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Abstrakt 
Diplomová práce na téma Reklama ve školních učebnicích aneb nový mediatyp? se 

zabývá dosud nezmapovanou oblastí učebnic pro základní a střední školy a odborná 

učiliště. Cílem práce je analýza reklamního prostředí školních učebnic a mediálních 

obsahů, které se v nich vyskytují. Práce si zároveň klade za cíl odpovědět na otázku, zdali 

jsou reklamní sdělení v učebnicích v souladu se zákonem o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (tzv. školský zákon). Práce se věnuje oblasti 

mediálního trhu, která nepodléhá dostatečné regulaci ze strany zákonů České republiky. 

Nastíněny jsou i právní regulace ochrany proti reklamě směrem na děti z jiných zemí. 

Součástí práce je také vyjádření zástupců jednotlivých nakladatelství školních učebnic a 

zaměstnankyně Ministerstva školství a jejich pohled na problematiku reklamního 

diskurzu ve školním prostředí. Součástí výzkumu je deskriptivní analýza nalezených 

reklamních sdělení ve školních učebnicích, práce dále zkoumá charakter těchto sdělení a 

jaký je jejich vztah k vzdělávacímu obsahu učebnic. Práce se také zabývá schvalovací 

doložkou Ministerstva školství, která je udělována učebnicím, které jsou zpracovány 

v souladu s rámcovým vzdělávacím programem.  

 

Abstract 
This master thesis Advertisements in Textbooks: A New Medium? covers the field of 

school textbooks for primary and secondary schools. Its aim is to analyse advertisements, 

which have become part of some textbooks. The thesis is also examining if the 

advertisements are in compliance with the Czech law. The project contains descriptive 

analysis of the found advertisements. It also comprises statements by the textbook 

publishers and by the Ministry of Education. 
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Úvod 
Stále se častěji se dnes setkáváme s rozmáhajícím se fenoménem současnosti, který 

zasahuje mnoho sfér našich životů - komercionalizací. Marketéři se dnes snaží zasáhnout 

příjemce mediálních sdělení v tradičních mediích, zároveň ale hledají další možné cesty 

oslovení potenciálních zákazníků – například z hudební ankety Český slavík je dnes 

anketa Český slavík Mattoni, z fotbalu vznikla 1. fotbalová ePojisteni.cz liga a podobně. 

Společnost se postupně setkává i s tím, že se komercializuje veřejný prostor, příkladem 

může být Hořejší nábřeží pražské náplavky, kde kotví lodě značek Captain Morgan nebo 

Aperol. Je tu však ještě jedna oblast, kde se reklama poměrně silně rozvinula a kde zatím 

funguje bez většího povšimnutí veřejnosti – školy a školní prostředí, potažmo školní 

pomůcky. Marketérům se otevřela nová oblast, která není nějak výrazně střežena či 

regulována, přestože se týká velmi specifického publika, které si rozhodně zaslouží 

zvýšenou pozornost – dětí.  

 Diplomová práce se zaměřuje na školní učebnice pro základní a střední školy a 

odborná učiliště, z kterých se stal nový mediatyp. Učebnice jsou nositeli reklamy, která 

mnohdy zasahuje i do samotného textu učebnice a vydává se za oficiální součást 

probírané látky (podobný princip, na kterém fungují placené PR články v novinách a 

časopisech). Zákony České republiky přitom nedostatečně reflektují podobné počínání. 

Tzv. školský zákon, jenž byl roku 2016 novelizován, se reklamy ve škole stále dotýká jen 

velmi okrajově. V práci se také budu věnovat schvalovací doložce MŠMT, kterou 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uděluje učebnicím, které jsou v souladu 

s cíli vzdělávání stanovenými školským zákonem a rámcovým vzdělávacím programem.  

 V potaz se kromě legislativní problematiky musí rovněž vzít morální a etické 

hledisko celého problému. Hlavní oslovovanou skupinou jsou totiž v těchto případech 

děti, které jsou na reklamní sdělení citlivější. Práce ale budou zkoumat i české legislativní 

ukotvení problematiky a přiblíží stav situace v zahraničí.  

 Cílem práce je přinést komplexní analýzu reklamního prostředí ve státních 

školských institucích a především podrobně zmapovat oblast školních učebnic pro 

základní a střední školy a odborná učiliště. Práce si zároveň klade za cíl odpovědět na 

otázku, jsou-li sdělení v souladu se zákonem o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělání. Reklamní sdělení nalezená v učebnicích pro základní a 

střední školy budou podrobena sémiotické analýze, která se pokusí najít odpovědi na 

vztah mezi sdělením a vzdělávacím obsahem učebnice a celého studovaného oboru. 
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 Tato práce nepřímo navazuje na autorovu bakalářskou práci „Persvazivní 

komunikace potravinářských firem v edukativní oblasti“ (2013), která formou 

deskriptivní analýzy dekódovala reklamní sdělení umístěná v šestidílné sérii učebnic pro 

střední odborná učiliště a pro hotelové školy Technologie přípravy pokrmů autorů Hany 

Sedláčkové a Pavla Otoupala vydané nakladatelstvím Fortuna. V této diplomové práci si 

autor klade za cíl celé dílo rozšířit o další učebnice, v nichž objevil reklamní sdělení, a 

podívat se na celou problematiku ze širšího hlediska na základě sémiotické a deskriptivní 

analýzy a současně se zaměřením na komparaci obsahů českých s těmi zahraničními.  
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Historie a význam reklamy 
Následující kapitola zahrnuje stručnou definici reklamy a mapuje její vývoj. Věnuje se 

také různým reklamním formátům, se kterými se dnes standardně setkáváme. 

 

Definice reklamy 

Z hlediska správného pochopení všech významů v této práci je nutné si zpočátku 

definovat klíčová slova, v tomto případě tedy reklamu a reklamní sdělení. Samotné slovo 

reklama pochází z latinského slova reklamare, což se překládá jako „znovu křičeti“.1  

V odborných kruzích se setkáváme s nepřeberným množstvím definic, jedna z nich 

například mluví o reklamě jako o nástroji neosobní masové komunikaci využívající média 

(televize, rozhlas, noviny, časopisy, billboard apod.). Obsah reklamy zadává objednatel 

(firma, organizace), která také reklamu platí. Tato definice reflektuje zapojení prvků, 

kterými se reklama dále šíří. Zcela zásadní je také upozornění, že reklama je jednou 

z komunikačních disciplín, a je tedy nositelem marketingové poselství. 

 Americká marketingová asociace (AMA) definuje reklamu jako každou placenou 

formu neosobní prezentace a nabídky idejí, zboží nebo služeb prostřednictvím 

identifikovatelného sponzora.2 Tato definice výrazně rozšiřuje několik dalších prvků, 

tedy že i ideje jsou součástí této veřejné prezentace (nejčastěji se s nimi setkáváme při 

volebních kampaních v rámci politické komunikace, ale týkají se i dalších odvětví). 

Významnou roli hraje také přidaná zmínka o identifikovatelném sponzorovi.  Jak 

z podstaty reklamy vyplývá, má za úkol prodávat, informovat či pomáhat vytvářet nějaké 

rozhodnutí, které je však třeba mít orámované určitým rozpoznatelným prvkem. Taková 

definice pak bude hrát významnou roli v analýze reklamních sdělení obsažených ve 

školních učebnicích. 

 Podíváme-li se na definici reklamy, jak je zakotvena v českých zákonech, 

nalezneme definici schválenou Parlamentem České republiky z roku 1995, která říká, že 

„reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterými jsou hledáni uživatelé zboží, služeb 

nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií, mající za cíl podporu 

                                                   
1 Proč a jak asi vzniklo slovo reklama. In: Www.e-kniha.com [online]. 2012 [cit. 2016-11-09]. Dostupné z: 
http://www.e-kniha.com/proc-a-jak-asi-vzniklo-slovo-reklama.html 
2 American Marketing Association: Dictionary. American Marketing Association [online]. Chicago: The 
American Marketing Association, 2016 [cit. 2016-11-09]. Dostupné z: 
https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx 
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podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, 

pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu 

poskytování služeb, propagaci ochranné známky.“3 Legislativa dále definuje, čím se 

zadavatelé a tvůrci při výrobě reklamy musí řídit, zákon se snaží totiž vymezit, co je 

v reklamě dovoleno, nebo naopak zakázáno. Problematické části, které zákony detailněji 

definují, jsou například reklama na tabákové či alkoholické produkty. Svou vlastní část 

dostává také reklama na děti (zákonem specifikované jako osoby mladší 18 let), zákon se 

v tomto směru staví na stranu dětí a vyčleňuje jim zvýšenou pozornost z hlediska jejich 

ochrany.  

 Funkcí reklamy je upoutat pozornost adresáta, zaujmout ho, vyvolat v něm touhu 

a ideálně přimět k činu (nákupu, prodeji, změně postoje, chování apod., cokoliv, co je 

cílem vysílatele reklamního sdělení).4 Důležitou a v definicích často opomíjenou složkou 

je ale také paměť, která je nutná proto, aby spotřebitel dané sdělení nosil v hlavě 

dlouhodobě. Přestože reklama totiž nemusí vždy způsobit impulzivní (tj. okamžité) 

nákupní rozhodnutí – které může být způsobeno prakticky čímkoliv: od nedostatečných 

finančních prostředků až po nulovou nutnost uspokojení dané potřeby – je nutné, aby 

přijímatel sdělení do budoucna věděl, díky čemu může potřebu uspokojit, či že má své 

nákupní rozhodnutí zopakovat a výrobku zachovat přízeň i v budoucnosti.  

 Důležitý faktor reklamy je také ten, že vnímatel není většinou primárně naladěn 

na vnímání reklamy. Televizi si pouštíme, abychom zhlédli nějaký pořad, rádio si zase 

pouštíme proto, abychom slyšeli muziku či zprávy, noviny otevíráme se zájmem o 

aktuální zprávy a dění u nás či v zahraničí. Prakticky nikdo není uživatelem výše 

zmíněných médií (a řady dalších) proto, aby primárně konzumoval reklamu. Ta je naopak 

jakýmsi nezvaným hostem, který se sám pozval do konzumentova zorného pole a který 

bojuje o naši pozornost. Jak si ale později ukážeme na případě školních učebnic, tak úplně 

to neplatí, neboť vložíme-li reklamní sdělení do školní učební pomůcky, kterou jsou žáci 

a studenti nuceni povinně nosit s sebou každý den, zjišťujeme, že se otevírá nový prostor 

k zásahu reklamou.  

                                                   
3 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.  
4 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 4., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert 
(Grada), s. 22. ISBN 978-80-247-4005-8. 
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 Je důležité o reklamě mluvit, protože reklamní diskurz z velké části spoluvytváří 

prostředí, v němž žijeme, působí na jazyk, kterým mluvíme, a naši společnost do velké 

míry ovlivňuje. 

