?
S: Podľa mňa nie, nič negatívne na tom nevidím.
Myslím, že je to pozitívny trend.
J. A táto reklama to podľa teba vníma ako?
S: Podľa tej reklamy je to mäknutie negatívne.
V tom sa nezhodneme.
J: A vnímaš aj vo svojom okolí takéto nejaké
protihlasy takých, ktorí sa búria proti tomu... že sa
sťažujú na tieto trendy?
S: Konkrétne ani nie, len v telke a tak, v médiách
sa s tým stretávam.
J: Dobre. Keď sa teda bavíme o nejakej mužnosti
alebo o reklamách, ktoré cielia na mužov, tak by
si vedel povedať vlastnými slovami, čo pre teba
znamená byť mužom? Čo sú nejaké asociácie čo
sa konkrétne tebe s tým spájajú, čo to pre teba
osobne znamená?
S: Tak byť mužom znamená napríklad živiť
rodinu, neviem... svaly (smiech), to mne
pripomenie mužnosť, to je asi všetko čo mi tak
napadá... vlastne neviem, ťažko povedať čo to
fakt znamená.
J: A myslíš, že nejaká tá spoločenská predstava
o tom čo znamená byť mužom sa zhoduje s tvojou
osobnou predstavou ? Ako sa ty cítiš ako muž,
alebo cítiš v niečom aj nejaké rozdiely?
S: Tak nezhoduje sa asi v tom, že ja nemám rád
také stereotypy, že aký muž musí byť a čo musí
robiť, inak neni chlap.
J: Odkiaľ máš pocit , že si sa naučil ako sa
správať ako muž, že čo to vlastne znamená byť
mužom? Čo máš pocit, že ťa počas tvojho života,
detstva, puberty, dospievania, k tomu nejak
viedlo?
S: Od môjho otca, dedka, uja, od mužov v mojom
okolí. Ale nenútili ma nejak, že ako musím byť
mužom, mal som takú slobodu.
J: A myslíš si, že muži majú nejaké tie typicky
mužské vlastnosti, ktorými sa líšia od žien,
vrodené alebo skôr naučené?
S: Môj názor na toto je, že to je naučené. Deti
učia odmalička, že chalanom sa majú páčiť baby
a keď spravia niečo ženské tak hneď prichádzajú
také tie reči typu „čo si baba?“ a tak ďalej.
J: Cítiš sa v nejakých konkrétnych situáciách viac
mužne a v iných menej?

S: Hmm... asi nie, nemám ten pocit,
J: V reklame zaznelo aj také pomenovanie, akoby
vyzývali mužov: „Sú tu aj nejakí chlapi?“, akoby
oddeľovali tieto dve kategórie, že nie všetci muži
sú chlapi. Registruješ to aj ty takto? Spája sa to aj
tebe niečím špecifickým pomenovanie chlap?
S: Chlap a muž to je podľa mňa to isté. Nevidím
v tom rozdiel.
J: Je nejaké správanie, ktoré nepovažuješ za
chlapské? Keby si videl nejakého chlapa sa tak
správať, pomyslel by si si, že je to nevhodné
a neadekvátne pre chlapa?
S: Hmm... Bitka, násilie celkovo, to nie je
mužské. To je primitívne.
J: A stalo sa niekedy tebe, že keď si niečo robil,
pomyslel si si či je to pre teba ako chlapa vhodné?
Alebo si niečo neurobil len preto, aby si okolie
o tebe nemyslelo že si mäkký? Máš nejaký
príklad?
S: Pri oblečení som často riešil, že či je to akoby
v pohode pre chalana, aby som nebol za trápneho
alebo za zženštilého.
J: Dobre. Stretol si sa aj ty niekedy v živote
s takou výzvou, aby si sa aj ty choval ako chlap,
alebo také že chovaj sa ako muž, nebuď baba
a podobne?
S: Hej. Najčastejšie pri pití alkoholu. Keď som
nechcel piť, tak že či nie som chlap, nech si len
dám a tak.
J: A Zapôsobilo to na teba?
S: Asi hej, keď som bol mladší.
J: A spomínaš si na nejakú situáciu, keď aj ty sám
si použil takúto výzvu na niekoho?
S: Nie. Ja určite nie.
J: Okrem takýchto priamych výziev, cítil si
niekedy nepriamy tlak na seba... že bez toho, aby
ti to niekto vyslovene povedal, tak si od niekoho
cítil že je sa od teba vyžaduje aby si sa zachoval
ako chlap?
S: Nespomeniem si teraz na žiadnu konkrétnu
situáciu, ale je to možné. Podľa mňa určite áno.
Od spoločnosti určite takéto tlaky cítim.
(Zhliadnutie reklamného spotu „Is it ok for
guys?” značky AXE)
J: Túto kampaň si poznal? Videl si túto reklamu?
S: Nie. V živote som ju nevidel.
J: A aké z nej máš dojmy?
S: No, táto reklama sa mi fakt páčila.
J: V čom sa ti páčila napríklad?
S: Že to sú také tie bežné otázky, ktoré si aj ja
niekedy položím. A na konci tá vec či je to okej
byť sám sebou. To sa mi páčilo, to je veľmi fajn.
J: Čiže to reflektuje aj tvoje skúsenosti?
S: Hej, presne.
J: A keby si mal opäť zhrnúť ako pri Fernete, že
čo si myslíš čo sa značka AXE snaží povedať
mužom touto reklamou?

S: Podľa mňa úplný opak. Lebo Fernet poukazuje
na to, že vymäkli muži a títo naopak povzbudzujú
mužov, že je to okej, že je to v pohode. Sú to
také... protipóly.
J: Takže každý hovorí pravý opak. Dobre. Táto
kampaň nebežala u nás na Slovensku, ani
v Česku. Myslíš si, že by bola rovnakým
spôsobom relevantná aj tu? Alebo že je to skôr
také niečo, čo rezonuje len v tej Amerike a
zahraničí?
S: Neviem takto povedať...
J: Keď si spomenul, že aj ty riešiš niektoré z tých
otázok... ktoré to sú, ktoré v tebe tak rezonujú?
S: Napríklad či je v pohode mať dlhé vlasy...
alebo ešte či je v pohode byť chudý. A najviac asi
či je v poriadku, keď si chalan oblieka ružovú.
Ale napríklad teraz mi to už príde úplne
normálne. Ružovú začal nosiť každý a začalo to
byť v pohode.
J: K tomu ako tam bol zobrazený ten internet, máš
pocit že aj ty využívaš niekedy internet k takýmto
podobným účelom? Nie že sa pýtaš konkrétne
takéto otázky ale že sa trebárs zdôveruješ
internetu, alebo že tam hľadáš odpovede na
niečo?
S: Asi nie, ja sa radšej opýtam svojich blízkych
a kamarátov. Ich sa pýtam na názor.
J: Čiže máš vo svojom živote takých ľudí, pred
ktorými sa nehanbíš a máš pocit že môžeš byť
pred nimi sám sebou a môžeš sa ich pýtať aj na
takéto veci?
S: Hej, hlavne sestra, určite sestra.
J: A máš aj kamarátov, ktorým sa zdôveríš?
S. Jasné.
J: Riešite niekedy aj takéto veci?
S: Ale áno, občas padnú takéto témy.
J: A ako to prebieha? Nemyslím konkrétne o čom
sa rozprávate, ale ako sa napríklad staviate v parte
k takýmto otázkam? Takým emocionálnejším,
vážnejším?
S: Oni si väčšinou držia tak odstup a ja si niekedy
zastanem tej témy napríklad. Keď si myslím, že je
to v pohode.
J: Ok. Máš pocit že by si vedel, alebo že sa ti stalo
niekedy, že by si pred svojimi kamarátmi plakal?
S: Fuu... Naposledy asi v štvrtej triede, takže asi
nie.
J: Možno asi nebola situácia kedy to bolo
potrebné, ale keby bola, vedel by si aj takto
odhaliť svoje emócie a vedel by si že je to
v pohode?
S: Myslím, že áno. Máme v podstate také blízke
vzťahy.
J: Celkovo k tým negatívnym emóciám, ako je
smútok alebo hnev, ako máš pocit že ich
spracovávaš? Ako ich ventiluješ? Ako sa s nimi
vyrovnávaš?
S: Keď ma niečo trápi, ja to poviem a prejavím.
Nebaví ma v sebe to dusiť. Asi tak.

