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Anotace 

Tato bakalářská práce se věnuje reklamě cílené na děti na sociálních sítích, která 

bývá často vystavena kritice a je řešena především její etická stránka, jelikož se  

v případě dětí jedná o nejcitlivější cílovou skupinu. První část práce je zaměřena obecně 

na reklamu cílenou na děti, její právní regulaci obsahujcí také příklady ze zahraničí  

a psychologický profil dětí. Praktická část práce se zaměřuje na sociální síť Instagram  

a reklamu, kterou na něm influenceři zveřejňují. V této souvislosti dochází především  

k diskuzi ohledně transparentnosti influencerů a potřeby reklamní příspěvky náležitě 

označovat. Cílem práce je zjistit, zda dokáží děti tento způsob reklamy identifikovat  

a také ukázat, jak ho reflektují. 

 
 

Annotation 

The bachelor’s thesis focuses on advertising targeting children on social media 

networks, which is often criticized and often discussed due to its ethical side, since 

children target group is the most sensitive one. The first part of the thesis focuses on 

advertising targeting children group and how it is regulated by law including examples 

from abroad and psychological profile of children. Practical part of the thesis focuses on 

the social network called Instagram and commercials published by influencers. In this 

context we experience discussions mostly considering transparency of the influencers 

and the necessity of labelling advertisement posts. The goal of the thesis is to shed a 

light on approach of children towards influencer commercials and find out under what 

circumstances can children identify a commercial. 
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1 Úvod 
Cílém této bakalářské práce je představení reklamy na sociálních sítích, která 

prostřednictvím influencerů cílí na děti. Vavřičková (2010, s. 24) uvádí, že soustředění 

se na dětské příjemce je nepřetržitá a stále narůstající tendence v reklamním průmyslu, 

jelikož se jedná o důležitou cílovou skupinu. Mimo jiné k tomu přispívá i fakt, že přes 

60 % produktů, které jsou lidmi používány, když jsou ve věku dítěte, využívají i později 

ve své dospělosti.  

Právě sociální sítě a influenceři bývají jako marketingové nástroje využívány čím 

dál častěji, jelikož se jedná o efektivní způsob, jak zasáhnout mladou cílovou skupinu.  

V kontextu výše uvedeného je ovšem diskutována etická stránka a potřeba tento 

způsob reklamy náležitě označovat, aby jeho komerční účel poznali také ti, kterým je 

určen – děti. V souvislosti s označováním reklamního obsahu na sociálních sítích 

zaznívá v poslední době stále častěji kritika, a to jak od marketingových odborníků, tak 

některých influencerů, kteří se snaží působit transparentně. 

Obsahem teoretické části je mimo jiné představení využívaných marketingových 

nástrojů při cílení na děti. Tato část práce se věnuje také psychologickému profilu dětí, 

na základě kterého došlo k volbě věkové skupiny pro výzkumnou část. V práci je dále 

věnován prostor regulaci tohoto odvětví reklamy, a to jak v kontextu České republiky, 

tak i vybraným příkladům ze zahraničí. 

Ve výzkumné části se autorka zaměří na sociální síť Instagram, kterou nejprve 

představí a poté popíše způsoby označování reklamy na této sociální síti, které jsou  

v praxi využívány. Na výše uvedenou část naváže kvalitativní výzkum, kdy záměrem 

autorky je realizovat individuální rozhovory s dětmi a zjistit, zda reklamu influencerů 

dokáží identifikovat a zda rozumí v praxi používaným způsobům označování reklamy. 

Cílém je také odhalit, jak na tento způsob reklamy samy děti nahlíží. 

Při zpracování bakalářské práce se autorka snažila postupovat dle předem navržené 

teze, ale v průběhu psaní se rozhodla pro některé změny a výsledná struktura se tedy  

v některých částech od původně zamýšleného liší, jelikož byly do struktury práce 

přidány nové kapitoly. Vzhledem k rozsahu se autorka po konzultaci s vedoucí práce 

rozhodla v praktické části zaměřit pouze na jednu sociální síť, a to Instagram. 
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2 Teoretická část 

2.1 Reklama cílená na děti 
Pro uvedení do kontextu budou nejprve definovány základní pojmy a poté budou 

představeny marketingové nástroje, které jsou při cílení na děti využívány a pro tuto 

práci jsou podstatné. 

2.1.1 Vymezení pojmů 

2.1.1.1 Pojem děti 

V ČR můžeme dle Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 

považovat za dítě osobu mladší 18 let, pokud není dle právního řádu zletilosti dosaženo 

dříve. Nicméně určení přesné hranice je poměrně problematické, jelikož se liší napříč 

konkrétními zeměmi. Dle Mezinárodní obchodní komory (The International Chamber 

of Commerce - ICC) lze za dítě považovat osobu do 12 let, starší osoby jsou již 

považovány za náctileté (2017, s. 1). Pro potřeby této práce však bude autorka pracovat 

s variantou 18 let. 

2.1.1.2 Pojem reklama cílená na děti 

 Jestliže budeme reklamu definovat jako placenou formu komunikace  

s komerčním cílem (Dolanský a Postler, 2015, s. 83), kterým je zejména podpora 

spotřeby či prodeje zboží (Zákon č. 40/1995 Sb.), reklamu cílenou na děti můžeme 

definovat jako formu komunikace, která je placená, jejím cílem je podpora 

podnikatelské činnosti a pokud budeme hovořit o českém prostředí, její cílovou 

skupinou jsou osoby ve věku do 18 let.  

2.1.2 Využívané nástroje a kanály 

V současné době mají firmy nespočet možností, jak zasáhnout cílovou skupinu  

a představit jí svůj produkt. V rámci konkrétní kampaně mohou odborníci vybírat 

z mnoha reklamních nástrojů a kanálů a často z nich bývá využito větší množství. 

Zároveň dochází k jejich propojení a cílová skupina je vystavena reklamnímu sdělení 

hned několikrát, čímž stoupá efektivita reklamy. Stejně jako u dospělé cílové skupiny, 
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je i u dětí podstatná volba vhodných kanálů, a to především na základě jejich věku  

a toho, co dokáží vnímat.  

V posledních letech bývá stále častěji v rámci reklamních kampaní využívána 

komunikace na sociálních sítích, což potvrzují data - v průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 

2018 došlo celosvětově k meziročnímu nárůstu investic do reklamy na sociální síti 

Instagram o 120 procent (Gesenhues, 2019). Jedním z důvodů může být poměrně přesné 

cílení, které reklamy na sociálních sítích umožňují. Zároveň se jedná o efektivní způsob, 

jak zasáhnout reklamním sdělením mladou cílovou skupinu. Již v roce 2017 dle 

výzkumu Českého statistického úřadu (2018, s. 18) využívalo ve věkové kategorii  

16–24 let v České republice sociální sítě přes 93 % osob. 

Následující kapitola je zaměřena na reklamní nástroje a kanály, které lze 

považovat za nejvíce relevantní s ohledem na zaměření této práce.  

2.1.2.1  Sociální sítě 

Zatímco první verze internetu, tzv. Web 1.0, zprostředkovával uživatelům 

nejrůznější obsah, Web 2.0 dovoluje těmto uživatelům, aby se na tvorbě obsahu také 

podíleli (Strasburger, 2014, s. 435). S tím souvisí existence sociálních sítí, které jsou na 

principu tvorby obsahu od uživatelů založeny. V této souvislosti hovoříme o sociálních 

sítích jako je například Instagram či Facebook. Na obou těchto platformách je možné 

využít placenou reklamu, která, jak je již uvedeno výše, umožňuje poměrně přesné 

cílení, a to například na základě věku či zájmů, což společnosti často využívají. 

Zejména pak sociální síť Instagram bývá často využívána při cílení na mladší cílovou 

skupinu (Quesenberry, 2016, s. 89–116). 

2.1.2.2  Influencer marketing 

V souvislosti se sociálními sítěmi je podstatné zmínit influencer marketing. Ten 

můžeme definovat jako marketingovou aktivitu, která je založena na spolupráci  

s vlivnými uživateli internetu (Tapinfluence, 2015). Tito uživatelé mohou být vnímáni 

jako názoroví vůdci či dokonce online celebrity (Marwick, 2015, s. 139–140). 

Influenceři vytváří vlastní obsah, kterým ovlivňují své sledující a v rámci spoluprací, 

které uzavírají s konkrétními značkami, mohou ukazovat či přímo doporučovat jejich 

produkty, a to způsobem, který působí přirozeně. V důsledku toho dochází  

k ovlivňování nákupního chování sledujících (Brown a Hayes, 2008, s. 50).  
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Můžeme říci, že influencer marketing funguje velice podobně jako celebrity 

endorsement (Hejlová, 2015, s. 142–143), což dokládá i studie agentury  

Ogilvy & Mather (2016, s. 8), dle které jsou youtubeři pro mladou generaci 

novodobými celebritami a svým způsobem nahradili herce či zpěváky. Kromě Youtube 

jsou influenceři aktivní především na Instagramu, čehož využívají nejrůznější značky  

a navazují s nimi spolupráce, pokud se snaží o komunikaci zejména s mladší cílovou 

skupinou. 

Dle Socialbakers1 (2019, s. 17) můžeme influencery rozdělit na 3 hlavní typy,  

a to micro-influencery, macro-influencery a celebrity. V případě micro-influencerů se 

jedná o jedince, kteří mají do 10 tisíc sledujících, s nimiž mají zpravidla úzký vztah,  

a jejich příspěvky na sociálních sítích mají vyšší engagement2. Macro-influenceři mají 

vybudované postavení v rámci komunity, jejich příspěvky zasahují větší množství 

různorodého publika a počet sledujících je mezi 10 a 50 tisíci. V případě influencerů, 

které sleduje více než 1 milion lidí, hovoříme o celebritách, jejichž příspěvky mají 

obrovské dosahy a v rámci spolupráce mohou pomoci zvýšit povědomí o značce.3  

Data Socialbakers (2019, s. 9) předpokládají, že do roku 2020 bude do tohoto 

odvětví investováno 10 bilionu dolarů.  

2.1.2.2.1  Product placement 

Product placement neboli umístění produktu můžeme popsat jako použití  

konkrétního produktu, za které výrobce platí. Využívání tohoto nástroje bývá spojováno 

především s filmem nebo televizními pořady, kdy v důsledku jeho využití dochází  

k posílení image výrobce u diváků (Dolanský, 2015, s. 78).  

Můžeme o něm ovšem hovořit i v kontextu sociálních sítí a influencer 

marketingu, kde bývá product placement spojován především s fenoménem youtuberů, 

kteří ve svých videích propagují nejrůznější produkty a značky. Zároveň začíná být 

                                                 
1 Česká společnost, která byla založena v roce 2008 a zaměřuje se na analytiku sociálních sítí. 

2 Engagement označuje interakci uživatelů s obsahem na sociální síti. Výraz označuje, kolik lidí 
reagovalo na publikovaný příspěvek například prostřednictvím komentáře či sdílení. 
3 Mimo výše zmíněné typy Socialbakers uvádí také influencery s počtem sledujících mezi 50 a 100 tisíci 

a mezi 100 tisíci a 1 milionem, ale už jim nepřipisuje konkrétní označení. 
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v poslední době využíván na sociální síti TikTok (dříve Musical.ly)4, která pomalu roste 

na svém významu a kampaň na této sociální siti již byla realizována jak u nás, tak také 

na Slovensku (Vokoun, 2019). 

Product placement může čelit kritice, jelikož často vytváří dojem nekomerčního 

charakteru, a proto může být především pro děti obtížné rozpoznat jeho komerční účel. 

2.1.2.2.2  Licensing 

Dalším nástrojem, který bývá využíván při cílení na děti, je tzv. licensing. Jedná 

se o formu spolupráce, kdy majitel značky uděluje jiné společnosti licenci jeho značku 

využívat při propagaci vlastního produktu či značky (Kumar, 2013, s. 108–122). 

Zejména v Americe čelí tento marketingový nástroj kritice, jelikož je využíván 

především v potravinářském průmyslu a dle odborníků má podstatný vliv na dětskou 

obezitu (Linn a Novosat, 2008, s. 137–139). 

V kontextu této práce je nezbytné zmínit, že tento nástroj bývá využíván také  

v rámci influencer marketingu. Z českého prostředí lze v této souvislosti uvést jako 

příklad spolupráci bývalého youtubera Jirky Krále s fast foodem McDonald’s, která 

probíhala v dubnu 2017. V rámci této spolupráce bylo možné zakoupit v restauracích 

řetězce speciální burger, který sám youtuber navrhl a nesl jeho jméno (Svatošová, 

2018). Dále můžeme zmínit spolupráci youtuberky Petry LovelyHair s kosmetickou 

společností Revolution. V tomto případě se youtuberka podílela na tvorbě paletky 

očních stínů, která je nyní prodávána pod názvem Revolution by Petra (Revolution, 

2019).  

2.2 Děti, sociální sítě a reklama 

2.2.1 Děti a sociální sítě 

Častá aktivita dětí na sociálních sítích souvisí bezpochyby s jejich přístupem  

k mobilním zařízením jako je smartphone či tablet, který neustále narůstá. Například 

zatímco v roce 2011 mělo v USA v domácnosti přístup k mobilnímu zařízení 52 % dětí 

do věku 8 let, v roce 2017 to už bylo 98 % a 45 % dětí vlastnilo své vlastní mobilní 

                                                 
4 Sociální síť, na které uživatelé vytváří patnáctivteřinová videa a následně je doplňují nejrůznější hudbou 

či jinými efekty.  
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zařízení (Rideout, 2017, s. 23). Navíc můžeme předpokládat, že tento růst neustále 

pokračuje, a to nejen v USA. V roce 2015 měly zhruba tři čtvrtiny amerických 

náctiletých vlastní chytrý telefon a 24 % z nich popsalo sebe sama jako ,,nepřetržitě 

připojené” k internetu (Lenhart, 2015), 50 % z nich se označilo jako ,,závislé”  

na vlastním telefonu (Felt a Robb, 2016). Jelikož se vlivem nových médií komunikace 

mění a často probíhá na obrazovkách prostřednictvím různých aplikací, dochází  

k rozostření hranice mezi používáním sociálních sítí pro komunikaci a pro zábavu 

(Chassiakos a další, 2016), s čímž souvisí čas na sítích strávený. 

Přestože za nejvíce využívanou sociální síť bývá považován Facebook, většina 

dětí a mladistvých má profil hned na několika sítích (Lenhart, 2015). Zároveň se  

v posledních letech mluví o nárůstu popularity sociální sítě Instagram, a to především 

právě u mladší cílové skupiny, která dle mnoha marketingových odborníků svou 

aktivitu postupně z Facebooku na Instagram přesouvá. Je ovšem nutné brát v potaz 

rozdílnou situaci napříč jednotlivými zeměmi. Například v USA u mladých stále vévodí 

aplikace Snapchat (Rideout a Robb, 2018, s. 8), jejíž využívání v České republice 

postupně kleslo a jako dominantní síť u mladých můžeme považovat právě výše 

zmíněný Instagram. Zároveň u dětí neustále roste také popularita aplikace TikTok. 

Ačkoliv je registrace na většině sociálních sítí podmíněna minimálním věkem  

13 let, dochází u dětí často k falšování údajů a využívají platformy již o mnoho let 

dříve.  

V této souvilosti se často hovoří o negativních jevech jako je například kyberšikana, 

sexting či deprese (O'Keeffe a Clarke-Pearson, 2011). 

2.2.2 Děti a reklama na sociálních sítích 

Podle výzkumu společnosti Ogilvy & Mather (2016, s. 7) vnímá 82 % 

marketingových odborníků sociální sítě jako nejvhodnější komunikační kanál pro 

cílovou skupinu 12–15 let. Právě rozmach sociálních sítí umožňuje marketingovým 

odborníkům doručení reklamního sdělení k velkému množství dětí a mladistvých, 

jelikož je možné placenou reklamu přesně cílit mimo jiné také právě podle věku 

(Chassiakos a další, 2016). Kromě placené inzerce od samotných značek najdeme na 

sociálních sítích reklamu od influencerů. Ti uzavírají spolupráce s firmami, jejichž 

produkty či služby poté na svých profilech propagují. Téměř polovina firem spolupráci 
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s influencery ve svých reklamních kampaních využívá a výsledky těchto spoluprací 

můžeme vidět především na YouTube, Instagramu a blozích (Ogilvy & Mather, 2017). 

Právě v souvislosti s influencery bývá v poslední době zmiňována etika  

a potřeba dané spolupráce náležitě označovat, aby bylo zřejmé, že se jedná o placený 

obsah. Například pražská agentura Elite Bloggers, která zastupuje vybrané influencery, 

v minulém roce označila srpen za měsíc transparentnosti a zaměřila se spolu se svými 

influncery na označování spoluprací, kdy se rozhodli používat jednotné označení 

reklamního obsahu, a to konkrétně označení #spolupráce, které má být umístěno na 

začátku popisku na Instagramu i Facebooku, a na blogu popisek ,,Článek vznikl ve 

spolupráci s …” (Salte, 2018). Přesto, že se řeší především samotné označování, bývá 

diskutována také otázka porozumění využitému označení, a to především právě cílovou 

skupinou dětí.  

Steffi de Jans a další (2019) z univerzity v Ghentu se ve svém výzkumu zabývali 

mimo jiné otázkou, jaký vliv má na odhalení komerčního účelu u skupiny dětí ve věku 

11–14 let, pokud je video obsahující product placement označeno jako reklamní. 

