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Úvod

V bakalářské práci jsem se zabývala působením reklamy na děti v předškolním věku
a na to, jak její vliv vnímají rodiče dětí a jejich učitelky v mateřské školce.
Toto téma jsem si vybrala proto, že si myslím, že reklama je takový fenomén naší
doby, že se jí nelze vyhnout. Každý ji vnímá odlišně a na každého působí jinak. Proto
jsem chtěla zjistit, zdali působí i na děti v předškolním věku a jak ji vnímají.
Reklama se vyskytuje skoro všude kolem nás. Na ulicích na billboardech, plakátech a
letácích, v dopravních prostředcích, novinách, časopisech, v televizi. Proto si myslím,
že děti před reklamou nelze „ochránit", a tak mě zajímalo, jestli si děti reklamu nějakým
způsobem

uvědomují

a jestli jsou jí vědomě

či nevědomě

(přímo

či

nepřímo)

ovlivňovány.
Myslím si, že na děti nejvíce působí reklama v médiích, obzvláště v televizi a na
internetu, kde reklama nejsou jen obrázky s textem, ale reklamní spoty často doprovází
poutavé melodie, říkanky, zvuky apod., čímž je pro dítě zajímavější a více přitáhne jeho
pozornost.
Proto mě i zajímalo, jak se k reklamě staví rodiče a učitelky v mateřských školách.
V současné technické době je podle mě důležité, aby děti
s počítači i

přicházely do kontaktu

s médii, protože je to velice silný zdroj informací, ale myslím, že by

„časovost sledování" měli dospělí korigovat a měli by se snažit naučit děti s nimi
pracovat a učit je vybírat si to podstatné a důležité, co je pro ně přínosem. Tvůrci reklam
však přesně vědí,

jak

lehce se dá ovlivnit tato kategorie předškolních dětí, a proto

není problém, aby se s nimi dostávaly co nejčastěji do styku, tzn., aby byly reklamou co
nejvíce zasaženy a ovlivněny.
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1 TEORETICKÁ ČÁST

1.1 Charakteristika předškolního věku

1.1.2 Předškolní věk
V širokém slova smyslu se jako předškolní věk označuje celé období od narození
(někdy i včetně vývoje prenatálního) až ke vstupu do školy. Předškolní období v užším
slova smyslu je „věkem mateřské školy", které trvá zhruba od 3 do 6 let dítěte
(Langmaier, Krejčířové, 1998).
V tomto období pokračuje motorický, kognitivní i sociální vývoj dítěte.

Dozrává

centrální nervový systém, což otevírá cestu rozvoji dispozic k nejrůznějším kvalitativním
vývojovým změnám.
Jednou z hlavních potřeb tohoto věku je potřeba aktivity a sebeprosazení, které měly
určitý význam i v předchozí vývojové etapě - batolecím období. Tato potřeba vrcholí
právě v předškolním věku, kdy již dítě dobře ovládá své tělo a zvládá samostatnou
lokomoci.
Celkové

zdokonalování

v motorickém

vývoji

můžeme

pozorovat

ve

zlepšené

pohybové koordinaci, větší hbitosti, eleganci pohybů. Dítě kolem pátého roku dobře
utíká, seběhne ze schodů, leze po žebříku, skáče. Také jemná motorika se začíná
zlepšovat, to můžeme pozorovat při kresbě, hrách s kostkami, plastelínou a i v jeho
stále

větší

schopnosti

samoobsluhy,

např.

jídlo

jí

příborem

nebo

při

oblékaní

(zavazování tkaniček, zapínání knoflíků apod.).
V psychické

sféře

se

diferencuje

a

vyhraňuje

sebepojetí

a

vlastnosti

lidské

osobnosti. Dítě se snaží korigovat a prosazovat vlastní cíle, získává zkušenosti a
navazuje nové sociální vztahy, a to především k ostatním dětem, svým vrstevníkům.
V tomto období se také začíná diferencovat mužská a ženská role.
Celkový

vývoj

dětského

poznávání

je

v předškolním

postupným opouštěním subjektivního pohledu a důrazu na

věku

charakteristický

viditelné projevy aktuální

situace. Předškolní dítě vyjadřuje svůj názor na svět v kresbě, vyprávění nebo ve hře,
v nichž

se

plně

projeví

typické

znaky

dětského

myšleni

i emočního

Skutečnost je zde zjednodušená, srozumitelná a případně i méně ohrožující.
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prožívání.

Konec této fáze není určen jen fyzickým věkem, ale především sociálně, nástupem
do školy. Charakteristickým znakem tohoto věku je postupné uvolňování vázanosti na
rodinu a rozvoj aktivity, která není už tak samoúčelná, umožňuje např. dítěti, aby se
uplatnilo a prosadilo ve vrstevnické skupině. K uvolnění této závislosti přispívá osvojení
běžných norem chování, znalost obsahu rolí a přijatelná úroveň komunikace. Na druhé
straně je dětské myšlení stále ještě prelogické a egocentrické, vázané na subjektivní
dojem a aktuální situační kontext. Překonání této bariéry je jedním z významných úkolů
předškolního období a předpokladem k nástupu do školy, které je důležitým vývojovým
mezníkem (Vágnerová, 2000, Vágnerová, 1994, Valentová, 1994).

1.1.3 Myšlení
Okolo čtvrtého roku se vývoj inteligence dítěte dostává z úrovně
(symbolické)

na

vyšší

úroveň

názorovitého

(intuitivního)

myšlení.

předpojmové
V předchozím

(batolecím) stádiu užívalo dítě slov nebo jiných symbolů jako předpojmů - napůl ještě
vázaných individuálními předměty, napůl již směřující k obecnosti. Nyní již uvažuje
v celostních pojmech, které vznikají na základě vystižení podstatných

podobností.

Usuzování je však vázáno na vnímané či představované.
Typickým znakem myšlení předškolních dětí je jeho útržkovitost, nekoordinovanost a
nepropojenost, chybí mu komplexní přístup. Děti sice již dovedou správně řešit mnohé
úkoly dílčího charakteru, avšak nedovedou do svých úvah zahrnout více aspektů,
znalostí či různorodé pohledy (Langmaier, 1998 , Krejčířové, 1998, Vágnerová, 2000).
„Podle Piageta lze označit myšlení předškolního dítěte jako názorné a intuitivní. Jeho
typickým znakem je egocentrismus, fenomenismus a magičnost. Dítě interpretuje realitu
tak, aby pro ně byla srozumitelná

a přijatelná, když si občas musí

vypomáhat

zkreslením či vyloučením některých informací. Je přesvědčené, že každé poznání musí
mít

absolutní

platnost.

orientace ve světě.
zpracování

verbálně

Tento

způsob

uvažování

uspokojuje jeho

potřebu

jistoty

Úroveň myšlení ovlivňuje i způsob verbálního vyjadřování a
prezentovaných

informací.

Postupně

se

diferencuje

tzv.

egocentrická řeč, která slouží jako prostředek k vyjadřování." (Vágnerová,2000,s,132).
Pokrok v myšlení dítěte, které přešlo ze symbolické etapy do fáze

názorového

myšlení, je nesporý, ale stejně tak jsou zřejmá i omezení, jež nedovolují dítěti zatím
myslet skutečně logicky po krocích, které mohou v mysli volně opakovat a současně
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porovnávat.

Dítě ještě neumí vyvozovat závěry a je zcela závislé na názoru, většinou

na vizuálním tvaru. Jeho myšlení je stále predoperační.
„Symbolické í predoperační myšlení je stále ještě úzce vázáno na činnost dítěte a je
v tomto smyslu egocentrické, antropomorfické (všechno polidšťuje), magické (dovoluje
měnit fakta podle vlastního přání) a artificialistické
Krejčířová, 1998, s.89).

t

(

(všechno se „dělá")." (Langmaier,
,,

/ '
P ! ' <W/

1.1.4 Řeč
Formová

i obsahová složka řečového projevu se během předškolního

období

značně zdokonaluje, zejména z kvalitativního hlediska. Výslovnost tříletého dítěte je
většinou ještě hodně nedokonalá, mnohé hlásky nahrazuje jinými nebo je vyslovuje
nepřesně. Během čtvrtého a pátého roku se v souvislosti s vyzráváním koordinace
motoriky mluvidel i lepší sluchovou diferenciací a možností vlivu zpětné vazby většina
dětí zlepší natolik, že „dětská patlavosť vymizí už před začátkem školní docházky.
Některé drobné odchylky se upraví ještě během prvního školního roku buď spontánně
nebo za pomoci logopéda.
V průběhu předškolního věku se také značně rozšíří slovní zásoba. V průměru se
předpokládá, že 5leté dítě ovládá asi 2 000 slov a 6leté přibližně 3 000 slov. Když
předškolní dítě používá již všechny druhy slov, struktura aktivního slovníku má určité
charakteristické rysy. Obsahuje nejvíce podstatná jména, slovesa a zájmena. Jak se
zdokonaluje jeho verbální projev, užívá dítě stále více předložky a spojky.
Verbální kompetence dítěte předškolního věku se zdokonalují v obsahu i formě. Děti
je rozvíjejí především komunikací s dospělými,

v menší míře je mohou ovlivnit média

(televize, rádio apod.) a komunikace s vrstevníky. I zájem o mluvenou řeč u dítěte roste.
Tříleté i čtyřleté dítě už dokáže delší dobu naslouchat krátkým povídkám, a to i v malých
dětských skupinkách. Tříleté dítě zpravidla umí nějaké říkanky a jejich počet se pak
nadále zvyšuje. Dítě v tomto období rádo komunikuje, i když je často samo sobě
jediným posluchačem.
Vývoj řeči dovoluje i růst poznatků o sobě a okolním světě. Otázky typu „proč" mají
význam

nejen pro obohacení

znalostí, tzn. dětského

slovníku,

ale i pro

rozvoj

správného vyjadřování. Děti se takto učí chápat komplexnější vztahy mezi objekty a
zároveň se učí používat i příslušné slovní výrazy.
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Děti se učí mluvit prostřednictvím nápodoby verbálního projevu dospělých lidí i dětí,
s nimiž žijí a komunikují. Avšak nápodoba řeči má selektívni charakter. Předškolní děti
nenapodobují všechno, co slyší. Často si zapamatují jen část sdělení a opakují ho
bezprostředně poté, co ho slyšely. Většinou jsou to nové věty, které obsahují nějaké
nové slovo, nebo známá slova v nové podobě, jiné vazbě apod. (Vágnerová, 2000,
Krejčířová, 1998, Langmaier, 1998, Vágnerová, 1994, Valentová, 1994, Stoppardová,
1992).
Tento fakt čím dál tím častěji využívají tvůrci reklamy, kteří se jednoduchými, avšak
podbízivými reklamními slogany dostávají do podvědomí dětí, a ty pak tyto slogany,
říkanky či písničky opakují, čímž se zvyšuje touha dítěte vlastnit tento produkt (hračku),
pro který je tento slogan vymyšlen.

1.1.5 Pozornost
Nejprve je u dítěte pozornost bezděčná. To znamená, že dítě pozoruje něco tak
dlouho, dokud trvá jeho zájem. V předškolním

věku je pozornost ještě

nezralá,

krátkodobá a povrchní.
„Předškolní dítě by mělo být schopno i záměrné pozornosti, která již souvisí s jeho
vůlí. Pozoruje určitou věc nebo děj, protože je to od něj vyžadováno a zároveň se chce
něco dozvědět. Tento podnět však musí být přiměřený chápání a myšlení. Čím větší
zájem vzbudíme, tím lépe a déle udržíme dětskou pozornost." (Kuchařská, Švancarové
2004, s.53).
V předškolním věku můžeme pozorovat i počátky úmyslné pozornosti, např. ve hře.
U dětí předškolního věku však převládá především neúmyslná forma pozornosti, dítě
je velmi snadno upoutáváno zejména nápaditými, neobvyklému a atraktivními podněty.
Tohoto faktu využívají především výrobci hraček a hlavně tvůrci reklam.
V reklamách, které jsou určeny pro děti, je většinou velice poutavá a melodická
reklama, která v mnoha případech zůstává v hlavě i po skončení reklamního spotu.
Dále je v těchto reklamách spousta barev, světelných efektů, mají většinou velice rychlý
děj, který upoutá dětskou pozornost (Kuchařská, 2004, Švancarové, 2004, Vágnerová,
1994, Valentová, 1994).
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Paměť předškolního dítěte je převážně:

•

Bezděčná - Dítě si spontánně zapamatuje to, co ho zaujalo, ale
ještě většinou bez předcházejícího úmyslu něco se
naučit. Záměrná paměť se spolu s pozorností začíná
rozvíjet teprve kolem 5. roku.

•

Mechanická - Dítě si pamatuje především mechanicky, logická
paměť se v souvislosti s celkovým vývojem
poznávacích procesů vyvíjí až ke konci
předškolního věku.

•

Konkrétní - Dítě si lépe pamatuje konkrétní události než jejich
verbální popis.

•

Krátkodobá, ale rozvíjí se i trvalost paměti. Na počátku
předškolního období si dítě delší dobu pamatuje
pouze citově zabarvené zážitky, zatímco ke konci
5. - 6. roku má již dost bohaté vzpomínky.
(Vágnerová, 1994, Valentová, 1994, s.62)

1.1.6 Hra
Na dětskou hru se můžeme dívat z mnoha hledisek a existuje i řada teorií, které se jí
specificky zabývají.
Hra je považována za jednu z nejdůležitějších činností dětského věku a někdy je jí
přikládána stejná významová úroveň jako je práce dospělého.

Rozdíl je však veliký -

„Zatímco dospělý pracuje pro výsledek, dítě si hraje pro hru samotnou, pro akt, který jej
uspokojuje. Hraní je spontánní činnost, z velké míry dopředu neplánovaná, která se
může v průběhu procesu měnit." (Kuchařská, Švancarová, 2004, s.66)
Ve

hře

dítě

nabývá

praktické

zkušenosti,

procvičuje

si

poznatky

získané

ze senzomotorické

činnosti,

poznáváním, ve hře se také výrazně uplatňuje fantazie dítěte.
Hra dítěte předškolního

věku

se vyvíjí

postupně

adaptace na zátěžové situace a velmi silně odráží prostředí, ve kterém dítě vyrůstá.
Dítě u hry nejen relaxuje, odpočívá a odreagovává se, je to pro něj také způsob
vlastní interpretace reality a postoje ke světu, případně i k němu samému.
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Symbolická

hra

slouží

dítěti

v předškolním

s realitou, která je pro něj nějak problematická.

věku jako

prostředek

k vyrovnání

Umožňuje mu, alespoň symbolicky,

uspokojit a splnit jeho přání, které v realitě splnit nelze. Veliký význam má při hře
fantazie. Dítě

imaginativně zpracovává skutečnost kolem sebe a při hře využívá

předmětů, které zastupují realitu, např. dřevěná kostička představuje autíčko. Tak
ovlivňuje hra i myšlení.
Velice časté jsou u dětí námětové hry, které jsou čím dál tím složitější a zapojuje se
do nich více dětí, které mají přesně rozdělené role. Chlapci si nejčastěji hrají na vojáky,
kosmonauty, policisty a děvčata na princezny, obchod, rodinu.
Hra je taktéž významným prostředkem při výchově a učení. Hrou dítě poznává svět
a učí se novým dovednostem a vědomostem.
Velice důležité jsou pro děti didaktické hry a hry s pravidly. Takovéto hry podporují
intelektuální vývoj dítěte a některé i spolupráci ve skupině.
Pro děti jsou rovněž přínosné a mezi dětmi velmi oblíbené hry, ve kterých se
uplatňuje zrakové vnímání

a paměť (např. pexeso, domino, puzzle) a

činnosti

zaměřené na vývoj jemné motoriky (navlékání korálků, stříhání apod.).
Pro tělesný rozvoj dítěte jsou dobré pohybové hry. Mohou mít podobu kolektivních
pohybových aktivit, které se běžně provádí v mateřských školách, nebo podobu rozvoje
sportovních dovedností, jako je např. koloběžka, kolo, jízda na kolečkových bruslích,
lyžování apod.(Langmaier,

1998, Krejčířové,

1998, Kuchařská, 2004,

Švancarové,

2004)
„Ve hře se projevují a rozvíjejí všechny psychické procesy i vlastnosti osobnosti."
(Vágnerová, Valentová, 1994, s.59) Na tyto dětské aktivity však tvůrci reklam poněkud
zapomínají.