J: Spájaš si niekedy tieto dve emócie, smútok
a hnev, do kopy? Stáva sa ti že smútok sa ti
pretransformuje na prejav hnevu alebo agresie?
Alebo nemáš takéto prejavy?
S: Ja som minimálne agresívny človek, takže nie.
J: Okej. Mal si niekedy v živote skúsenosť so
šikanovaním?
S: Skôr nie, nie. Ani z môjho okolia vlastne
nikoho nepoznám, kto by mal.
J: Ani s posmeškami alebo fyzickým násilím?
S: No posmešky to áno tie boli, ale to sme brali aj
tak akože len posmešky. Ale fyzické násilie, to
nie. Určite nie.
J: Bol si aj ty v takej pozícii, alebo urobil si
niekedy nejakému inému chalanovi niečo, čo si
potom ľutoval? Alebo vždy to bolo brané
v kolektíve akože je to v pohode, že je to sranda?
S: My si robíme v kolektíve zle, ale to je len zo
srandy. Nie je to naschvál, vieme že je to sranda.
Nič také, čo by sme museli ľutovať. Vieme že je
to sranda. Keď ja niečo spravím, vrátia mi to
naspäť. Vieme, že je to zo srandy.
J: Teraz tu mám sériu hypotetických otázok.
Také vymyslené scenáre. Skús sa vžiť do situácie,
alebo si predstav, aké by si mal pocity z toho, že
niekto v tvojom okolí si myslí, že si gay?
S: Neviem... tak asi by som sa išiel s ním
porozprávať. To sa inak ani nedá riešiť. Išiel by
som za ním sa porozprávať, že odkiaľ to
vydedukoval že som gay. Nejak by mi to nevadilo
akože, ale chcel by som to vyriešiť.
J: A mal si niekedy obavu z toho, že si niekto
možno pomyslel, že si gay ak sa budeš správať
nejakým spôsobom?
S: Mňa väčšinou nezaujíma, kto si čo o mne
myslí, a keď by si niekto myslel že som gay, tak
nech si myslí. Ja svoju orientáciu poznám ak som
sa správal niekedy ako gay... aj keď neviem ako
sa presne správajú gayovia (smiech) tak mi to
prišlo ako normálne moje správanie.
J: A máte vy v škole alebo v okruhu známych,
niekoho kto je naozaj homosexuál?
S: Nie.
J: A myslíš si, že keby niekto vo vašej triede bol a
priznal by sa že je homosexuál, ako by si odhadol
reakcie svojej triedy? Čo myslíš, ako by to
fungovalo? Akoby sa k nemu zachovali? Zmenilo
by sa niečo vo vzťahu k nemu... zmenilo by sa
jeho spoločenské postavenie?
S: To neviem odhadnúť. U mňa asi nie, ale
u ostatných to odhadnúť neviem. Moji spolužiaci,
čo sme aj kamaráti, tak z nich by asi ani jeden
nebol taký čo by ho odsudzovali, alebo zmenili
správanie k nemu. Ale u ostatných neviem.
J: Vedel by si možno podobne odhadnúť reakciu
tvojej rodiny, alebo tvojho otca, keby si ty prišiel
s tým že si gay? Aké by boli reakcie? Teda čisto
hypoteticky.

S: Sestra by ma určite prijala. Mama... no podľa
mňa tiež, ale otec... vlastne si myslím že tiež.
Nemal by s tým problém.
J: Máš pocit, že máš bezpečné prostredie, že by si
sa nebál prísť s niečím takýmto?
S: Hej, hej. V mojej rodine určite nie.
J: Máš pocit, že v niečom sa tvoje názory... je
niečo v čom sa odlišujú od názorov tvojho otca
na takéto otázky?
S: Presný názor môjho otca na tieto otázky
neviem, ale určite podľa mňa . Ja si myslím že
áno. Ja som z tej mladšej generácie, tá je taká
mäkšia a otvorenejšia, máme viac informácií
o veciach, viac si zisťujeme a neriadime sa len
nejakými zaužívanými pravdami.
J: Takže tých mladších sa hlavne týka to
mäknutie, máš taký pocit?
S: Hej, hej.
J: Vnímaš aj všeobecne nejaké zmeny
v spoločnosti v tom ako sa pozerajú takto na tých
mužov a na tieto témy? Myslíš že sa to teda
zmenilo aj celkovo?
S: Určite áno.
J: Dobre. Keď sme sa bavili o tom, že dnešné
generácie vyrastajú inak, myslíš si, že to majú
dospievajúci v tvojej vekovej kategórii ťažšie
alebo naopak ľahšie ako generácie tvojho otca
v čase dospievania?
S: Ľahšie, určite ľahšie... Tak už len v tom, že sa
môžu priznať ak majú inú orientáciu alebo tak, už
je to všetko akoby normálne, tak sa to berie už
u každého.
J: Myslíš si že aj v tej generácii bolo viac inak
orientovaných ľudí, len sa k tomu nepriznali?
S: Áno, určite áno.
J: Čo si myslíš o tom, ako sme sa bavili o slobode
a o tom že muži môžu byť sami sebou... tak s
ktorým z tých dvoch pohľadov v tých reklamách,
čo sme videli, viac súhlasíš? Ako hovorí Fernet,
že muži sú oslobodení keď sa môžu venovať
svojim mužským veciam a nenechajú sa
spoločnosťou viesť k typicky ženským veciam...
alebo ako hovorí AXE, že sú slobodnejší keď
nemusia robiť vyslovene mužské veci?
S: Myslím si, že muž je sám sebou, keď sa na nič
nehrá. Neviem ako by som to lepšie opísal.
Akonáhle sa na volačo hrá, tak neni slobodný.
J: Sú nejaké situácie v živote, alebo nejaké oblasti
v ktorých si myslíš, že ako muž si v nich
zvýhodnený? Máš nejaké výhody tým že si muž?
S: Zvýhodnený? Hovorí sa, že muži majú väčšie
platy. To je hovadina podľa mňa. Nepríde mi že
by som bol nejako zvýhodnený.
J: Je niečo v čom sa cítiš znevýhodnený?
S: Znevýhodnený? Podľa mňa nie. Musel by som
sa hlbšie zamýšľať, ale podľa mňa to nemá nejaký
vplyv takto.
J: Registruješ v spoločnosti nejaké snahy o
rovnosť pohlaví? Také názory, že ženy sú

diskriminované? Aký je tvoj názor na to, je to
reálny problém?
S: Áno. Tak je to pozitívne, že bojujú za svoje
práva... aj za práva komunity LGBT. Nikomu to
neškodí okrem Kotlebovcov.
J: A ako by sa k tomu mali podľa teba postaviť
muži? Lebo je to paradox, že ak sú muži
v nejakých oblastiach zvýhodňovaní, tak by
vlastne mohli o tieto výhody prísť, ak by nastala
tá rovnosť.
S: Rovnosť by podľa mňa nemala nikomu
uškodiť. Bolo by to fér. Ja s tým súhlasím.
J: A povedal by si aj ty sám o sebe, že si
feminista?
S: Nie (smiech). Určite nie. Ale rešpektujem ich.
J: Dostali sme sa do poslednej fázy. Mám
záverečné otázky k tým samotným reklamám,
ktoré sme sledovali. Keby si mal na záver ešte raz
zhodnotiť s ktorou reklamou sa viac stotožňuješ,
ktorá by to bola?
S: S tou od AXE určite.
J: Vedel by si povedať plusy a mínusy obidvoch
reklám? Niečo čo bolo na nich podľa teba dobré
a zlé?
S: Reklame na AXE nič nechýbalo. Tá bola super.
V reklame na Fernet, tak tam to mohli dať menej
také... mužské. Neviem. Bolo to také
premotivované.
J: Myslíš si, že takéto reklamy môžu mať aj
reálny vplyv na spoločnosť?
S: Podľa mňa áno. Tá od Fernetu určite áno.
J: V čom napríklad?
S: Že sa budú snažiť byť mužskejší. Neviem
nakoniec, či reklama môže vplývať až takto na
ľudí, ale asi nejaký vplyv to má. Tým, že sa im to
nejako vrýva do hlavy a keď to vidia desaťkrát za
deň, tak nejak to pôsobí.
J: A myslíš, že aj tá od AXE v niečom ovplyvní
tých mužov?
S: Podľa mňa áno... určitým spôsobom áno.
J: A ovplyvnili aj tvoj pohľad na niečo? Nad
niečím možno teraz rozmýšľaš inak?
S: Pohľad ani úplne nie, ale zistil som, že tieto
veci rieši stále viac a viac mužov a to je celkom
fajn povzbudzujúci pocit.
J: Ako vnímaš to, že reklama okrem toho, že
predáva svoj produkt sa venuje aj spoločenskej
téme, nejakým problémom?
S: To je super podľa mňa, vnímam to určite
pozitívne.
J: A vie taká to reklama ovplyvniť aj tvoj pohľad
na samotný produkt, alebo aj tvoj vzťah
k samotnej značke?
S: No, podľa mňa nie, ale vážim si to ,že sa takto
zapájajú.
J: Posledná otázka. Aký je tvoj pohľad na
reklamu, ktorá cieli na mužov, s ktorou si sa už
v živote stretol vo všeobecnosti? Čo sú podľa teba
veci, ktoré sa v nej často zobrazujú, ktoré sa ti