Výsledky ukázaly, že rozpoznání reklamy bylo v tomto případě vyšší, ale pouze mírně  

a autoři konstatují, že další studie by se měly zabývat například otázkou, jak může být 

označení reklamního obsahu ve videu vylepšeno (například změnou jeho umístění či 

prodloužením doby, po kterou je daná informace ve videu přítomna).  

Na způsoby označování sponzorovaného obsahu na Instagramu se ve svém 

výzkumu zaměřili Evans a kolektiv (2017). Výjma toho, že byla potvrzena hypotéza, 

která předpokládala, že pokud je příspěvek označený jako sponzorovaný, dochází  

k častějšímu rozpoznání reklamní povahy příspěvku, zaměřili se autoři také na značení 

reklamního obsahu, kdy zkoumali konkrétně označení ,,SP”, ,,Paid Ad” a ,,Sponsored”.  

Výsledky ukázaly, že k rozpoznání reklamy došlo nejčastěji v případech, ve kterých 

bylo využito označení ,,Sponsored”. V kontextu této práce je ovšem podstatné zmínit, 

že výše uvedené studie se zúčastnili studenti vysoké školy ve věku 18–28 let, nikoliv 

děti. 

Výzkum, kterého se zúčastnily děti a byl zaměřen na způsoby označování 

sponzorovaných příspěvků, pochází z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde 

výzkumníci z katedry Marketingové komunikace a PR zkoumali, zda jsou děti schopné 

poznat spolupráce influencerů. Online výzkumu, který provedla agentura Ipsos v dubnu 
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2018, se zúčastnilo přes 300 dětí ve věku 9–15 let. Dle jejich zjištění pouze 11 % dětí 

poznalo sponzorovaný obsah, 41 % neznalo označení #ad, které influenceři často 

využívají a 30 % neznalo označení #sponsored (FSV UK, 2018). Daný průzkum byl 

zaměřen na spolupráce influencerů napříč různými sociálními sítěmi a v českém 

prostředí nebyl dosud realizován výzkum, který by se věnoval pouze Instagramu. 

Zároveň začaly být v praxi využívány po výše uvedeném výzkumu další způsoby 

označování, které budou ve výzkumné části zahrnuty. 

2.3 Psychologický profil dětí 
U produktů, které mají upoutat dětskou pozornost, je podstatné vědět, na jak 

staré děti cílíme, jelikož se různě staré děti nacházejí v rozdílném stupni vývoje, což 

ovlivňuje mimo jiné jejich vnímání produktu. Obecně lze konstatovat, že například  

u televizní reklamy věnují malé děti stejnou pozornost dané reklamě jako vysílanému 

pořadu, protože je od sebe nedokáží odlišit. Naopak s přibývajícím věkem můžeme  

u reklam hovořit o klesající pozornosti (Schmitt, Woolf a Anderson, 2003, s. 265–281). 

V rámci této kapitoly bude autorka vycházet především z knihy What Kids Buy 

and Why (1997), kde autor rozděluje děti do několika věkových skupin na základě 

mnoha provedených výzkumů. 

2.3.1 Děti do 2 let 

Jelikož se jedná o věkovou kategorii, která není pro tuto práci podstatná, budou 

uvedeny pouze základní informace. Dle Accufa (s. 45) děti v 18 měsících dokáží 

věnovat pozornost televizním stimulům, ovšem pouze po krátkou dobu. Zároveň se 

uvádí, že tato technologická stimulace může pozitivně ovlivnit vývoj mozku.        

Později se situace mění a rozpětí pozornosti batolete do 2 let se zvyšuje. Dokáže 

tak věnovat pozornost televiznímu programu po delší časový úsek. Obecně lze ale 

předpokládat, že u této věkové skupiny budou reklamní odborníci cílit na rodiče  

a nikoliv přímo na děti (tamtéž, s. 43–57). 
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2.3.2 3–7 let 

Přestože tříleté dítě se od sedmiletého liší v mnoha věcech, klíčový důvod, proč 

jsou ve výše zmíněné publikaci popisovány v rámci jedné skupiny, je stabilní fáze 

vývoje mozku, který se týká emocí a poznávání. Od 3 do 7 let věku dítěte vývoj 

ovlivňuje oblasti mozku, které usnadňují představivost. Zároveň dochází k vývoji v jeho 

dalších částech, které připravují dítě na další fázi jeho vývoje. 

 Kognitivní schopnosti dítěte, jeho proces socializace a schopnost a způsob 

vnímání - to vše je ovlivněno rozvíjející se schopností mozku v tomto období. 

Podstatnou skutečností však je, že dítě v tomto věku nemá dosud úplné kognitivní 

schopnosti levé části mozku (výjimkou mohou být jedinci na vrcholu tohoto věkového 

rozmezí, jejichž vývoj mozku je pokročilejší oproti vrstevníkům). Pokud se zaměříme 

například na balení produktů, dítě v tomto věku nebude věnovat příliš pozornosti, pokud 

vůbec nějakou, textům. Pokud by pozornost jedinec věnoval, nebude ve svém přístupu 

k textům příliš kritický a daná slova prostě přijme. Naopak vizuální detaily jsou pro tuto 

věkovou kategorii podstatnější, jelikož je vzhledem k fázi vývoje mozku 

pravděpodobné, že se bude soustředit na nějaký převládající nebo jinak zajímavý podnět 

a průzkum celého zorného pole potlačí. Například třpytivý symbol srdce může upoutat  

a udržet její pozornost na úkor jakékoliv jiné grafiky na obalu (tamtéž, s. 61 – 82).  

 Jedinec od 3 do 7 let není schopen přemýšlet o věcech zcela logicky, ve svém 

přístupu k světu není analytický, ale naopak impulzivní a nelogický. Můžeme zde 

hovořit o velké fantazii, která je ovlivněna tím, co dítě prožívá a koho potkává či co 

vidí. S tím souvisí pojem antropomorfismus, kdy se mimolidským skutečnostem 

přisuzují lidské rysy, vlastnosti či přímo lidská podoba – tyč se tak klidně může 

proměnit v hada nebo strom v příšeru. Zároveň mají předškoláci a děti mladšího 

školního věku sklon k animismu, tedy připisování osobnostních vlastností neživým 

předmětům. Jedná se o důsledek vývojového stádia myšlení, kdy jedinci v tomto období 

nejsou schopni rozeznávat mezi živými a neživými objekty (Piaget a Inheldrová, 1997). 

U dětí do 7 let není vyvinuta schopnost přemýšlet lineárně a pojmy jako nejdříve 

tohle, pak toto nejsou ještě relevantní. O věcech přemýšlí jednoduše, buď jsou dobré 

nebo špatné, a nevidí mezi nimi příliš nuance. Jejich morálka je ovlivněna tím, co je jim 

předkládáno a schopnost ji vnímat je teprve rozvíjena.  
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Od 2 do 4 let dochází k velice rychlému rozvoji jazyka a chování je spíše 

egocentrické než sociální. Naopak od 6 let se jazyk, chování a komunikace stává stále 

více sociální a na konci tohoto období je jedinec schopný vidět a začít brát v úvahu 

názor někoho jiného (Acuff, 1997, s. 61–82). 

Dle autorky Deborah Roedder John (1999, s. 3–6) dokáže již dítě od pěti let 

rozeznat reklamní sdělení od televizního programu a dětská psycholožka PhDr. Klára 

Janečková (2012) tvrdí, že už tříleté děti sahají v obchodech po známých značkách  

a kolem 4 let si tvoří preference k určitým značkám či produktům. 

2.3.3 8–12 let 

V tomto věkovém období můžeme hovořit o vývoji především levé části mozku, 

která souvisí například s logikou nebo analytickým myšlením. Jedinec si začíná 

definovat, co je zapotřebí, aby ve světě uspěl. Má tendenci napodobovat vzory, kterými 

mohou být sportovní hvězdy, učitelé či rodiče. V dnešní době bychom mezi tyto vzory 

mohli určitě také zařadit youtubery a další influencery. Právě tyto osobnosti mají vliv na 

morálku dítěte, které je v tomto věku tvárné a náchylné k vlivu jiné osoby (Acuff, 1997, 

s. 83–105). Tyto vzory mohou sloužit mimo jiné jako zdroj informací, v jejichž 

důsledku může dojít k ovlivnění nákupního rozhodování (Jans, Cauberghe a Hudders, 

2019, s. 311). 

U dětí v rozmezí 8–12 let jde fantazie, která je dominantní v předchozím období, 

pomalu do ústraní a větší roli hraje realita. Jedinec odděluje realitu od světa fantazie  

a pokud něčemu nerozumí, doplní si to vlastními úvahami či fantastickými 

domněnkami. Kromě logického myšlení dochází také k rozvoji paměti, jejíž kapacita se 

v tomto období zvyšuje. Zároveň narůstá schopnost pozornosti, prohlubuje se a roste 

její délka a schopnost ji přesouvat. Nicméně záměrná pozornost je v tomto věku 

vyčerpávající.  

Co se týče citové oblasti, děti se v tomto období snaží své city kontrolovat  

a ovládat. Citové procesy relativně rychle vznikají a také jednoduše zanikají a city jsou 

oproti předchozímu období bohatší a hlubší. Zároveň lze konstatovat, že jsou děti  

v tomto období velice důvěřivé (Vágnerová, 2012).  
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Jedinci mají v tomto období potřebu odmítat věci z přechozích let a mohou  

o nich říkat, že jsou pro malé děti, jelikož je pro ně důležité přijetí vrstevníků a rodiny. 

Přijetí spolu s úspěchem můžeme definovat jako priority pro tuto věkovou kategorii. 

Vzhledem k tomu, že děti mají v tomto životním období již kognitivní 

schopnosti k rozpoznání rozdílů, využívají je k diferencování více značek. Zatímco  

v mladším věku u tenisek věnovaly pozornost například pouze barvě tkaniček, nyní si 

více všímají detailů a hodnotí například barvu a design loga. Zároveň se výrazně 

projevuje loajalita ke značkám, a to nejen na základě kognitivních a neurologických 

pokroků, ale především kvůli zvýšenému společenskému vlivu, který určuje, co je 

,,cool“ a ,,in“. V souvislosti s tím, že děti v této věkové skupině jsou citlivé na názory  

a hodnocení ostatních, je možné také zmínit takzvaný billboard effect5. 

Jelikož se jedná o skupinu jedinců, která je již více samostatná a disponuje 

většinou nějakým kapesným, jedná se o poměrně vlivnou cílovou skupinu, především 

co se týče jídla a nápojů. Kromě toho, že sami už tráví čas mimo domov, kde mohou 

peníze utratit, mají vliv také doma, kde například ovlivňují složení rodinného nákupu 

(Acuff, 1997, s. 83–105). Přestože se jedná o období, kdy jsou děti poměrně emočně  

a sociálně dospělé, nejsou ještě schopné kriticky nahlížet na mediální obsah (Krčmářová 

a Vacková, 2012, s. 21).  

2.3.4 13–15 let 

Jedná se o vývojovou fázi, která je spojována především s pubertou a s tím 

souvisejícími změnami chování. Ohledně rozvoje mozku se otevírá nová oblast a tou je 

abstraktní myšlení. To mimo jiné umožňuje porozumět narážkám, sarkasmu či ironii.  

Jedinci jsou v tomto období již více samostatní a vyhledávají podporu sociálních 

skupin, subkultur, do kterých se zároveň začleňují. Jedná se o skupiny, ve kterých mají 

jejich členové stejné zájmy, zároveň mají ovšem také tyto skupiny na konkrétního 

jedince vliv, což může mít i negativní důsledky.  

Pokročilejší kognitivní schopnosti spolu se sociálními potřebami a hormony tlačí 

jedince v tomto věku do řady změn. Pokládá si otázky týkající se jeho vlastní identity  

                                                 
5 Jedná se o jev, kdy zatímco doma například 10letá holčička stále spí pod peřinou s Medvídkem Pú, na 
veřejnost by si triko s touto postavou nevzala, pokud by nebylo vrstevníky hodnoceno pozitivně.  
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a spíše než aby určité vzory důvěřivě následoval, má nyní schopnost mezi nimi lépe 

rozlišovat. 

Pokud se marketingoví specialisté rozhodnou cílit na tuto skupinu, jejich práce 

by měla být více komplexní a sofistikovaná. Například u packagingu je vítaný moderní 

design, který může obsahovat abstraktní či futuristické prvky (Acuff, 1997, s. 106–121). 

2.3.5 16–18 let 

V období pozdního dospívání se jedinci zaměřují na sociální rozvoj a především 

na svou budoucnost, jelikož řeší, kam svůj život směřovat, především co se studia týče. 

Zároveň dochází k posílení schopnosti vytvářet a udržovat hlubší vztahy, ať už 

partnerské či jiné. 

Pro většinu firem, které cílí na děti, se jedná o nerelevantní cílovou skupinu, 

jelikož se tito jedinci považují za dospělé, což souvisí také se stále větší nezávislostí.  

Je proto nutné toto i v rámci marketingu respektovat a komunikovat s nimi jako 

s dospělou cílovou skupinou (tamtéž, s. 124–131). 

2.4 Regulace reklamy cílené na děti 
V této kapitole budou představeny legislativní omezení reklamy cílené na děti 

v českém prostředí a zároveň uvedeny konkrétní příklady ze zahraničí. Dále se bude 

kapitola věnovat mimoprávní regulaci, se kterou souvisí například etický Kodex Rady 

pro reklamu. Kapitola bude zaměřena současně na regulaci reklamy na sociálních sítích. 

2.4.1 Legislativa  

2.4.1.1  Česká republika 

Reklamě je v českém právním prostředí věnován především Zákon č. 40/1995 

Sb., o regulaci reklamy a Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového  

a televizního vysílání (Winter, 2007, s. 85).  

2.4.1.1.1 Zákon o regulaci reklamy 

Dle zákona č. 40 z roku 1995 jakákoliv reklama v případě osob mladších 18 let 

nesmí: 

- podporovat chování ohrožující jejich zdraví, psychický nebo morální vývoj, 
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- využívat jejich zvláštní důvěry vůči jejich rodičům nebo zákonným zástupcům 

nebo jiným osobám, 

- nevhodným způsobem je ukazovat v nebezpečných situacích. 

Dále se tento zákon věnuje mimo jiné tabákovým výrobkům a alkoholu a dle něj 

nesmí být reklamy propagující tyto výrobky zaměřeny na osoby mladší 18 let, v případě 

léčivých přípravků by pak neměla být reklama zaměřena na osoby mladší 15 let (Zákon 

č. 40/1995 Sb.). 

Výše uvedené můžeme vztáhnout na všechny druhy reklamy a není podstatné, zda 

se jedná o televizní či jinou reklamu.  

2.4.1.1.2  Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

Z povinností provozovatelů vysílání dle zákona č. 231/2001 Sb. vyplývá, že při 

vysílání obchodních sdělení nesmějí ohrožovat děti a mladistvé tím, že: 

- přímo nabádají děti a mladistvé ke koupi nebo pronájmu určitého výrobku nebo 

služby s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti, 

- přímo nabádají děti a mladistvé, aby přemlouvali své rodiče nebo jiné osoby ke 

koupi nabízeného zboží nebo služeb, 

- využívají zvláštní důvěru dětí a mladistvých ke svým rodičům, učitelům nebo 

jiným osobám, nebo 

- bezdůvodně ukazují děti a mladistvé v nebezpečných situacích. 

2.4.1.2 Praxe v zahraničí 

2.4.1.2.1  Konkrétní příklady ze zahraničí 

V rámci jednotlivých zemí po celém světe se právní regulace reklamy liší,  

a proto budou pro představu uvedeny pouze vybrané příklady, na kterých lze vidět, že je 

v některých státech regulace této oblasti reklamy přísnější, jelikož se v případě dětí 

jedná o citlivou cílovou skupinu. Zatímco v Řecku právní normy zakazují reklamu na 

dětské hračky před 10. hodinou večerní, v Austrálii není povolena žádná reklama během 

programů vysílaných pro děti v předškolním věku. Podobnou praxi uplatňuje také 

Norsko, kde právní systém zakazuje jakoukoliv reklamu během dětských pořadů  

a v Belgii je zakázáno vysílání reklamy pět minut před začátkem dětského pořadu a pět 

minut po jeho konci (Oates, Blades, Gunter, 2001, s. 239). Švédsko patří mezi země, 

kde je omezení reklamy pro děti vůbec nejpřísnější, jelikož mají zakázanou jakoukoliv 
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televizní či rozhlasovou reklamu, která by cílila na děti mladší 12 let. Povoleny nejsou 

ani takové reklamy, ve kterých účinkují herci či vymyšlené postavy z pořadů pro děti  

do 12 let. Reklamy, ve kterých by působily animované či pohádkové postavy, musí být 

zaměřeny na osoby starší 12 let nebo musejí být vysílány po deváté hodině večerní 

(Pražáková, 2010, s. 30). 

2.4.2 Mimoprávní regulace 

Kromě legislativního omezení existují na druhé straně také etické předpisy, které 

stojí mimo právní řád a stanovují, jak by reklama měla a neměla vypadat.  

2.4.2.1  Rada pro reklamu 

Rada pro reklamu byla založena v roce 1994 a mezi její členy se řadí nejen 

nejrůznější oborové asociace (například Asociace českých reklamních agentur  

a marketingové komunikace), ale i samotní zadavatelé reklamy (například Nestlé Česko 

s.r.o. či Plzeňský Prazdroj a.s.) a média (TV NOVA s.r.o. a další) (Rada pro reklamu, 

2006). 

