
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

MEZINÁRODNÍ STANDARD 
PRO KOMUNIKACI JINAKOSTI 

 V MÉDIÍCH 

@FaceEqualityInt 
Faceequalityinternational.org 

Vytvořme svět, ve kterém 
je s každým zacházeno 
spravedlivě, ať už jejich 

tvář vypadá jakkoliv. 



 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

Média by se měla vyhnout slovům nebo popisům, které by mohly dále stigmatizovat a 
stereotypizovat.  
   SLOVNÍK 

•   Používejte citlivý, nestigmatizující slovník.  
•  Pojmenujte stav nebo zranění, které způsobuje 

rozdílnost v obličeji a poskytněte objektivní vysvětlení. 
•   Pokud máte pochybnosti o obecné frázi vhodné 

k použití, bývá upřednostňováno spojení „osoba 
s rozdílným obličejem“, „jinou tváří“ apod., případně 
„osoba se znetvořením“ (používáno zejména 
v zahraničí, pojem znetvoření u nás není tolik 
využíván).  
 

 
 

 SENZACECHTIVOST 
• Vyhněte se přílišné dramatizaci stavu nebo zranění a 

nepoužívejte přirovnání k nehumánním předmětům 
nebo postavám z beletrie, které jsou definovány 
nepříznivě podle jejich vzhledu (tj. Joseph Merrick, 
Freddy Kreuger atd.) 
 
 

OSOBNOST   SYMPATIE 
 
  
• Vyvarujte se charakteristice/popisu 

osoby jako pasivní, bezmocné či 
oběti. 

• Vyhněte se slovům nebo frázím, 
které naznačují, že má vzhled co do 
činění s osobností dotyčného (např. 
že může být darebák). 

• Vyhněte se výzvám směrovaným 
k divákům/čtenářům, aby na základě 
vzhledu osoby s jinou tváří usuzovali 
jeho/její vlastnosti. 

 

• Vyhněte se vyvolávání soucitu čistě 
proto, že má někdo jinou tvář, 
jakákoliv sympatie by měla být 
vyvolána kontextem – například 
pokud bylo s někým špatně 
zacházeno. 

Mezinárodní mediální standard 
podporuje odpovědné mediální 

organizace a profesionály 
v projevování úcty a péče 

jednotlivcům, kteří žijí s jiným 
obličejem nebo znetvořením. 



VÍCE O SLOVECH 
• Face Equality International používá pojem „znetvoření“ jako kolektivní termín pro vizuální 

efekt, který může být daný vrozenou vadou, stavem kůže nebo očí, ochrnutím, 
jizvou/jizvami nebo následky léčby rakoviny nebo jiného stavu, který ovlivní vzhled 
obličeje, rukou nebo těla osoby. 

• Aliance také respektuje skutečnost, že někteří lidé nemají rádi výraz „znetvoření“, a tak 
může být používán termín „jiná tvář“ v širším měřítku. V některých případech může být 
termín „viditelný rozdíl“ použit v souvislosti se znetvořením, které ovlivňuje obličej a tělo 
osoby. 

 
 

EDITACE 
• Běžně lze vidět úpravy médií, které zahrnují dramatickou 

hudbu, černobílé nebo šedé filtry a další efekty zvyšující 
dramatičnost. Ale pokud to téma nevyžaduje (například týrání, 
nenávistný čin), pak je pomocí úprav docíleno umělé lítosti bez 
důvodu, což dále zvyšuje propast mezi lidmi s normální a jinou 
tváří. Je důležité upřednostnit empatii před soucitem. 

 
 

VEDENÍ ROZHOVORŮ 
• Pokud provádíte rozhovor, požádejte předem 

dotazovaného s jinou tváří, aby se sám 
charakterizoval a řekl vám, jak by chtěl být 
popisován. Například „Mám Treacher-Collins 
syndrom a dávám přednost tomu, abych byl nazýván 
osobou s vrozenou vývojovou vadou obličeje.“ 
Zároveň zajistěte, aby si všichni zúčastnění přečetli 
tento standard a porozuměli předmětu sdělení. 

• Konzultujte s osobou s jinou tváří, kolik by toho o 
sobě chtěla sdílet. Pokud by raději nesdílela lékařské 
údaje nebo informace o nehodě či  
traumatu, zkuste nezkoumat podrobnosti. Zvažte, zda je během rozhovoru důležité 
diskutovat o čemkoli, co může nechtěně vyvolat drama nebo přehnaný soucit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Pro více informací navštivte faceequalityinternational.org/mediastandard 
Face Equality International is a charity registered in Guernsey, No. CH597, and a company limited by guarantee, No. 65374. 

Face Equality International (zkratka FEI) je aliance 30 nevládních/charitativních organizací, které 
pracují po celém světě pro lidi s jiným obličejem. FEI vytvořila tento standard, aby zabránila špatnému 
jednání v médiích a na sociálních sítích. Příslušné mediální organizace by měly konzultovat a přijímat 
pokyny členských organizací FEI ve své zemi nebo regionu, které zveřejní své vlastní mediální pokyny, 
přizpůsobené jejich kultuře, jazyku a oblasti předmětu. Face Equality International zveřejní jejich 
seznam na svých webových stránkách. 