páčia a ktoré nepáčia... čo máš a nemáš rád na
reklame cielenej na mužov?
S: Nemám rád keď mužov v reklame veľmi
vyzdvihujú, ani akože ponižujú. To je asi všetko.
Vlastne väčšinou reklamy preskakujem (smiech).
Ale napríklad naposledy ma zaujala reklama od
McDonaldu, ako tam čítal tie komentáre... to bolo

Alan (47 rokov)
(Zhliadnutie reklamných spotov „Nevymäknem”
2013 a 2015 značky Fernet Stock)
J: Dobre, tak na úvod. Poznali ste tieto reklamy
pred tým, ako som vám ich pustila?
A: Iba tú prvú verziu.
J: A čo si možno o nich myslíte? Aký je taký váš
prvý dojem takto, keď ste ich teraz čerstvo
dopozerali?
A: Tým, že nie som veľký... akoby som to povedal,
že neholdujem nejako veľmi alkoholu, tak ako
celkovo možnože reklama na alkohol nie je niečo,
čo by ma nejako výrazne oslovilo na jednej strane.
Na druhej strane akoby ok, malo to nejakú
myšlienku.
J: A keby ste možno mohli túto myšlienku, ktorú
podľa vás mali tieto reklamy, zhrnúť vlastnými
slovami úplne tak základne, tak čo si myslíte, čo sa
snaží značka Fernet Stock povedať mužom touto
reklamou?
A: No, neviem, mám pocit, že sa týmto snažila z
Fernetu urobiť čisto mužský alkohol.
J: Čiže akoby podporiť nejakú tú asociáciu, že muži
pijú Fernet?
A: Že Fernet rovná sa alkohol pre mužov.
J: A ako podľa vás zobrazuje mužov v tejto
reklame? Že čo o nich hovorí, že akí sú možno?
A: No, tak ako keby vychádzal z predpokladu, že
všetci sú pod papučou a teraz chce z nich spraviť
skutočných mužov (smiech).
J: Dobre. A v čom si myslíte, že je toto zobrazenie
nejakým spôsobom pravdivé a v čom nepravdivé?
Že reflektuje to nejak skutočné situácie, ktoré vidíte
okolo seba? Myslíte si, že to nejak vychádza z
reality v niečom?
A: Tak, ako čiastočne určite môže, ako na druhej
strane neviem, možnože práve sa snaží, neviem,
možnože je skupina chlapov, ktorí keď si o sebe
myslia, že sú nejakí mačo, tak možnože ako keby to
bolo skôr cielené na týchto, no neviem, ja taký nie
som, takže to neocením.
J: A pre vás? Keď ste to tak načrtli, tak napríklad
pre vás čo to znamená také to slovné spojenie, je to
možno ťažšia otázka, že byť mužom? Čo sú nejaké
veci, ktoré vy si pod tým konkrétne predstavíte?
Nejaké asociácie, čo vám nabehnú?
A: Neviem, rozmýšľam, že možnože tak ako tuto sa
cítim trošku snahu akoby naozaj tých chlapov teraz,
ja neviem, odpútať sa od tých žien ako a bez ohľadu
na povolanie a takéto veci, čo tam boli spomenuté,

vtipné. Reklama musí byť vtipná. Určite humor
a... musí zaujať na prvý pohľad.
J: Je ešte niečo, čo by si chcel dodať, kým
skončíme nahrávanie?
S: Nie, nie.
tak si myslím ako áno, muž môže byť mužom v
akomkoľvek zamestnaní, povolaní a alkoholiknealkoholik, bez ohľadu na nejaké záľuby.
J: Čiže akoby sa až tak nestotožňujete s tým, čo
hovorí tá reklama, hej, že teraz chlapi nemôžu
chodiť nakupovať kypriaci prášok alebo tak a budú
menej mužní, hej?
A: Áno, asi tak. Nestotožňujem sa s takými vecami.
J: Ešte jedna taká otázka podobná možno. Odkiaľ
máte pocit, že vy, aj keď ste vyrastali možno, alebo
až doteraz ako dospelý muž, tak máte pocit, že čo
vás naučilo, ako sa správať ako muž? Čo boli
možno nejaké také faktory, ktoré vás k tomu
vychovávali kvázi? Nejaké vzory ste mal možno
alebo...
A: No, ako myslím si, že mňa vychovávali rodičia,
trošku ulica, škola a posledných 25 rokov manželka
a deti (smiech). Takže ako... títo všetci ma to
naučili.
J: Super, dobre. A keby ste mali pomenovať, aké sú
podľa vás možno... existujú nejaké typické mužské
vlastnosti, podľa vás, ktoré sú vyslovene také, že
charakteristickejšie pre mužov?
A: No, ako ja si myslím, že či muži alebo ženy, tak
tie vlastnosti môže mať aj jedna aj druhá strana.
J: A takéto vlastnosti, ak sú nejaké teda, tak myslíte
si, že to majú vrodené? Že to je nejak s tou
biológiou alebo že je to také naučené? Viem, je to
ťažká otázka, neni na to nejaká správna odpoveď,
iba že čo si vy možno myslíte o tom?
A: Nie, ja si myslím, že je to tým ovplyvnením ľudí
okolo. A tou výchovou a tým všetkým.
J: Dobre. Potom v tej reklame na Fernet zaznela
taká výzva, že ak sú tu ešte nejakí chlapi. Čiže oni
akoby tak rozlišujú to, že nie všetci muži sú
zároveň aj chlapi. Že tie slová majú možno nejaký
iný význam. Vnímate to aj vy takto alebo pre vás je
to úplne synonymum chlap-muž? Alebo niečo
špecifické sa vám s tým spája?
A: No, možnože to je práve to, ako keď nejaký muž
si potrebuje dokazovať, že je chlap a ja neviem,
rôznymi situáciami alebo spôsobmi alebo niečím
ako a ja to nepotrebujem.
J: Super. A napriek tomu existuje nejaké správanie,
možno neexistuje, ale ak hej, ktoré vám niekedy
napadlo, že ho nepovažujete za vhodné pre
chlapov? Alebo, že keď vidíte nejakých mužov vo
vašom okolí, tak si myslíte, že to je akoby
neadekvátne, aby sa tak správali? Náhodou, ak vám
napadne niečo.
A: Tak ako nerozlišujem, keď je nejaké správanie
nevhodné, tak v princípe nerozlišujem, či je to u