1.2 Reklama
Reklama je nejvýraznějším projevem propagačních médií. Je to placená, často i
klamavá propagace na výrobek, společnost, službu nebo myšlenku od rozpoznatelného
sponzora (firmy, společnosti, jednotlivce...). Obchodníci využívají reklamu jako způsob
propagační kampaně, při níž se snaží vejít lidem ve známost a nalákat je ke koupi
propagovaného předmětu či využití inferované služby.
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Je to jev, s nímž se denně setkáváme v rozhlase, televizi, na stránkách novin a
časopisů, na ulicích, v kinech, pří jízdě autem, autobusem či tramvají. Jsou to inzeráty,
poutače, letáky, plakáty, billboardy, výkladní skříně, ale někdy i balóny, letadla apod.
Těmito všemi způsoby se tvůrci reklam a obchodní společnosti snaží zapůsobit na
naše, ale i dětské smysly a dostat své výrobky a služby do podvědomí.
Reklama je nově známá i pod moderním pojmem Marketingová kampaň - tento
výraz se používá, když obchodník (obecněji nabízející) využije několik komunikačních
kanálů zároveň, nebo jejich kombinaci. Například rozhlasová reklama může vysvětlovat
televizní spot apod.
A

role reklamy?

K jejím základním

úkolům

patří to, že by měla

informovat,

přesvědčovat a prodávat (Vysekalová, 2007, Mikeš, 2007).

1.2.1 Historie
Reklama je možná stará jako samo lidstvo, začala již

od vzniku obchodování. Ve

svých prvopočátcích ovšem existovala pouze v ústní podobě: Stále ještě se s touto
formou reklamy můžeme setkat na tržištích, kde jeden obchodník

přes

druhého

vyvolává a vychvaluje své zboží. Reklama v psané podobě samozřejmě

přichází

později, protože starodávný člověk uměl dříve mluvit nežli psát.

V Česku se s reklamou setkáváme prokazatelně až na počátku 20. století. Zvláště
reklamy za tzv. První republiky jsou dokladem toho, že s rozmachem sdělovacích
prostředků, zvláště pak novin, rostl i objem reklamy.

Do reklamy se řadí i označování firemních budov či prodejen pomocí nápisů či
vývěsních štítů. Patří sem též různé reklamní poutače - stojany, tabule či billboardy a
zařízení v místě prodeje (dnes například stále častěji používané LCD

obrazovky

přehrávající v prodejně dokola reklamní spoty). Oboru, jehož předmětem je výroba
těchto reklamních prvků, se říká signmaking (WIKIPEDIA, 2007).
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Historická fakta a zajímavosti o reklamě
•

Slovo reklama vzniklo z latinského "reklamare" (znovu křičeti), což odpovídalo obchodní
komunikaci v době, kdy nebyla k dispozici masmédia, rozhlas, televize nebo dokonce
internet.

•

Dnešní definice reklamy, schválená Parlamentem České republiky v roce 1995, říká, že
"reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb
nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií".

•

Nejstarším prostředkem reklamy byl bezpochyby lidský hlas, který na nás püsobi nejen
svým slovním obsahem, ale i variacemi ve výšce, délce, modulaci, barvě.

•

Vynalezením knihtisku (počátkem 15. století Johannem Gutenbergem) se pro reklamu
otevřely obrovské možnosti (tisk knih, časopisů, inzeráty). U nás se o novinářství
zajímal Jan Ámos Komenský a patřil mezi první učence, kteří se tomuto oboru věnovali
(REKLAMU, 2007).

1.2.2 Druhy reklamy

Televizní reklama
Reklama v televizi patří k těm luxusnějším reklamním produktům vzhledem k její
ceně a širokému publiku, které osloví.
Televizní reklama je v poměru k reklamě rozhlasové a tiskové reklama nejúčinnější a
nejdražší. Jednotlivé bloky jsou rozdělovány dle sledovanosti a typu pořadu, jelikož je
televize v dnešní době nejrozšířenějším médiem a proniká do všech věkových i
sociálních vrstev, má nejširší záběr a je schopna díky obrazovému a zvukovému
zprostředkování působit na více lidských vjemů, nežli například reklama tisková či
rozhlasová. Tímto se stává jedinečným prostředkem jak daný produkt představit cílové
skupině.
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Reklama v tisku
Ve všech druzích tiskovin se setkáme s reklamními stránkami (noviny, časopisy
s různým zaměřením - např. časopisy pro děti, muže, ženy, technicky zaměřené, o
bydlení, o dětech apod.)
V novinách bývá spektrum propagovaných výrobků a služeb rozsáhlejší, protože je
čte veliké množství lidí. V časopisech se většina reklam pohybuje v okruhu takových
služeb a výrobků, které zaujmou tu skupinu lidí, která si periodikum cíleně zakoupila.
Například v časopisech pro děti se nejčastěji objevují reklamy na hračky, knížky,
potraviny, nápoje apod. Na rozdíl od toho např. v časopisech pro muže se nejčastěji
objevují reklamy na auta, mobilní telefony, výpočetní techniku apod.

Rozhlasová reklama
Rozhlasová

reklama

oslovuje

nespočet

zákazníků,

protože

rozhlas

poslouchá

mnoho lidí různých profesí při různých činnostech. Výhoda tohoto druhu reklamy je
mimo jiné v t o m , že může být přesně zaměřena

na jisté cílové skupiny a díky

regionálním vysíláním i na určité části obyvatelstva. Významnou roli

v rozhlasové

reklamě tvoří také podprahové vnímání. Posluchač si reklamu, v případě že je poutavá
a melodická, nese ještě dlouho v paměti (REKLAMU, 2007).

Světelná reklama
Světelná reklama je reklama využívající osvětlení k prodloužení účinnosti reklamního
oznámení i do doby večerní a noční. Ve světelné reklamě je využíváno světlo bílé i
barevné v obraze klidném i automaticky

přerušovaném.

Nejčastěji bývá

součástí

architektury (výklad, štít apod.)(OTTOVA ENCYKLOPEDIE, 2007).

Letáky, billboardy, plakáty
Tyto všechny druhy reklamy patří do skupiny - tištěný propagační materiál. S tímto
druhem reklamy se setkáváme na ulicích, na dálnicích, v obchodech,

restauracích,

dopravních prostředcích apod.

Internetová reklama
Internetová reklama je jedním z nástrojů internetového marketingu. Protože je
internet

stále

používanějším

prostředkem

ke
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získávání

informací,

komunikaci,

nakupování, trávení volního času atd., je reklama na internetu stále populárnější a
vyskytuje se pokaždé, když si internet otevřeme.

Rozlišení základních forem internetové reklamy:
A) plošná reklama
B) textová reklama
C) search marketing (search engine marketing)
D) přednostní a katalogové zápisy
E) optimalizace webových stránek pro vyhledavače
F) platba za proklik

Plošná reklama
Jde o klasickou bannerovou reklamu, tj.formát internetové reklamy - první forma
reklamy na internetu a stále jedna z nejčastějších forem. Též je nazýván reklamním
proužkem.
Zobrazuje

se

v

různých

formátech

na

stránkách

WWW

(vodorovná

cedule,

transparent, pruh plátna apod.) Do této skupiny spadají nejen samotné bannery, ale i
další formáty - ilayer, skyscrapper apod. (J. POŠTULKA, 2007).

Textová reklama
Textovou reklamou jsou myšleny jakékoliv placené či neplacené odkazy. Některé
formáty jsou nazývány jako hypertexty.

Přednostní a katalogové zápisy
Zápisy v katalozích, v Česku nejčastěji neplacené zápisy v odkazech Seznamu.cz a
placené odkazy v kategoriích internetového katalogu Firmy.cz.

Optimalizace webových stránek pro vyhledávače
Z anglického SEO - Search engine optimization. Cílem SEO je zviditelnit webovou
stránku ve výsledcích vyhledávání bez nutnosti za dobré pozice zaplatit, a tím přivést
na web více návštěvníků. Používají se k tomu vhodně zvolená klíčová slova, ladění
stránky do XHTML validního kódu, vhodně zvolený text a dobré reference v dalších
stránkách.
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Platba za proklik (PPC reklama)
Z anglického PPC - pay per click. Mezi distribuční systémy, které PPC nabízejí, jsou
v Česku především Google AdWords, Sklik, Etarget. Tyto systémy nabízejí

buď

reklamu, která se zobrazuje u výsledků vyhledávání, a nebo reklamu zobrazující se u
článků (užší pojetí pojmu kontextová reklama).
Princip Pay Per Click

spočívá v tom, že inzerent za reklamu platí až ve chvíli, kdy

zaúčinkovala. Inzerent tedy platí až ve chvíli, kdy na reklamu někdo klikl. Oproti
klasickým bannerům nebo jiné plošné reklamě má tu výhodu, že zákazník má přesnou
kontrolu nad svými výdaji, tedy že zaplatí jen tolik prokliků, potažmo návštěvníků, kolik
chce. PPC reklama je velmi dobře měřitelná a plánovatelná (WIKIPWDIA, 2007).

Online reklama
V užším pojetí termín online reklama znamená to stejné jako internetová reklama. V
širším pojetí zahrnuje veškerou reklamu, která se šíří jakýmikoliv elektronickými kanály
(médii), tedy je to i mobilní reklama, reklama vztažená k místu - GPS, internetová
reklama.

Kontextová reklama
Kontextová reklama je internetová reklama, která zobrazuje sdělení zadavatele v
kontextu s obsahem webové stránky.
Zobrazuje se na webových stránkách provozovatelů,

kteří uzavřeli smlouvu s

poskytovatelem systému pro správu kontextové reklamy. Většina druhů kontextové
reklamy se platí za proklik.
Kontextová reklama nemá danou formu, jen je z technických a formátovacích
důvodů načtení a zobrazení textu jednodušší.
Zobrazuje se v souvislosti a na základě zjištěného obsahu stránky a požadavků na
zobrazení v takové souvislosti - kontextu. Na takovém místě může být načten a
zobrazen různý počet reklam.
Tato reklama je cílena na konkrétní slova a sousloví zjištěné v

textovém obsahu

stránek. Kontextové systémy navíc používají složité metody vyhodnocování relevance
takto zjištěných slov.
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Relevancí je četnost výskytu klíčového slova v dokumentu, jeho umístění v těle
stránky (nadpis, popis nebo název stránky,tělo textu) na okolních stránkách v dané
doméně nebo adrese umístění stránky apod. (WIKIPWDIA, 2007).

Reklamní plochy
Veškerá reklama, ať je venkovní, vnitřní, na billboardu, plakátu, ve vlaku nebo
kdekoli jinde může být považována za reklamní plochu. Jde tedy o plochu, kterou si lze
za účelem reklamy pronajmout či zakoupit. Existují reklamní agentury, které vlastní,
n e b o j s o u napojeny na databáze, které sdružují jak majitele či pronajímatele reklamních
ploch, tak zájemce o inzerci (REKLAMU, 2007).

Reklamní předměty
Reklamní předměty jsou různé dárky s logem firmy, kterými firma obdarovává své
zákazníky a firemní partnery. Bývají to nejčastěji předměty, které nějakým způsobem
vyjadřují předmět podnikání. Nejčastěji to bývají pera, bonbóny, kancelářské potřeby,
přívěsky, hrnky, kalendáře, diáře, tašky apod.

1.2.3 Etický kodex reklamy
Kodex reklamy vydaný Radou pro reklamu

je formulován s cílem, aby reklama v

České republice sloužila k informování veřejnosti a splňovala etická hlediska působení
reklamy vyžadovaná občany České republiky. Cílem Kodexu je napomáhat tomu, aby
reklama byla především pravdivá, slušná a čestná a aby v rozsahu tohoto Kodexu
respektovala mezinárodně uznávané zásady reklamní praxe vypracované Mezinárodní
obchodní komorou.

Kodex nenahrazuje právní regulaci reklamy, nýbrž na ni navazuje doplněním o
etické zásady. Kodex je určen všem subjektům působícím v oblasti reklamy a stanoví
jim pravidla profesionálního chování. Kodex se zároveň obrací k veřejnosti a informuje ji
o mezích, které subjekty působící v reklamě či reklamu užívající dobrovolně přijaly a
hodlají je samy vynucovat prostřednictvím etické samoregulace.
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Členské organizace RPR výslovně uznávají Kodex a zavazují se, že nevyrobí ani
nepřijmou žádnou reklamu, která by byla v rozporu s Kodexem, popřípadě že stáhnou
reklamu, u níž by byl takový rozpor dodatečně zjištěn orgánem etické samoregulace v
reklamě.

Zároveň členské organizace RPR musí usilovat o to, aby i všechny ostatní subjekty
působící v oblasti reklamy na území České republiky respektovaly cíle i jednotlivá
ustanovení tohoto Kodexu (RADA PRO REKLAMU, 2007).