 

Vývoj reklamy 

K dalšímu pochopení a rozvíjení teorii reklamy je třeba se vrátit v čase a podívat se na 

vznik a vývoj reklamy vůbec. Postihnout kompletní rozvoj by však vydalo na samotnou 

práci, reklama je totiž součástí společnosti už dlouhou řadu let, podíváme se alespoň na 

ty nejdůležitější milníky, které reklamu a potažmo společnost ovlivnily.  

 Reklama jako šíření informací o produktu s cílem prodávat vznikla spolu se 

vznikem trhu a vývojem obchodu v antice. Její stopy však můžeme nalézt už ve starověku 

v Číně, Babylonii, Mezopotámii nebo Egyptě, kde archeologové našli různé tabulky o 

řemeslech, obchodnících, produktech. První forma reklamy byla reklama ústní. 

V průběhu tisíce let se měnily její formy, úlohy v kontextu, prostředky a stav společnosti. 

Vyvolávání na trhu vyměnilo vystavování předmětů (například na různých výstavách a 

veletrzích).5 Velkou roli sehrál vynález knihtisku. Díky Gutenbergově vynálezu knihtisku 

se rozšířila nabídka o letáky a plakáty a novinovou inzerci. Tištěný materiál bylo najednou 

snadnější reprodukovat ve vysokých nákladech.6 Jisté principy, které vznikly již kolem 

16. a 17 století s vývojem prvních novin, se v novinařině zachovaly dodnes – například 

spolufinancování vydávání novin právě z reklamního průmyslu.  

 Pavla Vošahlíková v knize Zlaté časy české reklamy popisuje vývoj reklamy 

v naší zemi. Autorka se pohybuje v časovém rozmezí od počátků 19. století přibližně do 

roku 1914. Čtenářům mimo jiné přibližuje doby, kdy byla reklama odmítána a veřejností 

zatracovaná (charakteristikou byly vlastnosti jako dryáčnictví, halasnost a lživost). 

Připomíná, že dříve se razilo heslo „dobré zboží reklamu nepotřebuje, protože se prodává 

už jenom tím, že je kvalitní a solidní.“7 Na přelomu 19. a 20. století byla problémem 

nekalá soutěž, kdy obchodníci slibovali a vymýšleli si, čímž škodili pověsti reklamy. 

Zajímavé také je, že Vošahlíková popisuje už tehdejší střety starší a mladší generace a 

                                                   
5 HORŇÁK, Pavel. Reklama: teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. Zlín: 
VeRBuM, c2010, s. 9. ISBN 978-80-904273-3-4. 
6 LEISS W., KLINE S. a S. JHALLY. Social communication in advertising: persons, products. 2. ed., rev. 
and enlarged, 2. [Dr.]. London [u.a.]: Routledge [u.a.], 1992, s. 32. ISBN 978-041-5903-547. 
7 VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla. Zlaté časy české reklamy. Praha: Vydala Univerzita Karlova v Praze, 
nakladatelství Karolinum, 1999, s. 46. ISBN 80-718-4715-1. 
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jejich názorů na reklamu. Starší generace reklamu téměř jednomyslně odmítala a 

označovala ji za sluhu přízemních potřeb. Pro starší generaci byla důležitá solidnost, 

užitečnost a trvanlivost. Na stranu druhou, mladší generace označovala uměním vše, co 

je lidským konáním, tedy i reklamu. Ta byla podle nich spjata s moderní dobou. Mladší 

generace také apelovala na módnost, pohodlí a společenský status, který nákupem 

určitého zboží člověk získává. K pousmání tak může být to, že podobné mezigenerační 

spory o to, co je vkusné, vhodné či líbivé (a co nikoliv), trvají dodnes.  

 

Význam reklamy 

Reklama rozděluje společnost na dva tábory. Podle jedněch škodí společnosti, přináší 

úpadek mravů, vytváří nerealistické obrazy dnešní společnosti, a tím tak poškozuje její 

členy i prostředí, ve kterém se vyskytuje.8 Reklamu vnímá jako strůjce mnohých 

problémů například co se krásy a zdraví týká. Reklamy představují nerealistické situace 

a vyvíjejí společenský tlak. Především mladí lidé mohou kvůli reklamám trpět nízkým 

sebevědomím, kvůli nemožnosti dosáhnout takové fyzické atraktivity, kterou vídají 

v reklamách, mnohdy už je to potom jen krůček ke vzniku psychických i zdravotních 

problémů (od anorexie, bulimie po klinické deprese a podobně). Reklama může zároveň 

separovat členy společnosti a rozdělovat je na znepřátelené tábory, přičemž zástupci 

značky A se hádají se zástupci značek jiných.9 Kritika reklamy se zaměřuje také na to, že 

reklama v lidech vzbuzuje klamné představy a ovlivňuje jejich racionální chování.10  

 Důležité je si uvědomit, že reklama jejím příjemcům ne vždy prodává jen 

obyčejný produkt či službu – prodává jim totiž určitý způsob života, představu o tom, jak 

by měl život vypadat a jaká by měla být jejich role v něm. Reklama je často spojována 

s modernizací a pokrokem, podle některých totiž přináší osvětu. Dříve se věřilo, že lidé 

použijí při rozhodování o nákupu produktů či služeb svůj racionální apel založený na 

kvalitě, ceně a srovnání s jinými produkty či službou.11 V myslích konzumentů však 

nastala určitá změna, najednou se mnohem více zajímají o svůj volnočasový způsob 

                                                   
8 ČMEJRKOVÁ, Světla. Reklama v češtině, čeština v reklamě. Praha: Leda, 2000, s. 12. ISBN 80-859-
2775-6. 
9 KŘÍŽEK, Zdeněk a Ivan CRHA. Jak psát reklamní text. 2., výrazně rozš. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 
2003, s. 62. ISBN 80-247-0556-7. 
10 PERLOFF, Richard M. The dynamics of persuasion: communication and attitudes in the 21st century. 
2nd ed. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 2003, xvi, s. 112. ISBN 08-058-4088-5. 
11 BERGER, Arthur. Ads, Fads, and Consumer Culture. 4th. S.l.: Rowman, 2011. ISBN 978- 144-2206-
694. 
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života a také se začali mnohem více zajímat o to, jaký dojem dělají na ostatní. 

Behaviorální ekonom Dan Ariely provedl několik pokusů toho, jak probíhá rozhodovací 

proces ve větší skupině lidí. Zjistil tak, že lidé provádějí svůj výběr na základě toho, jak 

chtějí, aby je vnímali ostatní členové skupiny, v rámci čehož potlačují své vlastní skutečné 

potřeby.12 To dokládá, že členové konzumní společnosti věnují zvýšenou pozornost tomu, 

jak je je vnímají ostatní členové takové společnosti.    

 Nedá se jednoznačně říci, že reklama pouze škodí. V mnoha směrech a odvětvích 

je to právě reklama, kdo může pomáhat. Za nejlepší příklad mohou posloužit reklamy 

z neziskového sektoru, tzv. nekomerční nebo sociální marketing se zaměřuje na propagaci 

nekomerčních organizací, nestátních a zájmových organizací, ekologických hnutí a 

charitativních organizací.13 Ty ve své komunikaci s cílovými zájmovými skupinami 

velice intenzivně využívají všechny formy sociální reklamy, zejména však sociální 

marketingové kampaně. Nejčastější jsou pak takové informační kampaně, které 

upozorňují například na důsledky kouření („Kouření způsobuje rakovinu“), nadmírné 

konzumace alkoholu (např. kampaň „Alkohol zodpovědně“, která nabádá k rozumné míře 

pití alkoholických nápojů), pohlavně přenosných onemocnění („Používejte kondom“) a 

podobně. Setkáváme se ale také s kampaněmi na prevenci domácího násilí (např. kampaň 

„Mlčení bolí“), ochranou životního prostředí („Recyklujte“) nebo kampaně na pomoc při 

humanitárních katastrofách (sbírka na postižené hurikánem Matthew na Haiti).  

 Avšak i reklamy komerčního rázu mohou být lidem ku prospěchu – pomáhají 

lidem rozhodovat se na stále více přesaturovaném trhu. Usnadňují lidem zorientovat se, 

mají vliv při vytváření hodnot, postojů a přání jednotlivců. Tyto výhody se týkají 

především lidí v roli zákazníků. Reklama obecně ale přináší obrovský přínos podnikání. 

Přitahuje nové zákazníky, podporuje soutěžení a posiluje konkurenci, aby firmy nemohly 

disponovat tak velkou tržní silou. Reklama posiluje ekonomiku, čímž posiluje vyspělost 

země, což se znovu pozitivně odráží na spokojenosti a kvalitě života jejích obyvatel.  

 Jedna z důležitých částí reklamy, kterou je třeba pro zodpovězení výzkumné 

otázky této práce podrobněji zkoumat, je právě její význam z hlediska uskutečnění 

nákupu (zboží, služby a podobně). Reklama totiž není tvořena jen proto, aby prodávala či 

propagovala v určitý moment konkrétní sdělení nebo službu. Z ekonomického hlediska 

                                                   
12 ARIELY, Dan. Predictably irrational: the hidden forces that shape our decisions. New York: Harper 
Collins Publishers, c2009, s. 119-141. ISBN 978-0-06-185454-5. 
13 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 12th ed. vyd. NJ: Pearson Prentice 
Hall : Upper Saddle River, 2006. ISBN 0-13-145757-8. 
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platí, že reklama se využívá pro zvýšení prodejů, ale rozhodně to není její jediný význam. 

Reklama také informuje o dané službě či produktu, pomáhá utvářet mínění a zároveň se 

připomíná.14 Připomínat totiž nemusí jen určitý produkt, který je zrovna nutné prodávat. 

Reklama také buduje povědomí o daném zboží či nabídce z hlediska dlouhodobého. 

Přestože impulzivní nakupování je pro mnohé obchodníky primární zájem, především u 

produktů z kategorie FMCG (z anglického „fast moving consumer goods“, v češtině se 

nejčastěji používá překlad rychloobrátkové spotřební zboží), reklama má budovat 

povědomí o značce, produktech a službách z dlouhodobého hlediska, aby zákazník nejen 

že zachoval věrnost konkrétní značce, ale aby i v případě, že momentálně nepotřebuje 

uspokojit danou potřebu, příště automaticky věděl, na koho se obrátit. A právě z tohoto 

důvodu je reklama velice silným prostředkem, který utváří mínění, ale také vzbuzuje 

touhy. 

 Právě tato část reklamy je dále nesmírně důležitá pro zodpovězení výzkumné 

otázky této práce, která mapuje reklamu ve školních učebnicích. S takovou reklamou 

přijdou žáci a studenti prakticky do denního styku, ale s největší pravděpodobností se u 

nich nesetkáme s impulzivním nákupem, což vyplývá i z toho, jaké produkty, zboží a 

služby jsou v takových učebnicích inzerovány. Z hlediska významu těchto reklamních 

sdělení tak bude mnohem důležitější nákupní rozhodování reklamou zasažených jedinců 

v budoucnosti.  