muža alebo u ženy... Ako to správanie môže byť
nevhodné v danej situácii alebo všeobecne ako a
tam ja nevidím v tom rozdiel, že či je to u muža
alebo u ženy. Dobre, možnože je väčší predpoklad,
že u muža to býva častejšie, ale ako nemusí to byť
vôbec tak.
J: Čiže, keď vravíte, že to tak vôbec nerozlišujete,
tak ani vám sa nestalo, že niekedy ste si napríklad
rozmysleli, že niečo neurobíte, lebo chlap by to tak
nemal robiť alebo tak?
A: No, nepamätám si na takú situáciu.
J: Potom, keď sa pozrieme na to, že ten Fernet
akoby, ako ste povedali, hej, že vyzýva tých
chlapov, aby boli takí a takí, tak stretli ste sa aj vy
niekedy s takou výzvou, že chovaj sa ako chlap,
buď chlap, nebuď baba? Alebo niečo na takýto
štýl?
A: Určite áno. Tak, určite asi hlavne v časoch toho
dospievania tak keď nejaké chlapčenské partie sa
snažia tváriť sa, že sú chlapi a podobné veci a robiť
niečo, čo robia dospelí a podobne. A vo veľa
prípadoch to bolo možnože spojené práve s
alkoholom.
J: Hej, akože buď chlap, pi a tak? Keď ste napríklad
odmietali alkohol, tak to nebolo akceptované, hej?
A: Napríklad.
J: A viete si spomenúť, že ako na vás vplývali
takéto výzvy? Že niekedy ste aj akoby tomu kvázi
podľahli a zmenili svoje správanie na základe toho?
Alebo máte pocit, že ste boli voči tomu odolný?
A: Ako určite som niekedy aj podľahol.
J: A máte pocit, že aj vy ste niekedy vysielali takéto
výzvy na niekoho iného, na nejakých rovesníkov?
A: No, asi to nebolo celkom mojím štýlom, ale
nevylučujem, že som to nikdy neurobil.
J: Možno, keď máte teda aj syna, tak máte pocit, že
aj naňho ste niekedy, keď bol možno menší alebo
tak, že ste mu hovorili niečo také, že Mirko, veď si
veľký chlap, neplač alebo niečo na taký štýl?
A: Neviem, ja myslím, že takéto si vôbec
neuvedomujem, že by som niekedy akoby práve
toto. Ako skôr možnože, ja neviem, buď slušný a
slušne sa správaj a akoby takéto veci. Ale akože
vyslovene, že buď chlap a nebuď baba a voľačo
také ako neviem.
J: A keď si to teda porovnáte, že teda máte aj dcéru,
tak myslíte, že sú nejaké rozdiely v tom, ako ste
pristupovali k nej, keď bola možno menšia a k
nemu? Napríklad, keď jeden z nich plakal alebo ste
to brali tak úplne rovnako?
A: Asi skôr rovnako, nemyslím si že som robil
rozdiely.
J: Dobre. Potom ďalej v tej reklame na Fernet. Tak
objavil sa tam taký názor, že muži sa menia, hej,
prestávajú byť nejakými takými tradičnými
chlapmi, mäknú a že je to nejaká teda kritická
situácia. Všimli ste si aj vy niečo také v
spoločnosti, že tí muži už kvázi nie sú takí, ako
bývali, že sú iní teraz?
A: Nemyslím si.

J: Čiže myslíte, že tá vaša napríklad generácia a
generácia povedzme naša alebo vášho syna, že je to
také univerzálne, že sú stále rovnakí?
A: Tak, myslím si, že dnešná mladá generácia má
oveľa viacej možností pochopiteľne. Čiže ja
neviem, keď som bola ja v tej generácii teda vašej v
danom momente, tak možnože okrem jedného
Fernetu žiadny iný neexistoval. Dneska Fernet musí
urobiť reklamnú kampaň, lebo na trhu je desať
rôznych Fernetov, takže aby si ľudia vybrali práve
ten jeho. Čiže ako ale ináč, no určite je viacej
možností vo všeobecnosti. Teraz som nemyslel len
na alkohol, pochopiteľne, ale celkovo, čo tí mladí
ľudia dnes môžu robiť.
J: A myslíte, že nejak to ovplyvnilo aj celkovo to,
ako ste vyrastali alebo to, že ste mali teda tých
menej možností, že to nejak vplývalo aj na to, ako
ste vyrástli a akí ste dnes povedzme dospelí ľudia,
dospelí muži?
A: Určite áno, určite. Neviem, tak ako dnešná
mladá generácia trávi veľa času na sociálnych
sieťach, je nimi výrazne ovplyvnená, ja neviem,
nejaké hodnoty ľudské, človečenské, bez ohľadu
muž-žena sú dneska niekde inde ako boli v
minulosti. Dneska si vedia poslať za týždeň tisíc
lajkov a nevedia sa na ulici pozdraviť napríklad. A
toto sú veci, ktoré si myslím, že práve toto
ovplyvnilo tú generáciu, že je možnože v tomto
smere iná.
J: Čo sa týka takých tých povedzme tradičných
hodnôt nejakej mužskosti a tak, tak to si myslíte, že
je také univerzálne, že je to tiež stále rovnaké, že tí
dnešní mladí chlapi majú takú istú tendenciu, ja
neviem, byť takí tí drsní ako kedysi? Alebo že sú
nejaké iné normy možno? Alebo myslíte, že to je
tiež naprieč časom rovnaké?
A: Tak keď máme sto percent chlapov, tak tí sa tiež
delia, že stále je tu, ja neviem, ix percent takých, ix
percent takých a ix takých. A určite existujú všetky
tie kategórie chlapov, si myslím, ako existovali aj v
minulosti. A ako niektoré veci, hovorím, majú
možno, sa robia ináč, možno niečo je jednoduchšie,
niečo je zložitejšie. Ale ako v tomto, no netrúfam si
povedať nejaký presun percentuálny z jednej strany
na druhú ako, ale myslím si, že všetky tie kategórie,
ako boli zastúpené v minulosti, tak sú asi aj dnes.
(Zhliadnutie reklamného spotu „Is it ok for guys?”
značky AXE)
J: Tak, s touto reklamou ste sa niekedy stretli pred
tým, ako som vám ju ukázala?
A: Toto si nepamätám.
J: A tiež rovnako ako pri tej prvej nejaké vaše
bezprostredné dojmy z toho?
A: Moc ma to neoslovilo, nakoľko boli tam samí
mladí herci alebo teda títo účastníci a tým pádom
som to trošku bral možno, že je to skôr asi na inú
generáciu zamerané.
J: Áno, áno, ono to je skôr pre takých mladých
mužov. Čiže možno sa skôr budeme baviť o tom, že

ako by zapôsobila na vás, keď vy ste boli taký
mladý. Ale k tomu sa dostaneme. Tak keby ste
mohli tiež možno jednou vetou alebo vlastnými
slovami zhrnúť myšlienku tejto kampane, že čo
chce značka AXE týmto povedať, tak čo by to
podľa vás bolo?
A: No, neviem. Že AXE nie je len pre ženy, ale aj
pre chlapov?
J: To je pravda. K tomu vlastne, ako zobrazovalo
tých mužov... všimli ste si možno nejaký rozdiel v
tom, že ako sú tí muži zobrazovaní tu, povedzme
oproti tým reklamám predtým?
A: Tak áno. Ako tuto boli akoby na tej opačnej
strane možnože trošku. Keď aj sa tam pýta, že či...
môžem nosiť ružovú a bol tam, ja neviem, ružový
chlapec a môže mať rád mačky a tak ďalej, no.
Takže neviem, akoby možnože cieľovka opačná
ako Fernet. Chlapi, ktorí sú mäkší? Alebo vymäkli?
J: To už sú tí, ktorí vymäkli. Dobre. A toto nejako
možno vo vás rezonuje? Ako tam bola tá štatistika,
že 72 % mladých mužov niekedy počuli, ako by sa
mal správať skutočný chlap. Tak to si myslíte, že je
akoby nejaké reálne aj u nás? Ono je to americká
reklama, u nás nebežala. A myslíte si, že by bola
relevantná aj u nás?
A: No, neviem. Ja stále ako nevidím v tom pointu a
rozdiel, že muž alebo chlap a podobne. Ako ja to
stále beriem, že skôr sa pozerám na to, ok, nech má
nejakú výchovu, nech je ja neviem slušný, nech sa
nejako vie správať voči okoliu, voči ľuďom, voči
starším a tak ďalej. A ako dokazovať si nejaké
mužské veci, no neviem.
J: Takže vy, keď ste boli v tom veku, tak niečo
takéto ste neriešili? Teda asi nie na internete, ale
nejak riešili, že čo môžete robiť, aby to bolo ok v
spoločnosti, alebo aby vás neodsudzovali ostatní,
lebo nie ste chlap. Riešili ste niekedy niečo také?
A: Nie, vôbec.
J: Nie, lebo ste si nechceli dať ružovú alebo nie,
lebo ste si ju proste dali a neriešili ste?
A: No, tak vtedy sa ružová asi ani nedala kúpiť. Ale
ako neviem, podľa mňa to ani nebola vôbec téma
akoby. Ako aktuálne s ružovou nemám problém
ako a mám jej v šatníku niekoľko kusov.
J: Čiže myslíte, že to sa aj na vás nejak zmenilo, že
kedysi by vám nenapadlo kúpiť si ružovú a dnes ju
nosíte? Že sa to celkovo zmenilo, hej takéto tieto
veci?
A: Celkom si to nemyslím akoby, lebo v relatívne,
dobre, nech som mal možno koľko dvadsať rokov,
tak som si kúpil červené sako napríklad, z prvej
výplaty. No čiže jednoducho a červená tiež nebola
nejaká štandardne mužská farba ani pred tridsiatimi
rokmi. Takže jednoducho, hovorím nemal som s
týmto problém. Akoby nikdy som to takto neriešil,
či je to mužské alebo nie je to mužské. Skôr to bolo
ovplyvnené tými možnosťami a podmienkami v
danom období.
J: Dobre. Takže si myslíte, že keby reklama s
podobnou správou akoby, že je ok, keď ste chalani