Úkolem Rady pro reklamu je ochrana spotřebitele před reklamou, která není 

v souladu s běžně uznávanými normami v naší zemi. V důsledku toho existuje Kodex 

reklamy vydaný Radou pro reklamu (Vavřičková, 2010, s. 30), který obsahuje jak 

kapitoly, které se zabývají například reklamou na alkoholické nápoje, potraviny  

či tabákové výrobky, tak obsahuje kapitolu, která je zaměřena na děti a mládež (Rada 

pro reklamu, 2013, s. 7–12). 

Rada pro reklamu například zakazuje takovou reklamu, která by naznačovala, že 

pokud si dítě nekoupí či si nenechá koupit od jiné osoby inzerovaný produkt, nesplní 

tím určitou povinnost. Dále není také povolena reklama, která by v dětech vyvolávala 

pocit, že bez inzerovaného produktu jsou méněcenné v porovnání s vrstevníky (Rada 

pro reklamu, 2013, s. 10). 

2.4.2.2  Ostatní etické regulace 

Na mezinárodní úrovni se samoregulací reklamy zabývají nejrůznější organizace 

a velká pozornost v souvislosti s dětmi bývá věnována především propagaci potravin 

(Responsible Advertising and Children, 2017). Z konkrétních organizací, které se 

samoregulací zabývají, můžeme jmenovat například Evropskou radu pro reklamu 
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(EASA), která poskytuje podrobné pokyny, jak postupovat v oblasti samoregulace 

reklamy. EASA má síť 39 organizací, které zastupují jak samoregulační orgány 

z Evropy, tak zároveň také inzerenty, agentury a média. Zároveň také vydává 

nejrůznější doporučení osvědčených postupů, která se týkají různých odvětví reklamy, 

například influencer marketingu (European Advertising Standards Alliance, 2019). 

Můžeme tedy vidět, že samoregulační orgány reagují na změny na trhu rychleji  

a vydávají doporučené postupy v oblastech, které právní systém zatím nijak 

neintegroval. 

Další mezinárodní organizace, která se věnuje reklamní regulaci, je Mezinárodní 

obchodní komora (ICC), která prosazuje vysoké standardy a vydává kodexy a další 

pokyny s cílem zajistit odpovědnou komerční komunikaci (Responsible Advertising and 

Children, 2017). V oblasti reklamy cílené na děti vydala v roce 2017 dokument, který se 

tímto odvětvím zabývá. Dle ICC je marketing odpovědný k dětem a mládeži založen  

na pěti základních principech. V první řadě podporuje Mezinárodní obchodní komora 

svobodu obchodní komunikace a nesouhlasí s tím, že reklama cílená na děti by měla být 

zakázána. Za druhé tvrdí, že produkty, které nejsou vhodné k nákupu, užívání či 

spotřebě dětmi a mladistvými, by neměly být inzerovány v médiích, která na ně cílí. 

Zařadit sem můžeme produkty, které jsou určené pouze pro dospělé, například alkohol 

či hazardní hry. Za třetí je zapotřebí zvýšená pozornost vůči využitým marketingovým 

nástrojům, pokud jsou cílovou skupinou děti, které ještě nemají plně rozvinuté chápání 

komerční komunikace. Čtvrtý princip souvisí se shromažďováním informací od dětí, 

kdy je někdy vyžadován souhlas rodičů ohledně zásad týkajících se ochrany soukromí, 

ale u dospívajících tento souhlas potřeba není. Poslední princip zmiňuje, že obecné 

zásady mohou být doplněny pokyny specifickými pro daný sektor (International 

Chamber of Commerce, 2018, s. 1). 

V českém prostředí existuje množství oborových asociací, které mají vlastní 

kodexy a zároveň se často odkazují k mezinárodním kodexům a samotnému etickému 

Kodexu Rady pro reklamu. Vždy záleží, kterých organizací je daná asociace členem. 

Například členové Asociace komunikačních agentur, která je členem Evropské asociace 

komunikačních agentur, se zavazují dodržovat nejen jednotlivé oborové kodexy,  

ale také právě evropský kodex (Asociace komunikačních agentur, 2019). 
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2.4.2.3  Influencer marketing v ČR 

V České republice se infuencer marketingu věnuje Sdružení pro internetový 

rozvoj (SPIR), které v květnu 2018 vydalo Doporučená pravidla spolupráce zadavatele 

a influencera. Tato organizace se domnívá, že v této oblasti dochází k porušování 

zákona, reklama bývá nedostatečně označena a někdy navíc nebývá označena vůbec. 

Daná pravidla vychází ze Zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb a věnují se způsobu 

označování, kdy nařizují jednoduché a srozumitelné označování placeného obsahu. Tato 

pravidla zakazují používání hashtagů jako je #ad, #sponsored či #reklama, jelikož jsou 

spotřebitelům málo srozumitelné. 

Zároveň zmiňují nutnost přizpůsobení formy sdělení dle cílové skupiny a pokud 

tvoří alespoň jednu třetinu publika osoby mladší 18 let, musí být sdělení jasné i jim.  

V tomto případě by také influenceři neměli propagovat produkty jako jsou alkoholické 

výrobky a další, které jsou vyjmenovány mimo jiné v Zákoně o regulaci reklamy (SPIR, 

2018). 

2.4.2.4  Influencer marketing v zahraničí 

V zahraničí můžeme vidět, že se daná problematika řeší již delší dobu než je 

tomu u nás. Například v Německu bylo dokonce v minulém roce vydáno dnes již 

neplatné nařízení, podle kterého by tamní influenceři museli označovat jako reklamu 

jakýkoliv příspěvek, na kterém by ukazovali nějaký produkt a to bez ohledu na to, zda 

se jedná o skutečně domluvenou propagaci nebo dojde ke zmínění čistě z vlastní vůle 

influencera. Berlínský soud se totiž domnívá, že influenceři jsou natolik vlivní, že 

mohou nákupní chování svých fanoušků ovlivnit do velké míry, a proto se v jejich 

případě jedná vždy o reklamu. Nicméně konzervativní rozsudek byl později zrušen 

mnichovským soudem, který uplatnil liberálnější pohled a nesponzorované příspěvky 

nemusí být označeny jako reklama (Eikel, 2018). Pro lepší představu budou na 

následujících stránách uvedeny konkrétní země, ve kterých je influencer marketingu 

věnována větší pozornost. 

2.4.2.4.1 Velká Británie 

Ve Spojeném království existuje kodex reklamy CAP code, který byl vytvořený 

organizací ASA (Advertising standards authority). Ten od roku 2011 upravuje také 

reklamu na sociálních médiích a organizace má pravomoc každou reklamu nesplňující 
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podmínky odstranit či pokutovat. Zároveň bylo v roce 2015 vydáno také doporučení pro 

youtubery (Guthrie, 2016). 

V září 2018 byl vydán průvodce pro influencery, který přesně upravuje, jak by 

měli označovat reklamu na sociálních sítích. Je mimo jiné přesně definováno, jak by 

označení reklamy mělo vypadat či jaký obsah je vůbec za reklamu považován,  

a zatímco u nás stále někteří influenceři nevnímají zmínění produktu, který dostali 

zdarma, jako reklamu, v UK není dle tohoto průvodce rozdíl, zda je za reklamu 

odměnou finanční částka nebo se jedná o tzv. barter6 (CAP, 2018). 

2.4.2.4.2 Norsko 

V Norsku upravují označování spoluprací hned 2 organizace, které vydaly 

podrobné návody. První z nich je Medietilsynet – Norwegian Media Authority, který 

vydal návod pro youtubery a vlogery (Medietilsynet, 2017).  

Druhý návod byl vydán organizací Forbrukertilsynet – The Consumer authority. 

Ten upravuje reklamu na ostatních sociálních médiích a zasazuje ji do kontextu 

právního prostředí. Přesně říká, jaký typ obsahu musí být označen jako reklama  

a zároveň jaké označení využívat. Mimo jiné se také věnuje cílové skupině dětí a řiká, 

že pokud má influencer sledující mladší 18 let, musí být věnována označování zvláštní 

pozornost, aby ji dítě mohlo porozumět. Zároveň zmiňuje, že v případě dětských 

sledujících není vhodné propagovat produkty jako jsou hubnoucí přípravky či 

kosmetické zákroky (The Consumer Authority, 2018). 

2.4.2.4.3 USA 

V USA existuje Federální obchodní komise, která má na starost dohled nad 

případnou nekalou soutěží. Ta se od roku 2017 věnuje mimo jiné influencer marketingu 

a označování placených spoluprací. Mimo to, že odpovídá na nejrůznější otázky, vydala 

také oficiální průvodce a aktivně monitoruje sociální sítě a upozorňuje na neoznačené 

reklamy. V minulosti například poslala výzvu více než 90 influencerům a upozornila je 

na danou problematiku. Dle kodexu by například měli influenceři každou spolupráci 

náležitě označit v textu nebo hashtagem a označení by se mělo objevit hned na začátku, 

nikoliv až na konci textu či schované ve velkém počtu hashtagů. Zároveň by použité 

                                                 
6 Výměnný obchod, kdy zadavatel reklamy poskytuje za mediální prostor své zboží či službu. 
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označení mělo být krátké a srozumitelné. V případě videí pak nestačí o spolupráci 

informovat v popisku videa, ale mělo by to být explicitně řečeno v konkrétním videu 

(Federal Trade Commision, 2017). 
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3 Výzkumná část 
V rámci této části bude nejdříve představena sociální síť Instagram, na kterou bude 

výzkum zaměřen, a reklama influencerů, která se na ní nachází. Poté budou představeny 

výzkumné otázky, metodologie výzkumu a samotné výsledky. 

3.1 Instagram 
Sociální síť Instagram byla založena v roce 2010 a funguje na principu sdílení 

fotografií a videí. Zároveň lze příspěvky před zveřejním upravit, například využitím 

filtrů. 

Už během prvních 9 měsíců získala tato síť 100 milionů uživatelů a v roce 2013 

byla koupena společností Facebook. Jak již bylo zmíněno v teoretické části, jedná se o 

populární sociální síť především mezi mladými lidmi (Quesenberry, 2016, s. 115), což 

je také hlavní důvod, proč je právě na tuto sociální síť praktická část této práce 

zaměřena. 

3.1.1 Reklama na Instagramu 

V rámci Instagramu můžeme reklamu rozlišit na dvě kategorie. Do první 

kategorie patří příspěvky, které jsou v rámci zapnuté kampaně podpořené určitou 

finanční částkou samotnou firmou. Tyto kampaně lze nastavovat dle požadovaného cíle, 

například se zaměřením na reach, kdy je cílem co nejvíce oslovených unikátních 

uživatelů z cílové skupiny, kterou je možné v rámci nastavování dané kampaně přesně 

definovat (Instagram, 2019). Druhou kategorií, která je pro tuto práci stěžejní, jsou 

příspěvky od samotných influencerů, jejichž dosah je ve většině případů organický7. 

Tento způsob reklamy lze popsat jako nativní, což znamená, že reklamní příspěvky 

působí na první pohled jako ostatní obsah v rámci sociální sítě, v tomto případě 

Instagramu, a nemusí být tedy na první pohled zřetelné, že konkrétní příspěvek 

propaguje určitý produkt či značku a jedná se tedy o reklamu (Fill a Turnbull, 2016, s. 

628). 

                                                 
7 Organický dosah můžeme definovat jako počet lidí, kterým se na obrazovce zobrazil jakýkoli neplacený 

příspěvek daného profilu. 
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3.1.1.1  Reklama influencerů 

Že je reklama od samotných influncerů stále častější dokazuje jak statistika, tak  

i pozornost, která je influencer marketingu v poslední době věnována. Dle odhadů by  

v příštím roce mohlo být do tohoto odvětví reklamy investováno až 10 miliard dolarů. 

Investované finance se zvyšují každým rokem o desítky procent, a to nejen  

v zahraničním, ale také v českém prostředí (Kristen, 2019, s. 10). Téma influencer 

marketingu je již také běžnou součástí marketingových konferencí a oborových médií. 

3.1.1.1.1 Označení reklamy  

Již dřívější studie prokázaly, že persvazivní záměr je v netradičních reklamních 

formátech, kam můžeme zařadit také sociální sítě, méně rozpoznatelný, než je tomu  

u tradiční reklamy (Evans a další, 2017, s. 140). V kontextu toho dochází k debatě, jak 

reklamní příspěvky označovat, aby byla jejich komerční povaha zřejmá. Ohledně 

transparentnosti influencerů můžeme hovořit o jejím nárůstu, což dokazují data 

společnosti Socialbakers. Konkrétně od února 2018 do února 2019 se využívání #ad  

u reklamních příspěvků zvýšilo o 133 % (Socialbakers, 2019, s. 9).  

V rámci sociální sítě Instagram bývá v českém prostředí u reklamního obsahu 

využíváno vícero způsobů označování. Prvním z nich je funkce, kterou samotná 

aplikace nabízí. Influencer může u reklamního příspěvku zapnout označení ,,Placené 

partnerství s…” a uvést konkrétní značku. Toto značení se zobrazí u příspěvku hned pod 

jménem autora (viz Obrázek č. 1) a kromě jasného významu má výhodu také pro 

označené firmy. Společnost, která je v označení zmíněna, má přístup k analytickým 

datům příspěvku a vidí například, jaký dosah příspěvek měl, jeho počet interakcí a další 

podstatná data, která mohou být stěžejní pro vyhodnocení úspěšnosti spolupráce  

s konkrétním influencerem. Je ovšem nezbytné podotknout, že tato funkce není 

dostupná všem uživatelům této sociální sítě (Facebook, 2019). 
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Obrázek č. 1: Ukázka využití funkce ,,Placené partnerství s…” 

Zdroj: Instagram 

 

Dalším využívaným způsobem, kterým influenceři označují reklamní příspěvky, 

je uvedení konkrétních hashtagů8, které jsou u příspěvku součástí popisku. V českém 

prostředí bývá influencery využíváno především značení #spolupráce a #ad, ale právě 

tento způsob bývá kritizován, jelikož popisky u některých příspěvků bývají dlouhé  

a pokud se daný hashtag nachází na jeho konci či v dlouhém seznamu hashtagů, je 

pravděpodobné, že si ho mnoho lidí nevšimne a nemusí o reklamní povaze příspěvku 

vědět (Tauchenová, 2019). Zároveň také dochází k využívání hashtagu ve spojitosti  

s konkrétní značkou, jejíž produkt je v příspěvku propagován a jedná se zejména o typ 

spoluprací, které probíhají formou barteru. V souvislosti s touto praxí je pak možné 

                                                 
8 Slovo či fráze označené znakem #. Toto slovo lze považovat v rámci sociálních sítí za klíčové. 



 
 

25 

vidět příspěvky, které obsahují například hashtag #gopro a jakákoliv zmínka  

o spolupráci či reklamě chybí (Král, 2019). 

Posledním využívaným způsobem je zmínění slova ,,Spolupráce” před 

samotným popiskem, kterého si díky umístění uživatel všimne bez ohledu na to, jak je 

následující popisek dlouhý (Tauchenová, 2019). Tento formát využívají v českém 

prostředí především influenceři, kteří spolupracují s agenturou Elite Bloggers. 

3.2 Výzkumné otázky 
V rámci výzkumné části byly na základě teoretické části práce stanoveny následující 

výzkumné otázky, které se autorka této práce pokusí zodpovědět prostřednictvím 

provedeného výzkumu. 

 

(1) Dokáže cílová skupina dětí ve věku 10–12 let identifikovat  reklamu na 

sociální síti Instagram na základě jednotlivých způsobů označování, které 

jsou v praxi influencery využívány? Rozumí těmto jednotlivým způsobům? 

 

(2) Jaká je reflexe této reklamy cílovou skupinou dětí ve věku 10–12 let? 

3.3 Metodologie výzkumu 

3.3.1 Výzkumná strategie 

V rámci výzkumné části se autorka práce rozhodla zvolit kvalitativní 

výzkumnou strategii, která je typická tím, že svých výsledků nedosahuje 

prostřednictvím statistických procedur či jiných kvantifikačních způsobů a přestože 

některé údaje mohou být kvantifikovány, analýza je kvalitativní (Strauss a Corbinová, 

1999, s. 10–11). Dle Creswella (1998, s. 12) výzkumník prostřednictvím kvalitativního 

výzkumu podává informace o postojích účastníků výzkumu a vytváří komplexní obraz  

o sociálním či lidském problému.  

Přestože dle některých metodologů představuje kvalitativní výzkum pouze 

doplněk kvantitativních výzkumných strategií, získal v rámci sociálních věd postupně 

stejné postavení jako ostatní způsoby výzkumu (Hendl, 2005, s. 49). Jelikož se v rámci 
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kvalitativního výzkumu pracuje s omezeným počtem jedinců, nelze výsledky takového 

výzkumu zobecňovat a zároveň ho lze těžko replikovat. Jako jednu z jeho předností lze 

zmínit možnost získání detailního popisu, kdy výzkumník nezůstává na povrchu  

a kvalitativní výzkum díky tomu poskytuje detailní informace o zkoumaném jevu 

(tamtéž, s. 53). 

3.3.2 Respondenti 

Na základě teoretické části této práce zvolila autorka jako výzkumný vzorek pro 

sběr dat věkovou kategorii 10–12 let. Zároveň bylo nutné, aby byli vybraní respondenti 

uživateli sociální sítě Instagram.  