 

Rozdělení reklamy podle médií 

Reklamu dělíme do různých kategorií podle odlišných přístupů. Nejčastější dělení 

reklamy je podle jednotlivých médiích, ve kterých se vyskytuje. Základní rozdělení podle 

médií je na dvě hlavní složky – ATL a BTL. ATL (z anglického „above the line“, překládá 

se nejčastěji jako nadlinková reklama) zahrnuje reklamu v těch nejtypičtějších mediálních 

prostředcích. Patří sem reklama televizní, tisková, reklama v rádiích, internetová reklama 

a plakáty a billboardy (tzv. OOH reklama, z anglického „out of home“).15  

 Druhá kategorie, BTL (z anglického „bellow the line“, v češtině používáme 

překlad podlinková reklama), zahrnuje reklamu komunikovanou v ostatních médiích. 

                                                   
14 BERGER, Arthur. Ads, Fads, and Consumer Culture. 4th. S.l.: Rowman, 2011, s. 81. ISBN 978- 144-
2206-694. 
15 JEFKINS, Frank William. Modern marketing communications. Glasgow: Blackie, 1990, s. 136. ISBN 
9780216926943. 
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Platí, že médiem se stává vše, co nese nějaké sdělení, vše, co je účastníkem komunikace, 

může být médiem. Do BTL tedy patří například telemarketing, product placement, direct 

mail nebo guerilla.16  

 Při tvorbě konkrétní reklamy je důležité tomuto rozdělení dobře rozumět, protože 

každé médium je něčím specifické, unikátní, stejně tak cílové skupiny daných médií jsou 

různé a je důležité umět s nim správně pracovat. Například čtenáři deníků jsou odlišní od 

diváků hlavní komerční televize, stejně tak se liší uživatel internetu od posluchače rádia 

a podobně. Pro co nejefektivnější zasáhnutí dané cílové skupiny je tak nutné umět správně 

upravit zprávu pro konkrétní mediatyp.17 Jen díky tomu pak může mít reklama mnohem 

silnější účinek, protože je relevantní pro daného člověka, nepřekáží, nápadně nevyčnívá, 

ale vhodně komunikuje a zasahuje uživatele v té správně naladěné hladině. Taková 

reklama má pak vyšší šanci na zasáhnutí daného člověka a mnohem vyšší šanci na jeho 

ovlivnění, případně zamyšlení se nad danou situací, nákupem a či cokoliv dalším, co má 

reklama v jejím příjemci vyvolat. 

 Výše popsané prvky jsou o to důležitější při následném zkoumání reklamních 

obsahů v učebnicích a kódování školních učebnic jako nového mediatypu. V praktické 

části této práce tak budeme zkoumat, zdali jsou konkrétní reklamní sdělení součástí 

stávajícího reklamního diskurzu, či se objevují zcela nové prvky. 

 

Děti jako cílová skupina 

Specifickou roli z hlediska reklamy a její regulace hrají děti, velice specifická cílová 

skupina, která si zasluhuje zvýšenou pozornost, protože děti jsou vůči informacím zvenku 

citlivější a méně zkušené. Dětství je jedna z nejdůležitějších fází socializace, kdy se utváří 

názory na okolní svět a společnost vůbec.18 Z tohoto hlediska je nutné podívat se na 

reklamu, která se dětem mnohdy velice persvazivním způsobem dostává do každodenního 

života. Zároveň míra nebo rozsah, ve kterém dítě rozumí reklamnímu sdělení a chápe ho, 

je nejasný. Někteří lidé se zároveň obávají, že děti nemohou porozumět persvazivním 

                                                   
16 HACKLEY, Chris a Rungpaka Amy HACKLEY. Advertising & Promotion.. 3rd edition. Los Angeles: 
SAGE, 2015, s. 247. ISBN 1446280713. 
17 DILLARD, James Price a Michael PFAU. The Persuasion Handbook: Developments in Theory and 
Practice. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2002, s. 93. ISBN 07-619-2006-4. 
18 SINGER, Dorothy G. a Jerome L. SINGER. Handbook of Children and the Media. 2nd ed. Los Angeles: 
Sage, 2012. S. 22. ISBN 14-129-8242-1. 
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aspektům reklamy, z čehož vyplývá, že děti se nemají danému sdělení jak bránit. 19 

Moderní pohled na mládí, který říká, že se jedná o takovou fázi života, která kvůli 

technologickému vývoji vyžaduje speciální přístup – zvýšenou pozornost a dohled – se 

poprvé objevila na konci devadesátých let dvacátého století.20 I proto je důležité se mu 

podrobně věnovat.  

 Pro zadavatele reklamy mají děti jako cílová skupina velký význam. Britský autor 

David Buckingham, který se specializuje na mladé a jejich vztah k médiím a vzdělávání, 

upozorňuje, že tento druh trhu se výraznou měrou rozrůstá rok co rok. Odhaluje, že 

globálně se tržní hodnota dětí odhaduje na 2 biliony dolarů. Dodává, že je nutné si 

uvědomit, že děti ve skutečnosti ovládají 3 zdroje peněz – ty, které děti samy utratí, 

peníze, které „kontrolují“ svým rodičům a ty, které ovlivňují nákupní rozhodování celé 

rodiny.21 Důvod rozvoje této tržní hodnoty není však jen z hlediska změn v rodinném 

životě a stále se zvyšující úrovně kvality života, ale probíhá současně s rozvojem médií a 

kulturního průmyslu. Dnešní děti mají vlastní televize v pokojíčku, herní konzole, 

počítače a další multimediální zařízení jako chytré telefony nebo tablety, které jim 

otevírají bránu do celého světa přímo z pokoje. Což rovněž znamená, že do takového 

pokoje může vstoupit reklamní inzerent. Takový reklamní zadavatel pak nechce s dítětem 

interagovat pouze na jednom stupni komunikace, chce ho zasáhnout na co nejvíce místech 

v co nejvíce zařízeních. To má ještě jeden velice prostý, ale účinný důvod – 

merchandising, tedy reklamní produkty na podporu prodeje jiných produktů. Po zhlédnutí 

filmu si dítě chce koupit hru na jeho motivy a obráceně. Chce plyšovou hračku své 

oblíbené seriálové postavy nebo se jít podívat na divadelní adaptaci svého oblíbeného 

animovaného filmu. Takový příklad představuje společnost Disney, která mimo jiné  

kromě produkce všech svých postaviček ve formě hraček dělá ještě jednu novou úroveň 

zábavy – tematické zábavní parky známé jako Disneyland, které se staly nedílnou součástí 

konzumní kultury, a ve kterých je pěstována silná láska k hrdinům „disneyovek“.22 Je 

                                                   
19 SEDLÁČEK, Ondřej. Cílová skupina: Dítě: Každý věk má svůj (reklamní) svět. Marketing 
Journal.cz[online]. 2009 [cit. 2016-11-23]. ISSN 1803-957X. Dostupné z: http://www.m-
journal.cz/cs/reklama/uvod-do-reklamy/cilova-skupina--dite---3--dil--kazdy-vek-ma-svuj--reklamni--
svet__s304x5509.html 
20 BERGER, Arthur. Ads, Fads, and Consumer Culture. 4th. S.l.: Rowman, 2011, s. 174 ISBN 978- 144-
2206-694. 
21 BUCKINHGAM, David. The material child: growing up in consumer culture. Cambridge: Polity Press, 
2011, s. 111. ISBN 9780745647708. 
22 Reklama pro děti – rádce, či manipulátor? Metodický portál: inspirace a zkušenosti učitelů[online]. Praha: 
Národní ústav pro vzdělávání, 2008 [cit. 2016-11-23]. Dostupné z: 
http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/2332/REKLAMA-PRO-DETI---RADCE-CI-MANIPULATOR.html/ 
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zároveň známo, že to byla právě licence na výrobu doplňujícího zboží na motivy vlastních 

filmů, která udělala z filmaře kultovní série Hvězdných válek George Lucase jednoho 

z nejbohatších mužů planety.23  

 Jak již bylo zmíněno výše, reklama jako taková utváří mínění a vzbuzuje touhy. 

O účincích a vlivu reklamy obecně toho bylo napsáno mnoho, přesto nejsme schopni 

s naprostou jistotou její reálný vliv detailně určit. Každý člověk je jedinečná osobnost 

s jinými fázemi vývoje a socializací, která se nedá generalizovat.24 Obecné výzkumy, 

které v České republice každý rok pořádá výzkumná agentura Factum Invenio a ppm 

factum, ukazují postoj Čechů k reklamě obecně. Zkoumá například přesycení reklamou, 

jestli reklama pomáhá lidem při nákupním rozhodování nebo jaká je její společenská role. 

Z výzkumu v roce 2016 tak vyšlo, že lidem vadí, že reklama s nimi manipuluje a 

podporuje zbytečný konzum. Na druhé straně ji však vnímají jako součást moderního 

života a uznávají její nezbytnost pro tržní ekonomiku a existenci médií.25 Z šetření také 

vyplynulo, že se snižuje procento těch, kteří zmiňují negativní atributy reklamy.  

 S výzkumem reklamy orientované na děti je to však složitější. Za poslední roky 

vzniklo několik snah o zmapování vlivu reklamních sdělení na děti, bohužel však byly 

spíše obecné a nešly do hloubky. Zajímavá je studie agentury Ogilvy & Mather z roku 

2012, která zkoumala reklamu na děti ze strany pracovníků reklamních agentur. Nejvíce 

alarmující odpovědi přinesla otázka, která zkoumala, od jakého věku je etické začít děti 

oslovovat reklamou. Nejvyšší počet marketérů se přiklonil k druhému stupni základní 

školy (věk 12 až 15 let), kdy 48 % dotázaných vyjádřilo svůj souhlas s takovou 

komunikací. Že by se k nezletilým nemělo komunikovat vůbec, se přiklonilo pouze 8 % 

respondentů. 68 % dotázaných pak označilo reklamní aktivity v mateřských školách za 

zcela neetické.26 Výzkum ukázal některá zajímavá fakta, bohužel jeho největším 

nedostatkem je praktická nepoužitelnost v reálném světě. Výzkum se týkal pouze 

odborníků na komunikaci a jejich osobního názoru, nikoliv však reálných zadavatelů 

reklamy. V reklamním průmyslu platí, že je to právě zadavatel, kdo si rozhoduje, na co 

                                                   
23 Forbes. Forbes [online]. Jersey City, New Jersey: Forbes Inc., 2015 [cit. 2016-11-09]. Dostupné z: 
www.forbes.com/forbes-400 
24 MACKLIN, M. Carole a Les CARLSON. Advertising to Children: Concepts and Controversies. 
Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 1999, s. 257. ISBN 07-619-1285-1. 
25 Výzkum: Češi a reklama v roce 2016. In: Marketing Journal [online]. Praha: Focus Agency, s.r.o., 2016 
[cit. 2016-11-09]. Dostupné z: http://www.m-journal.cz/cs/aktuality/vyzkum--cesi-a-reklama-v-roce-
2016__s288x11938.html 
26 Reklama pro děti: etické dilema pro marketéry. Media Guru [online]. Praha: PHD, a.s, 2012 [cit. 2016-
11-09]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/2012/03/reklama-pro-deti-eticke-dilema-pro-
marketery/#.WBS2Q-GLSRs 
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se reklamní sdělení bude tvořit. Názor marketingového specialisty tak musíme brát 

s rezervou, protože jen proto, že on sám takovou reklamu může považovat za neetickou, 

ještě neznamená, že svou práci nevykoná. A jelikož je mnoho firem, pro něž jsou právě 

děti hlavní náplní zdroje podnikání (od prodejců cereálních vloček po zábavní parky či 

vydavatele komiksů), dá se počítat s tím, že hlavní slovo nakonec bude mít zadavatel 

reklamy. I nadále samozřejmě platí, že takové reklamní sdělení nesmí být v rozporu 

s českou legislativou, ale jak si později ukážeme, ta má ještě mnohé rezervy. Etické 

normy, které vyšly z tohoto průzkumu s profesionály oboru, tak zůstávají čistě teoretické. 