sami sebou, že keby bežala možno pred tými
tridsiatimi rokmi, tak že by nebola relevantná? Že
by ju ľudia vôbec nepochopili, lebo taká téma by
neexistovala? Alebo aké si myslíte, že by boli
reakcie medzi vašimi možno kamarátmi vtedy?
Alebo vy sám ako by ste na ňu reagoval?
A: Skôr si myslím, že by ani nevznikla. Lebo ak by
nebola relevantná, tak by ju nikto neurobil. Lebo
nemal by na to dôvod. Vôbec nebola akoby
uskutočniteľná vtedy.
J: Čiže taká všeobecná reakcia možno od vás alebo
od vašich kamarátov vtedy by bola, že o čom
hovorí a že takéto veci nikto nerieši? To by bola asi
taká reakcia, myslíte si?
A: Tak, možno ako zase, keď sa na to ináč pozriem,
tak toto by mohlo byť niečo vyslovene
provokatívne v tom danom období. Ako kde ľudia
takéto veci podľa mňa neriešili a hovorím, hlavne
neboli na to možnosti. Takže ako keď sa nič
mužské v ružovom v tom období nedalo kúpiť a ja
by som v tom období videl niekde na
Československej televízii reklamu, ktorá by
hovorila o tom, že či môžu chlapi nosiť ružovú, tak
ako asi by to spôsobilo nejaké veľké diskusie v
danom momente, ale čisto len o tom, že čo si niekto
dovolil možno povedať. Dobre, ale by za tým asi
nič iné nemohlo byť, lebo obchody by sa nenaplnili
ružovými košeľami.
J: A keby tam zaznelo niečo také, ako tam bolo, že
či môže experimentovať s inými chalanmi alebo
tak, tak to si myslíte, že by malo akú odozvu vtedy?
A: To si myslím, že režiséra by zavreli po prvom
odvysielaní v danom čase a že a vlastne by ho
nezavreli, lebo to by nikto ani nepustil do éteru
(smiech). Jednoducho asi v tých naozaj minulých
rokoch je to niečo, čo by bolo neprípustné.
J: A možno bez toho, že či to bolo spoločensky
prípustné alebo neprípustné. Tak myslíte si, že boli
nejakí chalani aj tak, čo to vtedy riešili možno, len
o tom nemohli hovoriť? Alebo myslíte, že vôbec?
Napríklad aj to s tými, že experimentovať s inými
chalanmi alebo že či, ja neviem...
A: Tak, ako určite boli, veď aj Freddie Mercury bol
vtedy vlastne a koľko mu trvalo, kým sa priznal
nakoniec alebo teda, kým odhalil tú pravdu. Určite
boli aj vtedy nejakí,
J: Dobre. A myslíte si, že je to akoby pozitívna
zmena, že sa o tom teraz o takýchto veciach
diskutuje alebo myslíte, že to je také možno
zbytočné, že sa to tak zmenilo, že teraz sa riešia
takéto veci, že chalani môžu nosiť nosiť ružovú a ja
neviem, môžu experimentovať s tými inými
chalanmi, môžu byť panicmi a tak?
A: Tak, je pozitívne, že sa niekto snaží hovoriť o
tom, že je to normálne a že aj takí ľudia tu
jednoducho sú a žijú a sú medzi nami a tým pádom
to možnože im nakoniec pomáha meniť tú
spoločnosť na to, aby to tolerovala a aby oni potom
nemali problém s tým vyjsť na povrch alebo teda sa
priznať. Asi im to trošku uľahčuje život, si myslím.

J: A keď sa pozrieme na ten internet, že on tam bol
zobrazovaný ako niečo, čomu sa tí muži zdôverujú
miesto toho, aby sa teda zdôverovali niekomu vo
svojom živote, tak neviem nakoľko vy využívate
internet... Ale máte aj vy takú skúsenosť, že
niekedy ste hľadali odpovede na internete na niečo,
čo ste sa možno hanbili alebo možno nechceli
opýtať ľudí vo svojom okolí alebo vôbec?
A: No, hľadám určite na internete množstvo
odpovedí, ale skôr také, kde som presvedčený, že to
moje priame okolie, ktoré by som sa mohol priamo
opýtať, tak to neovláda. Takže praktické veci.
J: A teda keď sa bavíme o tom okolí, tak máte vo
svojom okolí nejakých ľudí, pri ktorých máte pocit,
že môžete byť úplne sám sebou? Akože aj nejak
odhaliť svoje nejaké všelijaké emócie? Alebo skôr
si vždy dávate pozor na to, že ako sa prejavujete,
ako sa prezentujete?
A: Mám ľudí, kde si nemusím dávať pozor a vo
všeobecnosti si nedávam pozor. Ja som veľmi
otvorený a úprimný typ.
J: A sú to aj nejakí možno vaši kamaráti, že máte
také blízke kamarátstva možno s inými mužmi, že
aj sa bavíte o takýchto nejakých témach aj
vážnejších, alebo že aj prejavujete nejaké emócie...
alebo možno videli vás niekedy plakať? Alebo máte
skôr taký formálnejší ten vzťah?
A: Ja si myslím, že emócie k človeku patria a bez
ohľadu na to, či je to muž alebo žena. Takže ako ja
som sa rozplakal už aj v kine pri filme ako a videlo
ma ďalších tristo ľudí, alebo teda kto sa pozeral a
neboli všetci kamaráti, takže v pohode, no. A
neznamená to, že som do toho kina už potom nikdy
nešiel.
J: A keď sme, teda keď vravíte, že ste plakali v
kine, tak obecne nejaké negatívne emócie, ako sú
smútok a hnev, tak ako sa s nimi vyrovnávate alebo
ako reagujete možno na ten hnev? Nejak si
zanadávate alebo nejak aj fyzicky si udriete do
niečoho alebo ako to v sebe nejak spracovávate?
A: Tak, možno istý čas som mal snahy aj to dusiť v
sebe. A ako potom som si povedal, že to nemá
zmysel a tým, že pravidelne rekreačne športujem,
tak si tak hovorím, že chodím sa tam akoby vybiť,
takže tam si schuti zanadávam a tam sa akoby
odreagujem a prídem na iné myšlienky.
J: A možno máte takú skúsenosť, že tie emócie
smútok a hnev sú pre vás nejako prepojené? Že
stáva sa vám, že keď ste smutný, tak to nejak prejde
do hnevu alebo to úplne sú pre vás odlišné
kategórie?
A: No, nemyslím si, že by musel ako... možnože by
to mohli byť nejaké stupne? Že smútok je nejaké
prvé levely a hnev je už potom až nejaké tie vyššie
levely?
J: Chápem, chápem, môže byť. Potom k takým
vaším skúsenostiam. Máte takú skúsenosť, že ste
niekedy v živote boli možno šikanovaný? Stretli ste
sa so šikanou niekde vo svojom živote?