Děti a mládež
Rada pro reklamu při aplikaci svého etického Kodexu může též aplikovat principy a
zásady Etického kodexu Mezinárodní obchodní komory se sídlem v Paříži (ICC)
nazvaný „Děti, mládež a marketing"(RADA PRO REKLAMU, 2007).
Tato část kodexu obsahuje ustanovení, které výrobci reklam nesmí porušovat.
Je zde například uvedeno, že dítětem se dle zákona rozumí osoba mladší osmnácti
let. Toto prohlášení ustanovuje, že reklama nesmí podporovat chování

ohrožující

zdraví, psychický nebo morální vývoj dítěte, nesmí doporučovat ke koupi výrobky nebo
služby s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti nebo přímo pobízet děti a
mladistvé, aby přemlouvali své rodiče a nebo někoho jiného k nákupu nabízeného zboží
a služeb.
Kompletní přehled viz příloha.
(Vysekalová, 2007, Mikeš, 2007)

1.3 Působení televize a reklamy na dítě
Média se stávají čím dál tím víc součástí našeho života. Každý den se s nimi
dobrovolně i nedobrovolně setkáváme. Noviny, časopisy, rozhlas, televize se snaží
dennodenně upoutat naši pozornost. Noviny „poutavými a šokujícími" titulky, časopisy s
atraktivními fotkami na obálkách a rozhlas s komerčně zaměřenými stanicemi se nám
denně do podvědomí dostává v obchodech, restauracích apod. Televizi nejvíce sledují
lidé doma a je to většinou jejich svobodná volba, ale čím dál tím častěji se setkáváme
s televizními

obrazovkami

v restauracích,

barech,

nákupních

centrech,

dětských

koutcích, v čekárnách u lékaře apod. Televize je zvláštní fenomén, který přitahuje naši
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pozornost, i když nás právě probíhající program vůbec nezajímá a narušuje naši
koncentraci, když se v její přítomnosti věnujeme jiné činnosti.
Televizi si čím dál více lidí zvyklo doma pouštět stejně tak jako rozhlas, jedná se
mnohdy o tzv. kulisu, místo sledování a vnímání probíhajících programů se lidé věnují
jiným činnostem.
Tohoto faktu jsou si vědomi i tvůrci reklam, proto se čím dál více snaží, aby reklama
byla natolik poutavá, aby člověka zaujala nejen sdělením že: „náš výrobek je nej", ale
upoutala pozornost i zvukem a nápaditým dějem a prostředím, ve kterém se odehrává
„děj". Některé melodie a slogany jsou tak vtíravé, že člověku zůstávají v mysli ještě
dlouho po skončení reklamních spotů.
Reklam

v televizi i v rozhlase přibývá, člověk se jim při sledování a poslechu

nevyhne. Objevují se nejen v pauzách mezi pořady, ale čím dál více se objevují i
v průběhu pořadů, čímž narušují děj, koncentraci diváka a prodlužují čas strávený u
televize.
Reklamy jsou zrádné,

nebývá

v nich

nic násilného

ani pohoršujícího

-

lidé

konzumující vše tak, jak reklama vybízí, jsou krásní a šťastní, rodinná pohoda je
dokonalá. „Vylhaný ráj, kterému se zralý dospělý člověk vysměje. Ne tak běžný divák,
na kterého se tvůrci reklamy zaměřují, a už vůbec ne dítě. Jeho mysl rafinované
reklamě neodolá. Přitom nebezpečí není v t o m , že si koupí doporučovanou žvýkačku,
ale že uvěří : Smysl života je v kupování věcí, ráj je na prodej."(Říčan, Pithartová, 1995,
S.30)
Proto je důležité snažit se, aby děti nebyly jen pasivními konzumenty televizních
programů a reklam. Není možné je naprosto izolovat od tohoto fenoménu dnešní doby,
ale je nutné s nimi o tom hovořit, aby věděly, že jsou na světě i jiné hodnoty než jen
materiální. A že není nejnutnější "Aby bílá bílou byla1', protože „ Wanish skvrn a špíny
se zbavíš".

Protože „Když musíš,

tak musíš",i

přesto, že „ I muži mají své dny", tak

přece „Nevaž se, odvaž se" a hlavně „ Když ji miluješ, není co řešit".
„Před televizorem zakrňuje jedna z nejkrásnějších schopností, která ke svému
rozvoji potřebuje ticho a klid: tvořivá představivost. A nemá zde místo ani snění a
poezie" (Říčan, 1995, Pithartová, 1995, s.30).
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2 PRAKTICKÁ ČÁST
2.1 Cíl
Cílem této práce je zjistit, jak děti vnímají reklamu v médiích a jak moc jí jsou
ovlivňovány. Také zjišťuji pohled rodičů na reklamy, které sledují jejich děti, a i na to,
jaký mají podle nich reklamy vliv na jejich každodenní dětský život.

2.2 Výzkumné otázky
1. Předpokládám, že děti tráví u televize mnohem více času, než zahrnují pořady určené
dětem.
2. Děti se často dívají na pořady, které jim nejsou určeny, a rodiče o tom často vědí.
3. Děti se při výběru hraček nechávají velice ovlivnit reklamou.
4. Děti si častokrát neuvědomí, na jaký výrobek či službu je reklama zaměřena a často si
reklamy vykládají jinak.
5. Předpokládám, že děti, které ještě neumí číst, jsou schopny podle loga určit firmu,
popřípadě i výrobek hračky.
6. Předpokládám, že se témata reklam promítají i do dětských námětových her.

2.3 Metodika výzkumu

2.3.1 Popis použitých metod
Pro svou práci jsem použila 3 metody - dotazník, rozhovor a experiment.

2.3.1.1 Dotazník pro rodiče
Dotazníky jsem rozdala rodičům ve dvou třídách v jedné pražské mateřské škole.
Obsahují 18 otázek, ve kterých se zaměřuji na to, jakým způsobem a jak často
přicházejí jejich děti do kontaktu s médii a reklamou a jestli si uvědomují, že by měla
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reklama na jejich děti nějaký dopad.

Dotazníky obsahují otázky uzavřené i otevřené.

V otevřených otázkách jsem dala rodičům prostor pro vyjádření vlastního názoru na
reklamu, která nás všechny obklopuje, a také jsem v nich zjišťovala, jestli si uvědomují,
že by jejich dítě bylo ve svém životě nějak ovlivňováno reklamou.
V první části sleduji, zda mají rodiny v domácnosti televizi a zda má dítě možnost
se na televizi dívat kdykoli chce, nebo jestli sledování korigují rodiče.
Dále jsem zjišťovala, zdali jsou v televizi nějaké pořady, na které se dítě dívá
pravidelně,

jestli sleduje i reklamní spoty, které bývají skoro vždy před

každým

pořadem i po něm, nevyjímaje pořady pro děti, kde jsou z velké části reklamy zaměřené
právě na tuto cílovou skupinu.
Na závěr jsem zjišťovala, jaký vliv mají děti na rodiče při nákupu hraček, oblečení,
potravin a dalších věcí denní potřeby, které nakupují a na které se běžně vyskytují
reklamy v médiích. A v neposlední řadě i to, jestli se rodiče sami řídí při výběru hraček
aktuálními reklamami na tyto výrobky.

2.3.1.2 Dotazník pro učitelky
Dotazníky určené učitelkám obsahují 13 otázek. Otázky jsou opět jako v dotazníku
pro rodiče otevřené a uzavřené, protože jsem chtěla poskytnout respondentům větší
možnost vyjádřit svůj názor a postoj k tomuto tématu.
V otázkách pro učitelky jsem se zaměřovala na to, zdali si učitelky ve školkách
všímají vlivu reklamy na děti z pohledu výběru hraček, námětových her a jejich názoru
na mediálně propagované hračky a výrobky.
Zjišťovala jsem názor učitelek na hračky uváděné v reklamách i na to,
všímají, že by propagace v médiích

měla na výběr hraček

u dětí

zdali si

nějaký

větší

zaznamenatelný vliv.
V dotazníku jsem se také zajímala o to, jestli si děti mohou do školky nosit vlastní
hračky z domova a jestli ano, tak kolik,

protože si myslím, že atraktivnější hračky

mohou zajistit popularitu v kolektivu a narušovat tak přirozené vztahy ve třídě.
Dále jsem chtěla zjistit, jaký názor na momentálně populární hračky učitelky mají a
zdali hračky odpovídají jejich požadavkům na „dobrou hračku". Také jsem chtěla znát
jejich názor na tyto nabízené hračky a také to, zda jsou schopny specifikovat, jaké by
měly mít tyto hračky vlastnosti pro další rozvoj předškolních dětí.
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2.3.1.3 Rozhovor s dětmi
Rozhovor s dětmi byl strukturovaný a odpovědi jsem si zaznamenávala do předem
připraveného dotazníku.
Obsahoval 11 otázek a 6 ukázek log známých firem.
Při rozhovoru s dětmi jsem se zaměřovala především na to, jak často sledují
televizní pořady, zda je sledují samy nebo ještě s někým z rodiny, na jaké pořady se
dívají a jestli sledují i reklamy, které jsou většinou před pořadem nebo i po něm.
V první části rozhovoru jsem se zaměřovala na to, aby mi děti sdělily, s kým se na
f i)
TV pořady dívají a o jaké pořady se jedná. Dále zdali mají své oblíbené pořady, které
sledují pravidelně a jestli se dívají i na pořady, které jsou určeny dospělým. V pořadech
pro dospělé jsou reklamy

- na rozdíl od pořadů určeným pro děti

-

uváděny i

v průběhu děje filmů, sportovních přenosů aj., tudíž je při sledování takovýchto pořadů
větší pravděpodobnost, že děti uvidí i reklamy, které nejsou pro tuto věkovou kategorii
vhodné .
V druhé části výzkumu jsem se zajímala o to, jaké hračky mají děti rády a jestli vědí,
zda je na tuto hračku reklama v TV.
Dále jsem zjišťovala, čím se děti nechávají nejvíce ovlivnit při výběru hraček. Zdali je
to právě reklama, která má velký vliv na jejich rozhodování, nebo jestli jsou to například
kamarádi nebo sourozenci, kteří hračku vlastní.
V poslední části jsem se zajímala o to, zda mají děti nějak svou oblíbenou reklamu a
zda si pamatují nějaký reklamní slogan nebo písničku.

2.3.1.4

Experiment

Dětem jsem ukazovala loga známých firem, které vyrábí hračky, a firem, které
nemají v reklamách za svou cílovou skupinu děti. Děti podle těchto log určovaly název
firmy a produkty, které tyto firmy vyrábějí.
Většina dětí v mateřské školce neumí číst, a proto jsem zkoumala, jestli si děti
pamatují názvy firem pouze podle jejich znaku a jestli si dokáží ke konkrétnímu
firemnímu logu vybavit i produkty, které tyto firmy propagují, popřípadě
výrobek.
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konkrétní

2.4 Popis vzorku
Výzkum jsem prováděla ve dvou třídách.
Výzkumný vzorek u dotazníků byly 4 učitelky v mateřské škole ze dvou tříd.
Rodičů, kteří vyplňovali dotazníky, bylo 40. Dětí bylo v jedné třídě 15 a v druhé 13.
Byly ve věku 3 - 7 let, nejvíce bylo pětiletých dětí.

2.5 Charakteristika prostředí
Mateřská škola, ve které jsem realizovala svůj výzkum, se nachází v Praze 7.
v blízkosti několika velkých parků.

Je

Komplex školky se skládá z budovy školky a

zahrady, u které je i dopravní hřiště.
Tato mateřská škola má 6 tříd. Z toho je 5 tříd homogenních a jedna heterogenní.
Prostorové možnosti mateřské školy jsou dobrým zázemím pro veškeré výchovně
vzdělávací aktivity školy. Každá třída tvoří samostatnou

prostorovou jednotku

sociálním zařízením a hracími koutky. Třídy jsou velmi dobře vybaveny
didaktickými

a

audiovizuálními

pomůckami,

náčiním. V každé třídě mají děti možnost

výtvarnými
pracovat

potřebami

s počítačem,

a
který

se

hračkami,
sportovním
obsahuje

programy pro předškolní věk, televizor a videoprehrávač, ke kterému má každá třída
videokazety s pohádkami.
Základem vzdělávacího programu je široce pojatý osobnostně orientovaný systém
dle požadavků Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

2.6 Organizace
Tento výzkum jsem prováděla v lednu 2007.
Dotazníky pro rodiče jsem nechala u učitelky ve třídě, která je rodičům předávala.
Dotazníky jsem ve školce nechala týden, aby rodiče měli dostatek času na vyplňování.
Učitelkám jsem taktéž nechala na vyplnění dotazníku týden.
S dětmi jsem dotazníky vyplňovala jednotlivě, aby se navzájem při odpovědích
neovlivňovaly. Vyplnění jednoho dotazníku trvalo přibližně 10 minut.
Experiment jsem zrealizovala hned po vyplnění dotazníku, taktéž s každým dítětem
individuálně. Tento experiment trval přibližně 3-5 minut.
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2.7 Vyhodnocení dotazníků
2.7.1 Dotazník pro rodiče
1. Máte doma televizi?

ANO

95%

NE

5%

Do styku s televizí by

mělo v dnešní době, dle prováděných výzkumů,

přicházet

každé dítě. Ovšem rodiče by děti měli naučit, a hlavně jim vysvětlit, že je to jen jeden
z mnoha způsobů získávání

informací a odreagování

se (platí to však více

pro

dospělé!). Děti, které do styku s televizí nepřichází často, mohou být díky nedostatku
informací a povědomí o různých pořadech vyčleňovány z dětského kolektivu.
95 % rodin má doma televizi. 5 % rodin televizi nemá, což se odrazilo i na
odpovědích v dotazníku. Děti z těchto rodin nepřichází s televizí do styku tak často,
pořady sledují např.jen u prarodičů, na návštěvách aj. Tudíž předpokládám, že i mají
menší přehled o televizních programech a reklamách v televizi.

2. Může Vaše dítě sledovat televizi kdykoli?

ANO

13%

NE

85%

NEODPOVEDEL

2%

Myslím si, že děti, které mají k televizi neomezený přístup, mají větší přehled nejen o
pořadech pro děti, ale i pro dospělé a více se „orientují" i v televizních reklamách.
Na tuto otázku odpovědělo 13 % rodičů ano, což znamená, že jejich děti se mohou
dívat na televizi kdykoli, tudíž sledují i reklamy.

85% rodičů odpovědělo, že jejich děti

nerozhodují, kdy mohou sledovat televizi, a dívají se až po jejich svolení. To ovšem
neznamená, že by se děti ve většině případech dívaly jen na pořady jim určené. Dvě
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ř

procenta rodičů neodpověděla. To jsou rodiče, kteří nemají doma televizi. Což ovšem
podle mne neznamená, že jejich děti vůbec nepřichází do kontaktu s televizí.

3. Sleduje Vaše dítě pravidelně nějaké televizní programy, pokud ano, jaké?

ANO
NE

72 %
25%
3%

NEODPOVEDELI
KOUZELNÁ ŠKOLKA
VEČERNIČEK
TV KABELY PRO DETI

22 %
30 %
3 %
3%
6 %
18 %
6 %
5 %
2 %
5 %;;

KOSTIČKY
POHÁDKY
PORADY PRO DETI
HŘIŠTĚ 7
POHÁDKY NA DVD
PORADY 0 PRÍRODE
PORADY PRO DOSPELE

Jedna třetina rodičů odpověděla, že mají přehled o tom, co jejich děti v televizi
sledují. V dnešní době je spektrum pořadů v televizi tak široké, že by rodiče určitě měli
mít přehled o tom,na co se jejich děti v TV dívají. Často se i v denních hodinách
v televizi objevují filmy a seriály s naprosto nevhodnou tematikou pro děti.

Jsou to

například kriminální seriály, věkově nevhodné filmy apod. V těchto filmech a pořadech
se i přes den můžeme

setkat s velice

realisticky

ztvárněnými

vraždami,

únosy,

přepadáváním, loupežemi a dalšími scénami, které mají na děti velice negativní vliv.
Děti v předškolním věku ještě nejsou schopny oddělit realitu od televizní fikce, proto si
po zhlédnutí takového typu pořadu mohou myslet, že tak to na světě funguje a je to
naprosto v pořádku.
Myslím si, že takové filmy jsou pro děti „atraktivní" hlavně tím, že vědí, že se na ně
nesmí dívat. Proto by rodiče měli dávat veliký pozor, aby se tak skutečně nedělo.
Myslím si, že není dobré, když mají děti ve svém pokojíčku televizi, protože potom
může rodič jen těžko sledovat, na co se děti v TV dívají.
Dle odpovědí na otázku,

které konkrétní pořady

děti sledují, odpověděla většina

rodičů podobně - děti nejvíce sledují právě dětské pořady.

Díky tomu, že většinou

rodiče uvedli konkrétní názvy pořadů, si myslím, že opravdu mají přehled o tom, co
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jejich děti sledují. Na druhou stranu mě překvapilo, že 5 % rodičů uvedlo, že se jejich
děti dívají na pořady pro dospělé. Konkrétně uvedli Zprávy

a seriál Kobra 11, což si

myslím, že jsou to pro děti naprosto nevhodné pořady.