Výše stanovené věkové rozmezí bylo zvoleno především ze dvou hlavních 

důvodů. Tím prvním byl vztah dětí v tomto věku k samotným influencerům. Jedná se  

o věkovou skupinu, u které dochází často k budování jedinečného postoje k oblíbenému 

influencerovi, jelikož ho jedinec v tomto věku obdivuje, může mít tendenci  

ho napodobovat či ho dokonce vnímat jako vlastního kamaráda, jelikož o něm ví 

prostřednictvím sociálních sítí téměř vše a může mít pocit, že ho opravdu zná. Zároveň 

mohou být pro jedince v tomto období sledovaní influenceři důležitým zdrojem 

informací, které jako případní konzumenti mohou brát v úvahu, pokud budou činit 

nákupní rozhodnutí (Jans, Cauberghe a Hudders, 2019, s. 311).   

 Druhým podstatným důvodem byl fakt, že dochází k zakládání profilů  

na sociálních sítích již před 13. rokem, který je oficiálním věkovým limitem (O'Keeffe  

a Clarke-Pearson, 2011). Přestože se této věkové skupině nevěnuje v souvislosti se 

sociálními sítěmi větší pozornost, považuje autorka za nezbytné zaměřit se právě na ni 

jako na nejvíce zranitelnou a citlivou skupinu vůči reklamnímu obsahu od influencerů. 

Výzkumu se celkově zúčastnilo 6 dětí a všechny pocházely z hlavního města či 

jeho okolí, jelikož se jednalo ve všech případech o známé či sourozence spolužáků 

autorky. Ta se snažila o rovnoměrné zastoupení obou pohlaví. Níže autorka uvádí 

základní údaje o respondentech se změněnými jmény: 

- Jan, 12 let, bydliště Praha, 

- Tomáš, 11 let, bydliště Praha, 

- Anna, 12 let, bydliště Praha, 

- Nikola, 10 let, bydliště Říčany, 
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- Klára, 11 let, bydliště Říčany, 

- Adam, 10 let, bydliště Říčany. 

3.3.3 Metoda sběru dat 

Sběr potřebných dat probíhal prostřednictvím rozhovorů, které jsou spolu  

s pozorováním považovány za základní zdroj informací v rámci kvalitativního 

výzkumu. Konkrétně se jednalo o individuální osobní rozhovory, prostřednictvím 

kterých bývají potřebné informace opatřeny v přímé interakci s respondenty (Disman, 

2002, s. 124). Za hlavní výhodu osobního dotazování lze považovat možnost získání 

informací hlubšího a širšího zaměření o nejrůznějších skutečnostech, zároveň je daný 

rozhovor pod kontrolou a lze ho v jeho průběhu korigovat. Za jednu z nevýhod může 

být považována především jeho časová náročnost a také problematika ohledně 

domlouvání respondentů (Surynek, Komárková a Kašparová, 2001, s. 83). 

Rozhovory měly polostrukturovanou podobu, kdy byla využita předem 

připravená osnova, která byla ovšem obecná a navazující otázky byly formulovány dle 

odpovědí respondentů na předchozí dotazy. Dle Dismana (2002, s. 308) je respondent  

v tomto případě spoluautorem znění otázek a tedy i spoluautorem celého výzkumu. 

Realizované rozhovory obsahovaly především otevřené otázky, které byly v jeho 

průběhu dle potřeby doplňovány dalšími dotazy a jednalo se jak o přímé, tak nepřímé 

otázky. 

Samotné rozhovory byly sestaveny ze tří částí. Po úvodním seznámení 

respondentů s tématem a průběhem rozhovoru následovaly jednoduché a snadno 

zodpověditelné otázky, které sloužily mimo jiné k uvolnění případného napětí.  

Tyto otázky se týkaly především užívání sociální sítě Instagram a byla například 

pokládána otázka, kdy si konkrétní respondent profil na Instagramu založil či jaké 

influencery na této sociální síti sleduje.  

Při druhé části rozhovorů byly autorkou využity pomůcky, kdy konkrétně došlo 

k využití tabletu a psacích potřeb. Na zmíněném tabletu bylo respondentům ukázáno 

celkem 11 příspěvků, které byly na Instagramu zveřejněny influencery a konkrétně se 

jednalo o příspěvky s reklamní povahou (viz Obrázek č. 1–11). Respondenti měli v této 

části popsat či porovnat konkrétní příspěvky, v některých případech odhadnout důvod 

jejich uveřejnění. Zvolené ukázky byly autorkou vybrány z vícero důvodů. Kromě 

reklamní povahy bylo podstatné, jak je daná reklama v příspěvku označena, jelikož bylo 
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žádoucí, aby byly zastoupeny všechny způsoby označování reklamy na sociální síti 

Instagram, které byly v této práci uvedeny. Zároveň autorka práce také kladla důraz  

na výběr vhodných influencerů, kteří jsou pro cílovou skupinu 10–12 let relevantní. 

Zvolení influenceři byli vybráni účelově tak, aby byly zastoupeny různé segmenty. V 

potaz byli braní účastníci festivalu Utubering9, který navštěvuje především cílová 

skupina dětí, a také influenceři, kteří se umístili na předních místech ankety Czech 

Social Awards 2018. Níže je uveden seznam vybraných influencerů: 

- @taraspovoroznyk, 

- @ment97, 

- @anasulcova, 

- @nicole_e, 

- @beha_nguyen, 

- @kovy_gameballcz, 

- @makyna016, 

- @jirkakral. 

Poslední část rozhovorů byla zaměřena na postoje respondentů vůči reklamě  

od influencerů a jejímu způsobu označování. Zároveň v závěru této části byli 

respondenti požádáni, aby sami nakreslili, jak by si představovali ideální označení 

reklamního příspěvku influencera na sociální síti Instagram.  

Všechny realizované rozhovory byly zaznamenávány pomocí mobilního 

telefonu a později převedeny do psané formy pomocí doslovné transkripce (viz Příloha 

č. 1–6). 

3.3.4 Metoda analýzy dat 

Po realizaci individuálních rozhovorů byla získaná data analyzována 

prostřednictvím tematické analýzy spolu s otevřeným kódováním.  

Tematická analýza představuje metodu, která umožňuje v kvalitativních datech 

nacházet a analyzovat jednotlivá témata a klade důraz na zkoumání těch, která se 

opakují. Zároveň pracuje se širším kontextem a umožňuje identifikovat nevyslovená 

sdělení (Braun a Clarke, 2006, s. 82).  

                                                 
9 Autorka se zaměřila na ročník 2017, 2018 a 2019. 
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Otevřené kódování je způsob analýzy, v rámci které jsou získané údaje pečlivě 

rozebírány na samostatné části a dochází k označování a kategorizaci pojmů. V rámci 

kategorizace jsou seskupeny pojmy, které přísluší stejnému jevu (Strauss a Corbinová, 

1999, s. 43). V rámci tohoto způsobu analýzy existuje více možností, jak samotný 

proces kódování pojmout – je možné pozorovat a rozebírat řádek za řádkem či lze 

postupovat po větách nebo odstavcích (tamtéž, s. 51). 

Transkripce rozhovorů autorka analyzovala, zkoumala opakující se jevy a následně 

je kategorizovala. Poté definovala jednotlivá zjištění, která doplnila výpověďmi 

respondentů a snažila se odpovědět na výzkumné otázky. 

3.4 Etika výzkumu 
Jelikož se realizovaného výzkumu účastnili respondenti mladší 18 let, považuje 

autorka za důležité zmínit etické otázky výzkumu, které hrají obecně  

ve společenskovědním výzkumu podstatnou roli (Hendl, 2005, s. 155).  

Jelikož se jednalo o nezletilé osoby, které nemohou dát informovaný souhlas, bylo 

nutností jej získat od zákonného zástupce. Tento informovaný souhlas (viz Příloha č. 7)  

obsahoval mimo jiné informace ohledně účelu výzkumu a jeho přibližné časové 

náročnosti. Zároveň informoval o nutnosti daný rozhovor nahrávat a sliboval zajištění 

anonymizace výpovědi respondenta.  

3.5 Vyhodnocení výzkumu 
Po realizaci osobních rozhovorů, díky kterým autorka získala potřebná data, 

následovala jejich analýza a interpretace. V této kapitole se autorka pokusí odpovědět 

na výzkumné otázky a tyto výsledky podpoří výpověďmi, které během výzkumu 

získala. Zároveň jsou vždy v závěru shrnuta dílčí zjištění. 
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3.5.1 Dokáže cílová skupina dětí ve věku 10–12 let identifikovat 

reklamu na sociální síti Instagram na základě jednotlivých 

způsobů označování, které jsou v praxi influencery využívány? 

Rozumí těmto způsobům označování reklamy? 

3.5.1.1 Způsob prezentace propagovaného produktu 

Realizovaný výzkum ukázal, že na rozpoznání reklamního obsahu, který 

influenceři zveřejňují, má vliv nejen způsob jeho označení, ale už samotný styl, kterým 

je daný příspěvek vyfocen.  

Pokud konkrétní příspěvek propaguje produkt (který je na fotce viditelný), 

nemusí mít cílová skupina dětí problém odhalit ihned reklamní povahu příspěvku, aniž 

by si četla popisek či příspěvek nějak blíže zkoumala. To dokládá také výpověď 

respondentky Kláry: ,,A tohle prostě jsou vidět nějaký produkty a uvědomíš si, že by to 

mohla být placená spolupráce.”  

U jedné z ukázek, na které youtuber Tary ukazuje hračky, například jeden z 

respodentů pohotově odpověděl, že by si všiml: ,,Toho youtubera, tý jeho přítelkyně  

a těch figurek. Že to bude asi nějaká reklama.” Respondent Tomáš na otázku, proč si 

myslí, že jsou hračky na fotce ukázány, odpověděl: ,,Protože je to placená spolupráce.” 

Tento respondent identifikoval reklamní povahu příspěvku, aniž by si přečetl označení 

,,Placené partnerství s královstvíhraček.”  

Dominuje-li v příspěvku jiný, než propagovaný produkt, mají děti tendenci tento 

považovat za propagovaný. Taková reklama pak neplní svůj účel a lze ji považovat  

za zbytečnou. Například u příspěvku (viz Obrázek č. 8), v kterém youtuberka Anna 

Šulcová propaguje hodinky, si respondenti často mysleli, že se jedná o propagaci 

kavárny Starbucks, jelikož je na fotografii dominantní kelímek s kávou.  

3.5.1.2 Placené partnerství s… 

Funkci ,,Placené partnerství s…” lze označit v rámci sociální sítě Instagram za 

nejvíce vhodný způsob označování reklamního obsahu, jelikož výzkum ukázal, že děti 

znají její význam a vlivem tohoto označení dokázaly identifikovat reklamu ve všech 

ukázkách, ve kterých byla použita. Na otázku, zda respondenti vědí, co toto označení 

znamená, odpovídali například: ,,No jasně. Že on tam něco dá a pak mu za to zaplatí.” 

Dle Nikoly ,,je to nějaká spolupráce” a dle tohoto označení by poznala, že konkrétní 
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influencer produkty dostal ,,...za to, že je ukáže.” Respondentka Anna význam označení 

vysvětlila následovně: ,,Že prostě jim platí za to propagování věcí.” 

Označení je zároveň díky jeho specifickému umístění ihned viditelné, což 

dokládá také následující citace: ,,Tak tady je hnedka placený partnerství, na tý fotce 

bych si toho nevšimla”.  

3.5.1.3 Hashtagy 

Realizovaný výzkum ukázal, že využívání hashtagů pro označení reklamy je 

problematické z více důvodů a jeho reflexe je napříč respondenty rozdílná.  

Zatímco někteří respondenti uvedli, že čtou popisky včetně všech uvedených 

hashtagů, jiní čtou pouze popisek. Někteří zase uvedli, že popisky čtou pouze někdy  

a například Nikola uvedla, že popisek u příspěvku čte ,,…jenom třeba když se mi to zdá 

nějaký divný, tak si přečtu popisek, aby se to třeba vysvětlilo.” Naopak Anna popisky 

čte s úmyslem zjistit, zda se o reklamu jedná. V této souvislosti uvedla: ,,No, já když 

něco vidím na fotce, tak si pak čtu ten popisek, jestli je to  spolupráce nebo ne.” 

Zároveň výzkum ukázal, že když byl hashtag umístěn až za popiskem, někteří 

respondenti si ho nevšimli. S tím souvisí délka popisku, kdy Jan uvedl: ,,Kdyby tam byl 

jenom takhle jeden řádek a pak hned za tim ten hashtag, tak bych si ho přečetl.” 

Na druhou stranu Nikola uvedla, že by si slova spolupráce všimla spíše  

v hashtagu ,,…protože je to jakoby zvýrazněný.” 

3.5.1.3.1 #spolupráce 

Využití #spolupráce u příspěvku s reklamní povahou lze dle výzkumu považovat 

za jasné a srozumitelné. Všichni respondenti dokázali na základě tohoto způsobu 

označení identifikovat reklamní příspěvek.  

Problém v této souvislosti se netýká srozumitelnosti, ale vztahuje se k umístění 

konkrétního hashtagu. Zároveň může nastat problém ohledně identifikace inzerenta, 

pokud není produkt na první pohled zřetelný či příspěvku dominuje jiný produkt. Když 

byla respondentům předložena fotka, jejímž cílem je podpořit turismus v Dubaji  

a příspěvek vypadal jako běžná dokumentace z dovolené, respondenti dokázali poznat 

na základě použitého hashtagu reklamní záměr, ale už nedokázali identifikovat, jaký 

produkt influencer propaguje. 
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3.5.1.3.2 #ad 

Znalost #ad se v provedeném výzkumu mezi jednotlivými respondenty lišila, 

což se vzhledem k jeho cizojazyčnému původu dalo předpokládat. Zatímco někteří 

reklamu odhalili právě na jeho základě a vysvětlili význam jako: ,,je to reklama”, jiní 

zmínili ,,možná ten hashtag něco znamená” a na dotaz, zda ví, co znamená, řekli: ,,Ne, 

vůbec ne.” Respondentka Nikola dokonce uvedla: ,,Já moc nevim, co to znamená. Že to 

neni reklama?”  

Výzkum tedy potvrdil, že se jedná o poměrně problematický způsob označení  

a i někteří respondenti uvedli, že mu nemusí všichni rozumět. Je ovšem také důležité 

zmínit, že si uvědomují jeho význam v případě, kdy má influencer fanoušky  

ze zahraničí. 

3.5.1.3.3 # s názvem značky 

Výzkum potvrdil, že použití # s názvem značky je sporné. Pokud příspěvek 

obsahuje pouze tento hashtag a chybí jakákoliv jiná zmínka o reklamě, není snadné 

poznat jeho reklamní povahu, což dokládají výpovědi respondentů. Klára u příspěvku 

Jirky Krále, který obsahuje #gopro, uvedla: ,,No, já bych si hlavně řikala, jestli je to 

reklama na to GoPro nebo to neni reklama…neni to poznat, protože tam nejsou další 

hashtagy jako třeba #ad.” Respondentka Anna řekla: ,,No, já bych si první řekla, že je 

to normálně nějaká fotka z dovolený, ale když si přečtu ten popisek, tak tam má 

#gopro.” Na otázku, zda si tedy myslí, že se jedná o reklamu odpověděla: ,,Možná, 

nevim.” 

Pokud je hashtag s názvem značky doplněn o jiný způsob značení reklamy, plní 

naopak dobrou funkci, jelikož je rozpoznatelné, jakou značku influencer propaguje, což 

sami respondenti preferují. Například Klára uvedla, že je pro ni celkem důležité vědět,  

s jakou značkou spolupráce probíhá a v případě, že to není hned poznat, uvedla: 

,,Nepřijde mi to uplně nejlepší, podle mě by tam měl být nějakej hashtag ohledně toho 

produktu.”  

3.5.1.4  Spolupráce 

Uvedení slova spolupráce na začátku popisku lze dle výzkumu hodnotit pozitivně 

v případě, že si uživatel popisek přečte. Tomáš uvedl, že by si spíše všiml slova 

spolupráce na začátku ,,…protože kdybych si četl ten popisek, tak je to rovnou s tim.”  
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U některých respondentů byl kritizován z důvodu jeho nevýraznosti a Nikola v této 

souvislosti uvedla, že by preferovala označení v hashtagu ,,…protože je to jakoby 

zvýrazněný a tady je to kratší, ale kdybych se koukla na tu fotku a nebyl tam žádný 

hashtag, tak bych si toho třeba nevšimla vůbec.” 

3.5.1.5 Souhrn dílčích zjištění  

- Cílová skupina dětí zná význam funkce ,,Placené partnerství s…,“ a dokáže  

na jeho základě identifikovat reklamu, 

- používání hashtagů je problematické především z důvodu jejich možné ignorace, 

někteří respondenti jej ale preferují, jelikož vyzdvihují výraznost hashtagů, 

- význam #spolupráce děti znají, ale nemusí si tohoto označení všimnout,  

- pokud není uvedena značka, se kterou spolupráce probíhá, může být pro děti 

problematické určit, jaký produkt je v příspěvku propagován, 

- označení #ad je problematické, jelikož ne všichni znají význam tohoto hashtagu, 

- děti často dokáží identifikovat reklamu ze samotné fotky, aniž by si četly její 

popisek.  

3.5.2 Jaká je reflexe této reklamy cílovou skupinou dětí ve věku 10–12 

let? 