 Zajímavý je i pohled na druhou stranu spektra, kdy se k reklamě na děti vyjadřují 

zadavatelé reklamy. Ti tvrdí, že dnešní děti jsou sofistikované, znalé reklamní 

problematiky a že se v tématu orientují. Podle nich prý děti poznají, když se je snaží 

reklama zmanipulovat.27 Často také říkají, že děti vědí, co mají rádi, co chtějí, a jak to 

získat. To vše napovídá tomu, že dnešní děti jsou schopné vlastního rozhodování, když 

dojde na koupi zboží, a že samy sebe chápou jako výjimečné individuality, které rozumějí 

svým vlastním potřebám. To je ale velice idealistický přístup, který popírá samotnou 

podstatu reklamního průmyslu.28 Kritici marketingu zaměřeného na děti říkají, že tyto 

argumenty obvykle používají marketéři jako velice povrchní kroky PR k utišení kritiky 

veřejnosti.29  

 

Účinky reklamy a vliv médií na děti 

Pokud se zaměříme na účinky reklamy na děti samotné, podle psycholožky Kláry 

Janečková jsou na tom děti následovně: ,,Mezi druhým a třetím rokem života jsou děti 

schopny zaregistrovat reklamu v televizi. Ve třech letech už v supermarketech sahají po 

známých značkách a kolem čtvrtého roku si vytváří preference k určitým výrobkům či 

značkám.“30 To potvrzuje i jistý mediální bonmot, který děti označuje jako „konzumenty 

ve výcviku“. Bonmot vychází z předpokladu, že značkám, které se děti v mládí naučí, 

                                                   
27 PERLOFF, Richard M. The dynamics of persuasion: communication and attitudes in the 21st century. 
2nd ed. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 2003, s. 309. ISBN 08-058-4088-5. 
28 CONSUMERS UNION. (1995). Captive kids: Commercial pressure on kids at school. Yonkers, NY: 
Consumers Union Education Services. accessed September, 1995, 26: 2002. 
29 MACKLIN, M. Carole, CARLSON, Les. Advertising to children concepts and controversies. Thousand 
Oaks, Calif: Sage Publications, 1999, s. 290. ISBN 9781452262178. 
30 BUŠTA, Petr. Reklama prý do dětského světa patří. In: Česká pozice [online]. Praha: MAFRA, a.s., 2012 
[cit. 2016-11-09]. Dostupné z: http://ceskapozice.lidovky.cz/reklama-pry-do-detskeho-sveta-patri-d6n-
/tema.aspx?c=A120313_144235_pozice_60196 
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budou loajální i v dospělosti. To můžeme často vidět kolem nás, obzvlášť když naši 

přátelé začnou mít děti; předávají dětem své vlastní znalosti a zkušenosti z minulosti. 

Podle psycholožky Hany Srpové si děti uvědomují nejpozději kolem sedmého až osmého 

roku života, že reklamě se nedá věřit, ale stejně tak jako u dospělých to nic nemění na 

jejich touze po produktu jako takovém. Dodává také, že nikdy není brzy na upozornění, 

že reklamy se musí brát s rezervou.31  

 V rámci výzkumu mediálních účinků na děti byly provedeny tři laboratorní testy, 

které zjistily, že děti v předškolním věku vystavené násilným kresleným filmům jsou 

agresivnější. Autoři studie zmínili, že dítě, kterému byl ukázán animovaný snímek, který 

zobrazoval lidi bojující nebo kousající další lidi, si následně ke hraní vybraly bojovou 

hračku. 32 Proti tomu děti, kterým byl ukázán nenásilný film, si ve výrazně větším 

procentuálním zastoupení vybrali neagresivní hračku. Z výsledků experimentu tak jasně 

vyplynulo, že média mají vliv na rozhodovací proces dětí v předškolním věku, a že 

zpráva, které jsou vystaveni, ovlivňuje jejich následný výběr.  

 Nákupní rozhodování dětí se považuje za reklamou ovlivněné. V reklamách totiž 

děti vídají, co je „cool“ a „in“ a co má každý, kdo chce být součástí šťastného kolektivu 

vrstevníků. Pokud sami nemají dost finančních prostředků, pak působí na rodiče či 

prarodiče, aby produkt koupili.33 Dalším problémem pak je, že reklama způsobuje 

permanentní, opakovanou touhu vlastnit něco, co nás přiblíží nereálně krásným modelům, 

což zvýší náš status mezi kamarády.34 Společenský status je pak mezi kamarády nesmírně 

důležitý. Mnozí se kvůli němu dopouštějí různých chyb, mění své chování a vzdávají se 

vlastní identity, aby uspokojili touhu zapadnout. Reklama může v tomto směru vytvářet 

mezi ostatními dětmi propast. Spojující most je pak právě nějaký konkrétní produkt, který 

vlastní někdo jiný.  

 Firmy se tak snaží v tomto segmentu působit a mladým zákazníkům poskytnout 

co možná nejvíc možností, jak jejich potřeby uspokojit. Na trhu se pak mohou potkat 

                                                   
31 O VLIVU REKLAMY NA DĚTI S HANOU SRPOVOU. Respekt [online]. 2008 [cit. 2016-11-25]. 
Dostupné z: https://www.respekt.cz/rozhovory/o-vlivu-reklamy-na-deti-s-hanou-srpovou 
32 IVAR LOVAAS, Ole. Effect of exposure to symbolic aggression on aggressive behavior.: Child 
Development. Psyc Abstracts. 1961, 36(01), 32. 
33 DEEPA, Ingavale. Impact of Advertisements on Purchase Decision of Youth with Reference to Consumer 
Goods. ACADEMIC JOURNAL ARTICLE: Advances in Management [online]. 2013 [cit. 2016-11-25]. 
Dostupné z: https://www.questia.com/library/journal/1P3-3084105031/impact-of-advertisements-on-
purchase-decision-of-youth 
34 MONBIOT, George. Hey, advertisers, leave our defenceless kids alone. The Guardian [online]. 2010 
[cit. 2016-11-25]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/apr/15/advertisers-
leave-defenceless-children-alone 
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například s časopisy pro mladé (ABC, Čtyřlístek aj.) nebo pro náctileté (dříve byl 

nejtypičtější příkladem týdeník Bravo, dnes například JJ, Dívka nebo Popcorn). Pořádají 

se samozřejmě také různé události cílené jen na děti (například festival s hvězdami 

serveru YouTube Utubering), sportovní akce (fotbalový turnaj McDonald’s Cup) nebo – 

a tu vnímají v míře nejvyšší – je zde samozřejmě televizní reklama během programu pro 

děti (nejčastěji mezi jednotlivými seriály a filmy pro mladé o víkendových ránech). 

Všechny tyto aktivity a i další nezmíněné musejí dodržovat českou legislativu a 

respektovat reklamní kodex, ovšem je samozřejmě otázkou, kdo a jak si jej vykládá. 

V tomto směru pak platí, že kde není žalobce, není soudce.  

Jedním z nezamýšlených účinků, který s sebou reklama nese (přestože jejím 

hlavním účelem je propagace prodeje produktu), je kumulativní dopad ze všech 

televizních reklam na děti z hlediska sociologického vývoje. Některé teorie hovoří o tom, 

že jedním z dlouhodobých účinků vystavení dětí reklamním sdělením je zvýšení 

materialistických postojů.35 Takové tvrzení je ale obzvlášť obtížné doložit, neboť jen 

velmi limitované množství dětí (a pokud v dnešní době vůbec nějaké) vyrůstá bez 

rozsáhlejší expozice médiím. Nicméně v jiných oblastech byly nezamýšlené účinky 

reklamy přesvědčivě prokázány. Pravděpodobně nejviditelnější jsou tyto dopady na vlivu 

televizní reklamy na stravovací návyky dětí. Reklamy na sladkosti, pamlsky a řetězce 

rychlého občerstvení jsou stálicí reklamních sdělení během dětských programů. Když se 

odborníci snažili dokázat sílu účinků takových reklamních sdělení, rozhodli se vystavit 

děti vlivu reklamy na dětském táboře.36 Po dobu dvou týdnů ukazovali jedné skupině 

reklamy na nezdravé potraviny a sladkosti, druhé skupině pak ovoce a zeleninu. Následný 

výběr jídla a pití v průběhu celého tábora byl významně ovlivněn podle toho, jaké reklamy 

viděly. Vzniká tak vcelku podstatný strach z nastalé situace, neboť reklamy na cukroví, 

pamlsky a bramborové lupínky značně převyšují počet reklam na zdravé nebo výživné 

potraviny.  

Další kritika marketingu zaměřeného na děti mluví o tom, že reklamní sdělení 

trénují děti vybírat si podle toho, co je na obale, nebo případně podle celebrity, která daný 

                                                   
35 KAPOOR, Neeru. Television advertising and consumer response: children buying behaviour. New 
Delhi: Mittal Publications, 2003, s. 92. ISBN 9788170999010. 
36 SINGER, Dorothy G. a Jerome L. SINGER. Handbook of children and the media. Thousand Oaks, Calif.: 
Sage Publications, c2001, s. 382-383. ISBN 0761919546. 
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produkt veřejně podporuje v reklamě. To způsobuje, že samy děti v rané fázi nedokáží 

uvažovat kriticky rozvíjí se u nich návyk k impulsivnímu nakupování.37 

 

Média jako okno do světa 

Hovoříme-li však o některé části mediálního spektra, kde probíhá inzerování produktů 

mladým spotřebitelům, musíme zmínit televizní vysílání. Některé dnešní seriály jsou 

založeny na samotných hračkách – Transformeři, Hromkočky nebo třeba Šmoulové. Děti 

pak konzumují tento druh obsahu doma, ale zároveň na něj narazí kdekoliv venku. Takové 

vystavení s sebou pak nese obrovský tlak, protože motiv konzumace je doprovází všude, 

kam jdou.  