4. Sledujete TV s dítětem?

NIKDY
OBČAS
ČASTO
VZDY

5%
60% ,
30%'
5% * t

Rozumím tomu, že většina rodičů nemá čas na to se pokaždé dívat s dítětem na
televizní pořad/y. Při pokládání této otázky mě spíše zajímalo, zdali si rodič najde
alespoň chvilku, aby se na pořad s dítětem podíval, nějak ho zhodnotil a pak si
společně o něm povídali.
60 % rodičů uvedlo, že se s dětmi dívají na televizi občas. Myslím si, že tito rodiče
mají většinou přehled o tom, co jejich děti v televizi sledují.
Často odpovědělo 30 % rodičů, což svědčí o tom, že tito rodiče mají přehled, na co
se děti v televizi dívají, snaží se pro děti vybírat vhodné pořady a případě mohou dětem
odpovídat na otázky týkající se témat v televizi.
Vždy a nikdy odpovědělo stejné procento rodičů (5 %). Tyto odpovědi podle mne
nelze jednoznačně

interpretovat.

Mezi

rodiči

mohou

být

maminky

na

mateřské

dovolené, rodiče velice pracovně vytíženi, rodiče, v jejichž domácnosti nemají televizi
apod.
Podle všech odpovědí rodičů si myslím, že mají víceméně přehled o tom, co jejich
děti v televizi sledují, a snaží se výběr pořadů ovlivňovat, což si myslím, že je velice
důležité.

26

5. V jakou dobu se Vaše dítě dívá nejčastěji na TV?

RANO
DOPOLEDNE
PO OBEDE
ODPOLEDNE
K VEČERU
VEČER
CELY DEN
NESLEDUJE VŮBEC
RŮZNÉ

10
14
2
32
22
10
2
3
5

%
%
%
%
%
%
%
%
%

Denní doba je v televizi pomyslně rozdělena na bloky, ve kterých jsou vysílány
pořady pro děti, teenagery, ženy v domácnosti, pořady pro dospělé apod. Podle toho si
firmy, které propagují své výrobky v reklamách, rezervují takový čas, kdy se na televizi
dívá nejvíce lidí té cílové skupiny, pro kterou je jejich výrobek nebo služba určena.
Proto si myslím, že i díky denní době, ve kterou se děti na televizi dívají, je poznat
rozdíl v jejich znalostech reklam.
V čase, kdy v televizi vysílají programy pro děti, jsou nejčastěji vysílány reklamy,
které se snaží nejvíce zaujmout právě tuto cílovou skupinu. Jsou to reklamy na hračky,
hry, sladkosti apod.
Nejvíce rodičů (32 %) odpovědělo, že jejich děti sledují

televizi odpoledne. Je to

doba, kdy děti přicházejí domů ze školky. V tuto dobu ovšem televize nevysílá mnoho
pořadů určených pro děti. Z programů, které probíhají odpoledne, je to například
Kouzelná školka, Zpívánky a v pátek a o víkendu 1-2 pohádky. Hodně rodičů i dětí
odpovědělo, že se pravidelně dívají na Kouzelnou školku, proto předpokládám, že
právě proto uvedly odpoledne jako čas, kdy se jejich dítě dívá nejčastěji na televizi.
Myslím si však, že dost dětí z této pomyslné skupiny sleduje i jiné pořady, než které
jsou pro ně určeny, a proto mají i větší rozhled o vysílaných reklamách.
22 % rodičů odpovědělo, že jejich dítě nejvíce sleduje televizi navečer. To je doba,
kdy v televizi běží Večerníček. Večerníček začíná pokaždé ve stejnou dobu, proto podle
mne mohou rodiče lépe korigovat čas, kdy zapnout televizi, aby se vyhnuli reklamám.
Ale myslím si, že se v hodně domácnostech po Večerníčku televize nevypíná, protože
na něj navazují Zprávy, což je pořad, který má v televizi většinou největší sledovanost.
Proto mají děti i větší možnost zahlédnout i reklamy mezi těmito pořady.
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6. Sleduje Vaše dítě TV více o víkendu nebo ve všední den?

VÍKEND
VSEDNI DEN
NASTEJNO
JAK KDY
NEDOKÁŽI POSOUDIT
NESLEDUJE VŮBEC
NEODPOVEDELI

40
33
10
8
2
5
2

%
%
%
%
%
%
%

Nejvíce rodičů (40 %) uvedlo, že se jejich děti dívají na televizi převážně o víkendu.
O víkendu je v televizi mnoho pořadů a programů určených dětem. Mezi těmito pořady
bývají skoro vždy reklamní spoty, které jsou zaměřeny především na děti. Nejčastěji
jsou to reklamy na hračky, sladkosti a potraviny určené především pro děti. Dětem
takto dostávají tyto věci do podvědomí, protože se málokterým rodičům daří reklamy
úplně eliminovat. Mezi těmito reklamami pro děti se také objevují reklamy ryze pro
dospělé, například reklamy na prací prášky, kosmetiku a dámské vložky, což si myslím,
že je pro děti nevhodné sledovat. Respektive by rodič měl dítěti vysvětlit, čeho se
konkrétní reklama týká.
Podle výpovědi rodičů se ve všední den na televizi dívá 33 % dětí. V těchto dnech
jsou v televizi také pořady určené pro děti, například Kostičky, Kouzelná školka apod.
V nabídce je větší spektrum pořadů pro děti, tudíž si mohou rodiče i děti lépe vybírat.
Více pořadů ale znamená delší sledováni televize, což je pro dítě nezdravé a zabírá mu
to čas na hru, pobyt v přírodě, prohlížení si knížek, zpívání,čtení s dospělým, proto je
často brzděn i rozvoj slovní zásoby atd.
5 % rodin nemá doma televizor, tudíž nesledují televizi vůbec. I tak si myslím, že se
děti „nevyhnou" sledování televizních pořadů například na návštěvě u kamarádů,
známých, příbuzných apod. I tyto děti mohou mít přehled o tom, co se v televizi děje a
například i jaké jsou televizní reklamy.
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7. Zapínáte TV těsně před pořadem a vypínáte ji hned po pořadu, nebo se Vaše
dítě dívá i na předcházející a následující reklamy?

JEN PORAD
1 REKLAMY
JAK KDY
NEMAJÍ TV

22
40
33
5

%
%
%
%

V dnešní době, kdy jsou reklamy ve většině případů před hlavním pořadem, během
jeho vysílání i po ukončení pořadu, je pro rodiče opravdu těžké dítě před reklamou
„ochránit". Pořady většinou nezačínají v přesně určenou dobu, proto když zapneme
televizi v čas, kdy má pořad začít, nedobrovolně zhlédneme ještě „něco málo" reklam.
Proto chápu, že 33 % rodičů odpovědělo Jak kdy, protože naprostá eliminace reklam
je podle mne téměř nemožná.
22 % dotazovaných rodičů uvedlo, že pouští dítěti jen pořady bez reklam. V této
skupině jsou převážně rodiče, kteří dětem pořady nahrávají na video, a pouští později,
čímž se jim daří reklamy eliminovat.
Pořady i s reklamami pouští dětem 40 % rodičů, což vysvětluje, proč mají děti
takové povědomí o reklamách.

8. Všimli jste si, jestli někdy Vaše dítě používá v běžní mluvě obraty, fráze či
popěvky z reklam, pokud ano, jaké?

ANO
NE
NEMAJÍ TV

67 %
28 %
5 %

REKLAMY PRO DETI
REKLAMY PRO DOSPELE
NĚKDY
NEVZPOMENU SI

11
72
6
11

%
%
%
%

U těchto odpovědí hraje velikou roli také to, jestli samotní rodiče mají o reklamách
přehled. Jinak by podle mě většinou nevěděli, odkud dítě tyto slovní obraty má. U
některých reklam nejsou slogany spojeny s názvem výrobku, například „Nevaž se,
odvaž se!"(mobilní operátor) ; „ Malý, velký." (automobil).
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Více jak polovina rodičů uvedla, že si uvědomují, že jejich děti používají slovní
obraty, fráze či popěvky z reklamních spotů. To svědčí o tom, jak moc se nám i dětem
dostává reklama do mysli.
72 % rodičů uvedlo, že jejich děti opakují nejčastěji fráze z reklam pro dospělé. To
může být ovlivněno tím, že těchto reklam je v televizi více a jsou vysílány častěji. Také
se s těmito reklamami rodiče dostávají více do kontaktu, tudíž si je spíše vybavují.
Nejvíce rodičů uvedlo, že jejich děti používají tyto reklamní obrat:
„Když

musíš,

tak musíš."

(Fidorka), „Malý,

velký."(automobil),

„Always Coca

Cola."

Všechno jsou to však reklamy určené dospělým. Tudíž je vidět, že si děti pamatují pro
ně zajímavé slogany, aniž by pro ně měly nějaký smysl.

9. Hraje si Vaše dítě na nějakou reklamu, pokud ano, jakou?

ANO
NE
NEODPOVEDELI

17 %
68 %
15 %

Zajímalo mě, jestli je reklama tak „mocná", že by se dostávala i do dětských her.
Dětskou hru ovlivňuje dění kolem nich, proto jsem chtěla zjistit, jestli je reklama tak silná
a pro děti poutavá, že by ovlivňovala i jejich hru.
Nejvíce rodičů odpovědělo: ne (68 %), což znamená, že si neuvědomují nějaké bližší
spojení reklamy s dětskou hrou, ale ani v rozhovorech mezi dětmi.
Jako nejčastější námět hry inspirovanou televizní reklamou rodiče uváděli reklamu
na mobilního operátora Vodafone (reklamní spot s čivavami převlečenými za soby).
Tato reklama oslovila celé spektrum diváků, a proto si myslím, že díky své vtipnosti a
jisté absurditě oslovila samozřejmě i děti.

10. Vyžaduje V a š e dítě hračky, potraviny či oblečení, které vidělo v reklamě?

ANO
NE
NEODPOVEDEL

62 %
35 %
3 %
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Na tuto otázku odpovědělo 62 % rodičů ano, což ukazuje, jak veliký vliv reklama na
tuto věkovou kategorii. Děti často ovlivňují to, co se v rodině nakupuje, například
potraviny, věci do domácnosti, ale i například výběr vozu. I s tímto tvůrci reklam počítají,
přibližují témata reklam i dětskému myšlení a vnímání, děti si je velice rychle zapamatují
a pak vyžadují po rodičích, aby tyto „věci z reklam" nakupovali.

Proto jsou podle mě i

mezi programy pro děti inzerovány výrobky, které s dětmi zdánlivě nesouvisí.
Hračky jsou v reklamách prezentovány velice lákavě. Reklamy jsou veselé, barevné,
je v nich velice poutavá melodie. Takto tvůrci reklam zvyšují touhu dítěte vlastnit takové
hračky. Většinou je v reklamě dítě, jejich vrstevník, který

hračku „vlastní", je veselý,

usmívá se, a tudíž musí být i v kolektivu velice oblíben. To například může dávat dítěti,
který má problém se do kolektivu začlenit a chce, aby si ho děti všímaly, pocit, že když
bude tuto hračku vlastnit, také jeho popularita v kolektivu stoupne, což není vždy pravda
a může mu to přinést (a většinou i přináší) veliké zklamání.

11. Jak často mu věc, kterou požaduje na základě reklamy, pořídíte?

VZDY
ČASTO
NĚKDY
NIKDY
NEODPOVEDELI

0
0
70
20
10

%
%
%
%
%

Ani jeden rodič neuvedl odpověď vždy, nebo často, což svědčí o tom, že se rodiče
nenechávají tolik ovlivňovat reklamou, dají spíše na vlastní úsudek a hračky vybírají
podle jiných kritérií než je jen mediální známost.
Někdy odpovědělo 70 % rodičů. Velké množství hraček je propagováno reklamou,
což podle mě zvyšuje toto číslo.

Hračky ukazované v reklamách mají tu výhodu, že

rovnou spotřebiteli ukáží všechny jejich funkce a využití. Navíc je reklama zpracována
tak, aby tato hračka zaujala více, než když je jen v polici v obchodě.
Nikdy odpovědělo 20 % rodičů, tzn.,že dítěti nekupují hračky, které jsou mediálně
propagované. Myslím si, že do této skupiny spadají i hračky, na které třeba reklama je,
ale rodiče (ani děti) ji neznají, popř.je pro ně cenově nedostupná.
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12. Jak Vaše dítě reaguje, když požadovanou hračku z reklam nedostane?

ZLOBÍ SE
VZTEKÁ SE
BRECI
PŘEMLOUVÁ
JE MU TO LITO - PO VYSVETL. POCHOPI
„CO SE DA DĚLAT"
NEVYŽADUJE HRAČKY Z REKLAMY
CHAPE TO
DITE TO NERESI
RODIČ REAKCE NERESI
SMIRI SE S TIM
ZVLÁDNE TO
ZKLAMANÍ
ZKOUŠÍ TO POKAŽDÉ V OBCHODĚ
DOMLUVÍME SE
+
VYMYSLI SI, KDYBY MOHL HRAČKU DOSTAT
(narozeniny, Vánoce apod.) JNIJAK
V KLIDU

8 %
8 %
8 %
5 %
10 %
3 %
8 %
5 %
5 %
5 %
3 %
3 %
5 %
5%
3 %
8 %
5 %
10 %

U této otázky se od rodičů objevilo hodně rozdílných odpovědí.
Snažila jsem se je zde uvést všechny uvedené odpovědi, protože se mi to zdálo jako
velice zajímavé spektrum.
Většina z těchto odpovědí ukazuje, že reakce dětí na to, když nedostanou to, co
požadují, je odlišná. Převažují reakce negativní a podrážděné. Z dalších odpovědí
vyplývá, že děti jsou sice zklamané, ale rodiče je naučili, že nemohou mít všechno. A i
děti si uvědomují, že je v této době takové množství hraček, které ani nemohou mít.
Následně pak na požadovanou hračku zapomenou a chtějí jinou.

13. Ovlivňuje Vás reklama při výběru hraček pro děti?

VZDY
ČASTO
NĚKDY
NIKDY
NEODPOVEDELI

0
0
62
30
8

%
%
%
%
%
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Dle otázky číslo 4 sleduje většina rodičů s dětmi televizi jen občas, což také jistě
ovlivňuje to, že tolik neznají reklamy na hračky, proto se reklamou řídí jen někdy.
Myslím si, že rodiče zaregistrují reklamy na hračky a konkrétní hračky, až když je dítě
samo na ně upozorní.
62 % rodičů se někdy nechá při nákupu hraček ovlivnit reklamou. Myslím, že je to
tím, že v reklamách jsou hračky ukazovány velice poutavým způsobem, a tím zapůsobí
na rodiče i děti.
Nikdy odpovědělo 30 % rodičů. Toto číslo opět zahrnuje rodiče, kteří nemají doma
televizi, a také asi i rodiče, kteří pořady pro děti nesledují. Ovšem určitý podíl zde mají i
rodiče, kteří se nenechají ošálit poutavou reklamou a dají raději na vlastní úsudek.