3.5.2.1 Množství reklamního obsahu 

Přestože by se vzhledem k věku respondentů mohlo zdát, že na reklamu 

influencerů nenahlížejí nijak kriticky, výzkum to vyvrátil. Naopak autorka zjistila, že už 

děti ve věku 10–12 let nad tímto způsobem reklamy přemýšlí a vadí jim, pokud je 

většina influencerovy tvorby reklamní povahy: 

,,Jako když to s tim přehání, že každý video nebo každá fotka je spoluprací, že za 

to dostanou peníze, tak to už je trochu přehnaný. Ale jednou tam udělat nějakou 

spolupráci, tak to je dobrý.” (Jan) 

 

,,No, když to propagujou až moc, tak mi to vadí. Ale jinak ať si to dělaj.” (Anna) 
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,,No, jako vadí mi, když to dávají na každý video. Když to dávají ke každý věci, i 

když jim ta věc třeba nepřijde dobrá, ale udělaj to, aby jim dali ty peníze. Tak to mi 

přijde takový nesprávný. Vadí mi, když je tý reklamy hodně.” (Nikola) 

3.5.2.2 Transparentnost influencerů 

Dále výzkum ukázal, že označování reklamy a tedy i upřímnost influencerů je pro 

děti podstatná a respondenti se shodli, že mají být reklamní příspěvky označeny: 

,,…protože je rozdíl, jestli je to spolupráce a nebo si to koupil a chce říct, že to 

funguje nebo že je to vážně dobrý. Nebo jestli je to spolupráce, prostě to zkusí a vůbec 

nemusí být pravda to, co řiká.” (Nikola) 

 

,,No neměli by lhát.” (Adam) 

3.5.2.3 Finanční stránka 

Respondenti si také uvědomují možnou finanční závislost influencera  

na uzavřených spolupracích: 

,,Jako přijde mi to trochu zbytečný na tom Instagramu, ale zas oni se musí něčím 

živit.” (Anna) 

 

,,…protože kdyby oni měli jenom to zaměstnání ten Youtube nebo Instagram, tak 

oni by potom neměli žádný peníze, když by k tomu nechodili do žádný práce a potom by 

ty videa tvořili pro zábavu, ale třeba by se na ně potom nikdo nemusel koukat a nic by 

za to vůbec nedostávali.” (Nikola) 

3.5.2.4 Povaha spolupráce 

Někteří respondenti si uvědomují rozdíl mezi spoluprací, která probíhá formou 

barteru a spoluprací, za kterou influencer dostal finanční odměnu, vůči které jsou 

kritičtější: 

,,…protože oni když by měli dostat peníze, tak oni by podle mě k tomu mobilu řekli 

i něco, co neni vůbec pravda.” (Nikola) 

 

,,Je to celkem rozdíl mi přijde. Mě zajímá, jestli za to dostali ty peníze.” (Klára) 
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3.5.2.5 Preferované označení reklamního příspěvku 

V rámci poslední části výzkumu byli respondenti požádáni, aby nakreslili, jaký 

způsob značení reklamy na sociální síti Instagram by preferovali, či jak by sami takový 

typ příspěvku označili. Přestože se ukázalo, že by každý reklamu označil trochu jinak, 

hned u několika z nich došlo k označení reklamního příspěvku více způsoby zároveň. 

Dá se tedy konstatovat, že poznání reklamní povahy příspěvku je pro ně podstatné  

a uvědomují si jeho důležitost, což v rozhovorech sami potvrdili.  

3.5.2.5.1 Respondent Jan 

První respondent uvedl, že by v popisku reklamního příspěvku mohlo být 

uvedeno, s jakou značkou spolupráce probíhá: ,,Tady takhle něco bude a třeba díky, teď 

tady bude nějaká firma, třeba Adidas, za spolupráci a tohle nový oblečení.” 

 
Obrázek č. 2: Preferované označení reklamního příspěvku respondenta Jana  

 Zdroj: Výzkum realizovaný autorkou  

 

3.5.2.5.2 Respondent Tomáš 

Tomáš by příspěvek označil prostřednictvím hashtagu, který by umístil  

na začátek: ,,Tak prostě bych ho umístil nakonec. I když vlastně spíš na začátek, umístil 

bych ho tak, aby bylo rovnou vidět, že je to propagace.” Rozhodl se pro uvedení slova 

spolupráce a výběr zdůvodnil následovně: ,,Jo, přijde mi to lepší, protože někdo tomu 

(#ad pozn. autorky) třeba nemusí rozumět.” 
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Obrázek č. 3: Preferované označení reklamního příspěvku respondenta Tomáše 

Zdroj: Výzkum realizovaný autorkou 

 

3.5.2.5.3 Respondentka Anna 

Respondentka Anna sdělila: ,,No, já bych tam dala vždycky to placený 

partnerství.” Zároveň by využila označení pomocí hashtagů, v jejichž souvislosti 

uvedla: ,,Já nevim, mohli by tam dát dva ty hashtagy, protože jsme v Česku, ale můžou 

je sledovat i zahraniční fanoušci.” 

 
Obrázek č. 4: Preferované označení reklamního příspěvku respondentky Anny 

Zdroj: Výzkum realizovaný autorkou 
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3.5.2.5.4 Respondentka Nikola 

Nikola by zvolila k označení reklamního příspěvku hashtagy, které by umístila 

za popisek a jejich prostřednictvím by informovala nejen o reklamní povaze, ale také  

s jakou firmou spolupráce probíhá. Zároveň by využila funkci ,,Placené partnerství 

s…” z důvodu jejího umístění: ,,…většina lidí si chce přečíst, kde tu fotku fotili, protože 

se jim líbí to prostředí a potom, když uvidí tu spolupráci, tak je to lepší.” 

 
Obrázek č. 5: Preferované označení reklamního příspěvku respondentky Nikoly 

Zdroj: Výzkum realizovaný autorkou 

 

3.5.2.5.5 Respondentka Klára 

Klára by reklamní příspěvky označila také pomocí funkce ,,Placené partnerství 

s…”  a stejně jako Nikola by uvedla, s jakou firmou spolupráce probíhá. Konkrétně 

sdělila: ,,Nebo kdyby to byla spolupráce s Kauflandem, tak by tam byla #kaufland.” 

Ohledně umístění hashtagů se vyjádřila následovně: ,,Já bych to nechala na konci, 

protože hashtagy se dávají prostě na konec. Na začátku by to vypadalo i divně, mi 

přijde.” 
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Obrázek č. 6: Preferované označení reklamního příspěvku respondentky Kláry 

Zdroj: Výzkum realizovaný autorkou 

3.5.2.5.6 Respondent Adam 

Dle Adama stačí reklamu označit pomocí hashtagů a nevidí příliš rozdíl mezi 

#spolupráce a #ad, protože anglicky umí. U příspěvku by využil oba hashtagy, které by 

umístil nakonec a využil by případně i funkci ,,Placené partnerství s…”, která ale pro 

něj není nezbytná: ,,Jo, to je vlastně uplně jedno, jestli to tam dám, stejně si to přečtu i 

tady dole.”  

 
Obrázek č. 7: Preferované označení reklamního příspěvku respondenta Adama 

Zdroj: Výzkum realizovaný autorkou 
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3.5.2.6 Souhrn dílčích zjištění  

- Dětem vadí, pokud je reklamního obsahu velké množství, 

- shodly se, že by měla být reklama na Instagramu označena a transparentnost 

influencerů je pro ně podstatná, 

- chápou práci influencera i jako možnou náhradu běžného povolání, 

- samy by často reklamu označily hned několika způsoby zároveň. 

3.6 Diskuze 
Cílem výzkumu bylo zjistit, jak cílová skupina dětí ve věku 10–12 let reflektuje 

reklamu influencerů na sociální síti Instagram.  

Pokud se zaměříme na první výzkumnou otázku, tedy zda děti ve věku 10–12 let 

dokáží identifikovat reklamu influencerů na Instagramu, uvedené výsledky ukázaly,  

že přestože se mezi respondenty objevovaly rozdíly, nebyl u využitých ukázek příliš 

velký problém odhalit jejich reklamní povahu. Zároveň bylo zjištěno, že děti dokáží 

odhalit komerční charakter influencerova příspěvku už podle způsobu, jakým je 

příspěvek vyfocen. 

Výzkum dále ukázal, že záleží nejen na použitém způsobu označení, ale v případě 

hashtagů také na jeho umístění. Pokud se ale zaměříme právě na umístění hashtagů, 

každý respondent preferuje jiný způsob a proto nelze vyvozovat obecné doporučení. 

Nelze ovšem tvrdit, že hashtagy uživatelé Instagramu nečtou, naopak někteří 

respondenti vyzdvihli jejich výraznost, která zvyšuje pravděpodobnost, že si reklamního 

označení všimnou.  

Jako problematické se ukázalo především využití #ad, což je ve shodě  

s výzkumem realizovaným Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy (2018). Jeho 

význam neznali všichni respondenti a v jednom případě si dokonce respondentka 

myslela, že znamená pravý opak, tedy že označuje příspěvky, které nemají reklamní 

charakter. Naopak význam #spolupráce a placeného partnerství znali všichni 

respondenti. 

Druhá část výzkumu, která byla zaměřena na postoj respondentů k reklamě 

influencerů, ukázala, že již děti ve věku 10–12 let nad tímto způsobem reklamy kriticky 
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přemýšlí, přestože jsou ve věku, kdy mohou brát influencery jako vzor a podstatný zdroj 

informací (Jans, Cauberghe a Hudders, 2019, s. 311). Na jednu stranu chápou, že jsou 

spolupráce často hlavním zdrojem financí influencerů, na druhou stranu kritizují, pokud 

je reklamy velké množství. Pokud zaregistrují příspěvek, na kterém je zobrazen produkt, 

přemýšlí, zda se jedná o reklamu a někdy tuto informací přímo hledají. Problém 

nastává, pokud je propagován jiný produkt, než který je v příspěvku dominantní.  

Pak děti nevěnují propagovanému produktu pozornost a reklamu lze považovat  

za zbytečnou.  

Z poslední části výzkumu vyplývá, že by každý respondent označil reklamu  

na Instagramu jinak, ale zároveň u některých došlo ke shodě ohledně využití několika 

způsobů označení zároveň. Kromě samotného označení reklamní povahy příspěvku 

zmínili někteří respondenti také to, že by chtěli, aby bylo v příspěvku uvedeno, s jakou 

společností spolupráce probíhá. 

Přestože věřím, že provedený výzkum přinesl zajímavé a přínosné informace,  

má jistá omezení. Limitem výzkumu může být způsob výběru respondenů, jelikož byly 

vybrány pouze děti z Prahy a jejího blízkého okolí a zcela tak chybí respondenti ze 

vzdálenějších oblastí. 

Výzkum nicméně přinesl zajímavá zjištění, která mohou sloužit jako inspirace  

pro další zkoumání. 
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4 Závěr 
V této bakalářské práci se autorka snažila představit reklamu cílící na děti 

prostřednictvím sociálních sítí, konkrétně prostřednictvím influencerů.  

Po uvedení do tématu byl v teoretické části představen vztah dětí k sociálním sítím 

a reklamě, která se na nich nachází. Dále se autorka práce zaměřila na psychologický 

profil, na základě kterého byla schopná zvolit vhodnou věkovou kategorii pro realizaci 

výzkumu. Zároveň došlo v teoretické části k představení regulace reklamy cílené  

na děti, kde se autorka nevěnovala pouze českému kontextu, ale vybrala také příklady 

ze zahraničí, kde je přístup k tomuto odvětví reklamy mnohdy přísnější.  

V praktické části byla stručně představena sociální síť Instagram a byly uvedeny 

způsoby označování reklamy na této sociální síti. Na tuto část navazovala výzkumná 

část, kde byl v metodologické části zdůvodněn vybraný metodologický přístup, výběr 

respondentů i metoda a analýza dat a v následné části byla získaná data analyzována. 

Prostřednictvím výzkumu došla autorka k závěru, že cílová skupina dětí nahlíží  

na reklamu influencerů mnohdy kriticky, vadí jí tento způsob reklamy, pokud je ve 

velkém množství a uvědomuje si potřebu tuto reklamu náležitě označovat. Považuje 

toto zjištění za podstatné, jelikož lze vidět, že na tento způsob reklamy nenahlíží 

kriticky pouze odborníci, ale i samotní uživatelé a to již v nízkém věku. Přestože každý 

respondent by upřednostil trochu jiný způsob označení, často by volili hned několik 

způsobů zároveň, aby byla reklama skutečně transparentní.  

Je podstatné podotknout, že sociální síť Instagram, na níž byla praktická část práce 

zaměřena, prochází neustálým vývojem a problematika ohledně označování reklamy  

je v poslední době diskutována stále častěji. Jen během období mezi vypracováním teze 

a dokončením této práce proběhl měsíc transparentnosti, který měl za cíl upozornit  

na potřebu reklamní příspěvky označovat. Zároveň bylo vydáno Společností  

pro internetový rozvoj doporučení ohledně označování reklamních příspěvků  

a influenceři jsou také ohledně reklamy více upřímní, než tomu bylo dříve. 

 V budoucích výzkumech by bylo vhodné zaměřit se ohledně této problematiky 

na mladší cílovou skupinu, jelikož realizovaný výzkum ukázal, že k zakládání profilu 

běžně dochází už u dětí ve věku 8 let. Zároveň by bylo žádoucí zaměřit se na další 

sociální sítě, například TikTok, který je čím dál populárnější, a to právě u mladších dětí. 
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5 Summary 
In this bachelor´s thesis the author introduced advertising targeting children 

through social media, specifically through influencers. 

 After the introduction to the topic, the relationship between the targeting group 

and social media and present commercials, has been introduced. Furthermore, the author 

focused on psychological profile, based on which she was able to detect the appropriate 

target group for the implementation of the research. Also in the theoretical part author 

introduced the regulation of advertisement targeting children, where she did not focus 

only on the Czech examples but also added examples from abroad where is the attitude 

towards commercials often stricter. 

 The practical part introduces social network called Instagram as well as ways of 

tagging advertisement on this social network. The research connects to this part, where 

the methodology was introduced as well as explained, especially choice of respondents, 

method and data analysis and in the following chapter the gathered data was analysed. 

 Through the research method the author concluded, that target group of children 

is often critical towards advertisement presented by influencers. They are concerned 

about this way of advertising if it is published in large amounts and are fully aware of 

the necessity to label the advertisement properly. 

 She considers this survey as crucial since it shows that this type of advertising is 

not criticized only by the experts but also by users in a young age. Even though every 

respondent would prefer a little different type of labelling, they would choose to use 

more possibilities at once, to make the advertisement truly transparent. 

It is important to mention that social network Instagram on which the practical 

part has been conducted is undergoing constant changes and the issue considering 

advertisement tagging is lately being discussed more often. Only during the time since 

the thesis was written and finishing the bachelor´s thesis a month of transparency took 

place in order to point out the necessity of tagging advertising posts. At the same time 

the Společnost pro internetový rozvoj published a recommendation considering 

advertisement tagging as well as influencers became sincerer about advertisement than 

they were before. 
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In the future the research should focus on a younger target group, since the 

current research showed that the profiles are being established at the age of 8 years. It 

would also be desired to focus on other social networks, for example TikTok, which is 

getting more popular, especially among younger children. 
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Přílohy 
Příloha č. 1: Nahrávka (transkripce rozhovoru ze dne 27. 3. 2019) 

Kolik ti je přesně let? 

Dvanáct. 

Dobře. A pamatuješ si přesně, kdy sis založil Instagram? 

Někdy zhruba tak před rokem. Tak nějak. 

Dobře, takže někdy v 11 letech? 

Jo. 

A když sis ho zakládal, říkal jsi o tom rodičům? Věděli o tom? 

Jo, říkal. 

A souhlasili s tím? 

Jo. 

A koho na Instagramu sleduješ? Jenom kamarády nebo i nějaký youtubery například, 

blogery? 

I youtubery a blogery a tak. 

A sleduješ jich hodně? 

Spíš asi hodně, i nějaký fotbalisty. 

A máš nějaký oblíbený? 

Já nevim, moc nikoho jako nepreferuju. 

A sleduješ i holky nebo jenom klučičí influencery? 

Holčičí ne, spíš asi jenom kluky. 

A máš veřejný nebo soukromý profil? 

Soukromej. 

A dáváš tam sám nějaký fotky? 

Jako dávala jsem dřív, teď už skoro vůbec. 
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A dokážeš odhadnout, kolik času tam zhruba trávíš? Jestli tam chodíš třeba každej 

den nebo jenom občas. 

Tak třeba jednou, dvakrát za den. 

A čteš u každýho příspěvku ten popisek? 

Jak kdy teda. 

A na stories koukáš? 

Jo, koukám. 

Tak, teďka ti ukážu ukázky nějakých příspěvků. Tady u těch prvních bych tě 

poprosila, abys mi popsal, cokoliv tam vidíš. Když bys to viděl sám takhle na tom 

Instagramu, čeho by sis všimnl. 

Toho youtubera, tý jeho přítelkyně a těch figurek. Že to bude asi nějaká reklama.  

Napadlo by tě to hnedka, že to bude reklama? 

Jo, určitě. 

A když takhle vidíš to označení placenýho partnerství, tak víš, že se to používá a co to 

znamená? 

Jo, že oni mu zaplatili a on to zveřejnil. 

Tak jo. Takhle u tohoto příspěvku, čeho by sis všiml? 

To je reklama na Asus. 

Viděl jsi ten příspěvek předtím někdy? 

Ne, neviděl nikdy. 

Takže takhle bys hnedka poznal, že se jedná o reklamu? 

Jo. 

A když máš tyhle dva příspěvky, dokážeš mi říct, v čem je mezi nima rozdíl? Koukni se 

v klidu, přečti si popisky. 

Tak tady v tom nalevo je nějaká reklama. V tom napravo to asi ne, bych řekl. 

A jak jsi poznal, že to je reklama? 

Tady s tim hashtagem. Spíš bych to takhle poznal. A možná ta kabelka, nevim. 
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Jo. A tady, když porovnáš tyhle 2 příspěvky, v čem vidíš rozdíly? 