A: A niekedy som mal pocit možnože áno. Ale ja to
tak neberiem.
J: Ako to myslíte, že to tak neberiete?
A: No, tak rozmýšľam, že možno v nejakom veku
základnej školy, dobre, ako sa mi isté obdobie
vysmievali spolužiaci, že som bol tučný napríklad.
Ako ale ako nikdy som si z toho nerobil nejako zase
až takú brutálne ťažkú hlavu ako sa hovorí, že by
som teraz kvôli tomu mal mať nejaké depresie
alebo neviem teda čo. Jednoducho, ako som...
prešlo to a možnože ma to namotivovalo k
niečomu, ako v dobrom slova zmysle. Ale ja si
myslím, že aj tá šikana je zase jedno z tých
moderných ani nie, že slov. Ale niečo, o čom sa
rozpráva posledné roky a netvárme sa, že nič také v
minulosti nebolo. Ale jednoducho možno dneska
hlavne tí mladí ľudia akoby veľakrát to ináč
vnímajú ako sme tieto veci vnímali my voľakedy.
J: Čiže máte pocit, že vy ste si to tak nepripúšťali
obecne k srdcu a že tí dnešní ľudia, že to akoby
viac... Je to vnímané ako problém?
A: Jednoducho voľakedy, keď žiak v škole
neposlúchal a dostal facku od učiteľa alebo dostal
po zadku alebo dostal vynadané alebo palicou po
prstoch, tak jednoducho, keď sa doma priznal, tak
od rodiča dostal ešte druhú. Pretože sa nesprával
podľa nejakého kódexu a jednoducho bol neslušný
a tak ďalej. Ako dneska pomaly idú rodičia tohto
učiteľa dať na súd a nepriznajú, že to ich dieťa
akoby sa nejako správalo, čo je neprípustné a
podobne. Čiže aj tá miera akoby tolerancie a toto sa
dneska povedzme berie už ako šikana učiteľa na
žiaka napríklad a jednoducho tá miera nejaká, ktorá
bola nastavená v minulosti sa dneska posunula
niekde, podľa mňa veľmi, veľmi nízko. Čiže ja
neviem. My keď sme si voľakedy so spolužiakmi
medzi sebou veci vydiskutovali niekedy aj ručnestručne a dali na papuľu, tak jednoducho ostalo to
medzi nami a neriešili to rodičia a neriešili to
učitelia, neriešil to nikto. Ok, dneska už sa rieši
šikana, už sa rieši neviem čo, prekladanie z jednej
školy do druhej a tak ďalej a tak ďalej. Akoby
hovorím, ten prah majú aj deti, aj ich rodičia hlavne
veľmi nízko nastavený a okamžite už z toho idú
vyvodzovať nejaké veľké následky.
J: Chápem. A teda k tej šikane. Máte pocit, že aj vy
ste sa niekedy tak zachoval, keď ste vraveli, že to
bolo také bežné, že ste si to vybavili ručne-stručne,
takže ste to nejak neriešili. Ale stalo sa niekedy, že
ste možno oľutovali, ako ste sa zachovali? Možno k
nejakým iným, ja neviem, deťom alebo chalanom
alebo...
A:Nie, nemám pocit... Ja osobne si myslím, že na
danú situáciu a v danom momente som sa zachoval
tak, ako som sa zachoval a že to bolo správne.
J: Dobre, super. Keď máme, ako ste vraveli
predtým teda, že hej, rôzne kategórie chlapov a tak,
tak jedna z takých možno špecifických kategórií sú
povedzme homosexuáli alebo ľudia, ktorí sú inak
orientovaní. A vlastne v posledných rokoch sa

o tom tak viac otvorenejšie hovorí a viac mužov sa
hlási k homosexualite. Ako sa na to pozeráte? Čím
si myslíte, že to je, že je z toho taká väčšia téma?
A: No, tak to, že sa neboja. Ako neviem to,
pochopiteľne nemám to medicínsky podložené, ale
predpokladám, že nejaké to percento homosexuálov
je také isté, ako bolo pred päťdesiatimi rokmi.
Akurát pred päťdesiatimi rokmi sme vedeli o dvoch
a dneska vieme o dvoch miliónoch. Takže ako asi
to, že tá spoločnosť aktuálne je pripravená na to
tieto veci absorbovať a ľudia viacej ako v minulosti
to dokážu tolerovať a podobne. Tak jednoducho tí
ľudia možnože alebo určite nie všetci, určite sú tu
stále takí, ktorí to taja pred okolím, ale jednoducho
tá ďalšia časť nemajú problém to povedať ako a v
úvodzovkách sa za to nehanbia.
J: A možno nejak vo svojom okolí ľuďmi vo vašej
vekovej kategórii a tak, tak s akými reakciami sa
tak najčastejšie stretávate? Také pozitívne,
negatívne alebo neutrálne?
A: V mojom okolí nemám pocit, že by niekto s tým
mal mať nejaký problém. Akoby skôr asi neutrálne.
J: Dobre. Potom tu mám takú sériu hypotetických
otázok, takých vymyslených scenárov, tak sa skúste
do nich vžiť. Jedna je taká, že aké by ste mali
pocity možno, keď ste boli mladší, keby ste zistili,
že niekto vo vašom okolí si o vás myslí, že ste gay.
Sa skúste vrátiť do tých čias a vžiť sa do toho, tak
čo si myslíte, že by bola vaša reakcia?
A: Že by som si to s ním chcel určite vydiskutovať.
J: A začali by ste možno nejak rozmýšľať, že prečo
si to myslí, že či ste to nejak vyvolali svojím
správaním, že ste sa správali tak ako nie typicky?
A: No, ja by som sa ho to rovno opýtal. Voľakedy,
keď som chcel niečo vedieť, tak stačilo sa opýtať.
Nebolo treba veľmi rozmýšľať ani nikde googliť
ani nič. Ako stačilo ísť za tým človekom, ani sa mu
nedalo zatelefonovať. Bolo treba prísť, zabúchať na
dvere, vypýtať si ho, teta je Feri doma? Áno, je,
pošlite mi ho a opýtal som sa ho (smiech).
J: Výborné, veľmi efektívne. A vyvolalo by to vo
vás možno nejaké negatívne emócie? Alebo vôbec,
že by ste to brali iba tak vecne alebo ja neviem, by
vás to podráždilo alebo myslíte, že nie?
A: Tak, asi by ma to trápilo akoby. Zase, to závisí
od mnoho faktorov. Ak by to bol nejaký kamarát,
tak by ma to trápilo možno z toho pohľadu, že je to
kamarát a prečo si to o mne myslí a ako na to prišiel
a tak ďalej. Ako alebo ja neviem, komu to všade
porozprával a tak ďalej.
J: A ešte jedna hypotetická otázka podobného
charakteru. Viem, je to ako ťažké sa do toho vžiť
alebo to nejako odhadnúť. Ale čo si myslíte, že by
ste ako reagovali, keby váš syn prišiel s týmto za
vami?
A: Ako, no asi by som nemal veľmi veľa možností,
ako len to akceptovať a snažiť sa mu pomôcť alebo
teda urobiť všetko pre to, aby za to nijako netrpel.
Ak by prišiel s tým, že je naozaj, tak ako asi by som
ho nešiel presviedčať, že nie si.