14. Podle čeho se rozhodujete při nákupu hraček?

PRANÍ DITETE
ZKUŠENOSTI
KVALITA
CENA
FUNKČNOST
PŘINOS HRAČKY PRO DITE
BEZPEČNOST
VEK DITETE
OBLÍBENOST
MATERIAL
KUPUJI VŠECHNY HRAČKY
VZHLED
NOSTALGIE
PODLE „POTREBY"
NEODPOVEDEL

25
13
6
8
13
12
2
2
4
2
2
2
2
5
2

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

V dnešní době je na trhu takové spektrum hraček, že musí být pro rodiče velice
těžké nejen se v nich orientovat, ale i vybírat, podle čeho zvolit hračku, která bude pro
jejich dítě nejenom přínosem, udělá mu radost, ale také bude například zdravotně
nezávadná (viz hračky z Číny) a „něco vydrží".
U jedné čtvrtiny rodičů rozhoduje při výběru hračky fakt, že udělají dítěti radost.
Myslím, že toto je velice důležité kritérium. Dětem nezáleží na funkčnosti, ceně, kvalitě,
materiálu aj. Většinou jde o to, že je na hračce něco zaujme. Nemusí to být cenově
drahá hračka, někdy stačí například míček, bublifuk apod., ale dítěti se splní jeho přání.
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V odpovědích jsem předpokládala, že se někteří rodiče nechají ovlivnit při výběru
hraček reklamou. Pozitivně mě proto překvapilo, že se řídí vlastními kritérii a ne
módním diktátem reklamních firem

15. Chce po vás někdy dítě vysvětlení nějaké reklamy?

ANO
NE
NEODPOVEDELI

58 %
37 %
5 %

Na otázku, zdali chce někdy dítě po rodičích vysvětlení reklamy, odpovědělo 58 %
rodičů, že ano. Myslím, že velký podíl na tom mají reklamy, které nejsou určeny pro
děti, například na výrobky, které děti nepoužívají a mnohdy ani neznají. Je velice
důležité dětem toto vysvětlovat, aby nebyly reklamou mystifikovány. Některé reklamy mi
připadají pro děti naprosto nevhodné - například ty, kde se děje nějaké násilí nebo
nastává nereálná situace, a dítě pak nabývá dojmu, že takto to funguje i ve skutečnosti
(Poletím z balkonu, nic se mi nestane.). U reklam, ve kterých dochází k nebezpečným
situacím, je napsáno, že toto nemají lidé dělat, ale předškolní děti, které neumí číst, tím
mohou být zmateny. Proto je důležité, aby dětem někdo takovéto situace a význam
reklamy vysvětloval. Ne odpovědělo 37%, což mohou být rodiče, kteří striktně dodržují
to, aby se k dětem nevhodné reklamy a pořady

vůbec

nedostaly. Ovšem tyto děti,

které mají šanci reklamy někde jinde zhlédnout, mohou brát jako fakt to, že co se
v televizi, v reklamách, děje, je správné, že stejná

funkčnost je i v realitě, a rodiče o

tom nemají tušení, žijí v blahé představě zákazu sledování TV.

16. Má Vaše dítě nějakou oblíbenou reklamu, pokud ano, jakou?

ANO
NE
NEVÍM
NEODPOVEDELI

28
55
5
12

%
%
%
%

REKLAMY PRO DETI
REKLAMY PRO DOSPELE

23 %
77 %
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Zajímalo mě, jestli si rodiče uvědomují, že by jejich dítě mělo nějakou oblíbenou
reklamu.
Více jak polovina rodičů uvedla, že jejich děti nemají oblíbenou reklamu. Pokud
nějakou oblíbenou reklamu děti mají, jsou to z veliké části reklamy určené pro dospělé,
a ne pro děti. Rodiče uvedli, že jejich děti mají tyto oblíbené reklamy:

reklama

Vodafone, Staropramen, 0 2 , reklamy na auta a Kofolu.
Mezi reklamami pro děti se objevily pouze reklamy na Pribináček a Diskito.
Toto svědčí o tom, že reklamy pro dospělé jsou pro děti mnohdy zajímavější a více
jim zůstanou v mysli, i když jejich obsahu často nerozumí.

17. Kupujete dítěti pravidelně nějaký časopis?

ANO
NE

58 %
42 %

V časopisech pro děti se také často vyskytují reklamy, a sice tím způsobem, že na
první pohled není zřejmé, že se jedná o reklamu. Často bývají na bázi kreslených
komiksů, příběhů, a nebo jsou na nich fotografie s dětmi, takže to dost často vypadá
jako nějaká reportáž apod. Děti si takto ani neuvědomí, že se jedná o reklamu, a berou
to jako fakt, tudíž se jim takto „nenásilně" tyto výrobky snadno dostávají do povědomí.
Časopisy dětem pravidelně kupuje 58 % rodičů, což znamená, že hodně dětí může
být ovlivňováno i tímto druhem reklamy a propagace.
Pravidelně časopisy nekupuje 42 %rodičů, což ale neznamená, že by někteří
časopisy nekupovali vůbec, pouze je nekupují pravidelně, tudíž se i tato skupina dětí
dostává do kontaktu s tímto druhem reklamy a propagace. Ve třídách v mateřské školy,
kde jsem uskutečňovala tento průzkum, mají děti volně k dispozici různé druhy časopisů
pro děti a často si jimi listují, vybarvují obrázky apod., takže i tímto způsobem se k nim
reklama dostává.
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18. Jak reaguje Vaše dítě na reklamy v časopise?

KOMENTUJE JE
BERE JE JAKO SOUČÁST ČASOPISU
PREHLIZI JE
JINAK
NEOPDOVEDELI

22
45
18
13
2

%
%
%
%
%

To, že většina dětí ( 45%) bere reklamu jako součást časopisu, svědčí o tom, jak
dobře jsou tyto reklamy vymýšleny a šikovně začleňovány do textů. Děti tak zprvu
nezaregistrují, že se jedná o reklamu, a tudíž většinou obrázky pozorně sledují (často
bývají pro děti velice poutavé), a tím se jim konkrétní výrobek dostane do podvědomí. U
reklam na sladkosti, nápoje apod. bývá obvykle ztvárněn nějaký maskot, který dětem
přibližuje onen výrobek, takže si děti zapamatují nejen onu propagovanou věc, ale
například i jméno onoho maskota, kterého někdy samy potom malují, kreslí, nebo si je
z časopisů vystřihují.
22 % dětí reklamy v časopise komentuje, což svědčí o tom, že je většinou nějakým
způsobem zaujme a osloví.

2.7.2 Dotazník pro děti
1. Díváš se rád/a na televizi?

ANO
NE

Při

100 %
0 %

zadávání

této

otázky

jsem

odpověď

ano

předpokládala.

Televize

je

neodmyslitelný fenomén dnešní doby. Pro děti je sledování televize zábava, při které
nemusí vynaložit žádné úsilí. Všechny informace a vjemy k nim přijdou rovnou bez
nutnosti

zapojování

jakékoli

představivosti,

vynaložení

energie

nebo

nutnosti

spolupráce apod. Je to pro ně velice atraktivní a pohodlný druh zábavy.
Ani mě nepřekvapilo, že na mou otázku odpověděly ano i ty děti, jejichž rodiče
v dotazníku uvedli, že doma televizi nemají. Myslím, že není dobré děti od televize
naprosto izolovat, protože tím rodiče děti znevýhodňují například v kolektivu.
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Dítě, které nemá přístup k televizi a poté se k ní „náhodou" někdy dostane, si
nedokáže udržet odstup a stráví u ní mnoho času, není tolik schopno oddělit realitu od
fikce, jak to alespoň zčásti „umí" děti, které s televizí „vyrůstají". A nakonec i ony se
stávají konzumenty reklam.

2. Na jaké pořady se díváš nejraději?

KOUZELNÁ ŠKOLKA
VEČERNÍČEK
KRESLENE SERIÁLY
POHÁDKY
KRESLENE POHÁDKY
HARRY POTTER
ZPIVANKY
TV STANICE PRO DETI
DOBA LEDOVÁ
POHÁDKY NA DVD, VHS
TV PROGRAMY (Nova,ČT1 ,ČT2,Prima)
PORADY 0 ZVÍŘÁTKÁCH
REKLAMY
FILMY
ZPRÁVY
SPORT

16
10
13
12
7
4
3
4
4
6
4
4
2
5
4
2

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

U dětí, které sledují televizi pravidelně, mě zajímalo, jestli už v předškolním věku
mají své konkrétní oblíbené pořady a jestli se tyto pořady shodují mezi nimi navzájem.
Pořadů pro děti je velké množství, proto bylo spektrum odpovědí široké. Snažila
jsem se rozřadit odpovědi do několika kategorií, ale pro ukázku jsem nechala i nejvíce
společných konkrétních odpovědí.
U této části dotazníků se děti i rodiče víceméně shodují. Tudíž je vidět, že rodiče
opravdu mají většinou přehled o tom, co jejich děti v televizi sledují.
Nejvíce dětí v televizi sleduje pořad Kouzelná školka. Je to pořad speciálně určený
pro děti v předškolním věku. V tomto pořadu jsou vysílány krátké pohádky a děti se zde
mohou naučit různé písničky a básničky. Před tímto pořadem, ale i po jeho ukončení
bývají většinou reklamy a teleshoping. Z toho, co jsem měla možnost sledovat, nejsou
v tomto čase vysílány jen reklamy na zboží určené dětem, ale i na věci určené
dospělým. Takže si myslím, že hodně dětí zná reklamy i pro dospělé právě díky tomuto
pořadu, který sledují pravidelně.
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3. Díváš se na televizi sám nebo s někým?

VZDY SAM
VZDY S NEKYM

29%

SAM NEBO S NEKYM

18 %

SE SOUROZENCEM

28 %

S RODIČI/PRARODIČI

21 %

Myslím, že je důležité, jestli se na televizi dívá dítě samo a nebo jestli ví, že ji s ním
sleduje i někdo dospělý. Dítě se ho tak přímo může ptát

na věci či významy slov,

kterým nerozumí.
Vkreslených seriálech pro děti bývají zobrazeny absurdní situace a násilné scény.
Například v seriálu Tom a Jerry

bývají často scény, jak jeden druhého praští palicí,

shodí z mrakodrapu, svlékne z kůže apod., ale nikdy se jim nic nestane. Oklepou se a
běží dál. Děti tak mohou získat dojem, že to takto funguje i v běžném životě. Proto by
jim rodiče měli hned vysvětlit, že to takto opravdu v životě nefunguje a že nesmí nic
takového zkoušet. (Dospělý bere tyto scénky jako komické, ovšem dítě absurditu ještě
nedokáže rozpoznat.)
28 % dětí uvedlo, že se na televizi dívá se sourozencem. Zde hraje velikou roli to,
zdali je sourozenec mladší nebo starší a jaké pořady společně sledují. I předškolní dítě
je někdy schopno mladšímu sourozenci něco vysvětlit, naopak jemu se může dostat
vysvětlení prostřednictvím staršího sourozence.

4. Jakou hračku by sis nejvíce přál/a?

PANENKA
PLYŠOVÁ HRAČKA
AUTO
LETADLO
VRTULNÍK
MOTORKA
BARBIE
KUCHYNKA, KADEŘNICTVÍ
MEC
HRAD
VLAK
WITCH KŘIŠŤÁL

11 %
14 %
7 %
4 %
7%
4 %
7 %
7 %
11 %
3%
4 %
4 %
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NOTEBOOK
HRAČKA KONE
NEVI

3 %
7 %
7 %

U této otázky mě zajímalo, jestli i přes všechny moderní hračky a stavebnice jsou u
dětí stále v oblibě klasické hračky, jako u holčiček panenky a u chlapců autíčka.
Z odpovědí dětí vyplývá, že si sice hodně děvčat přeje panenku, a chlapci si přejí
auto, vlak, vrtulník apod. Většina dětí ale k hračce, kterou mi jmenovaly, řekly, že si
přejí tu panenku, nebo to autíčko „jak je na to ta reklama".
To podle mě svědčí o tom, že tyto reklamy na hračky zvyšují jejich atraktivitu.

5. Kde jsi tuto hračku viděl/a?

REKLAMA
OBCHOD
INTERNET
U KAMARADA
ŠKOLKA
U SOUROZENCE
VYMYSLEL/A SI JI
NEVI

25
31
12
8
3
7
7
7

%,

%)
%
%
%
%
%
%

Předpokládala jsem, že největší vliv při výběru hračky bude mít na dítě vizuální
kontakt s hračkou v obchodě nebo v reklamě. Ve reklamě je hračka ukázána velice
poutavě a v obchodě má zase dítě s hračkou jasný oční i hmatatelný kontakt, a proto je
pravděpodobné, že mu ji rodič koupí.
Překvapilo mě, že 12 % dětí vidělo hračku, kterou by si přálo, na internetu. Toto
svědčí o tom, jak se i mezi děti v předškolním věku dostává tento zdroj informací.

Děti

se učí pracovat na PC nejen s programy určenými pro děti, ale pomalu a jistě se učí
vyhledávat informace i na internetu. Toto by podle mě měl vždy sledovat rodič nebo
někdo dospělý, protože na internetu se dá velmi snadno přejít na stránky a informace,
které jsou pro děti velice nevhodné.
7 % dětí uvedlo, že si vysněnou hračku vymyslely. To svědčí o tom, že některé děti
se ještě nenechaly strhnout moderními „výmysly" a leckdy i výstřelky a mají stále svou
vlastní fantazii, což si myslím, že je v dětském věku to nejcennější, a dospělí by tyto
dětské hry a fantazie měli podporovat.
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6. Jaká je tvoje nejoblíbenější hračka?

PANENKA
AUTO
PLYŠOVÁ HRAČKA
HRY NA PC
KONÍČEK
MICEK
VLACKY
KUCHYNKA

11
18
32
13
11
7
4
4

%
%
%
%
%
%
%
%

V těchto odpovědích se děti dost často shodují s předchozí otázkou, tzn., že si přejí
něco, co by bylo nebo už je jejich nejoblíbenější hračkou. Přejí si stále stejný druh
hračky jako jsou většinou panenky, autíčka a plyšové hračky. Tyto nové hračky však
musí být atraktivnější než jejich minulé. Panenky například „musí" mluvit, chodit, hýbat
se... Autíčka by měla být na dálková ovládání, vydávat všemožné zvuky, mít co největší
rychlost a popřípadě se umět změnit v robota, ponorku atd.
Toho jsou si vědomi i výrobci hraček, proto jejich nabídky nejsou jen obyčejné
plyšové hračky. Nyní plyšové hračky mluví, hýbou se, blikají, povídají pohádky a ještě
dalšími různými způsoby se snaží zaujmout dětskou pozornost. Díky takovéto atraktivitě
hraček podle mě děti často hračky mění a nedokáží si tak jako dříve vytvořit silné citové
pouto k jedné nejoblíbenější, třeba již staré, omšelé, tak jako dříve.

7. Kde nejčastěji vidíš hračky, které si potom přeješ?( V reklamě, u kamaráda,
v časopise, v obchodě...)

REKLAMA
OBCHOD
U KAMARADA
JAK KDY
NEVI

36
40
10
4

%
%
%
%

10 %

V této otázce se odpovědi velice shodují s odpověďmi v otázce číslo 5. To svědčí o
tom, jak veliký vliv má vizuální kontakt hračky s dítětem. Děti mají často možnost si
s hračkou krátkou dobu hrát, mají ji vypůjčenou na „dobu určitou", proto se později
snaží o její získání.
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8. Jaká je tvoje nejoblíbenější reklama?