Tak to nevim. Tady jak jsou ty mýdla, tak podle mě to bude nějaký mýdlo. Nějaký čistící 

prostředek a to druhý nevim. Asi boty nebo oblečení. 

Takže si myslíš, že je to reklama na oblečení? 

Spíš jo. 

A četl sis teďka ty popisky nebo ne? 

Ne. 

A když si je přečteš? 

Nějaký založení značky, 60 let. Nějaký kosmetický… ty věci. A tady to teda nevím.  

A všimnul sis u toho příspěvku nalevo, jak je tam hned na začátku napsaný, že je to 

spolupráce?  

Jo. 

A tady, jak je ten hashtag spolupráce, toho sis všimnul nebo ne? 

Ne, toho jsem si nevšiml. 

Takže spíš si všimneš, když je to na začátku? 

Jo. 

Takže nečteš hashtagy až takhle do konce? 

Jenom když je to nějaký krátký. Kdyby tam byl jenom takhle jeden řádek a pak hned za 

tim ten hashtag, tak bych si to přečetl. 

Tady jsou zase dva příspěvky, tak je zkus porovnat. 

Tohle bude reklama na kafe, na Starbucks. Tady je to napsaný. A tohle na nějaký stánek 

s občerstvením. Jo, tady je to napsaný placené partnerství s tou firmou. 

A tady sis četl popisek nebo ne? 

Ne, to jsem se jenom koukal, že má kafe a tady napsanej Starbucks. 

A kdyby to byla třeba reklama na ty hodinky nebo třeba to oblečení, to tě nenapadne? 

Myslíš, že je to na to kafe? 

Spíš jo. 
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Když takhle uvidíš tenhle příspěvek, dokážeš říct, proč ho tam ta autorka dala, s jakým 

úmyslem? 

Kvůli tý aplikaci. 

Takže chce ukázat tu aplikaci? 

Jo. 

A myslíš si, že o ní chce informovat, protože jí to třeba přijde zajímavý? 

Ne, protože jí třeba za to zaplatili. 

A zase tě to napadlo, když jsi to viděl? 

Hned když jsem to viděl, pak jsem si přečetl tohle a to mě ujistilo. 

A třeba u tohodle příspěvku? 

Nevim, možná mi něco bude říkat to head, jak má na tý vestě. Jo, v tom popise GoPro. 

Takže myslíš, že je to reklama na GoPro? 

Jo. 

A tenhle příspěvek? 

To bude reklama na Adidas, si myslim. 

A když si přečteš ten popisek? 

Se Sony, spolupráce. 

Takže ať už je tam napsaný, že je to spolupráce nebo placený partnerství nebo #ad, 

tak chápeš, že je to reklama, rozumíš tomu? 

Jo. 

A je pro tebe rozdíl, jestli je to napsaný anglicky nebo česky? Všimneš si něčeho toho 

spíš? 

Spíš si toho asi všimnu, když je to česky, ale i anglicky. 

A vadí ti tyhle spolupráce, co influenceři mají?  

Jako když to s tim přehání, že každý video nebo každá fotka je spoluprácí, že za to 

dostane peníze, tak to už je trochu přehnaný. Ale jednou tam udělat nějakou spolupráci, 

tak to je dobrý. 
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A je pro tebe důležitý, jestli to označujou? Jestli informují ty své followery, že je to 

spolupráce, že za to dostali zaplaceno nebo třeba dostali zdarma ten produkt. Nebo ti 

to je jedno a myslíš si, že to je jejich věc, jestli to označujou nebo ne. 

No já si myslim asi, že to jejich věc není. Ale neumim to nějak vysvětlit, proč to tam 

dávaj. 

A myslíš si teda, že by to tam měli dávat? 

Jo. 

A dokážeš říct, který to označení třeba preferuješ? Když někdo třeba používá to 

placené partnerství, někdo ten #spolupráce, někdo třeba #reklama. Tak jestli něco 

z toho ti přijde jako nejlepší. U čeho bys byl nejraději, kdyby to používali všichni. 

Nevim, asi placená reklama. S tim produktem nebo s tou firmou.  

Myslíš takhle nahoře to označení co je nebo kdyby byl #placenáreklama. 

No, to je jedno, jestli to bude # nebo tam nahoře. 

Takže aby tam bylo napsaný, že je to placený? 

Spíš aby tam bylo reklama nebo spolupráce. Takhle nějak. 

A myslíš, že je důležitý, aby nějak rozlišovali, jestli za to dostali zaplaceno a nebo 

dostali jenom ten produkt zdarma? Aby se to nějak rozlišovalo. 

To nevim, to asi ne. 

Takže to pro tebe není důležitý? Stačí ti, když víš, že je to spolupráce a jestli za to 

dostali peníze nebo dostali pouze ten produkt, to už je jedno? 

Jo. 

A já ti dám teďka papír a jestli bys mi načrtl nějakej post a jak bys to tam dal ty, to 

označení spolupráce. 

Tady takhle něco bude a třeba díky, teď tady bude nějaká firma – třeba Adidas, za 

spolupráci a tohle nový oblečení. 

Takže bys chtěl, aby to zmínili přímo v tom popisku? 

No, si myslim, že jo. 

A pak ještě třeba nějaký označení tím #? 
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Jo. 
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Příloha č. 2: Nahrávka (transkripce rozhovoru ze dne 30. 3. 2019) 

Pamatuješ si, kdy sis založil Instagram? 

No, tak nevim. Podle mě tak před půl rokem, ale nevim přesně. 

Takže v 11 letech? 

Jo. 

A když sis ho zakládal, říkal jsi o tom rodičům? Věděli to? 

No, když jsem si ho zakládal, tak ne, ale jakoby vědi, že ho mám. 

A nevadí jim to? 

Ne. 

A dívají se, koho sleduješ? Kontrolují ti to nějak? 

To asi myslim, že ne. Koukají se na moje příspěvky, ale myslim, že to nijak 

nekontrolujou. 

A dáváš sám hodně příspěvků? 

No, někdy.  

A máš profil veřejnej nebo soukromej? 

Já mám dva, jeden soukromej a jeden veřejnej. 

A sleduješ tam nějaké youtubery a blogery nebo jenom kamarády? 

Youtubery i kamarády. 

A máš nějaké oblíbené youtubery? 

No, asi pár jo. Třeba VladaVideos. 

A dokážeš odhadnout, kolik tam trávíš času? Jestli tam chodíš každej den nebo třeba 

dvakrát týdně. 

Nevim, to asi nedokážu odhadnout. Ale každej den tam jsem. 

A čteš u každého příspěvku popisky nebo to třeba někdy přeskakuješ? 

No, někdy to přeskočim. 

A když čteš popisek, čteš i hashtagy nebo ne? 
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Ne. 

Teď ti budu ukazovat různý příspěvky a ptát se tě na různé věci. Kdybys viděl tenhle, 

tak čeho by sis všimnul? 

No, třeba toho youtubera. Nebo těch hraček. 

A proč myslíš, že tam ty hračky jsou, proč je ukazuje? 

Protože je to placená spolupráce. 

A přečetl sis tady to označení ,,Placené partnerství“? 

Ne. 

Takže tě napadlo hnedka, že je to spolupráce? 

Jo. 

Dobře. A tady u toho příspěvku? 

No, já nevim, jak to popsat. Prostě fotka. 

A když si ji prohlídneš pozorněji a třeba si přečteš ten popisek. 

No, že mu to vyfotil někdo, nějakej asi youtuber nebo taky někdo z Instagramu.  

A ty hashtagy sis přečetl? 

Ne. 

Takže sám by sis nevšiml, jak je tady třeba #ad? 

Ne. 

A víš, co ten hashtag znamená a že se používá? 

Jo. Že je to reklama. 

Když máš takhle 2 příspěvky, dokážeš říct, v čem se liší, jaký je mezi nimi rozdíl? 

Že je to na jiných místech třeba. 

A když se zaměříš na ty popisky? 

No jakoby, že tohle je na Vánoce. A na tom druhym povídá, že jede do Filipín a že bude 

ve Švýcarsku. Povídá o tom, kde byla. 

Myslíš, že ta hlavní informace, nebo ten hlavní důvod, proč ten příspěvek zveřejnila, 

je to, že chce říct, kde byla nebo kam pojede? 
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No, je to jakoby spolupráce. 

A to sis všiml podle toho popisku? 

Ne, to jsem si teď všiml podle toho hashtagu. 

A jinak by tě to napadlo nebo ne, kdybys jenom viděl takhle tu fotku. 

Ne. 

A takhle když máš tyhle 2 příspěvky, tak zase je zkus porovnat. 

No, tak jsou to odlišný lidi a fotí se to každý na různých místech. Tohle vpravo je 

spolupráce. 

Takže sis všiml toho hashtagu? 

Jo, teď jo. 

A když se vlevo zaměříš na ten popisek? 

To je taky spolupráce. 

A všiml by sis té spolupráce spíš, když je to napsaný na tom začátku nebo když je to 

jako hashtag? 

No, asi spíš na tom začátku, protože kdybych si četl ten popisek, tak je to rovnou s tim. 

Takže ti přijde lepší, když je to na tom začátku, že si toho hnedka všimneš? 

Jo. 

Tady jsou tyhle 2 příspěvky, jaké vidíš rozdíly? 

No zase odlišný lidi a odlišný místa. Že tady popisuje v tom příspěvku, že zkoušela první 

jízdu v autě a že si vzala s sebou nějaký nový hodinky. A tohle je spolupráce. A dostala 

ty hodinky od nějakýho pána nebo já nevim, tohle @jvd. 

Ano, a že je to spolupráce na hodinky, by sis všiml jenom z toho popisku nebo spíš, 

když je to označený tim hashtagem? 

No věděl bych, že je to spolupráce, ale nevěděl bych, že jde třeba o ty hodinky. Protože 

to v těch hashtazích nikde není. 

Takže by sis třeba myslel, že je to spolupráce se Starbuksem, když je to fotka ze 

Starbuksu? 

Jo. 
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A ten příspěvek vlevo? 

No, moc nevim, co k tomu říct. Prostě si tam něco koupil a jakože #bageterie. A je to 

placené partnerství. 

A toho označení sis teda všimnul tady nahoře? 

Jo. 

A kdyby to tam nebylo, napadlo by tě, že to bude spolupráce? 

Ne. 

A když uvidíš tenhle příspěvek a přečteš si ten popisek, tak dokážeš říct, proč to tam ta 

uživatelka dala? 

No, že to chce propagovat na tom Instagramu. 

A všimnul sis toho označení placeného partnerství? 

Ne, z toho popisku jsem to poznal. 

A jaký důvod ke zveřejnění byl podle tebe u tohodle příspěvku? 

Že prostě někde byl, na nějakém ostrově s Kao a jakoby prostě povídá o tom. 

Takže myslíš, že třeba chce ukázat, kde byl na dovolené? 

Jo. 

A tenhle příspěvek? 

No, tak zase je to spolupráce. Píše tam, co nejčastěji poslouchá a propaguje tam nějaká 

sluchátka od Sony. 

A že je to spolupráce sis všiml jenom z popisku nebo i na základě hashtagu, který tam 

je? 

No četl jsem to celý, takže jsem to viděl i v tom hashtagu. 

Tak z obrázků je to všechno a teď se tě zeptám ještě na pár otázek. Jaký máš názor na 

spolupráce youtuberů a ostatních? Vadí ti to nebo si myslíš, že je to jejich věc? 

No, mě to jako nevadí, ale přijde mi blbý, když to třeba ten youtuber neoznačí. Že to 

jako udělá třeba tak, že s nima má tu spolupráci, ale nedá to do toho videa. Jakoby 

přijde mi blbý, když to tam prostě nedá, aby to ti fanoušci nevěděli. 

Takže si myslíš, že to mají označovat, i třeba na tom Instagramu v popisku? 
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Jo. 

A je nějaký ten popisek nebo způsob toho označování na Instagramu, který ti přijde 

nejlepší? Jestli ti přijde lepší třeba to placený partnerství s tou značkou nebo nějaký 

ten hashtag. 

No, asi já nevim. Třeba ten hashtag nebo to napsat nahoru do toho popisku. 

Hnedka nahoře, když je to napsaný? 

Jo. 

A když ti dám takhle papír a nakreslíš nějaký ten příspěvek, tak jak bys to tam 

označil? Klidně si představ nějaký konkrétní produkt, který propaguješ, aby se ti to 

dělalo líp a napiš tam, jak bys tam tu spolupráci pro fanoušky označil. 

Takže mám napsat nějaký ten popisek, který bych napsal, aby se to správně 

propagovalo? 

Jojo. Jak bys to ty označil, že je to spolupráce. 

Tak asi tim hashtagem. 

Ten popisek nemusíš psát, stačí třeba tečky a označit, kam bys ten hashtag umístil. 

Tak prostě bych ho umístil nakonec. I když vlastně spíš na začátek, umístil bych ho tak, 

aby bylo rovnou vidět, že je to propagace. Takže já nevim, třeba takhle. 

A použil bys teda slovo spolupráce? Přijde ti to lepší než třeba to slovo ad? 

Jo, přijde mi to lepší, protože někdo tomu třeba nemusí rozumět. 

A přijde ti i rozdíl, jestli za to dostali zaplaceno nebo dostali třeba jenom ten produkt 

zdarma?  

Ne, v tu dobu mě to asi nezajímá, když zjistim, že je to spolupráce.  

Takže ti stačí vědět, že je to spolupráce? 

Jo. 
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Příloha č. 3: Nahrávka (transkripce rozhovoru ze dne 31. 3. 2019) 

Pamatuješ si, kdy sis založila Instagram? 

No, v roce 2016, myslim. 

Takže když ti bylo 9? 

10 asi. 

A věděli o tom rodiče? 

Jo. 

A nevadilo jim to? 

Ne, myslim, že ani nevěděli, o co jde. 

A sleduješ tam jenom kamarády nebo třeba i nějaký youtubery? 

Většinou kamarády a youtubery asi tři nebo čtyři. 

A koho třeba sleduješ? 

Sleduju Aničku Šulcovou, potom sleduju Stylewithme Míšu a potom ještě někoho. Ještě 

myslim holky A Cup of Style. 

A dokážeš odhadnout, kolik tam trávíš času? Jestli tam třeba chodíš každej den 

několikrát nebo párkrát do týdne. 

No tak každej den třeba dvakrát. 

A když vidíš nějakej příspěvek, čteš pokaždý popisek nebo to někdy přeskočíš? 

Někdy to přeskakuju 

A když ho čteš, čteš i hashtagy nebo ne? 

Ne, nečtu. 

Já ti teď budu ukazovat různý obrázky a budu se tě ptát na různý věci. Takhle kdyby 

viděla tenhle první, tak čeho by sis všimla? 

Taryho s hračkama a jeho přítelkyní. 

A proč myslíš, že tam ty hračky jsou? 

No, jakože já jsem slyšela o tý kauze s hračkama, ale myslim, že je to jakože spolupráce. 
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A všimla by sis tady toho označení placeného partnerství? 

Jo. 

A víš, co to znamená? 

No že prostě jim platí za to propagování věcí. 

A kdybys viděla tenhle příspěvek, tak čeho by sis na něm všimla? 

Když se na něj dlouho koukám, tak asi toho počítače. Nevim.  

A když se zaměříš na ten popisek? 

No asi že je to taky ta spolupráce. 

A poznala jsi to podle toho hashtagu #ad? 

Ne, podle toho ne, ale podle toho #Asus. 

A ten #ad znáš? Víš, že se používá? 

Ne. 

A když ho takhle vidíš, dokážeš říct, co znamená nebo ne? 

Ne, vůbec nevim. 

A když bys viděla tyhle 2 příspěvky, dokázala bys říct, v čem se liší? 

No, tyjo nevim. Je tady další popisek. Možná tady ten hashtag něco znamená. A u toho 

druhýho má normálně fotku.  

A zase kdybys srovnala tyhle 2 příspěvky. 

Tak tady má nějakou spolupráci s nějakým produktem. 

A všimla sis toho podle toho, že je ten produkt na té fotce nebo podle toho slova hned 

na začátku? 

Spíš podle té fotky. 

Takže tě to hnedka napadlo? 

Jo. 

A všimla by sis pak, jak je to tady hned nahoře napsaný? 

Jo.  
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A ten druhá příspěvek? 

Tady je někde na dovolený nejspíš.  

A když se zaměříš na ten popisek, na ty hashtagy? 

No tak asi že je tam s rodinou a asi teda nějaká spolupráce, ale nevim kde. 

A toho #spolupráce by sis všimla? 

Spíš ne. 

A kvůli tomu, že je to hashtag a nečteš je nebo protože je to na konci? 

Tak obojí. Já ty hashtagy moc nečtu. 

Takže si spíš všimneš, když je napsaný hned na začátku spolupráce? 

Jo. 

Teď zkus porovnat tyhle 2 příspěvky. 

No, tak tady asi na tu bageterii a tady na nějakou kavárnu. Ale taky bych to spíš 

poznala tady než tady, protože tady to není uplně vidět. 

A u toho prvního jsi to poznala z toho placeného partnerství? 

Jo. A tady z toho popisku. 

A s kym si myslíš, že je to u toho druhého obrázku spolupráce? 

Já nevim, asi se Starbucksem. 

A když si přečteš ten popisek? 

Jo, aha. Tak na hodinky. Aha, to jsem nepoznala. 

A když vidíš tenhle příspěvek, proč myslíš, že ho tam ta blogerka dala? 