 Reklamy v televizích pak dětem v rané fázi vývoje slouží jako „okno do světa“ 

sladkostí, hraček, restaurací a podobně.38 Jejich svět se rozvine, jakmile nastoupí na 

základní školu, kde jejich spolužáci slouží jako odrazná deska pro to, jaké hračky jsou ve 

skutečnosti „cool“, jaké sladkosti jsou vážně „bezva“ nebo jaká značka oblečení je 

opravdu „děsná“. Reklamní sdělení stále slouží jako zdroj informací, ale děti najednou 

mají svou vlastní sadu informací, ze které čerpají, a kterou ještě zároveň doplňují takovou 

sadou informací od svých spolužáků. Učí se, že reklamy někdy přehánějí, že zadavatelé 

reklamy neříkají vždy pravdu, a že si musejí dohledat několik informačních zdrojů, než 

se rozhodnou, co by si měly koupit. Následné nesrovnalosti mezi reklamními sliby a 

dosavadními zkušenostmi pak způsobuje, že se u dětí rozvíjí poměrně negativní postoj a 

začínají být vůči reklamně skeptické.39 Čím více děti spoléhají na reklamu jako na zdroj 

informací, tím více mají reklamu rády a věří jí.  

 Za zmínku ještě rozhodně stojí přístup z druhé strany spektra, tedy jak děti 

přistupují k médiím a jakou formou je využívají. V posledních letech jsme zaznamenali 

významný růst zařízení s obrazovkou (tzv. „screen entertainment media“).40 Televize, 

herní konzole (i ty přenosné), chytré telefony a tablety jsou dnes snadno dostupné a není 

                                                   
37 WATSON, Bruce. The tricky business of advertising to children. The Guardian [online]. 2014 [cit. 2016-
11-25]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/sustainable-business/advertising-to-children-tricky-
business-subway 
38 MACKLIN, M. Carole a Les CARLSON. Advertising to children concepts and controversies. Thousand 
Oaks, Calif: Sage Publications, 1999, s. 21-22. ISBN 9781452262178. 
39 KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Reklama pro nejmenší?: Pusťte ji na ně, shodují se čeští 
marketéři. Markething [online]. [cit. 2012-03-14]. Dostupné z: http://www.markething.cz/reklama-pro-
nejmensi-pustte-ji-na-ne-shoduji-se-cesti-marketeri 
40 LIVINGSTONE, Sonia. Young people and new media: childhood and the changing media environment. 
Thousand Oaks, Calif.: SAGE, 2002, s. 37. ISBN 0761964673. 
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žádnou výjimkou, když dítě ve školním věku vlastní takových zařízení rovnou několik. 

Velice často je pak má rovnou ve vlastním pokoji. Přitom zrovna herní konzole jsou velice 

často diskutovaným zdrojem problémů, nejčastěji z hlediska obav o podporu agresivního 

chování. V USA si už v roce 1993 stěžoval senátor Joe Lieberman na násilí ve videohrách. 

To vedlo k zavedení klasifikačních tříd všech vydávaných her, kterému nyní dozoruje 

rada ESRB (Entertainment Software Ratings Board).41 Celkem pokrývá 5 kategorií, 

počínaje hrami přístupnými pro všechny, konče hrami pouze pro dospělé. Rada se takto 

snaží alespoň částečně omezit dopad možných následků z hraní her. Nijak však nemůže 

kontrolovat, zdali dítě takovou hru hraje, sežene-li si ji odjinud.  

 Podobně je tomu s učením a přijímáním sdělení v souvislosti s reklamou nebo 

konkrétní značkou. Takové učení je totiž čistě náhodné, dítě ani žádný jiný příjemce 

reklamy nemá v úmyslu se něco učit, prostě k tomu dojde. Stejně však jako u záměrného 

učení se přijímatelům sdělení daná informace při opakování vštípí do paměti hlouběji. Je 

nutné však dodat, že novou informaci si přijímatel uloží do paměti až na základě více 

opakování a z hlediska reklamy ještě za předpokladu, že nová informace je nějakým 

způsobem nekompatibilní s již vytvořenými asociacemi vzhledem k dané značce.42 

Povědomí o reklamě iniciované prostřednictvím značky ve vztahu k vystavení se reklamě 

automaticky spustí existující asociace (i podněty z reklam, které jsme viděli před léty). O 

povědomí se pak hovoří jako o přecpané skříni, kde značka představuje klíč. Když 

konzument zaslechne zmínku o značce, uvidí logo, zhlédne reklamu – tím vším může 

dojít k odemknutí dveří skříně. Vzpomínky na reklamu pak patří mezi věci, které se 

vyhrnou ven. Reklamní zadavatele pak zajímají z reklamy takové výstupy, které vedou 

k tomu, že si divák či čtenář vzpomene na produkt, vzbudí se v něm touha produkt vlastnit 

a (podle věku dítěte) vede ke koupi produktu či k ovlivnění uskutečnění takového nákupu 

rodičem. Přestože některé reklamní kampaně jsou úspěšnější než jiné, zdokumentované 

studie potvrdily obecnou účinnost reklamy mezi všemi výše zmíněnými požadovanými 

výstupy.  

 Podle výzkumů Americké psychologické asociace (American Psychological 

Association, zkráceně APA) dítě mladší 8 let není schopné sledovat a interpretovat 

                                                   
41 KIRSH, Steven J. Children, Adolescents, and Media Violence A Critical Look at the Research. Thousand 
Oaks: SAGE Publications, 2006, s. 314. ISBN 9781452222165. 
42 PLESSIS, Erik du. Jak zákazník vnímá reklamu. Brno: Computer Press, c2007, s. 7. ISBN 978-80-251-
1456-8. 
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reklamní televizní sdělení kritickým okem.43 Takové děti pak mají sklony k přijímání 

reklamy jako pravdivé, přesné a nezaujaté. Ze studie dále vyplynulo, že děti mladší 6 let 

mají problém rozlišit komerční sdělení od běžného televizního programu.  

 

Reklama zacílená na děti... ale ve škole? 

Firmy si uvědomují tržní sílu dětí a její význam. Přestože dítě většinou nedisponuje 

vlastními finančními prostředky, zadavatelé reklamy si jsou vědomi, že rodič poměrně 

snadno podlehne nátlaku dítěte a ochotně koupí, co si potomek přeje. I přes úpravu 

legislativy tzv. školského zákona, který vymezuje, jaká reklama se smí objevit ve školních 

prostorách, setkáváme se právě v tomto prostředí s formou propagace, které se nevyhnou 

ani žáci prvních tříd. Například projekt „Školák“ na svých stránkách uvádí následující: 

„Budoucí žáček první třídy získá u zápisu nebo v první školní den dárkový balíček 

Školák. Balíček je neprodyšně uzavřen, tak aby se celý a nepoškozený obsah dostal až na 

místo určení. (...) Do balíčku lze vkládat vzorky produktů, reklamní letáky, ukázkové 

číslo časopisu nebo slevový kupón, či jiný reklamní materiál. Každý rok rozdáme ve 2 

fázích 80 000 sáčků Školák, tzn., že 88 % všech českých prvňáčků je naším projektem 

osloveno.“ Firem, které se do tohoto projektu zapojilo, je mnoho. Jednou z nich je 

například společnost Wallmark, a. s., společnost prodávající doplňky stravy jako 

vitaminy, minerály a podobně, která žákům věnovala dárkový kufřík na výtvarné potřeby. 

Ten byl polepen logem jednoho z doplňků stravy, který firma nabízí – Hvězdíci. Na obale 

inzeruje, že se jedná o „tobolky pro chytrou hlavu“.44 Dalšími firmami, které se do 

projektu Školák zapojily, jsou například MAM Babyartikel, Zentiva, Komerční banka, 

Mladá fronta, Kika nábytek nebo třeba Botanická zahrada hl. m. Prahy. Z vyjmenovaných 

partnerů tak vyplývá, že projekt Školák neměl zasáhnout jen děti, ale rozhodně i jejich 

rodiče. Jedná se o promyšlený projekt, který se snaží oslovit prakticky celou domácnost. 

Zásah 88 % všech školáků prvních tříd je opravdu vysoký.  

Firmy, které se do projektu zapojily, se snaží dát dětem a rodičům něco na oplátku, 

například výše zmíněná firma vyrábějící doplňky stravy nabídla kufřík, který děti mohou 

                                                   
43 Television Advertising Leads to Unhealthy Habits in Children. American Psychological 
Association [online]. Washington, DC, 2004 [cit. 2016-11-25]. Dostupné z: 
http://www.apa.org/news/press/releases/2004/02/children-ads.aspx 
44 Budoucí prvňáčky potěší projekt Školák Hvězdíci 2011. Klub zdraví Wallmark [online]. Třinec: 
Wallmark, a.s., 2011 [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: https://www.klubzdravi.cz/clanky/998_budouci-
prvnacky-potesi-projekt-skolak-hvezdici-2011.aspx 
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používat na pomůcky pro hodiny výtvarné výchovy. Za předpokladu, že se rodiče 

rozhodnou kufřík polepený reklamou využít, přijde jejich dítě do styku s reklamním 

sdělením konkrétního produktu minimálně jednou týdně.  

Zajímavostí je, že v internetové diskuzi na webových stránkách této společnosti, 

nalezneme mnoho komentářů smutných rodičů, kteří píší, že na ně se s kufříkem 

nedostalo. Můžeme si tak všimnout, že někteří rodiče nevnímají takový krok negativně, 

ba naopak by si přáli, aby i jejich dítě dostalo kufřík s reklamním sdělením vlastnit. Jejich 

motiv může být finančního rázu, kdy by uvítali osvobození od nákupu takového kufříku, 

který děti musejí ve škole mít. Taková úvaha je však čistě hypotetická. Při zběžném 

pátrání na internetu nalezneme přenosný kufřík na výtvarnou výchovu s obrázkem 

Krtečka za cenu pod 200 korun.45  Skutečnou otázkou tak zůstává, zdali takové počínání 

firem patří do školního prostředí.  

 Nejedná se však o žádné nové praktiky. Reklama nepozorovaně vstoupila do škol 

již před poměrně dávnou dobou a to hned několika směry najednou. Školní nástěnky, 

třídní výstavky, výtvarné předměty vytvořené studenty, ty všechny nahradily reklamy na 

CoCa-Colu, Nike, filmy a další značky.46 V USA vedla série kontrol k odhalení, že už 

během 70. minulého století se podařilo některým značkám zkomercionalizovat některé 

školní učebnice. V publikacích pro studenty od školky až po osmou třídu objevila komise 

například několik matematických úloh, které používaly a graficky znázorňovaly jména 

některých značek či produktů.47 Toto zjištění vedlo ve státu Kalifornie ke změně 

některých směrnic, podle kterých se řídil výběr učebnic do škol. Navzdory tomu však po 

zhruba 20 letech objevila komise korporátní loga a produkty zhruba v 15 státech napříč 

zemí a to včetně Texasu, New Yorku nebo právě Kalifornie.  