VODAFONE
ARIEL
KAPKY NA KASEL
RŮŽOVÝ PONY
WITCH
WHISKAS
NA AUTO
NOC V MUZEU
NAFUKOVACÍ SUPERMAN
NEVI
RŮZNÉ
NEMA

36 %
4 %
4 %
4 %
6 %
4 %
4 %
4 %
4 %
6% ^
14 %
10% 4

Moje hypotéza byla taková, že děti si často neuvědomují rozdíl mezi televizními
pořady a reklamními spoty. To se mi při vyhodnocování těchto otázek často potvrdilo.
Děti nejčastěji odpovídaly(36 %), že jejich nejoblíbenější reklama je reklama na
Vodafone. Ovšem ve většině případů děti neodpovídaly, že je to reklama na Vodafone,
ale říkaly, že je to ta reklama na : „ Stromeček s pejskem.", „Vábničky.", „Lehni, sedni.",
Ta se psem, jak ho neuveze.", „Pes s rohama.". To svědčí o tom, že si děti vůbec
neuvědomují, na jaký výrobek reklama je, ale pouze vnímají její atraktivitu.
Jen pět dětí uvedlo konkrétní reklamu, ve které si správně spojily značku a výrobek.
Jinak děti odpovídaly, že jejich oblíbená reklama je například : „na velrybu", „ na
Shreka", „na auto", „lísteček vyskočí z krabičky" apod.
To znamená, že si děti ve většině případech neuvědomují, jaký je význam slova
reklama. Díky tomu si mohou myslet, že všechny reklamy, které v televizi, časopisech,
v supermarketech aj. vidí, jsou shodné s realitou. Proto mohou nabýt mylných dojmů,
že vše, co se odehrává v reklamě, funguje i v běžném životě. V tomto věku svět
představ a svět reálný není rozlišen, proto tvůrci reklam na toto dětské (naivní) vnímání
spoléhají.
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9. Proč?

LIBI SE ML
JE TAM VRTULNÍK
JE TAM PAN SE STROMEČKEM
ABSURDNÍ SITUACE
VTIPNÁ
JE TAM STROMEČEK S BONBÓNY
ZPÍVAJÍ TAM
JE TO DOBRA REKLAMA
JE HEZKÁ
JE NEJLEPSI
PROTOŽE PES MA ROHY JAKO LOS
ROZTOMILÍ PEJSEK
JE STRASIDELNA
J E T O MAMY OBLÍBENA
MAM DOMA TU HRAČKU
CHCI SPORTOVAT
NEMAM OBLÍBENOU REKLAMU

22 %
4 %
4 %
4 %
4 %
4 %
6 %
4 %
4 %
4 %
4 %
6%
4 %
4 %
4 %
4 %
14 %

U těchto odpovědí jsem se snažila do tabulky zadat co nejširší spektrum odpovědí,
protože je zde podle mě vidět, jak děti reklamu vnímají.
Neovlivňuje je kvalita, cena (tu si naštěstí ještě neuvědomují), ani široká možnost
využití výrobku, jak anoncuje většina reklam.
Děti si všímají něčeho úplně jiného. Zaujme je většinou to, co by je zaujalo i v jiném
televizním programu nebo třeba i na ulici. Je to určitý děj, rychlé změny, popř.proměny
výrobku, barevnost a samozřejmě i krátký časový úsek reklamy a jejich větší množství
v rychlém sledu za sebou. Čas je pro ně pojem zatím relativní, nedokáží odhadnout,
jaká doba od začátku vysílání reklam uběhla. Proto si myslím, že časté odpovědi jako
- „protože je tam vrtulník, který něco dělá", „...protože pes má rohy jako los." nebo
„...protože se rád bojím, když je tam....","... protože taky rád/a jím, p ij u..., Toto je dětský
subjektivní pocit, který neříká nic o konkrétní reklamě. Tento výzkum potvrdil moji
hypotézu, že děti vnímají reklamy subjektivně, často si třeba myslí, že je to reklama na
vrtulník a přitom účelem reklamy je nabídnout na trh nový druh žvýkačky.

Proto také

děti na určitou reklamu pohlížejí jako na něco, co se jim líbí např.dějově, ale výrobek,
který má být propagován, jim zcela uniká . Tvůrci dětských reklam proto přistupují k při
tvorbě dětských reklam k jiným způsobům prezentace, viz dětští představitelé, známé
televizní postavičky, písničky aj.
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10. Znáš nějakou básničku (slogan) nebo písničku z televizní reklamy?

ANO
NE
NEVI

42%
36 %
22 %

Slogany a popěvky z reklam jsou často vtíravé a lehce zapamatovatelné. Proto jsem
chtěla, aby mi děti nejen řekly, jestli nějaký slogan nebo písničku z reklamy znají, ale
aby mi ho i předvedly.
Více jak polovina dětí mi odpověděla, že si na nějaký slogan nemohou vzpomenout
nebo

ho neznají.

Po skončení tohoto rozhovoru s dětmi jsem si uvědomila, že děti

slovo slogan vlastně neznají. Problém byl i chtít nějaký prezentovat, aniž bych se
zeptala na konkrétní reklamu. Některé děti, které mi řekly, že žádný slogan neznají, si
po nápovědě na nějaký většinou vzpomněly.
To, že znají reklamní slogan mi řeklo 42 % dětí. S toho mi 20 % dětí, které byly
přesvědčeny, že reklamní slogan znají, zazpívalo znělku ze seriálu nebo nějakou
obyčejnou písničku.
To znamená, že pouze něco málo přes 20 % dětí, si uvědomilo, co je to reklamní
slogan.

11. Hraješ si na nějakou reklamu? Jakou?

ANO
NE
NEODPOVEDEL/A

39 %
57 %
4 %

Při pokládání této otázky jsem chtěla vědět, jestli si děti uvědomují, že by je někdy
nějaká reklama zaujala na tolik, že toto téma by zapojily do své hry. V rámci toho, že
dětskou hru ovlivňují všechny faktory, které se kolem dětí dějí, předpokládala jsem, že i
reklama se nějakým způsobem promítne do dětské hry.
Při odpovědích na tuto otázku jsem se dozvěděla podobné odpovědí jako na otázku
předešlou.
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Více jak polovina dětí odpověděla, že si na žádnou reklamu nikdy nehrály. To může
ovšem také znamenat, že si děj reklamy momentálně nevybavují a nebo že námět
z reklamy někdy převzaly, pouze si neuvědomily, že je to reklama.
39 % dětí odpovědělo, že je někdy nějaká reklama zaujala natolik, že si na ní hrály.
Z toho ovšem 72 % dětí neuvedlo reklamu, ale seriál, film nebo nějakou věc, která je
v televizi zaujala. Mezi odpověďmi bylo například, že si děti hrají na vrtulník, na Iva, na
Shreka nebo na Narnii.

2.7.3 Experiment
1. VODAFONE
ZNA
NEZNÁ
VI AZ PO DRUHÉ UKÁZCE
ZNA I NÁZEV FIRMY
UVEDL/A SPRÁVNY VÝROBEK
UVEDL/A ŠPATNÝ VÝROBEK
NEVI, NA CO REKLAMA JE

61 %
0 %
7%
32 %
28%
48 %
24 %

Všechny děti po ukázce loga odpověděly, že tuto reklamu znají. S toho 32 % dětí
vědělo název firmy a 28 % dětí vědělo výrobek, na který je tato reklama.

Skoro

polovina dětí odpověděla, že reklamu zná, ale myslely si, že je to reklama : „ Na
pejska.", „Na falešný soby.", „Na Vánoce.", „Na falešný pejsky," apod. To vypovídá o
tom, že v této reklamě byly použity prvky, které jsou pro děti atraktivní( pejsci, Vánoční
stromeček, dárky, komické situace...), ale že si děti už nespojily to, že je to reklama.

2. MOUNTFIELD
ZNA
NEZNÁ
VI AZ PO DRUHÉ UKÁZCE
ZNA I NÁZEV FIRMY
UVEDL/A SPRÁVNY VÝROBEK
UVEDL/A ŠPATNÝ VÝROBEK
NEVI, NA CO REKLAMA JE

36
(14
43
0
30
70
7

%
%
%
%
%
%
%
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Tuto firmu jsem si vybrala proto, že její výrobky nejsou určeny dětem, ale má jako
maskota kreslenou postavičku „Bědu Trávníčka". Tak jsem chtěla zjistit, jestli díky této
kreslené postavičce děti tato reklama zaujala.
Když jsem dětem ukázala logo firmy Mountfield 36 % dětí odpovědělo, že toto logo
už viděly. Když jsem dětem, kteří logo neznaly ukázala obrázek maskota této firmy,
skoro polovina dětí si vzpomněla. To poukazuje opět na to, jak děti v televizi zaujme to,
co je jim nějakým způsobem blízké.
Na název firmy si ovšem nevzpomnělo ani jedno dítě a většina uvedla, jiný typ výrobků,
než na jaký se tato firma zaměřuje.
Nejčastější odpovědi byly, že je to reklama na auto, pivo a hračky.

3. LEGO
ZNA
NEZNÁ
ZNA 1 NÁZEV FIRMY
UVEDL/A SPRÁVNY VÝROBEK
UVEDL/A SPATNÝ VÝROBEK
NEVI, NA CO REKLAMA JE

40 %
10 %
50%
95 %
5 %
0 %

Firma Lego je veliký výrobce stavebnic a hraček pro děti, tak jsem chtěla zjistit, jestli
si děti tuto firmu taky vybaví pouze díky jejímu logu.
Dohromady vědělo 90 % dětí, že logo znají. S toho polovina dětí znala i název
firmy.
95 % dětí odpovědělo i správně, co firma vyrábí. Tudíž je vidět, že děti si pamatují
nejen hračky samotné, ale když se často setkávají s výrobky jedné firmy, zapamatují si
nejen název, ale jsou k němu schopny i přiřadit správné logo.

4. ZAPF CREATION
ZNA
NEZNÁ
ZNA I NÁZEV FIRMY
UVEDL/A SPRÁVNY VÝROBEK
UVEDL/A ŠPATNÝ VÝROBEK
NEVI, NA CO REKLAMA JE

43 %
43 %
4 %
64%
36 %
3 %
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Zapf creation je známá firma, která vyrábí panenky. Reklamy na tyto panenky se na
rozdíl od lega nevyskytují tak často v televizi a v hračkářství nezaplňují tolik plochy jako
výrobky firmy Lego. Proto mě zajímalo, jestli i přes menší známost této firmy, si ji děti
dokáží díky logu vybavit.
Skoro polovina dětí uvedla, ze logo znají. Což je podstatně méně než bylo u
dopovědí na firmu Lego. Zde je vidět, že jak propagace ovlivňuje i vnímání dětí
v předškolním věku.
Více jak polovina dětí uvedla správný výrobek, což svědčí o tom, že když je reklama
pro atraktivní a je v ní patrné na co je, tak že si jsou děti schopny vybavit název firmy i
výrobek.

2.7.4 Dotazníky pro učitelky

1. Pouštíte dětem při pobytu ve školce televizi? (Např. Kouzelnou školku,
Kostičky...)

PRAVIDELNE
OBČAS
NIKDY

0 %
75 %
25%

Tuto otázku jsem učitelkám v mateřské škole pokládala proto, protože mě zajímalo,
jestli děti tráví určitý čas, který jsou ve školce, sledováním televize. To by například
mohl být kontakt s televizí právě pro děti, které jí doma nemají.
Dle odpovědí v dotaznících jsem zjistila, že děti ve školce nemají určený čas na
sledování dětských pořadů v televizi.

Téměř 75% učitelek ovšem odpovědělo, že

dětem občas televizní programy pouští. To podle mě může mít přínos pro děti, které
doma televizi nemají, protože alespoň tímto způsobem získají nějaké povědomí o tom,
jaké televizní pořady pro děti se v televizi vyskytují, na co se ostatní děti dívají a mohou
se i díky tomu s ostatními dětmi o těchto pořadech bavit.
To, že přibližně 25% učitelek odpovědělo, že se na televizní pořady s dětmi nedívají
nikdy, neznamená, že by děti při pobytu ve školce neměly žádný kontakt s televizí. Tyto
učitelky pouze nepouští dětem televizní pořady, ale pohádky na VHS, kterých má každá
třída v této mateřské školce velký výběr.
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VHS kazety reklamy během pohádek nebo pořadů pro děti (ale i dospělé diváky)
nemají, děti tak mají možnost zhlédnout pohádku či nějaký dětský televizní nebo filmový
snímek, aniž by s reklamou přišly do styku.

2. Smí si děti do třídy nosit vlastní hračky?

ANO
NE

100 %
0 %

Podle mě je pro dítě důležité, aby si, když chce, mohlo do školky vzít svou hračku.
Děti mají na některé své hračky velice silný citový vztah, a proto jim i ve školce mohou
hračky svým způsobem nahrazovat pocit rodiny a domova.
Ve výběru hraček je v dnešní době takové spektrum, že si myslím, že atraktivnější
hračky, mohou dětem přinášet i větší atraktivitu v kolektivu, ale zároveň jim mohou
dodat pocit bezpečí něčeho příjemného a intimního v případě, že se dosud s kolektivem
nezžilo, popř.že má nějaké citové trauma z rodiny aj.

3. Pokud ano, kolik?

JEDNU
NEOMEZENE

50 %
50 %

Počet a výběr hraček jednotlivých dětí se podle mě velice liší. Proto mě zajímalo,
zdali si děti mohou do školky nosit libovolný počet hraček, nebo jestli to učitelky nějak
korigují.
V jedné třídě učitelky odpověděly, že děti si do školky může brát neomezené
množství hraček. V druhé třídě si děti smí nosit pouze jednu hračku. Myslím, že toto
záleží hlavně na domluvě učitelek a jejich zkušenostech.
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4. Jaká je podle Vašeho názoru mezi dětmi momentálně nejoblíbenější hračka?

Chlapci

AUTA
POCITAC
DINOSAURI

60 %
20 %
20 %

Dívky
PANENKY
PLYŠOVÉ HRAČKY
ZVUKOVE HRAČKY
PASTELKY

50 %
17 %
17%
16 %

I přes veliké spektrum hraček, které se dnes v obchodech objevují, je patrné, že u
dětí stále vítězí „klasické" hračky jako jsou panenky a autíčka. Tyto hračky však
procházejí velkými proměnami oproti klasickým panenkám „mrkačkám" a
autíčkům, jsou nyní

čím dál tím více realistické, což zvedá jejich atraktivitu

plastovým
dětí. Na

druhé straně je ovšem jasný současný trend počítačů, 20% dětí je uvedlo na 2.místě.
Je jasné, že k tomuto přístroji přistupují jako ke hračce, u které si mohou měnit
programy.
Je proto zajímavé, že počítač předběhl takové hračky, jako jsou autodráhy, letadla,
motorky, bagry, stavebnice atd. Je to zřejmě odraz dnešní doby, kdy rodiče kladou na
děti

větší požadavky, snaží se jim co nejvíce „otevřít obzory", ale na druhé straně si

neuvědomují, že počítačové hry, které jsou pro tyto děti určeny, jsou jen mačkáním
„myši" a děti jsou ochuzeny o přímý kontakt s rodiči, přestávají komunikovat, protože
jsou u počítače samy, nechodí ven s kamarády, chybí jim pohyb. Děti také mají méně
času na volnou hru a čím dál více jejich volného času zabírají různé organizované
aktivity, kroužky a sportovní tréninky.
U dívek stále převládá obliba panenek. Podle mého průzkumu tak odpovědělo 53 %
učitelek. Panenky ovšem také prošly velikou modernizací. Nyní lze koupit panenku,
která se chová jako živé miminko, umí brečet, je nutné ji přebalovat, kolébat, krmit a
většinou se umí i hýbat a mluvit. Některé tyto funkce mi připadají naprosto zbytečné a
ubírají dětem možnost představivosti a kreativity. Dle mých zkušeností děti takovéto
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hračky přestávají bavit dříve než hračky, u kterým mají větší možnost představivosti a
širší spektrum „použitelnosti" hračky.