To je reklama na Foreo, to teď dělaj všichni. A zase tady má placený partnerství. 

Takže sis toho označení všimla? 

Jo.  

A třeba ten popisek sis četla nebo ne? 

Jo. Očima jsem ho prolítla. 

A tenhle příspěvek od Jirky, proč myslíš, že ho zveřejnil? 
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No, tak já bych první řekla, že je to normálně nějaká fotka z dovolený, ale když si přečtu 

ten popisek, tak tam má #gopro. 

Takže myslíš, že je to spolupráce? 

Možná, nevim. 

A tenhle příspěvek? 

Tak to si myslim, že je reklama na sluchátka. Protože jen tak někdo takhle fotku se 

sluchátkama nedá. 

Takže si to poznala hnedka z té fotky? 

Jo. 

A toho hashtagu na konci by sis všimla? 

No, já když něco vidim na fotce, tak si pak čtu ten popisek, jestli je to spolupráce nebo 

ne. 

A jakej máš názor na ty reklamy a spolupráce influencerů? Vadí ti to nebo myslíš, že 

je to jejich věc? 

No, když to propagujou až moc, tak mi to vadí. Ale jinak ať si to dělaj. Jako přijde mi to 

trochu zbytečný na tom Instagramu, ale zas oni se musí něčím živit. 

A myslíš, že je důležitý, aby to označovali? 

Jo. 

A myslíš, že tak, jak to teď označujou, je správný? Nebo že by to měli dělat ještě nějak 

jinak? 

No, já bych tam dala vždycky to placený partnerství. 

A přijde ti to česky lepší než anglicky? Třeba u těch hashtagů. 

Já nevim, mohli by tam dát dva ty hashtagy, protože jsme v Česku, ale můžou je 

sledovat i zahraniční fanoušci. 

A když ti dám teď papír, tak nakreslila bys mi, jak bys to tam dala ty. Klidně si udělej 

čtvereček jako tu fotku a jak bys tam napsala, že je to spolupráce. 

Tady by byl nějakej popisek a takhle. 

Takže bys dávala jak ty hashtagy, tak to označení nahoře? 
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Jo. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

81 

Příloha č. 4: Nahrávka (transkripce rozhovoru ze dne 24. 4. 2019) 

Pamatuješ si, kdy sis Instagram založila? 

To uplně ne, ale myslím, že jsem si ho založila ve čtvrté třídě. 

A teďka jsi v jaké třídě? 

V páté. 

A je ti kolik let? 

11. 

A sleduješ na Instagramu jenom kamarády nebo i nějaké blogery například? 

Sledovala jsem tam do pátý třídy kamarády, ale od páté třídy jsem pak začla sledovat i 

nějaké youtubery, zpěváky a tak. 

Dobře. A když sis zakládala Instagram, tak rodiče to věděli nebo ne? 

Rodiče to věděli. 

A nevadilo jim to? 

Ne, ale musím mít soukromý účet. 

Máš soukromý účet? A dáváš tam sama fotky? 

Dávám tam…jak jako? 

Jestli tam sama něco zveřejňuješ nebo jenom sleduješ ostatní. 

Já tam zveřejňuju, ale to můžou vidět jenom kamarádi. 

Jasně. A třeba storíčka dáváš taky? 

Já mám teďka rozbitou přední kameru, takže nemůžu dávat moc storíčka, ale dávala 

jsem. 

Dokážeš odhadnout, kolik tam trávíš času? Jestli tam chodíš několikrát za den nebo 

třeba míň. 

Chodim tam několikrát za den, ale ráno třeba ne, jenom odpoledne po škole. 

A jak jsi říkala, že tam sleduješ i youtubery a zpěváky, tak koho třeba? 
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Sleduju tam třeba i nějaké musery a sleduju třeba Taryho nebo tu jeho přítelkyni Stáňu 

a nebo tam taky sleduji třeba Veroniku Spurnou, Natylu nebo Davida a Mínu. To jsou 

třeba youtubeři moji oblíbení. 

A když vidíš ty jednotlivé příspěvky, tak čteš u každýho popisek? 

U každého ne, jenom třeba když se mi to zdá nějaký divný, tak si přečtu popisek, aby se 

to třeba vysvětlilo. 

Já ti teď budu ukazovat různý obrázky a ptát se tě na nějaký otázky k tomu. 

Dobře. 

Kdybys viděla tenhle příspěvek, čeho by sis na něm všimla? Možná už jsi ho i viděla 

dřív, když jsi říkala, že sleduješ Taryho. 

No že tam má ty hračky pro malé děti.  

A ještě něčeho by sis hnedka takhle všimla? 

Že je tady napsáno, že je o to soutěž. 

A všimla by sis tady, že je tam označené to placené partnerství? 

To taky. Já potom těm fotkám nedávám moc srdíčka a tak. 

Když je to tam napsaný? 

No, protože se bojim, že by se mohlo stát, že by třeba to bylo nějak, že by tam chtěli 

třeba nějaké peníze. 

A víš, co to označení znamená? 

Přesně ne, ale jakože je to nějaká spolupráce. 

Takže bys poznala podle toho, že ty hračky třeba dostal? 

Jo, že je dostal za to, že je ukáže. 

A takhle třeba ten popisek by sis četla nebo ne? 

Jako jestli by to byly pravidla k soutěži, tak já se do těhle soutěží nezapojuju, takže bych 

si to asi moc nečetla. 

A kdybys viděla tenhle příspěvek, tak čeho by sis všimla? 

Nevim, ale myslim si, že je to třeba…já by jsem asi…nevim, jestli bych si něčeho všimla. 
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Takže bys ho prostě přejela dál? 

Jo. 

A když se zaměříš na tu fotku, co na ní je a pak na ten popisek? 

Že má ten počítač od toho Asusu a že je tam #asus. Potom tady je jako #zenbook a že 

třeba nějak ukazuje, že ho nějaká paní vyfotila. 

A všimla by sis toho #ad? 

Já moc nevim, co to znamená. Že to není reklama? 

Přesně naopak, znamená to, že je to reklama. 

Aha. 

Ale nevěděla jsi to teda? A když bys teda viděla takhle tu fotku s tim notebookem, tak 

napadlo by tě, že je to reklama? 

Asi ano. 

Takhle když máš tyhle dva příspěvky, tak dokázala bys je nějak porovnat? V čem ti 

přijdou rozdílné, když se třeba podíváš i na ty popisky.  

Asi by jsem si všimla jenom toho, že tady je, kde to zveřejnila a tady to není. 

A když si přečteš ty popisky? 

Asi že je to nějaká fotka, kde byla. A že je to reklama teda. 

A napadlo by tě, nebo poznala bys, na co to je reklama? 

Asi třeba na nějakou kosmetiku. A že to druhý není reklama, že je to jenom normální 

fotka. 

A kdybys měla tyhle dva příspěvky? Zase klidně třeba první řekni, co tě napadne na 

první pohled a pak si můžeš přečíst ty popisky. 

Zase asi v tom, že tady je, kde to vyfotila. A tady je napsaný spolupráce, takže je to 

spolupráce s nějakou značkou a tady asi, že je to normální fotka. 

Klidně si přečti v klidu ten popisek. 

Aha, spolupráce. Takže obě fotky jsou spolupráce s nějakou značkou. 

A všimla by sis spíš, když je ta spolupráce napsaná na konci v tom hashtagu nebo 

když je hned na začátku napsaný? 
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Kdybych si to četla, tak asi v tom hashtagu, protože je to jakoby zvýrazněný a tady je to 

kratší, ale kdybych se koukla na tu fotku a nebyl tam žádný hashtag, tak bych si toho 

třeba nevšimla vůbec. 

Takže když by byl třeba ten popisek delší a ten hashtag byl až na konci, tak si toho spíš 

nevšimneš? 

Asi bych si toho hned nevšimla. 

A zase když porovnáš tyhle příspěvky? 

Tady je zase napsaný, kde je to vyfocené. Tady to je normální fotka a možná, že to bude 

spolupráce s tou bageterií. 

Všimla sis tady toho označení spolupráce? 

Ano. A tady je zase #ad, takže to bude reklama. 

A kterého označení by sis všimla spíš? 

Možná, že bych si všimla víc toho prvního, protože u toho druhého ani není vidět, co 

pije a tady je vidět, že je to z tý bageterie. 

A u toho druhého popisku si myslíš, že je to reklama na co? Na Starbucks? 

Moc nevím, možná ano…vůbec nevím, na co by to byla reklama. 

Nevadí, půjdeme dál. Kdybys viděla tenhle příspěvek, proč myslíš, že byl zveřejněn? 

Tak to je reklama na to Foreo. 

A všimla sis toho na základě toho popisku nebo tady podle toho placeného partnersví? 

Já jsem si toho všimla, protože tu věc znám a hodně lidí na to dělá ty reklamy. 

A tenhle příspěvek, proč myslíš, že ho Jirka zveřejnil? 

Aby třeba měl nějakou novou fotku. 

A četla sis ten popisek? 

Já vůbec nevim, co je tohle. 

Myslíš ten #gopro? 

Jojo. 

GoPro je taková ta malá kamera. 
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Aha, tak to možná bude na tu kameru ta reklama. 

A kdybys viděla tenhle příspěvek, tak proč myslíš, že ho zveřejnil? 

Tady vidím, že je to spolupráce a tady vidím, že je to asi od Sony. 

A všimla sis toho hashtagu hnedka? 

Ano, protože byl zvýrazněný. 

A je to tím, že je tam jenom jeden? Že kdybych jim tam bylo třeba deset, tak si ho 

třeba nevšimneš? 

Já si myslim, že kdyby jich tam bylo deset, tak bych si je všechny přečetla. 

Takže čteš i hashtagy? 

Jo. A tady vidím, že je nějaká elektronika. 

To je z obrázků všechno. A když jsou tyhle spolupráce, tak vadí ti to, že ti youtubeři a 

ostatní je mají nebo ti to přijde v pořádku? 

No, mě to nevadí, protože kdyby oni měli jenom to zaměstnání ten Youtube nebo 

Instagram, tak oni by potom neměli žádný peníze, když by k tomu nechodili do žádný 

práce a potom by ty videa tvořili pro tu zábavu, ale třeba by se na ně potom nikdo 

nemusel koukat a nic by za to vůbec nedostávali. 

Takže ti přijde v pohodě, když se tim živí a nemají to jenom jako koníček k jiný práci? 

No, jako vadí mi, když to dávají na každý video. Když to dávají ke každý věci, i když jim 

ta věc třeba nepřijde dobrá, ale udělaj to, aby jim dali ty peníze. Tak to mi přijde takový 

nesprávný. 

Takže ti vadí, když je toho hodně, i třeba na Instagramu? 

Jo, vadí mi, když je tý reklamy hodně. 

A je pro tebe rozdíl, jestli za to dostali zaplaceno nebo dostali třeba jenom ten produkt 

zdarma? 

No… 

Jestli kdyby třeba dostal nějakej youtuber novej mobil a mohla by sis myslet, že když o 

něm bude mluvit, tak ten jeho názor bude stejnej, i když by dostal za to nějaký peníze. 
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Podle mě ne, protože oni když by měli dostat peníze, tak oni by podle mě k tomu mobilu 

řekli i něco, co není vůbec pravda. 

Takže myslíš, že když dostanou jenom ten produkt, tak jsou upřímnější? 

Tak jsou upřímnější, protože ho dostali, ale kdyby dostali i ty peníze, tak by toho řekli 

víc, než aby jenom řikali, že je to špatný a že se jim to nelíbí. 

A když mají ty spolupráce, tak zajímá tě, jestli to mají označený? Když třeba vidíš, že 

mají fotku s nějakým produktem, tak jestli tě napadne, že si řekneš, jestli je to 

spolupráce nebo si to sám koupil 

Docela jo, protože je to rozdíl, jestli je to spolupráce nebo si to koupil a chce říct, že to 

funguje nebo že je to vážně dobrý. Nebo jestli je to spolupráce, prostě to zkusí a vůbec 

nemusí být pravda to, co říká. 

A myslíš, že jak to označují na Instagramu, tak to stačí, že to dělají správně? 

Asi ano. 

A přijde ti lepší, když je tam #spolupráce nebo třeba anglicky. 

Podle mě je to lepší, když ho sledují Češi a je to Čech a ta značka není jakože by se to 

nedalo vzít do češtiny, tak když je to česky. A ještě potom asi když je tam napsáno to 

spolupráce, protože hodně lidí, a i já, by si to nemuselo uvědomit, že je to spolupráce. 

A přijde ti lepší, když je to tam s tim # nebo když je to tam hned na začátku toho 

popisku? 

Asi s tim #, protože si toho všimne víc lidí. 

A třeba to placený partnerství ti přijde taky dobrý? 

Jo, protože většina lidí si chce přečíst, kde tu fotku fotili, protože se jim líbí to prostředí 

a potom když uvidí tu spolupráci, tak je to lepší. 

Že si toho všimnou. 

Jojo. 

A když ti dám papír, nakreslila bys mi, jak bys ty chtěla, aby to označovali?  

Tady by byla ta fotka, tady ten člověk a tady napsaný, že je to nějaká spolupráce a ještě 

něco klidně. 

Takže myslíš to, jak je tam to značení placené partnerství s… 
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Jo. A tady by mohl něco napsat a tady ten hashtag, třeba #foreo a tady zase třeba 

#spolupráce a třeba i #ad. 

Takže bys to dala takhle. A tys říkala, že čteš hashtagy všechny. 

Většinou ano. 

A myslíš, že to tak má i většina tvých kamarádů? 

Já si myslim, že většina mých kamarádů to jenom tak projíždí a kliká. A že třeba lajkují, 

i co by nemuseli lajkovat a že je jim to jakoby asi jedno. 

A myslíš teda, že takhle by to stačilo, tim že je to nahoře i s těma hashtagama? 

Jo, protože to hned uvidí, jak je to zvýrazněný a oni hned uvidí, že je to spolupráce. 
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Příloha č. 5: Nahrávka (transkripce rozhovoru ze dne 24. 4. 2019) 

Pamatuješ si, kdy sis založila Instagram? 

To teď už bude…já jsem si ho založila na Velikonoce, to bylo v březnu a to byl tak rok 

2017. Takže v roce 2017 na Velikonoce. 

Jo, a teď je ti kolik let? 

10. 

Takže ti bylo 8? 

No nějak tak. 

A věděli to rodiče, že si ho zakládáš? 

Jo, já jsem se jich zeptala, hlavně moje kamarádky ho všechny měly, tak mi to přišlo 

takový, jako že ho taky nemám. Tak jsem si ho chtěla založit. 

A rodičům to nevadilo? 

Ne. 

A kontrolujou ti to? 

Jo, máma mi tam třeba i dává fotky, když jsem líná. 

Takže tam dáváš fotky? 

Jo. 

A máš veřejnej nebo soukromej profil? 

Mám veřejnej, ale mám i soukromej, kam si dávám věci, který bych na ten můj normální 

nedala. 

A sleduješ tam jenom kamarády nebo i youtubery třeba? 

I youtubery. 

A sleduješ jich hodně? Koho třeba? 

No, moc ne, spíš takový, co mě fakt baví. Ne jenom že je znám. 

A koho máš třeba oblíbenýho? 

Třeba…Aničku Šulcovou. 
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Ještě někoho? 

Kovyho hodně. 

Já ti teď budu ukazovat různý příspěvky a budu se tě ptát k tomu na různý věci. 

Kdybys viděla tenhle příspěvek, tak čeho by sis všimla? 

Že je to placená  spolupráce. Hnedka. 

A všimla by sis toho takhle hnedka? 

Jo, uplně.  

A všimla by sis toho podle toho označení nebo z tý fotky? 

Z tý fotky. 

Takže vidíš ty hračky a hnedka ti to dojde? 

Jo. Hnedka 

To je zajímavý. A četla by sis ten popisek? 

Kdyby mě to zajímalo, tak jo. 

A toho označení by sis všimla nebo ne? 

Jo, toho bych si určitě všimla. 

A víš co znamená? 

No jasně. Že on tam něco dá a pak mu za to zaplatí. 

A kdybys viděla tenhle příspěvek? 

No, tak to bych asi neřekla, že je reklama. Protože tam není nic tak hrozně výraznýho, 

až na ten Asus, ale nahoře tam navíc není placená spolupráce. 

A když se zaměříš na ten popisek? 

No, tak nevim. 

A víš co znamená #ad nebo ne? 

Ad je reklama. 

Takže víš, co to znamená. A všimla by sis toho takhle nebo ne? 

Asi ne, já si hashtagy moc nečtu. 
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A třeba popisky čteš? 

Někdy jo, někdy ne. 

A když už čteš ten popisek, tak hashtagy spíš nečteš? 

Spíš ne, mě to tolik nezajímá. 

Chápu. A kdybys měla takhle dva příspěvky, porovnala bys je nějak? V čem ti přijdou 

rozdílný? 

Mně přijde, že ta vlevo má o hodně lepší kvalitu než ten vpravo. 

Klidně se zaměř i na ty popisky. 

Já nevim. Jakože tady je zase #ad jakože reklama. 

A napadlo by tě, na co by to mohla být reklama? 

Tady na to Zalando. 

A víš co to je? 

Jo, to je eshop na oblečení. 

A na tý druhý fotce? 

Tak tam hlavně žádnej hashtag není. 

Takže myslíš, že to není reklama? 

Ne, není podle mě, vůbec. 

A takhle tyhle příspěvky, když porovnáš? 

Tak tohle je normální fotka, kterou si dá každej na Instagram a tohle prostě jsou vidět 

nějaký produkty a uvědomíš si, že by to mohla být placená spolupráce. A když si přečteš 

popisek, tak hnedka vidíš spolupráce. Je to jasný. 