 Všudypřítomné reklamy v dalších prostorech školy nepřímo naznačují, že všechno 

je na prodej, včetně studentských identit, snů a hodnot. Ze školních autobusů, hal a jídelen 

se stalo místo zářivých billboardů, které se otevírají těm, kdo jsou ochotni nejvíce zaplatit. 

Někteří mediální odborníci argumentují tím, že děti jsou reklamními sděleními 

bombardováni v průběhu dne tak či tak, tedy že není důvod nebýt toho součástí, a nedostat 

tak něco na oplátku (například peníze, vybavení nebo různé školní pomůcky).48 Takový 

                                                   
45 Kufřík na výtvarné potřeby. Heureka.cz [online]. 2016 [cit. 2016-11-25]. Dostupné z: 
http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=kufrik+krtek 
46 GIROUX, Henry A. Stealing Innocence: Youth, Corporate Power, and the Politics of Culture. 1st ed. 
New York: St. Martin's Press, 2000, s 142. ISBN 03-122-2440-0. 
47 HAYS, Constance L. Math book salted with brand names raises new alarm.New York Times, 1999, 1. 
48 SINGER, Dorothy G. a Jerome L. SINGER. Handbook of Children and the Media. 2nd ed. Los Angeles: 
Sage, 2012, s. 453. ISBN 14-129-8242-1. 
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argument však naráží obecnou problematiku podstaty věci. Neměli bychom děti spíš o to 

víc chránit, než přivírat oči, smiřovat se s momentální situací, či ji ještě podporovat? 

 

Prodejní akce ve školách 

Ač se to může zdát neuvěřitelné, ve škole se studenti mohou setkat i s klasickými 

prodejními akcemi. Ty na sebe berou různou podobu – někdy se jedná o prezentaci 

výukových programů, které mohou dítěti pomoci více chápat probíranou látku. Jindy se 

však může jednat například o informace k založení studentského účtu.  

 Asi nejčastěji zastoupeným typem takových akcí jsou pak ty sportovní, z nichž 

mezi nejznámější patří fotbalový McDonald’s cup. Ten probíhá v několika kolech, kdy 

žáci utvoří fotbalové týmu a odehrají několik sérií zápasu. Účastníci pak už jen za 

zúčastnění se získávají slevovou kartičku na produkty společnosti McDonald’s. Turnaje 

se pravidelně účastní kolem 80 000 chlapců a děvčat ve věku 6 – 11 let z 3 000 různých 

škol (to je skoro 81 % všech evidovaných základních škol v České republice).49 Jedná se 

o akci, na které se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nebo Fotbalová 

asociace České republiky (FAČR). Akce je tak obrovská, že si ji nechtějí nechat ujít ani 

další značky. Společnost McDonald’s, podle které se turnaj jmenuje, tak otevírá dveře do 

světa dětí i dalším společnostem. Mezi partnery akce patří značky jako Adidas, 

Sportisimo nebo třeba Igráček.  

 Výjimkou však není ani taková situace, kdy značky připravují vlastní akci přímo 

v prostorách školy či na přilehlých školních venkovních pozemcích. O takových akcích 

pak rozhoduje ředitel školy nebo rada školy, kteří je mohou zastavit.50 Rodiče většinou o 

takových akcích nemají ponětí, dokud je děti neinformují, což bývá nejčastěji až po 

skončení takové akce.  

 

                                                   
49 McDonald's Cup [online]. Praha: McDonald's, 2016 [cit. 2016-11-20]. Dostupné z: 
https://www.mcdonaldscup.cz/about/ 
50 PROCHÁZKOVÁ, Karolína. Prodejní akce ve školách: Zastavit je může ředitel nebo rada školy. 
Radiožurnál [online]. Praha: Český rozhlas, 2014 [cit. 2016-11-20]. Dostupné z: 
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zurnalservis/_zprava/prodejni-akce-ve-skolach-zastavit-je-muze-
reditel-nebo-rada-skoly--1419619 
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Reklama v učebnici 

Samostatnou kapitolu pak tvoří učebnice, které obsahují reklamu a které budeme v této 

práci věnovat největší pozornost. Ty můžeme rozdělit na přiznané a nepřiznané. Na trhu 

se totiž objevují učebnice, které sice obsahují reklamu, ale takové sdělení je jasně 

oddělené, případně je o tom student dopředu informován. Ve Spojených státech 

amerických vypočítali, že student utratí ročně za potřebné knihy 900 dolarů (asi 23 000 

korun). To už pro studenta není malá částka. Právě proto vznikl ve státě Minnesota 

startup, který výměnou za vyplnění dotazníku poskytuje studentům učebnici 

v elektronickém formátu, který si potom mohou buď sami vytisknout51 nebo používat na 

jiných zařízeních (tablety, telefony nebo počítače). Takových společností vzniká stále víc, 

i když mají většinou svůj obchodní model lehce různý, myšlenka zůstává stejná – 

poskytnout drahé učebnice studentům buď zdarma nebo co nejlevněji. V tomto směru 

tedy reklama slouží jako prostředek pro snížení ceny.  

 S podobným nápadem přišli i studenti z Dánska. Ti na svých webových stránkách 

uvádějí, že taková učebnice pak smí obsahovat maximálně 15 % reklamy a že ji do 

učebnic zařazují společně s vyučujícími a studentskými organizacemi, aby se ujistili, že 

reklama nebude zasahovat do akademické kvality takové knihy.52  

 Oba projekty spojuje jejich zaměření na studenty vysokých škol. Nejedná se tedy 

o společnosti, které by nutily vyplňovat reklamní dotazníky malé děti.   

 V takových případech je uživatel předem upozorněn, že si pořizuje učebnici 

s reklamním sdělením. Plusem samozřejmě je, že student za takovou knihu nemusí platit. 

Tato cesta řešení problému „učebnice x reklama“ tak podporuje myšlenku, že právo na 

vzdělání by měl mít každý bez ohledu na sociální status. Horší varianta nastává, když si 

student musí pořídit učebnici, která obsahuje reklamu. Tato varianta se zdá hned na první 

pohled lehce nevýhodná, neboť v tomto scénáři musí student vynaložit určité finanční 

prostředky, aby ji získal, ale reklamnímu sdělení se nevyhne.  

 V takovém případě totiž vzniká ještě jedna další situace. Rozhodl-li by se student 

vyjádřit svůj nesouhlas k učebnici s reklamou tím, že by ji na vyučování nenosil, reálně 

                                                   
51 New idea to cut textbook costs - sell ads. NBCnews.com [online]. Washington, D.C.: NBC Universal, 
2006 [cit. 2016-11-19]. Dostupné z: http://www.nbcnews.com/id/14362735/ns/business-
personal_finance/t/new-idea-cut-textbook-costs-sell-ads/#.WBuRQeHhCRt 
52 Free Textbooks: how is this possible? Bookboon.com: Download free eBooks and textbooks[online]. 
London: bookboon.com Ltd, 2015 [cit. 2016-11-19]. Dostupné z: http://bookboon.com/blog/en/bookboon-
com/about-the-concept-and-books/ 
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mu může hrozit určitý druh postihu. Není totiž žádnou výjimkou zadávat nošení učebnic 

do hodiny povinně a různými způsoby trestat takové žáky, kteří učebnici nemají. Student 

se tak může dostat do konfliktu s autoritou, která mu tvrdí, že knihu musí mít neustále u 

sebe, což nepřímo navazuje na to, že bude v nějakém vztahu s reklamním sdělením a jeho 

vlivem, s kterým nemá možnost bojovat. Jan Werich kdysi prohlásil o televizi: „Televize 

není nepřítel, televize se dá vypnout.“ V reklamě obecně platí, že zákazník má vždy 

určitou svobodu – přepnout na jiný kanál, vyhodit leták do koše, vstát a udělat si čaj.53 

V případě přikázaného nošení školních učebnic s reklamou však tato možnost mizí. Dalo 

by se namítnout, že je-li reklama pouze na zadní straně učebnice, tak s ní student nemusí 

přijít do styku. Taková úvaha by však byla zcela v rozporu jak s běžným způsobem života 

(student by musel například neustále myslet na to, jak musí učebnici vyndat ze školní 

aktovky a podobně), tak s reklamním průmyslem jako takovým, neboť zadní strana 

tiskovin je po té titulní druhá nejdražší.  

 To si uvědomují jak reklamní zadavatelé, tak vydavatelé školních učebnic, jak 

vzniklo ze zjištění z rozhovorů se zástupci takových společností, kterému se práce bude 

dále věnovat v následujících kapitolách. 

 

 

Legislativní ukotvení 
V této kapitole se blíže podíváme na zákony České republiky, které se zaměřují na 

reklamu ve škole a reklamu na děti. Podíváme se ale také na právní ukotvení v jiných 

zemích Evropské unie.  

 

České zákony 

V našem zkoumání se zaměřujeme na dva konkrétní právní spisy: Zákon o regulaci 

reklamy a na Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (tzv. školský zákon).  

 Zákon o regulaci reklamy slouží k vymezení toho, co je v reklamě povoleno či 

naopak zakázáno, a upravuje tato omezení pro jednotlivé segmenty – tabákové výrobky, 

alkoholické nápoje nebo na léčivé přípravky a další. Co se týče reklamy na děti, jednotlivé 

                                                   
53 TAYLOR, Kathleen E. Brainwashing: manipulace s myšlením. Vyd. 1. Překlad Kateřina Bodnárová. 
Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006, s. 73. ISBN 80-710-6773-3. 
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body u příslušných kategorií doplňují právě speciální zacházení s reklamním sdělením 

směrem k dětem. Pro osoby mladší 18 let tak dle zákona platí, že je reklama zakázána na 

tuto skupinu, pokud: 

a) Podporuje	chování	ohrožující	jejich	zdraví,	psychický	nebo	morální	vývoj	

b) Využívá	jejich	zvláštní	důvěry	vůči	jejich	rodičům	nebo	zákonným	zástupcům	

nebo	jiným	osobám	

c) Nevhodným	způsobem	je	ukazuje	v	nebezpečných	situacích54	

Co se týče tabákových výrobků, zákon říká, že reklama nesmí být zaměřena na 

osoby mladší 18 let, zejména zobrazením těchto osob nebo užitím prvků, prostředků nebo 

akcí, které takové osoby převážně oslovují. K tomu se ještě hodí dodat, že v České 

republice je reklama na tabákové výrobky v televizním a rozhlasovém vysílání zcela 

zakázána, zákonná podmínka se tedy vztahuje pouze na reklamu v periodickém tisku a 

neperiodickém tisku, na letácích a plakátech a podobně.  