J: A možno na porovnanie, keby ste boli v takom
veku a vy by ste s tým možno prišli domov. Tak
myslíte si, že tá reakcia vašich rodičov a vášho otca
by bola rovnaká ako vaša dnes alebo v niečom iná?
A: No, asi by nebola taká, pochopiteľne, ako som
hovoril. Vtedy sa o tom nerozprávalo, vtedy sa o
takých ľuďoch nevedelo. Čiže asi by som ani za
otcom neprišiel. Ale nie. Akože možno tí chlapi v
minulosti, čo sa možnože správali ako
nevymäknutí, tak asi by mi otec dve-tri napálil ako
a dal mi šancu, aby som si to rozmyslel. Ale ako
myslím si, že zase teda môj otec nebol taký, aby sa
so mnou normálne nerozprával, čiže to by som mu
krivdil. Ale ako hovorím. Toto si neviem veľmi
predstaviť ako nejakú tému v minulosti.
J: Čiže tak všeobecne pozorujete nejaké rozdiely
možno medzi tým, aké mala tá dospelá generácia
vtedy, keď vy ste vyrastali a v tom, aké máte vy
teraz, hej?
A: Áno, tak ako som povedal. Ako dneska sa o
týchto veciach oveľa viacej hovorí. Ja si myslím, že
u nejakej inteligentnej skupiny ľudí sú to veci, ktoré
sú akceptované. Tí, ktorí majú len svoje
alternatívne pravdy a sú zadubnení, tí to akceptovať
nebudú.
J: A pozorujete nejaké zmeny možno aj na sebe ako
v rámci vášho života, že sú nejaké veci, na ktoré ste
vy sám zmenili názor možno za posledných pár
rokov alebo máte pocit, že je to také konštantné?
A: Neviem, ako myslím si, že každého z nás
formuje to naše okolie, v ktorom žijeme a tí
najbližší ľudia, s ktorými pravidelne komunikujeme
a dennodenne sa rozprávame. Čiže určite ma
ovplyvnili títo ľudia. Ale ako nepoviem teraz, že v
čom konkrétne. Nenapadne mi ani si zase nemyslím
ani, že by som niečo, nejakú vec akoby zásadne
zmenil názor, ja neviem, o 180°
J: A potom ešte jedna vec. Myslíte si, že tá
generácia, ktorá vyrastá dnes, to má v niečom
ťažšie a ľahšie ako tá vaša? Keby ste mohli
konkrétne vypichnúť niečo, že čo majú tí mladí
muži dnes ťažšie a ľahšie v tom, keď vyrastajú a
kvázi sa stávajú mužmi.
A: Tak, ako keby sme len toto, čo som spomenul,
povedali, že ľudia majú oveľa viacej informácií a
možnože pre tých ľudí homosexuálneho charakteru,
že je to dneska ľahšie vôbec sa k tomu priznať
alebo tieto veci. Akoby v tom určite je rozdiel. A
ako neviem, v inom ako čisto len z pohľadu týchto
mužských a chlapských vecí mi tam nenapadne nič.
J: A nenapadne vám nič možno, že v čom to majú
ťažšie? Že čo si poviete, že to im ako nezávidíte,
lebo vy ste to mali v niečom ľahšie?
A: No, takto ináč. Možnože ľahšie, teraz
rozmýšľam teraz ešte nad tým, že možnože ľahšie
sa im dneska hľadajú partnerstvá mužom, lebo už aj
ženy sú smelšie, dievčatá a voľakedy možnože to
bolo také, že ten muž musel ako keby dobýjať to
dievča a opačne to akoby bolo v úvodzovkách
nejaké, nechcem povedať, že neprípustné, ale akoby

tak to nefungovalo. A dneska akoby je úplne
normálne, ja neviem, keď ako sa hovorí, že baba
zbalí chalana alebo chalan zbalí babu. Čiže
možnože ja neviem, či sa to dá definovať akože je
to jednoduchšie pre tých chlapcov, ale akoby dobre,
toto tam možnože vidím nejaký rozdiel oproti tej
našej generácii a ťažšie? No neviem, keď si mám
niečo vymyslieť, tak možnože poviem, že ťažšie
zase v tých vzťahoch v tom, že dneska ale tak to sa
týka aj mužov aj žien, môžu mať rôzne zvrátené
hodnoty. Čiže ako voľakedy, keď v tej našej
generácii všetci sme boli rovnako bohatí alebo
rovnako chudobní a mali sme všetci auto tej istej
značky, len rôznej farby a tak ďalej a tak ďalej, tak
neboli také veľké rozdiely možno, ako sú dneska a
pochopiteľne, či tá jedna strana pohlavia alebo
druhá to jednoducho vnímajú a môžu mať na to
nejaký svoj pohľad.
J: Chápem, dobre. Keď spomínate tie obe
pohlavia... registrujete v spoločnosti nejaké také
snahy o rovnosť pohlaví? Vychádzajúce z teórie, že
ženy sú nejakým spôsobom diskriminované?
A: Áno. Ja z tohto pohľadu skôr sledujem tú... tie
debaty o tom, že prečo ženy majú na rovnakej
pozícii iný plat ako muži. Čiže akoby toto
najčastejšie asi registrujem ako tému. A ja nevidím
dôvod, prečo by to tak malo byť, úprimne.
J: Čiže myslíte, že je to problém, ktorý by sa mal
vyriešiť.
A: A dokonca v tých zamestnaniach, v ktorých som
ja pracoval, alebo kde som ja manažoval a riadil
ľudí, tak sme nemali absolútne žiadne nejaké ani
nastavenie a ani si nepamätám na jednu jedinú
situáciu, kedy by sme my rozlišovali, či danú
pozíciu obsadíme mužom alebo ženou. Ako mali
sme tam nastavený nejaký plat a ten sme dostali bez
ohľadu na to, kto tú pozíciu obsadil. A pozeralo sa
len na to, že či spĺňa tie podmienky a či teda má tú
požadovanú nejakú kvalifikáciu, ale ako nepozeralo
sa na to, či je to chlap alebo žena a tie jednoducho
ponúkané peniaze dostal tak jeden ako druhý.
J: A myslíte si, že inde ako tam u vás, to môže byť
aj inak? Alebo...
A: Ak sa o tom stále rozpráva a asi to hovoria aj
štatistiky, tak asi to tak je. Ale akože neviem to
potvrdiť. Hovorím, ja som v takom zamestnaní
alebo teda v takej firme nerobil. Aspoň ja o tom
neviem.
J: Považujete sa za feministu?
A: No, ako to slovo mi skôr prislúcha k opačnému
pohlaviu, čiže neviem. Ako hovorím, som
absolútne otvorený myšlienkam a debatám o tom,
že nevidím v princípe nejaký reálny dôvod na to,
aby sa v nejakých situáciách pozeralo na ženu ináč
ako na muža.
J: Dobre. Ešte jedna otázočka. Máte pocit, že sú
nejaké situácie alebo oblasti v živote, v čom máte
nevýhodu, pretože ste muž a naopak, výhodu?
Niečo, v čom ste znevýhodnený alebo zvýhodnený?
Alebo vám nenapadá nič také?

A: No, podľa toho zase, z akého pohľadu sa to
berie, no možnože ja neviem, dobre, u muža sa
očakáva pochopiteľne nejaká väčšia fyzická sila a
tak ďalej, čiže možno v tom má výhodu v nejakých
veciach, že viacej uvládze alebo neviem, možnože
tohto charakteru. Ale ako ináč mi nenapadne, v čom
by mohol byť rozdiel. Ako áno, sú ženy, ktoré ako
sa hovorí, že využívajú svoje zbrane a na druhej
strane ja si myslím, že určite sú aj muži, ktorí to
vedia.
J: Dobre. Čiže tam je to rovnocenné. Dobre. A už
máme iba posledné záverečné kolo otázok k tým
samotným reklamám. Tak, keď sme teda videli tie
dve, komunikáciu dvoch značiek Fernet Stock a
AXE, tak ktorá sa vám páčila viac alebo s ktorou sa
stotožňujete viac v tom, ako hovorí o tých mužoch?
A: Asi ten Fernet Stock mi je taký bližší, tým že to
bolo také viac z môjho sveta.
J: A vnímate možno nejaké plusy a mínusy
obidvoch týchto komunikácií? Niečo, čo sa vám
nepáčilo na každej z nich a páčilo vyslovene, či
vám niečo napadne.
A: Ako vyslovene, čo by sa mi nepáčilo? Neviem,
no možno trošku napríklad pri tom prvom Fernete.
Ale to ako je to taká blbosť akoby. Ale pri tom
prvom Fernete mi napríklad vadilo, že ten
slovenský herec hovorí po česky. To je ale akože
mimo tému teraz. Ale akože už keď sa chceme
marketingovo baviť, tak ako by ma rušilo, že
jednoducho mi nešiel, tá reč do tej jeho pusy... Ale
ako ináč, ináč nemám k tomu nejaké pripomienky
ani k jednému ani k druhému.
J: Dobre. Myslíte si, že to vie mať nejaký vplyv
možno na spoločnosť, alebo na mužov, ktorí vidia
takúto reklamu, takže v niečom okrem toho, že si
kúpia ten produkt alebo nekúpia, takže to vie
ovplyvniť aj nejaké ich spoločenské názory podľa
toho, čo vidia zobrazené takto v reklame?
A: Myslím, že len veľmi teoreticky.
J: Myslíte, že reálne toto nie sú niektoré z tých
faktorov, ktoré ovplyvňujú...
A: Ako myslím si, že ani nie je cieľom Fernetu
alebo AXE tuto meniť zmýšľanie spoločnosť
reklamou na vlastný výrobok, aj keď možnože áno,
ale myslím si, že aj Fernet, keď vyhodnotil túto
kampaň, tak ju vyhodnotil z pohľadu obchodnopredajných výsledkov a nie z pohľadu toho, koľko
percent chlapov sa im podarilo preklopiť z
vymäknutých na nevymäknutých.
J: A myslíte, že teda aj to AXE, že ich hlavný cieľ
je akoby zarábať kvázi a že iba si tak privlastnili
túto tému, aby...
A: Takto, vo všeobecnosti si myslím, že je to
hlavný cieľ obchodných spoločností. Ale u toho
AXE by som si nebol úplne istý, lebo tam hovorím,
tam ale tá, akoby tá téma je mi trošku viac cudzia
ako u toho Fernetu. Je to trošku iná kultúra akoby a
možnože už je to naozaj téma skôr pre dnešnú
mladú generáciu a nie pre mňa.