5. Co je podle Vás důvodem obliby konkrétních hraček?

VLASTNI OBLÍBENOST
DÁREK
DROBNOSTI Z M C ' D O N A L D A
AKČNOST
TVOŘIVOST
MÓDNÍ VÝSTŘELKY
KLASICKÉ HRACKY(panenky, autíčka)

12
34
12
10
10
10
12

%
%
%
%
%
%
%

Každá hračka splňuje jiná kritéria, proto mě zajímalo, jestli si učitelky všímají
nějakých konkrétních, které jsou u rodičů a dětí prioritní.
Nejvíce učitelek (34 %) odpovědělo, že velký vliv na oblíbenosti hračky má fakt, že
hračku od někoho dostaly jako dárek. Myslím si, že pro děti má veliký význam to, od
koho hračku dostaly. Když je to například od osoby, které si váží, nebo když je hračka
pro dítě odměnou, má k ní

větší vztah a úctu.

Veliký význam podle učitelek také tvoří vlastní oblíbenost hračky u dítěte (z 12 %).
Tam hraje velikou roli spousta faktorů, do kterých by šly -podle mě-

zahrnout další

odpovědi jako je akčnost hračky (10 %), tvořivost (10 %), módní výstřelky (10 %) a i
drobnosti od Mc'Donalda (12 %). Každá hračka zaujme dítě jinak, a proto se nedá určit
přesný model toho, podle čeho si děti hračky oblíbí a jak dlouho jejich zájem o konkrétní
hračku bude trvat. Reklama jen podněcuje děti k tomu, aby o konkrétní hračku měly
zájem. Proto mě překvapilo, že ani jedna z učitelek neuvedla, že by zájem dětí o hračku
zvedala právě reklama.

6. Všímáte si, že by děti nějak ovlivňovala reklama? Pokud ano, jak?

ANO
NE

75 %
25 %

Zajímalo mě, jestli si i učitelky ve školce všímají, že by děti byly nějak ovlivňovány
reklamou.
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Podle nich se občas ve třídě vyskytnou stejné hračky, tzn., že děti byly při výběru
ovlivněny reklamou, u drahých hraček se jedná o ojedinělé případě. Tyto drahé hračky
děti většinou do školky nenosí, protože jim to rodiče nedovolí, popř.je přinesou jen
jednou, aby se pochlubily.

7. Všímáte si, jak rodiče usměrňují děti při výběru hraček z reklamy?

50 %
50 %

ANO
NEMAM ZKUSENOST

Myslím, že odpovědět na tuto otázku, nebylo pro učitelky jednoduché. Nejsou v tak
blízkém kontaktu s rodiči, takže nemají takovou možnost si těchto věcí příliš všímat.
Přesto 50 % učitelek odpovědělo, že mají zkušenost, že rodiče usměrňují děti při
výběru hraček z reklamy.

Podle mě se děti ve školce snadno nadchnou kamarádovou

novou hračkou a poté ji vyžadují po rodičích. Většinou ovšem brzy zájem dítěte
pomine(obzvláště když vidí ještě atraktivnější hračku.)

8. Je podle Vás v současné době TV reklama na nějakou kvalitní hračku, kterou
byste dětem doporučila?

NEVÍM

100%

Všechny učitelky odpověděly shodně: nevím.
Propagovaných hraček je takové množství, že se v něm člověk jen těžko může
orientovat. Chtěla jsem zjistit, jestli je nějaká hračka, která učitelky zaujala a jestli by ji
tedy doporučily i rodičům.
Učitelky neví, což jen potvrzuje to,že se většina shodla na tom, že reklamy na hračky
v televizi nesleduje a tudíž neví.

9. Pozorujete u dětí hry s námětem reklamních spotů?

ČASTO
OBČAS
NIKDY

0 %
25 %
75 %
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Děti mají ve školce ke hře spoustu podnětů. Proto mě zajímalo, jestli se i v takovém
prostředí

najde prostor pro to, aby se v námětových

hrách vyskytovaly

náznaky

reklamy.
Jedna čtvrtina učitelek odpověděla, že se takovéto prvky u dětské hry občas
objevují. Předpokládám, že je to u reklam, které zasáhnou větší spektrum diváků. Také
že jsou to reklamy, které nejsou uvedeny

pouze v televizi, ale obklopují nás i

v dopravních prostředcích, na billboardech atd. Proto si jich děti více všímají při jízdě
v dopravních prostředcích nebo v autě.

Také tam musí být prvek, který děti nějakým

způsobem osloví a je jim blízký. Jsou to například zvířátka, dopravní

prostředky,

komické a absurdní situace apod. Děti se tak s reklamou spíše ztotožní, a proto i občas
nějaký takový prvek zapojí do své hry.

10. Používají děti při rozhovorech reklamní obraty?

ČASTO
OBČAS
NIKDY

0 %
75 %
25 %

Při pokládání této otázky jsem chtěla zjistit, jestli si učitelky ve školce i rodiče nějak
uvědomují, že by děti používaly nějaké reklamní obraty.
Odpovědi učitelek i rodičů se poměrně shodují. Většina učitelek (75 %) a většina
rodičů (67 %) uvedla, že si všímají toho, že děti občas používají reklamní obraty.
Na to také může mít vliv několik faktorů. Dítě reklama něčím zaujme a poté si
zapamatuje nějakou část, nebo se ve sloganu objeví slovo, které je pro dítě neznámé, a
tudíž si ho dítě zapamatuje. Další možností by mohlo být, že nějaký takovýto slogan
používají sourozenci, kamarádi nebo rodiče dítěte a tak to dítě převezme, aniž by
vědělo, jaký je jeho lexikální význam.

11. Hrají si děti se školními hračkami, jimž přisuzují jména hraček z reklam?

ANO
NE

0 %
100 %

Děti mají ve školce veliké množství různých druhů hraček.
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Zajímalo mě, jestli i přes toto množství hraček a možnost přinést si vlastní hračku
z domova, je zaujala nějaká hračka z reklamy na tolik, že by jiné přisuzovaly její jméno
a funkce.
Všechny učitelky odpověděly shodně, že si ničeho takového nevšimly. Znamená to
tedy, že děti nechávají hračkám původní název, popř.jméno, které znají z reklam.

12. Jaká kritéria by podle Vás měla splňovat „dobrá hračka"?

ESTETICKÁ
VARIABILNÍ
VÝCHOVNA
PODPORUJÍCÍ FANTAZII
PODPORUJÍCÍ TVOŘIVOST
FUNKČNÍ
BEZPEČNA

19
9
9
19
26
9
9

%
%
%
%
%
%
%

Na hračky se kladou čím dál tím větší požadavky. Výrobci se snaží, aby hračky co
nejlépe kopírovaly skutečné věci. Panenky by měly vypadaly jako skutečná miminka,
auta mají mít co nejvíce funkcí jako auta skutečná. A hračky, které napodobují věci
běžné potřeby,

fungují na stejném principu jako ty reálné pro dospělé (vysavače,

žehličky, nádobí...).
Nejvíce učitelek (26 %) odpovědělo, že by podle nich správná hračka

měla

podporovat tvořivost. To je v předškolním věku velice důležité a na tento fakt by si
měly uvědomit i rodiče a výrobci hraček.
Další uvedené požadavky, jako například, že by hračka měla být

estetická,

výchovná, bezpečná a podporující tvořivost, jsou také velmi důležité. Ale bohužel při
takovém množství hraček, které máme na trhu, se často stává, že hračka tyto
požadavky

víceméně nesplňuje.
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13. Dají se podle Vás najít v reklamách „dobré hračky"?

OBČAS
DOUFÁM, ZE ANO
NEVÍM

25 %
25 %
50 %

V reklamách se vyskytuje takové množství hraček, že je v nich velice těžké se
zorientovat. Firmy vyrábí stále nové a dokonalejší hračky. Připadá mi ale, že většinou
kladou důraz spíše na kvantitu než kvalitu. Proto je na trhu sice velká nabídka hraček,
ale zdaleka ne všechny splňují požadavky, nároky a kritéria, které by „dobrá hračka"
měla dítěti přinášet.
50 % učitelek odpovědělo, že neví. Myslím si, že by učitelky měly mít alespoň nějaký
přehled co se týče hraček na trhu, aby mohly případně rodičům nějaké

hračky

doporučit, nebo naopak.
25 % učitelek odpovědělo, že občas v reklamách „dobré" hračky jsou. 25 % učitelek
odpovědělo, že doufají, že ano.
Při takovém množství hraček, které se vyskytují v reklamách, je těžké se v nich
orientovat. Ale v reklamách určitě nějaké kvalitní a pro dítě přínosné hračky jsou, jen je
pro učitelky a rodiče někdy určitě těžké nenechat se ovlivnit poutavou reklamou a
objektivně zhodnotit přínos hračky pro dítě, zhodnotit její funkčnost, popř.cenu aj.
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2.8 Zhodnocení otázek
Na základě dotazníkové metody a rozhovorů všechny děti shodně odpověděly, že
rády sledují dětské, ale i jiné pořady v televizi, ale dle odpovědí rodičů a učitelek jsem
zjistila, že netráví u televize tolik času, kolik jsem předpokládala.
Zjistila jsem, že skoro každé dítě - respondent, má v televizi svůj oblíbený pořad,
který sleduje pravidelně, tudíž musí být i do jisté míry ovlivněno reklamou.
Dále jsem podle odpovědí dětí zjistila, že hračky, které si přejí, a mnohdy i důrazně
žádají, znají z televizních reklam, popř. z reklam v dětských časopisech.
Na otázku, „Jaká je tvá nejoblíbenější

reklama?"

jen 10 % dětí odpovědělo, že

žádnou oblíbenou reklamu nemá. Další děti uváděly názvy reklam a některé spontánně
říkaly i reklamní slogany, popř.reklamy předváděly. Většina z jimi uváděných reklam
byly však ty, které jsou určeny dospělým divákům
Z odpovědí rodičů vyplynulo, že většinou mají přehled o tom, co jejich děti v televizi
sledují. 85 % rodičů odpovědělo, že jejich dítě nemůže sledovat televizi, kdykoli se mu
zachce.
62 % rodičů uvedlo, že jejich děti po nich vyžadují věci, které se objevují v reklamě,
ale většina rodičů (70 %) uvedla, že mu tuto věc koupí jen někdy.
Pouze 28 % rodičů odpovědělo, že jejich dítě má nějakou oblíbenou reklamu, přitom
90 % dětí uvedlo, že oblíbenou reklamu mají.
75 % učitelek v této mateřské školce si myslí, že děti nejsou ovlivňovány reklamou.
25 % učitelek uvedlo, že děti občas hrají hry s náměty reklamních spotů. Ostatní
odpověděly, že si děti nikdy takto nehrají.
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2.9 Diskuze

Toto téma jsem si vybrala proto, že mě zajímalo, zda reklama, které je kolem nás
stále více a útočí na nás ze všech stran, ovlivňuje i předškolní děti v mateřské školce,
například při výběru hraček, potravin apod. Také jsem chtěla zjistit, jak na děti reklamy
působí a jestli si je a jejich funkci nějak uvědomují. Zvolila jsem formu dotazníků pro
děti, rodiče a učitelky MŠ, protože se mi zdála v tomto případě optimální.
Myslím si, že reklama působí promyšleně na všechny věkové kategorie a že
reklamní agentury používají čím dál více promyšlenější marketingové kampaně. Velice
často si ani neuvědomujeme, jak moc jsme reklamou zasaženi a zároveň i ohroženi. U
dětí se mi vliv reklam zdá zrádnější v tom, že si neuvědomují, co reklama doopravdy je,
co vše obnáší, jak může zasahovat do našich životů, popř.nám život znepříjemňovat a
otravovat. V dnešní době už ji bohužel vnímají jako součást dění kolem nás. Děti tráví u
televize stále více času, a tak mají

přehled o tom, co se v televizi každý den vysílá.

Možnost přepínání z jednoho televizního kanálu na druhý, třetí, třicátý... jim nabízí
sledovat nejenom pořady pro děti, ale i pořady a filmy, které jsou určeny dospělým. I to
má podle mě vliv

na to, že se

stávají dospělými už v době, kdyby měly být ještě

„bezstarostnými", neměly by poznat násilí, měly by mít přiměřené sexuální znalosti, ale
ne v té podobě, kterou

televize nabízí v pořadech pro dospělé a ony je (i když třeba

tajně) sledují. Často se pak v jejich slovníku objevují slova, kterým nerozumí, ale vědí,
že je dospělý člověk v určité situaci používá (např.vulgarismy),

napodobují

násilí,

nerozlišují, co je fikce a co je realita.
Reklama je podle mě v tomto případě pro děti ještě „zákeřnější", protože je časově
omezena, takže děti většinou zaujme po celou dobu svého krátkého trvání. Také je
většinou velice poutavě ztvárněna.

Děti tak rychle přeberou to, co je v reklamě

dominantní, aniž by si uvědomovaly, co jim vlastně reklama chtěla sdělit.

Díky tomu

jsou snadněji ovlivnitelné a manipulovatelné. Proto si myslím, že reklamy na výrobky,
které nejsou určeny dětem, jako jsou například reklamy na předměty denní potřeby,
jsou podle mě záměrně vysílány mezi pořady pro děti. Děti chodí s rodiči nakupovat, a
tak je mohou přesvědčit, že právě propagovaný výrobek mají koupit. Podle mě je
takovéto působení na rodiče přes dítě velice nekorektní a svým způsobem i neetické.
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Překvapilo mě, že jedna čtvrtina rodičů uvedla, že dětem naprosto eliminují pořady
od reklam a pouští je dětem jen samotné, ničím nerušené.

33% rodičů odpovědělo,

že se snaží reklamy nějakým způsobem omezovat, ale vždy to nelze. Obě tato čísla se
mi zdají poměrně vysoká. To podle mě svědčí o tom, že si rodiče všímají, že mají
reklamy negativní vliv na jejich děti.

Hrozí zde totiž jednoduchá konzumace všeho

nabízeného, tzn., co vidím, o čem slyším, to je nejlepší, to musím mít.
Ovšem když porovnám odpovědi rodičů a dětí, tak veliký počet rodičů uvedl, že jejich
dítě reklamy nesleduje. Ale jen 10 % dětí uvedlo, že nemá oblíbenou reklamu. To
ovšem neznamená, že dítě žádnou reklamu nezná, pouze ho v době mého výzkumu
momentálně žádná nezaujala nebo si na ni nemohlo vzpomenout. To tedy podle mě
značí, že i když se rodiče snaží dítě před reklamou „uchránit", není to nikdy stoprocentní
a reklama se k dítěti bohužel vždy nějakým způsobem dostane.
Na druhou stranu si uvědomuji, že dítě izolované od médií, tzn. i od reklamy, má ve
společnosti

jistý

druh

handicapu.