V případě alkoholických nápojů nesmí být reklama zaměřena na osoby mladší 18 

let a zejména tyto osoby ani osoby, které jako mladší 18 let vypadají, zobrazovat při 

spotřebě alkoholických nápojů nebo nesmí využívat prvky, prostředky nebo akce, které 

osoby 18 let oslovují. Zajímavostí je, že je v takových reklamách nesmějí vystupovat 

osoby, které jako mladší 18 let vypadají. Takové vyhodnocení je samozřejmě poměrně 

subjektivní. Tuto podstatu však ještě více posouvá etický kodex reklamy, který vyžaduje, 

aby osoby vypadaly alespoň na 25 let. O etickém kodexu budeme ještě mluvit podrobněji 

za chvíli.  

Reklama na humánní léčivé přípravky zaměřená na širokou veřejnost pak nesmí 

být zaměřena výhradně na osoby mladší 15 let.  

Dozor nad dodržováním těchto zákonů pak zajišťují pro jednotlivé kategorie 

příslušné orgány. Pro reklamu šířenou v rozhlasovém a televizním vysílání a 

v audiovizuálních mediálních službách slouží jako kontrolní orgán Rada pro rozhlasové 

a televizní vysílání. Mezi další správní zastupitele pro kontrolu dodržování příslušných 

zákonů pak patří například Ministerstvo zdravotnictví, celní úřady pro reklamu na loterie, 

Státní potravinářská a zemědělská inspekce nebo Ústav pro státní kontrolu veterinárních 

biopreparátů a léčiv. Ty pak mohou při porušení zákonů či předpisů uložit zadavateli 

reklamy pokutu (její výši dále rozebírá zákon v sekci Správní delikty).  

 

                                                   
54 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 
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Etický kodex reklamy 

Zákon o regulaci reklamy se zaměřuje především na reklamu na obecné úrovni, blíže už 

nespecifikuje konkrétní porušení nebo situace. Tuto oblast naopak dále rozvíjí Etický 

kodex reklamy vydaný Radou pro reklamu. Kodex nenahrazuje právní regulaci reklamy, 

ale navazuje na ni doplněním o etické zásady. Vychází z a respektuje mezinárodně 

uznávané zásady reklamní praxe vypracované Mezinárodní obchodní komorou.55 Všem 

subjektům působícím v oblasti reklamy tak stanoví pravidla profesionálního chování. 

Členské organizace Rady pro reklamu výslovně Kodex uznávají a zavazují se, že 

nevyrobí ani nepřijmou žádnou reklamu, která by byla s Kodexem v rozporu. Mezi 

základní stanovy Kodexu patří, že reklama musí být slušná, čestná a pravdivá a nesmí 

obsahovat prvky snižující lidskou důstojnost. Zároveň nesmí zneužívat důvěru 

spotřebitele nebo využívat nedostatek jeho zkušeností a znalostí, či jeho důvěřivost.  

Třetí kapitola Kodexu se pak věnuje dětem a mládeži. Celkem 19 bodů Kodexu 

upravuje etické prvky reklamy z hlediska dětí, reklama například nesmí povzbuzovat děti 

k tomu, aby chodily na neznámá místa nebo hovořily s neznámými lidmi, léky nesmějí 

být v reklamách zobrazeny v dosahu dětí bez rodičovského dohledu. Kodex zároveň 

ukládá, že není povolena taková reklama, která vede děti k tomu, aby si myslely, že pokud 

nebudou vlastnit inzerovaný produkt, stanou se jakýmkoliv způsobem méněcennými ve 

vztahu k jiným dětem. Poslední bod třetí kapitoly Kodexu se věnuje reklamě ve školách: 

Jakékoliv propagační působení ve školách všech stupňů a druhů podléhá souhlasu 

vedoucího představitele školy.56 

Z hlediska školy a školního prostředí či pomůcek je to bohužel vše, etický kodex 

nic dalšího nezmiňuje. Taková formulace se přitom jeví jako značně neúplná, ze všech 

bodů této sekce Děti a mládež se jedná o jedinou část, která obsahuje pouze jednu větu. 

Například část Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje má bodů celkem sedm. 

Zadavatel reklamy by se správně měl držet všech bodů Kodexu, ovšem právě tato část 

reklamy ve školním prostředí se jeví jako značně podceněná. Možná právě ani sami 

reklamní profesionálové, kteří Kodex připravovali, si nedokázali představit, že by bylo 

toto prostředí třeba regulovat a více chránit. Takto se dostáváme k tomu, že jeden vedoucí 

představitel školy má moc a možnosti rozhodovat o reklamě ve škole. Z tohoto hlediska 

                                                   
55 Etický kodex reklamy. Mediaguru.cz: Mediální slovník [online]. Praha: PHD, a.s., 2013 [cit. 2016-11-
25]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/eticky-kodex-reklamy/ 
56 Kodex reklamy. In: . Praha: RPR Rada pro reklamu, 2013. 



   

 

26 

  

vzniká poměrně nevyvážený přístup k reklamě ve škole, který nemusí být úplně těžké 

(například pomocí finančních prostředků) ovlivnit.  

Je na místě ještě připomenout, jakým způsobem pak budou děti na reklamu u sebe 

ve škole nahlížet. Objeví-li se totiž reklamní sdělení ve škole, škola (a potažmo její 

vedení) tím tak implicitně dává najevo svůj souhlas s obsahem daného sdělení.57   

 

Školský zákon 

Českou legislativu zaměřenou na vztah reklamy a dětí doplňuje ještě jeden zákon. 

Konkrétně se jedná o Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (tzv. školský zákon). Tento zákon stanoví podmínky, za nichž se 

vzdělávání a výchova uskutečňuje a zároveň vymezuje práva a povinnosti fyzických a 

právnických osob při vzdělávání.  

 Dokument o celkové délce 139 stran neopomíjí ani reklamu. Odstavec zákona § 

32 s názvem „Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy“ ve 

dvou bodech vymezuje přijatelné aspekty reklamy ve školských zařízeních a stanoví, 

která sdělení do škol nepatří. Mezi ně se řadí zákaz činnosti politických stran a politických 

hnutí a jejich propagace na takových místech.58  

 Druhý bod odstavce stanoví, že „ve školách a školských zařízeních se zakazuje 

reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama, nabízení k prodeji 

nebo prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí, žáků a 

studentů nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí a dále reklama a 

nabízení k prodeji nebo prodej potravin, které jsou v rozporu s výživovými požadavky na 

zdravou výživu dětí, žáků a studentů.“ Poslední část o zdravé výživě přibyla roku 2016 

jako součást novelizace školského zákona. Zákon ještě zmiňuje, že potraviny, pro které 

je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských 

zařízeních, stanoví Ministerstvo zdravotnictví.  

 Z tohoto bodu tedy vyplývá, že reklama ve školách a školských zařízeních 

povolená je, jen se musí držet několika zásad. Tou nejdůležitější z nich je, že reklama 

nesmí být v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání. Ty jsou detailně rozepsány v 

dokumentu Rámcového vzdělávacího programu vydávané Národním ústavem pro 

                                                   
57 MCFALL, Elizabeth Rose. Advertising: A Cultural Economy. London: SAGE, 2004, viii, s. 98. Culture, 
representation, and identities. ISBN 0761942556. 
58 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) 
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vzdělávání. Pro každý studovaný obor (kovář, chemik, vodař aj.) existuje speciální 

dokument, ve kterém jsou cíle vzdělávání popsány společně s rozepsanými údaji o tom, 

jaké kompetence by si měl student během studia osvojit, aby z něho mohl být 

plnohodnotný profesionál svého oboru. Zákon však nijak blíže nespecifikuje výši trestu, 

bude-li nařízení porušeno, ani nijak neuvádí konkrétní kontrolní orgán, který by na 

reklamu ve škole dohlížel. Oproti například televiznímu vysílání, u které je jasně 

stanovena jako kontrolní organizace Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se tak 

ocitáme v prostoru, který z hlediska zvýšené pozornosti a kontroly ničemu takovému 

nepodléhá nebo mu není taková pozornost věnována.  

 

Regulace médií 

Poslední zákon, kterému se v práci budeme věnovat, je Zákon o rozhlasovém a televizním 

vysílání, který upravuje reklamu pro rozhlas a televizi. Ten popisuje různé zákazy, které 

jsou v souvislosti s dětmi v televizním a rozhlasovém vysílání nepřípustné, většinou se 

jedná o nezobrazování nevhodných scén (násilí, erotika a podobně) v programech, u 

kterých je jasné, že většinu publika tvoří právě mladí diváci. Do vysílání tak nelze zařadit 

pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 

mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.59 To je zároveň 

upraveno, že nemohou být zobrazovány pořady ani upoutávky na takové pořady mezi 

06:00 až 22:00. Pořady vysílané v povolených časech zároveň musejí obsahovat symbol, 

který poukazuje na nevhodnost takového pořadu.  

 Co se pak týká přímo reklamy, žádné takové sdělení není možné vysílat v průběhu 

pořadu pro děti. Takové vysílání nelze přerušit ani reklamou, ani teleshoppingovými 

šoty.60 Jedinou výjimkou je, pokud je vysílání delší než 30 minut.  

 

Regulace reklamy v zahraničí 

Pro srovnání naší legislativy a jejího zájmu na ochraně dětí a mládeže se podíváme na 

několik příkladů z jiných zemí a porovnáme, jakým způsobem se liší regulace reklamy 

v jednotlivých státech.  

                                                   
59 Zákon č.231/2000 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
60 CHLUMSKÁ, Karla. Jak se na reklamu pro děti dívá právo? Marketing & Media [online]. 2012 [cit. 
2016-11-25]. Dostupné z: http://mam.ihned.cz/c1-12052430-jak-se-na-reklamu-pro-deti-diva-pravo 
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 V mnoha zemích na celém světě platí, že reklamy jsou řízeny samoregulačními 

kodexy chování. V zemích jako je Řecko, Dánsko nebo Belgie je reklama na děti silně 

regulována.61 Země jako Norsko nebo kanadská provincie Quebec ale třeba reklamu na 

děti mladších 12 let zavrhují úplně, a je tak označena jako nelegální.62 Na druhou stranu, 

kolem 70. let minulého století řešila Federální obchodní komise v USA problém 

s reklamou zaměřenou na děti, nakonec však rozhodla o zrušení regulací. Ve Francii se 

na reklamu na děti nahlíží jako na přípravu dětí do budoucího života v konzumní 

společnosti.  

 Většina evropských organizací volá po silné regulaci reklamních sdělení 

zaměřených na děti. Z 15 zemí Evropské unie pouze 4 (Francie, Irsko, Nizozemí a 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska) nepovažují reklamu na děti jako 

škodlivou. Španělsko dokonce považuje zákaz reklamy směrem k dětem jako 

nedemokratické.63  

 Ve Finsku je zase zakázáno, aby pokud jakákoliv společnost daruje škole finanční 

či materiální příspěvek, aby bylo její logo kamkoliv umístěno (v prostorech školy nebo 

na informačních letáčcích a podobně). Logo se nesmí objevit nikde, protože Finsko se 

rozhodlo oprostit školy od komercionalizace.64  

 Švédsko a Norsko mají v zákonech ukotveny další regulace proti reklamě 

zaměřené na děti v televizi. Švédsko zakazuje, aby byly vysílány reklamy, které by 

záměrně poutaly pozornost dětí mladších 12 let. Obě země mají pak společně zákaz 

reklamy bezprostředně před vysíláním programu pro děti a po jeho skončení, Norsko 

dokonce specifikuje 10 minut před programem a po něm.65 Zakázány jsou rovněž reklamy 

prostřednictvím elektronických médií a SMS zpráv, významná omezení platí pro reklamu 

formou direct marketingu a děti zároveň nesmějí být využívány ke způsobu propagace 

formou podpory prodeje v místě nákupu. 