A tady by sis nevšimla toho hashtagu spolupráce? 

Ne, vůbec. 

Takže ti přijde lepší, když je to na tom začátku, že si toho hnedka všimneš? 

Hnedka si toho všimnu. 

A takhle když máš tyhle dva příspěvky. 
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Tak tady je hnedka placený partnerství, na tý fotce bych si toho nevšimla. A tady bych si 

hnedka všimla, že je to nějaký placený, protože tady je navíc #ad jakože reklama. 

A poznáš na co? 

Tady je Starbucks. 

A všimla by sis spíš, že je to reklama u toho vlevo nebo vpravo? 

Spíš u toho vpravo. 

Jo? 

No jako z tý fotky. 

Jako jenom z toho, jak je to vyfocený? 

Jo, tak to vlevo. 

Z tý fotky nebo z toho celkovýho i s popiskem? 

Z toho celkovýho. 

Takže z toho celkovýho vlevo, ale jenom z fotky bys to poznala vpravo? 

Jo. 

Takže by sis nevšima toho produktu? 

No jako že je normální, že si něco koupíš a pak si s tim třeba dáš fotku na Instagram. Mi 

přijde normální. Třeba já, když mám něco, tak si to vyfotim a dám si to na insta stories 

a není to žádná placená spolupráce. 

A podle těch popisků teda vlevo, že si všimneš toho placeného partnerství? 

Jo. 

Dokázala bys říct, proč zveřejnila youtuberka tuhle fotku? 

Protože je to placené partnerství. 

A zase sis všimla hnedka toho označení? 

Hlavně mě přijde, že spousta youtuberů a prostě lidí dělalo teďka na tohle reklamu. A 

bylo to celkem častý dřív, nevim, jak je tohle starý. A teď je, žejo, to velký Foreo a to 

Fofo a já si toho prostě hnedka všimnu. 

A je to třeba už tim, že vidíš, jak je to vyfocený? 
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No, hnedka to vidim. 

A pak by sis všimla tady toho placeného partnerství? 

Jo. 

Takže spíš si všimneš toho placeného partnerství, než že by si četla ten popisek? 

Jo. 

A tady tohle, jestli dokážeš říct, proč si myslíš, že to Jirka zveřejnil? 

Protože je někde na dovolený a prostě si chtěl dát fotku na Instagram. 

Takže chtěl třeba ukázat to místo? 

No, třeba. 

A když se podíváš na ten #gopro? 

No, já bych si hlavně říkala, jestli je to reklama na to GoPro nebo to není reklama. 

Protože to není poznat? 

Jo, není to poznat, protože tam nejsou další hashtagy jako třeba #ad. 

A tady u týhle fotky? 

Já bych si hnedka řekla, že je to nějaká spolupráce, protože tam má nějaký sluchátka a 

třeba lidi se se sluchátkama uplně na Instagram nefotěj fotky, protože je to prostě 

takový divný. A navíc je tam #spolupráce. 

Jo, takže že je to reklama, jsi poznala i bez toho hashtagu? 

Jo. 

To je z obrázků všechno. A takhle ty spolupráce ti vadí, když je mají nebo ne? 

Podle toho, na co to je. Když je to třeba na nějakou firmu, kterou nemám ráda nebo mě 

štvou ty její reklamy, tak prostě z toho nejsem uplně happy, ale jinak je mi to jedno. 

A myslíš, že je důležitý, aby to označovali? 

Tak když chtěj z toho peníze, tak jo, ale když nechtěj, tak to není tak důležitý. 

Jakože myslíš, že když to dají na Instagram a označí to, tak z toho mají peníze a když 

to neoznačí? 

Tak jakože mají, ale nevim. Jakože když ta fotka není s tim produktem. 
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Jo, tojo. Ale když je to fotka normálně s tím produktem, ale nebyl by tam třeba ten 

#spolupráce. 

Tak to by dostali asi. 

Takže by ti to vadilo? Kdyby nepřiznali, že dostali ten produkt zdarma nebo že za to 

dostali zaplaceno. 

No, to by mi vadilo. 

A je pro tebe rozdíl, jestli dostali jenom ten produkt nebo dostali i zaplaceno? 

Je to celkem rozdíl, mi přijde. 

Jo? Takže tě to zajímá? 

Jo, mě zajímá, jestli za to dostali ty peníze. 

A jak by si to označení třeba rozlišila, aby šlo poznat, že dostali třeba jenom ten 

produkt? Napadá tě něco? Protože říká se tomu barter, nevim, jestli ti to něco říká. 

To neznám. 

Jestli by ti třeba stačilo, kdyby v popisku napsali, že dostali od nějaké značky tenhle 

produkt.  

Nevim. 

A myslíš, že tak jak to označují teď, tak to stačí? 

Mně to přijde ok. 

A když ti dám papír, nakreslila bys mi, jak bys to označovala ty? 

Jak bych to označovala já, kdybych dostala něco? 

Jojo nebo jak chceš, aby to oni označovali. Co ti přijde jako nejlepší způsob. 

Byla by tady ta fotka, profilovka, tady nějakej popisek a asi nějaký…kdyby to byla třeba 

reklama na banány, nevim. Tady by někdo byl, já nevim. Tak třeba aby tady byl nějakej 

popisek a tady nějaký hashtagy ohledně toho banánu, třeba #banana. 

Jako třeba přímo tu značku? 

Třeba. Nebo kdyby to byla spolupráce s Kauflandem, tak by tam byla #kaufland. 

Takže ta konkrétní značka? 
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Jo. A tady by bylo to placené partnerství. 

Takže je pro tebe důležitý i vědět hnedka, s jakou značkou to je spolupráce? 

Je to pro mě celkem důležitý, protože když to nevim, tak mě to celkem zajímá. 

Takže občas, když je u těch fotek jenom #spolupráce a není hnedka poznat, na co to 

je, tak ti to nepřijde jako uplně dobrý. 

Nepřijde mi to uplně nejlepší, podle mě by tam měl být nějakej hashtag ohledně toho 

produktu. 

A přijde ti jedno, jestli jsou ty hashtagy na konci nebo před tim popiskem? Když je 

třeba ten popisek dlouhej nebo je těch hashtagů hodně, tak se ti nezobrazí celý, ale 

musíš si ho rozkliknout. 

Tak to mi vadí, když je to hrozně dlouhý a musim to rozklikávat. Protože já většinou 

šáhnu někam vedle a uplně mě to štve. 

Takže nejlepší je, když je krátkej? 

Jo, krátkej. 

A když by byl třeba dlouhej, tak nechala bys ty hashtagy pořád na konci nebo bys je 

dala na začátek, aby bylo hnedka vidět, že je to reklama? 

Já bych to nechala na konci, protože hashtagy se dávají prostě na konec. Na začátku by 

to vypadalo i divně, mi přijde. 

Takže kdyby byl delší popisek, tak by sis té reklamy všimla hlavně podle toho 

placeného partnerství? 

Jo. A tady by byl ještě #spolupráce nebo #ad nebo tak něco. 

A přijde ti rozdíl, jestli je to česky nebo anglicky? 

Mně je to celkem jedno, já mluvim celkem plynule anglicky a učim se vlastně od 3 let a 

umim dobře, ale nevim, jak by to třeba vyhovovalo ostatním, který se neučí anglicky. 

Mně přijde prostě, že angličtina je důležitá. 
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Příloha č. 6: Nahrávka (transkripce rozhovoru ze dne 24. 4. 2019) 

Pamatuješ si, kdy sis založil Instagram? 

Ne.  

Nevíš orientačně? Jestli třeba rok nebo míň. 

Tak půlrok. 

A kolik ti je let? 

10 let. 

A když sis ho zakládal, věděli to rodiče? 

Jo. 

A nevadilo jim to? 

Nene. 

A koukají ti tam třeba? Kontrolují ho? 

Jo, oni mě třeba i donutili, abych si stáhnul Youtube a dával tam videa. 

Fakt? Takže točíš na Youtube? 

Jojo. Nechtěli, abych koukal na nějaký přiblblý youtubery, ale chtěli, abych tam natáčel. 

A sleduješ na Instagramu jenom kamarády nebo třeba i nějaký yotubery? 

Většinou sleduju jenom kamarády. 

A trávíš tam hodně času? 

Nene, moc ne. Vždycky se tam podívám, když hrajeme takovou hru, tak se tam podívám, 

co je novýho, abych zjistil tohle.  

A sám tam dáváš příspěvky nebo moc ne? 

Já tam nedávám příspěvky. 

Takže to máš jenom na sledování ostatních. 

Jojo. 

Já ti teď budu ukazovat různý příspěvky a budu se tě ptát na různý věci k tomu. 

Takhle kdybys viděl tenhle příspěvek, tak čeho by sis všimnul? 
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No, že dělaj reklamu. 

A to bys poznal z čeho? 

Že tam má svoje tričko a má tam ty hračky. 

A to bys poznal už z tý fotky? 

Jo. 

A všimnul by sis tady toho placenýho partnerství? 

Kdybych se na to díval dýl, tak bych si toho všimnul. 

Takže víš, co to znamená a že se to používá? 

No, tak Tary je sám o sobě…natáčí na Youtube hlavně pro peníze. 

A kdybys viděl tenhle příspěvěk? 

Tohodle bych si všimnul. 

Toho notebooku hnedka? 

Jo. A ještě tady, že když pozvete někoho, tak… 

A ty hashtagy? 

Tak tady #ad jako reklama. 

Takže víš, co to znamená. 

Jo. 

Takže bys poznal, že je to reklama na Asus. 

Jo. 

A čteš u příspěvků vždycky popisky? 

Jo. 

A čteš i hashtagy? 

Jo. 

A kdybys měl tyhle 2 příspěvky, dokázal bys je nějak porovnat, v čem ti přijdou 

rozdílný? 

Že tohle je zase nějaká reklama a tady ne. 
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A tady by sis toho všimnul podle toho hashtagu? 

Z obou dvou věcí. 

Jako i z tý fotky jako takový, jak je to třeba nafocený? Že podle toho poznáš, že je to 

reklama? 

No. A tohle není reklama, tam nejsou ani žádný hashtagy. 

A tyhle 2 příspěvky, kdybys porovnal. 

Takhle fotka je zase spolupráce. 

Všimnul sis toho hashtagu? 

Jo. Ta druhá není. To je prostě fotka. 

A když se zaměříš na ten popisek hnedka od začátku? 

Taky spolupráce. 

A čeho by sis spíš všiml, když je to hnedka na začátku nebo když je to na konci v tom 

hashtagu? 

Spíš na konci. 

A kdybys měl tyhle 2 příspěvky? 

Že tahle je zase placené partnerství. A tady na hodinky a je tady i od koho? 

Takže zase reklama. 

Jo. 

A vlastně kdybys to viděl, tak kde bys hnedka spíš řekl, že je to reklama? Ať už podle 

fotky samotný nebo kdybys prolítl ty popisky. Co ti přijde, že by lidi hnedka poznali? 

Tohle druhý. 

Podle toho, že je to hned nahoře napsaný? 

No, podle tohodle. Protože Kovy by nikdy nic takovýho sám nepsal. 

A když porovnáš to placený partnerství a ten #ad, tak co z toho ti přijde lepší? 

Spíš #ad, protože tohle je placený partnerství a tahle fotka přece není placený 

partnerství. 

Takže myslíš, že když je jenom #ad, tak že za to nemusela dostat zaplaceno? 
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To zase nevim. 

A je to pro tebe důležitý nebo chtěl bys to vždycky vědět, jestli za to dostali zaplaceno 

nebo dostali jenom ten produkt? 

Mně by to ani nějak nevadilo, ale já ty fotky ani nijak nelajkuju. 

Takže to pro tebe není důležitý? 

Ne. 

A kdybys viděl tuhle fotku, tak proč myslíš, že ji zveřejnila? 

Je tam zase placené partnerství. 

Takže myslíš, že to zveřejnila, protože za to dostala zaplaceno? 

Jo. 

A tenhle příspěvek, proč myslíš, že ho Jirka Král zveřejnil? 

GoPro asi. 

Takže myslíš, že je to reklama na GoPro? 

Jo. 

A myslíš, že takhle to stačí, když tam dá jenom # s tou značkou a není tam nikde 

vysloveně napsaný spolupráce nebo #ad nebo placené partnerství. 

To podle mě i stačí. 

Myslíš, že to z toho všichni poznaj? 

Já bych to poznal. 

A kdyby tam třeba ten # nebyl samostatnej, ale bylo jich tam dalších 10, tak pořád by 

sis toho všimnul? 

No já ty hashtagy čtu. 

A takhle tenhle příspěvek, proč ho zveřejnil? 

Reklama na Sony, spolupráce zase. Tady co to je a hlavně toho Adidasu bych si 

všimnul. 

A tady je v popisku, že je to spolupráce se Sony, ale na fotce by sis všimnul spíš toho 

Adidasu? 
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Tak nevim, možná spolupracuje s obouma, ale ten Adidas tam nějak nedal. 

A kdybys viděl jenom tu fotku… 

Uplně nejdřív si všimnu toho Adidas. 

Takže první by sis myslel, že je to reklama na Adidas? 

Jo a až bych si to přečetl, tak bych viděl i to Sony. 

To je z obrázků všechno, a když jsou tyhle spolupráce, tak vadí ti nebo myslíš, že je to 

v pohodě, že mají youtubeři a různí influenceři spolupráce? Myslíš, že je to jejich věc? 

To by měla být jejich věc, protože jako proč by se o ně někdo jinej zajímal. 

A myslíš, že to mají označovat, aby to lidi poznali? 

No, někdy se to nedá poznat. Třeba ty sluchátka. 

A myslíš, že je to důležitý? 

No, aby to zvýraznili, tak je to důležitý. 

A je to důležitý i pro tebe nebo tvoje kamarády, jestli to řešíte. 

My se prostě podíváme na fotku, přečteme si popisek a jdeme dál. 

Takže vás v tu chvíli zajímá nebo nezajímá, jestli za to třeba dostali zaplaceno? 

Ne. To je mi jedno. 

A když už to označujou, tak myslíš, že to dělají správně? Že je to dobrej způsob. Přes 

ty hashtagy nebo třeba to placené partnerství. 

No, jestli na to chtějí nalákat další lidi, tak jo. Ale jinak nevim, proč by to tam dávali. 

No, třeba chtějí být fér vůči těm svým fanouškům a chtějí, aby věděli, že si to 

nekoupili a dostali za to zaplaceno. 

No neměli by lhát. 

Takže myslíš, že je lepší, když to označí? 

Jo. 

A myslíš, že by to měli označovat třeba česky nebo anglicky? Jestli třeba mají dávat 

ten #spolupráce nebo #ad. 
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Raději ten #ad. Kdybych byl jeden z nich, tak bych dal raději #ad, protože by si toho 

všimlo víc lidí, i co jsou ze zahraničí. 

A když to nebudeš brát z pohledu toho youtubera, ale z pohledu fanouška, který třeba 

neumí anglicky, tak přijde ti důležitý, aby to tam napsali i česky? 

Nepřijde mi to důležitý, jestli je tam #spolupráce nebo #ad. 

Nepřijde? 

Já anglicky umim, takže mě to nebaví. 

Takže rozumíš všem těm způsobům. 

Jo. 

A když ti dám takhle papír, tak nakreslil bys, jak bys to označil ty? Co by ti přišlo jako 

správný, aby bylo poznat, že je to reklama. 

Tohle a za to bych dal #ad a #spolupráce. Prostě česky i anglicky. 

A ty hashtagy bys dal za ten popisek nebo před něj? 

Já bych je dal za ten popisek, protože by nebylo dobrý, kdyby museli přečíst nejdřív 

hashtagy a pak by třeba na ně zapomněli než by to dočetli. Takže kdybych byl youtuber, 

tak bych to dal určitě až za to. 

A to označení placeného partnerství bys nedával? 

Jo, to je vlastně uplně jedno, jestli to tam dám, stejně si to přečtu i tady dole. 

Ale jinak ti přijde, že jenom ty hashtagy stačí? 

Jo. 
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Příloha č. 7: Informovaný souhlas rodičů 

 
Jsem studentka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, studuji obor Marketingová 

komunikace a PR a píši bakalářskou práci s názvem Reklama cílená na děti na 

sociálních sítích a její reflexe touto cílovou skupinou. V rámci výzkumné části této 

práce budou realizovány individuální rozhovory s dětmi ve věku 10-12 let, jejichž cílem 

je zjistit, zda dokáží identifikovat reklamu od influncerů na sociální síti Instagram a také 

jak tuto reklamu vnímají. Samotný rozhovor bude trvat kolem půl hodiny. 

K vypracování své práce potřebuji zvukový záznam, a proto budou jednotlivé rozhovory 

nahrávány na mobilní telefon. Veškerý pořízený materiál bude sloužit pouze pro 

potřeby práce a výsledná zjištění budou zcela anonymní. S jakýmkoli dotazem se na mě 

neváhejte obrátit.  

Já ……………………………………… souhlasím, aby můj syn/moje dcera 

………………………………………, narozen/a ………………………., se zúčastnil/a 

kvalitativního výzkumu  pro účely vypracování bakalářské práce na FSV UK. 

 

Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s jeho cílem a průběhem a že souhlasím 

s účastí svého dítěte v tomto rozsahu: 

Individuální rozhovor   Ano / Ne 

Audio nahrávka rozhovoru   Ano / Ne 

 

V       dne …………………....... 

 

Podpis zákonného zástupce: …………………………… 