J: A ako možno teda vnímate vo všeobecnosti, keď
sa nejaká značka snaží privlastňovať si takéto, že
vyjadruje sa k nejakej spoločenskej téme okrem
toho, že sa vyjadruje aj k vlastnému produktu?
Vnímate to pozitívne, keď sa snaží riešiť nejaký
problém, alebo že je to taký oportunizmus alebo
ako?
A: Takto. Určite to vnímam pozitívne, že keď len
minimum by sa im tam podarilo niečo zmeniť k
lepšiemu, tak už je to akoby super.
J: Dobre. A vie nejakým spôsobom ovplyvniť
takáto reklama aj váš pohľad na ten samotný
produkt? Že keď teraz viete napríklad, ja neviem,
že ako komunikuje Fernet, AXE, možno ani nie na
produkt, lebo neviem, či používate AXE, ale že ako
sa pozeráte na tú značku? Alebo to nejak nemá na
to vplyv?
A: Takto. Ako asi by... ani jedna z týchto reklám
ma nenamotivovala k tomu, aby som si ten daný
produkt kúpil, keď si ho doteraz nekupujem. Ale
povedzme, ja neviem, keby to nejaká značka, ktorú
ja používam a kupujem si, takto komunikovala, tak
by som to pochopiteľne vnímal pozitívne. Ale ako
ťažko povedať, či by ma to ovplyvnilo, aby som si
toho kupoval viacej, asi nie.
J: Dobre. A máme tu úplne poslednú otázku. Aký je
váš pohľad na reklamu cielenú na mužov
všeobecne? Sú nejaké veci, ktoré tam podľa vás sa
často zobrazujú a máte ich radi alebo naopak
nemáte radi? Čo v reklame pre mužov je pre vás
pozitívne a čo vám možno lezie na nervy a si
myslíte, že by tam nemalo byť? Ak vám niečo
napadne.
A: Ako ja osobne, mne sa páčia reklamy, kde je
nejaký príbeh alebo nejaký dej. Čiže keď len

vymyslím si a spomeniem, ja neviem, momentálne
reklamy, ktoré má Jednota, kde sú nejakí dve
stabilné postavy a jednoducho zakaždým v nejakej
vtipnej situácii niečo odreklamujú alebo v minulosti
to boli reklamy, ktoré mala VÚB napríklad. Čiže ja
osobne mne sa akoby takéto reklamy páčia... Čiže
jednoducho vtipný príbeh s nejakou myšlienkou, s
nejakou pointou ako a k tomu ten výrobok daný. A
ešte rozmýšľam, že čo takého, neviem. Ale
hovorím, ja ako nerozlišujem, že čo je pre mužov,
čo je pre ženy. Dobre, povedzme alkohol, ok, to
chápem, keď je zameraný na nejakú skupinu. Ale
no asi akoby toto sú reklamy, ktoré sa mi páčia a
možno zase nepoviem, že by ma to vyrušovalo, ale
niektoré reklamy sú jednoducho v úvodzovkách
možno primitívne v takom zmysle, keď alebo
poviem blbý príklad, lebo veď reklama, teraz asi
nemáš na mysli len, ja neviem, televízna reklama,
ale jednoducho môže to byť asi na akomkoľvek
nosiči. Takže ja neviem, keď jazdím veľa po
Slovensku a vidím niekde nejaký bilbord a na
bilborde je polonahá žena s nejakým výrobkom pre
mužov, tak akoby to sa mi zdá také naozaj
prízemné a možnože to môže urážať tie ženy. Ale
teda niekto asi vyhodnotil, že tá skupina ľudí, ktorá
si ten výrobok kupuje, sú tak primitívni, že keď tam
uvidia tú holú babu, tak si to kúpia, no takže ja si
myslím, že v konečnom dôsledku viniť treba toho
kreatívca, ktorý to vymyslel.
J: Jasné, chápem. Chceli by ste ešte niečo dodať,
kým skončíme, k niečomu sa ešte vyjadriť?
A: Nie, všetko som povedal (smiech
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alkoholu neholdujem
AXE kedysi nie
AXE môže mať vplyv
AXE každý si robí, čo chce
AXE nemá chybu
AXE neoslovilo ma
AXE nerelevantné
AXE nervozita normálna
AXE nestotožňujem sa
AXE nezrelosť
AXE niečo ok, niečo nie
AXE pozitíva
AXE pre homosexuálov
AXE prekvapilo
AXE relevantné
AXE stotožňujem sa
AXE zvláštne
blízki ľudia
bola iná doba
byť mužom
chápem, ale nepodporujem
chlap je muž
chlapi vymäkli
dospel som
feminista asi som
feminista nie som, ale podporujem
Fernet je realistický
Fernet negatíva
Fernet pobavil
Fernet paródia na mužnosť
Fernet presadzuje mužskosť
Fernet sa páči
Fernet stotožňujem sa
Fernet zaujal
Fernet: mužskosť vs ženskosť
fyzická práca
heterosexualita je normálna
homofóbia
homosexualita akceptácia
homosexualita je nenormálna
homosexualita je neprirodzená
homosexualita negatívna reakcia
homosexualita nie je chlapská
homosexualita prehnaná
homosexualita extrémne asociácie
homosexulita trend
ja nie
ja s tým nič nespravím
kedysi nebolo možné
kedysi neexistovalo
kedysi sa neriešilo
kedysi sa žilo normálne
kolektív ok
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konštantný pocit mužnosti
konzervatívne Slovensko
má rád humor
mali sme iné veci na práci
manuálna zručnosť
médiá ovplyvňujú
mladí majú priveľa času
mňa neovplyvnili
muž a žena sú protiklady
muž je muž
muži a spoločnosť
muži sa menia vekom
muži sa prispôsobujú okoliu
muži vedia
mužnosť=disciplína
mužnosť=samostatnosť
mužnosť=sila
mužské vzory
mužnosť=vyspelosť
nech sa to vyrieši
necíti sa znevýhodnený
necíti sa zvýhodnený
neodsudzujem
neprejavovanie emócií
neriešim
nerozpitvávanie
nešikanoval som
nestretáva sa
nestretáva sa s homosexualitou
nestretol sa s apelom na mužskosť
nevie posúdiť zmenu
nie som gay
odtiaľ potiaľ
okolie nepodporuje homosexualitu
okolie učí mužnosti
osobná skúsenosť
pay gap
pobavil sa
pohodlnosť nevedie k mužnosti
pozitíva Fernetu
pozitívna zmena
praktickosť
prehnané
pretláčanie
prispôsobil svoje správanie
reklama chce predávať
reklama má zaujať
rezignácia
rodina vychováva
rovnováha
rozmar dnešnej doby
ružová nie
sám sebou
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samozrejmosť
šikana ok
stotožnenie so spoločnosťou
stretol sa s apelom na mužnosť
tak to proste je
teraz sa to moc rieši
to priniesla táto doba
uvoľnenie
vnímanie vlastnej mužnosti sa nemení
vojna
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vojna a šikana
všetci škatuľkujeme
vycítil apel na mužnosť
vzdelanie
zmena
zmena pozitívna
zmena negatívna
zrovnoprávnenie pozitívne
ženský vplyv