V dnešní

době

každý

potřebuje

mít

přístup

k informacím, ale rodiče i učitelky by měli dětem ukázat, jak se získanými informacemi
pracovat, aby se z nich nestaly jen apatičtí konzumenti.
Překvapilo mě, že podle dotazníků učitelky ve školce nemají přehled o tom, jaké
hračky se objevují v reklamách. Chápu, že nemohou stále sledovat televizi, nebo se
reklamou nějak hlouběji zabývat,ale přesto si myslím, že by měly mít alespoň nějaký
obecný přehled o módních trendech v hračkách, o /ne/ funkčnosti těchto hraček,
náročnosti vzhledem k této věkové kategorii, ne všechny hračky z reklam jsou vhodné
pro předškolní děti, event, i o cenách, protože právě hračky podle mě tvoří velikou a
nenahraditelnou součást v životě dítěte.
Z uvedených odpovědí v dotaznících a z rozhovorů s dětmi vyplývá, že děti jsou do
určité míry ovlivňovány

reklamou,

ale vzhledem k neustálé variabilitě

výrobků vliv na ně není tak veliký nemají.
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3 ZÁVĚR

Je všeobecně známo, že děti tráví sledováním televizních pořadů mnohem více
času, než zahrnují pořady jim určené. Často sledují i pořady pro dospělé diváky, proto
jim oblast reklam není cizí. Berou je jako jejich nedílnou součást bez ohledu na to, zda ji
chápou, zda je pro ně srozumitelná nebo na jaký výrobek, případně službu upozorňuje.
Mají také často určený čas, ve kterém televizní pořady pro děti mohou sledovat. Bývá
to v době po návratu ze školky (odpoledne), Večerníček (před spaním), pohádky a
dětské vysílaní v sobotu a v neděli, popř.o svátcích (Vánoce...).

Děti se při výběru hraček sice nechávají ovlivnit reklamou, ale většinou je to ve
spojení s tím, že „chtěnou" hračku vidí na vlastní oči v obchodě a v tu chvíli si uvědomí,
že ji dobře znají z televize.
Můj předpoklad se potvrdil v tom, že děti sice reklamy znají, ale neuvědomují si fakt,
že je to reklama. Také často ani neví, na co která reklama je, pouze si pamatují logo,
melodii, slogan nebo scénku, ale už

si nedají reklamu do spojení s konkrétním

výrobkem. Většinou si myslí, že je to reklama na to, co je v tomto spotu nejdůležitější.
Takže to může být podle dětí třeba reklama na Vánoce, psa, rodinu, slona atd., což
svědčí

i o tom, že si děti neuvědomují,

s komerčním cílem. Také se domnívám,

že reklama

propaguje

nějaký

produkt

že reklamy pro dospělé na děti tak zásadní

vliv nemají, pokud tyto reklamy mají složitý děj, ničím je neupoutávají, popř.jsou pro ně
dlouhé.
Dle mého experimentu jsem zjistila, že i děti, které ještě neumí číst, jsou v některých
případech schopny podle loga určit název firmy, popřípadě i výrobek. Veliký počet dětí
si po ukázání reklamního loga vybavuje, že toto logo už viděly, ale často nevěděly, na
co je

reklama zaměřena. Většinou si funkčnost výrobku domyslely právě podle toho,

jaký prvek byl v reklamě dominantní.
Z odpovědí dětí, rodičů a učitelek jsem zjistila, že se reklamy jen z malé části
promítají do dětských námětových her. Podle odpovědí rodičů a učitelek je jen málo
reklamních spotů, které by děti upoutaly natolik, že by je nějak inspirovaly ke hře.
Přesto si myslím, že ale vypovídají o současném konzumním vztahu mezi námi,
stejně tak i dětmi, a reklamou. Proto bychom neměli podléhat všemu, co je nám lákavou
7v.
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a líbivou formou nabízeno, a hlavně bychom měli děti co nejvíce ochránit
„nebezpečím", které se jmenuje

reklama.
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SOUHRN
Fenomén reklamy ovlivňuje náš každodenní život na každém kroku. Pro věkovou
kategorii předškolních dětí je reklama nedílnou součástí dětských pořadů a časopisů.
Nabízí hračky, stavebnice, potraviny, nápoje aj.
Práce je zaměřena na to, jak reklamu vnímají nejen děti, ale i jejich rodiče a učitelky
a i na to, jak reklama zasahuje do jejich běžného života a jak jsou jí ovlivňováni.
Použila jsem dvě výzkumné metody - dotazník a experiment.
U dětí jsem se zaměřila na to, jak reklamu vnímají, jak jí rozumí a jak na ni reagují.
V dotazníku pro rodiče mě zajímalo, jaký je jejich pohled na reklamu a zda si
uvědomují vliv reklamy na jejich dítě.
V dotazníku pro učitelky jsem se zaměřila na to, zdali si i ony všímají nějakého vlivu
reklamy na děti a zdali se reklamy projevují například v námětových hrách.
Potvrdila se má hypotéza, že děti jsou reklamou ovlivňovány, ale pokud se to děje
pod dohledem rodičů nebo jiných dospělých osob, vliv není tak zásadní.
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SUMMARY
The fenomenon advertizing, influences our daily life all the time.
For the age category of prescholar children is advertizing a necessary component of
programs for children and magazines.
It offers them toys,brickboxes,food,beverage etc.

This Bachalor elaborate wants to pay attention at the fact how advertizing is being
persieved not only by children,but by their parents and teachers as well and how
advertizing interferes with their daily life and influences them.

I used an investigation method of questionnaire - experiment.
Concerning the children, I decided to stress the way how they persieve the
advertizing,how they understand it and what is their reaction to it.
In the questionnaire for parents,! was interested in their opinion on advertizing and if
they were aware of the influence of it regarding their children.
In the questionnaire for teachers, I intended to find out if they were aware of any
influence of advertizing on children and if the advertizing is seen,for example, in their
thematic games
My hypothesis, that the children are being influenced by advertizing, has been
confirmed,however if this occurs under supervision of their parents or other adults,the
influence is not substantial.
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DĚTI A MLÁDEŽ

Rada pro reklamu při aplikaci svého etického Kodexu může též aplikovat principy a
zásady Etického kodexu Mezinárodní obchodní komory se sídlem v Paříži (ICC)
nazvaný „Děti, mládež a marketing".

1. Všeobecně

1.1
Léky, dezinfekční prostředky, žíraviny a zdraví ohrožující prostředky nesmí být v
reklamách zobrazeny v dosahu dětí bez rodičovského dohledu a nesmí v nich být
prezentovány děti, které s těmito produkty jakýmkoliv způsobem manipulují.

Prací a čisticí prostředky nesmějí být v reklamách zobrazeny v dosahu dětí bez dozoru
dospělé osoby a nesmějí v nich být prezentovány děti, které s jejich

obsahem

jakýmkoliv způsobem manipulují.
1.3

Není dovolena žádná reklama, která by povzbuzovala děti k tomu, aby chodily na
neznámá místa nebo hovořily s neznámými lidmi.

Není povolena žádná reklama na komerční produkt či službu, která by obsahovala
jakoukoli výzvu dětem či která by jakýmkoli způsobem naznačovala, že pokud si děti
samy nekoupí nějaký produkt či službu, či pokud nebudou mít jiné lidi k tomu, aby si
takovýto produkt či službu koupili, nesplní tím nějakou povinnost nebo

neprojeví

dostatečnou loajalitu vůči určitým osobám či organizacím; není přitom rozhodné, zda
tato osoba či organizace je původcem takovéto výzvy, či nikoliv.
1.5

Není povolena žádná reklama, která vede děti k tomu, aby si myslely, že pokud
nebudou vlastnit inzerovaný produkt, stanou se jakýmkoliv způsobem méněcenné ve
vztahu k jiným dětem.
1.6
V reklamách je nutno věnovat pozornost tomu, aby děti nebyly podporovány v naléhání
na jiné osoby ve snaze získat konkrétní produkt či službu.

Má-li reklama zahrnovat odkaz na dětskou soutěž, sběr kupónů, nabídky prémií, volné
prémie, tahy cen a podobné hry zaměřené na děti a mládež, musí být vhodným
způsobem publikována jasná pravidla.

2. Bezpečnost

Všechny situace, kde v reklamách vystupují děti, musí být pečlivě zváženy z hlediska
bezpečnosti.

Děti v uličních scénách nesmí být zobrazovány jako děti bez dozoru, pokud není zcela
zřejmé, že jsou dostatečné staré, aby zodpovídaly za svou vlastní bezpečnost.
2.3
Děti se nesmí v reklamě objevovat při hře na ulici, pokud nebude jednoznačně vidět, že
jde o oblast vyhrazenou hrám nebo jinou bezpečnou oblast.

V reklamách, ve kterých vystupují děti jako chodci či jako cyklisté, musí být jasně vidět,
že se děti chovají v souladu s bezpečnostními pravidly, předpisy a zásadami.

3. Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje zaměřená na děti.

Reklama nebude klamat ohledně kladného efektu spojeného s konzumací potraviny či
nápoje.

Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nebude zpochybňovat roli rodičů nebo
jiných osobností, které jsou pro déti kladnými vzory, při vedení dětí ohledně správné
výživy.
3.3
Reklama

na

přesvědčování

potraviny

a

rodičů

nebo

nealkoholické
jiných

nápoje

dospělých,

nebude

aby jim

přímo
koupili

vyzývat
výrobek,

děti

k

jenž

je

předmětem reklamy.

Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nebude vyvolávat dojem naléhavosti či
nezbytnosti koupě.
3.5
Jakkoliv užití fantazijních prvků, včetně animace, je možné pro komunikaci s menšími i
většími dětmi, nebude však při něm docházet ke zneužití dětské představivosti pro
propagaci nevhodných stravovacích návyků.

Potraviny a nealkoholické nápoje, které jsou odvozeny z obsahu televizních programů či
s nimi přímo asociují, nesmějí být bez zřetelného oddělení inzerovány v rámci takových
programů či bezprostředně před nimi či bezprostředně po nich.
3.7
Postavy (živé či animované) z televizního programu či z tisku nebudou užity k propagaci
potravin a nealkoholických nápojů způsobem, který zastírá rozdíl mezi televizním
programem či tiskem a reklamou. Například, dětský televizní program nebude bez
zřetelného oddělení spojen s reklamou, ve které účinkují shodné postavy.

4. Reklama ve školách
4.1
Jakékoliv propagační působení ve školách všech stupňů a druhů podléhá souhlasu
vedoucího představitele školy.
(RADA PRO REKLAMU, 2007)

Vážení rodiče,
jsem studentkou 3. ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, obor
předškolní pedagogika. Jako téma své závěrečné práce jsem si vybrala:
Působení reklamy na děti v předškolním věku. Tímto Vás prosím, jestli
byste nemohli vyplnit tento dotazník. Moc byste mi tím pomohli. Dotazník
je naprosto anonymní.
Děkuji za spolupráci.
Radka Štěrbová

1. Máte doma televizi? ^/ANO - NE
2 . Může Vaše dítě sledovat televizi kdykoli?

ANO -(NE,

3. Sleduje Vaše dí^ě pravidelně nějaké televizní programy, pokud ano,
jaké?
mO-ßßr^

4 . Sledujete TV s dítětem? NIKDY - O B Č A S - ČASTO - VŽDY
5 . V jakou dobu se Vaše dítě dívá nejčastěji na TV?

6 . Sleduje Vaše dítě TV více o víkendu nebo ve všední den?
/ v / f J / ľ J ŕ / L ' ŕ/dm/:

1

//<r

/ J~e?)A<•'

Üc

7 . Zapínáte TV těsně před pořadem a vypínáte hned po pořadu, nebo
se Vaše dítě dívá i na předcházející a následující reklamy?
/f&v

8 . Všimli jste si, jestli někdy Vaše dítě používá v běžné mluvě obraty
fráze či popěvky z reklam, pokud ano, jaké?
/ÁNO - NE
. f!f.(:í.

//... Ů....

ľX&ŕ/J. fai&J.....

9 . Hraje si Vaše dítě na nějakou reklamu, pokud ano, jakou? ANO / NE

10. Vyžaduje Vaše dítě hračky, potraviny či oblečení, které vidělo
v reklamě?
ANO {ŇE11. Jak často mu věc, kterou požaduje na základě reklamy, pořídíte?
VŽDY - ČASTO - NĚKDY - { N J K D X ^
12. Jak Vaše dítě reaguje, když požadovanou hračku z reklam
nedostane?
v _,
/'č č

£•/>//

13. Ovlivňuje Vás reklama při výběru hraček pro děti?
VŽDY - ČASTO -^NĚKDY - NIKDY
14. Podle čeho se rozhodujete při nákupu hraček?
J t k U ß ^

15. Chce po vás někdy dítě vysvětlení nějaké reklamy? ANO - l N E
16. Má Vaše dítě nějakou oblíbenou reklamu, pokud ano,jakou?
/,
ANO-NE
,/f<f t / J i

17. Kupujete dítěti pravidelně nějaký časopis? / ANO - NE
18. Jak reaguje Vaše dítě na reklamy v časopise?
KOMENTUJE JE -\BERE JE JAKO SOUČÁST ČASOPISU
PŘEHLÍŽÍ J E - J I N A K

Otázky pro děti
chlapec - děyče
vě

/

.z.

1. Díváš se rád/a na televizi? /\NO - NE
i

2. Na jaké pořady se díváš
nejraději?

,
Ä
7

. _
Ä . i

..
M

^

i

.
Ä

. „ •
/ i ^

f '

3. Díváš se na televizi sám nebo s někým? ... Jž.
4. Jakou hračku by sis nejvíc
přál/a?

5. Kde jsi tuto hračku viděl/a? (v reklamě, u kamaráda, v časopise...)

6. Jaká je tvoje nejoblíbenější hračka?
Pj/?&?//%/

7. Kde nejčastěji vidíš hračky, které si potom přeješ?
(v reklamě, u kamaráda, v časopise, v obchodě...)

8. Jaká je tvoje nejoblíbenější reklama?
y r • •/•

9. Proč?

10. Znáš nějakou básničku(slogan) nebo písničku z televizní reklamy?

11. Hraješ si na nějakou reklamu? Jakou?

Děti budou podle obrázků značek říkat, jestli logo znají, popřípadě i
název firmy a výrobek:

Dotazník pro učitelky v mateřských školkách
1. Pouštíte dětem při pobytu ve školce televizi?(Např. Kouzelnou
školku.Kostičky...)
i

/

PRAVIDELNĚ - O B Č A S - NIKDY
2. Smí si děti do třídy nosit vlastní hračky? ANO - NE
3. Pokud ano, k

o

l

i

k

f

-

v

.

/

/

" ŕ ^

4. Jaká je podle Vašeho názoru mezi dětmi momentálně nejoblíbenější hračka?
Chlapci
Dívky

^ f . f ' Z & . T ^ . . .
./r.í.r-jr.-:.

5. Co je podle Vás důvodem obliby konkrétních hraček?
ľ r
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6. Všímáte si, že by děti nějak ovlivňovala reklama? ANO -ŕ NE
Pokud ano, jak?

7. Všímáte si, jak rodiče usměrňují děti při výběru hraček
z reklamy?

8. Je podle vás v současné době TV reklama na nějakou kvalitní hračku, kterou
byste dětem a rodičům doporučila?

9. Pozorujete u dětí hry s námětem reklamních spotů?
ČASTO - OBČAS -/NIKDY /

10. Používají děti při rozhovorech reklamní obraty? ČASTO - OBČAS - NIKDY
11. Hrají si děti se školními hračkami, jimž přisuzují jména hraček z reklam?
ANO - NE)
12. Jaká kritéria by podle Vás měla splňovat „dobrá hračka"?

13. Dají se podle Vás najít v reklamách „dobré hračky"?

é
Vodafone