                                                   
61 BOGUSKY, Alex. The First Cannes Lion For Not Advertising At All. PSFK [online]. 2010 [cit. 2016-
11-25]. Dostupné z: http://www.psfk.com/2010/06/alex-bogusky-the-first-cannes-lion-for-not-advertising-
at-all.html 
62 CHILDREN AND ADVERTISING: The European Dimension. Ppu.org.uk [online]. Londýn: Peace 
Pledge Union, 2011 [cit. 2016-11-23]. Dostupné z: 
http://www.ppu.org.uk/chidren/advertising_toys_eu.html 
63 Advertising to children in Spain. Global Advertising Lawyers Alliance [online]. World Advertising 
Research Center, 2005 [cit. 2016-11-23]. Dostupné z: http://galalaw.com/pdf/LegalSpainfinal.pdf 
64 Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta. Finlex [online]. Helsinki, 2008 [cit. 2016-11-23]. 
Dostupné z: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080561 
65 Inciciativa Leave Our Kids Alone. Research: How Other Countries Do It [online]. 2013 [cit. 2016-11-
25]. Dostupné z: http://www.leaveourkidsalone.org/research.php 
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 Jedním z častých problémů, které se týkají vysílání reklamních sdělení dětem, je, 

že se většinou jedná o nezdravé jídlo. Za posledních 30 let se počet dětí trpících obezitou 

zdvojnásobil.66 Časté reklamy na nezdravé jídlo jsou označovány jako jeden z důvodů, 

proč k tomuto problému dochází. V Kanadě se proto rozhodli přímo komerční 

společnosti, že budou reklamní sdělení směrem k dětem regulovat. V roce 2007 se tak 16 

největších společností, které se zabývají produkcí potravinářských či nápojových 

výrobků, zavázalo, že alespoň 50 % všech reklamních sdělení na příjemce mladších 12 

let, bude na „zdravější stravovací volby“.67 Mezi společnosti, které se do projektu 

zapojily, patří například Nestlé Canada, Kellog Canada nebo Campell company of 

Canada, ale také fast foodové restaurace McDonald’s a Burger King. 

 

Schvalovací doložka MŠMT 
V této kapitole se zaměříme na schvalovací doložku Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy a její význam. Pochopení podmínek k jejímu udělení a využití ve školních 

učebnicích je zcela zásadní pro naše další zkoumání reklamních obsahů. 

 

Význam a funkce schvalovací doložky 

Schvalovací doložka učebnic vychází ze Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání 

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.68 Jedná se o jakousi pečeť doporučení. 

Schvalovací doložka dokládá, že učebnice není v rozporu s obsahem a cíli vzdělávání a 

že ji Ministerstvo školství shledalo jako přípustnou pro použití ve výuce. Schvalovací 

doložka se týká pouze učebnic pro základní, střední a speciální vzdělávání, nevztahuje se 

již na učebnice pro vysoké školy. Doložka má planost 6 let od vydání. Seznam 

schválených učebnic zveřejňuje pravidelně Ministerstvo školství na svém webu, jedná se 

však o jedinou distribuci těchto informací. 

                                                   
66 Childhood Obesity Facts. Centers for Disease Control and Prevention [online]. 2015 [cit. 2016-11-25]. 
Dostupné z: http://www.cdc.gov/healthyschools/obesity/facts.htm 
67 KENT, Potvin a A WANLESS. The influence of the Children’s Food and Beverage Advertising 
Initiative: change in children’s exposure to food advertising on television in Canada between 2006–
2009. International Journal of Obesity. 2014. s. 558. 
68 Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  k postupu a 
stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a 
k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic 
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 Aby mohla základní škola začít používat nějakou učebnici, musí se ujistit, že 

taková učebnice má právě schvalovací doložku. Na středních školách už je tomu jinak, 

schvalovací doložka není povinná, a škola tak může používat jakoukoliv učebnici, kterou 

uzná za vhodnou. O výběru učebnic pak nejčastěji rozhodují ředitelé školy, kteří si mohou 

nebo nemusejí nechat poradit od kolegů pedagogů z jednotlivých oborů.  

 Schvalovací doložka může sama o sobě sloužit jako reklama. Má-li totiž učebnice 

platnou doložku, získává nad ostatními učebnicemi konkurenční výhodu, přináší důležitý 

psychologický aspekt. Toho jsou si dobře vědomi i vydavatelé školních učebnic, jak 

vzešlo z rozhovorů se zástupci těch největších vydavatelských společností, kterými se 

ještě budeme podrobněji zabývat v další části práce. Schvalovací doložka má ale ještě 

jeden důležitý význam, který je především z finančního hlediska zásadní pro samotné 

školské instituce. Učebnice, které mají platnou schvalovací doložku, totiž hradí 

Ministerstvo školství. To se opět týká jen základních škol, kde žáci dostávají učebnice 

státem (právě proto, že je stát hradí) propůjčené. Ředitel školy má právo vybrat a používat 

učebnice, které doložku neobsahují, veškeré finanční náklady ale pak jdou směrem ke 

škole a případně za žáky.  

 

Udělení a odebrání doložky 

O získání doložky musí usilovat samotné nakladatelství, které pošle dvě kopie učebnice 

Ministerstvu školství s vyplněnou žádostí o udělení doložky. Ministerstvo má za úkol 

sehnat 2 odborné recenzenty, kteří rozumí danému oboru a kteří napíší posudek a 

vyjádření, splňuje-li učebnice všechny potřebné prvky k tomu, aby jí doložka mohla být 

udělena. Od podání žádosti má MŠMT 3 měsíce, aby zajistilo posudek. Najdou-li se 

nějaké závažné problémy, proč by doložka neměla být udělena, uvedou to recenzenti ve 

svých posudcích. Na autorovi učebnice a jeho vydavateli pak je, jak se k daným výhradám 

postaví. Nemusejí totiž nutně všechny recenzentovy výtky přijmout, mohou své původní 

stanoviska podložit pádnými důkazy a o doložku znovu zažádat. 

 Pokud učebnice doložku získá, směrnice jasně stanoví, kde musí být doložka 

umístěna a v jakém znění. Nakladatel má povinnost uvést v nově vydané učebnici 

doslovné znění platné schvalovací doložky na rubové straně titulního listu. Na vstupních 

stranách učebnice je pak povinen uvést jména recenzentů, kteří doporučili udělit 

schvalovací doložku.  
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 Ministerstvo se může rozhodnout schvalovací doložku učebnici odebrat na 

základě nesplnění některých podmínek. Nakladatel je povinen do 30 dnů od vydání 

doložky doručit 4 výtisky učebnice na MŠMT. Pokud Ministerstvo zjistí, že nakladatel 

nevěnoval výrobě učebnice náležitou péči, učebnice obsahuje jazykové chyby nebo 

obsahuje jiné věcné či formální nedostatky, může doložku odebrat. Ministerstvo může 

také doložky zbavit takovou učebnici, ke které se objeví výhrady ze strany pedagogické 

a ostatní veřejnosti. Doložku lze rovněž odebrat, pokud Ministerstvo zjistí, že o ní 

nakladatel chybně informoval nebo ji uváděl neoprávněně.  

 Směrnice se nijak nezmiňuje o tom, zdali učebnice smí nebo nesmí obsahovat 

reklamu a případně tedy ani v jaké formě by to bylo možné či zakázané. Z toho tedy 

nepřímo vyplývá, že je reklama povolená, protože co není zakázáno, je dovoleno. K úvaze 

rovněž připadá, byl-li si toho někdo na Ministerstvu vědom, že se může reklamní sdělení 

dostat na učební pomůcku. V tomto případě ještě takovou, která obsahuje schválení 

Ministerstvem školství, že je učebnice zcela v pořádku. Z Ministerstva se pak v tu chvíli 

stává ověřující organizace jako doklad toho, že tato organizace ručí za kvalitu produktu. 

Směrnice ale i výše zmíněné zákony se tak jeví jako silně podhodnocené, pokud 

jde o ochranu dětí před reklamou na ně zaměřenou. Naskýtá se velký prostor ke zlepšení 

situace a zvýšení pozornosti k reklamním sdělením orientovaným na děti. 

 

Analýza školních učebnic 
V této části práce se budeme věnovat školním učebnicím pro základní a střední školy a 

odborná učiliště. Pomocí deskriptivní a sémiotické analýzy se zaměříme na reklamní 

obsahy nalezené v těchto učebnicích. Zkoumané učebnice byly nabízeny v Paláci knih 

Luxor na Václavském náměstí, jedná se o největší knihkupectví v České republice.69 

Knihkupectví disponuje celkem 4 patry, z nichž 1 celé patro je věnováno právě 

učebnicím. Analyzované učebnice byly vybrány na základě povahy reklamních sdělení, 

které obsahují, a tak, aby pokryly všechny stupně základního vzdělávání, středních škol 

a odborných učilišť. Určitou formou reklamy disponuje více než 70 procent všech učebnic 

na trhu, v povaze reklamních sdělení jsou však velké rozdíly, kterým se nyní budeme 

podrobně věnovat. Nejčastějším typem reklam je odkazování na jiné učebnice z další série 

                                                   
69 Palác knih Luxor. Knihkupectví Neoluxor [online]. [cit. 2016-11-26]. Dostupné z: 
http://neoluxor.cz/pobocky/praha/palac-knih-luxor/ 
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daného nakladatelství, tedy tzv. self promo.  Práce se však zaměřuje především na 

reklamní sdělení komerčních firem, které tvoří až 30 procent všech reklam, přičemž práce 

kvůli svému limitovanému rozsahu analyzuje jen vybranou část učebnic s takovými 

reklamními obsahy, které reprezentují reklamní diskurz pro vybrané učební obory. 

 

Učebnice pro základní školy 

Že se reklama dostala do všech oblastí školního života dokazuje, že jak učebnice pro 

první, tak i pro druhý stupeň základní školy obsahují reklamní prvky. Ne vždy se však 

jedná o prvky prvoplánově komerčního rázu. Tyto prvky jsme objevili v učebnicích na 

dějepis, zeměpis, fyziku, ale také na předmět hudební výchova.  

 

Schvalovací doložka MŠMT jako reklama 

Abychom navázali na kapitolu o doložce Ministerstva školství, kterou dostávají učebnice, 

které jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, na 

prvním příkladu se můžeme přesvědčit, že ji nakladatelství využívají také jako svoji 

reklamu. Učebnice „Já a můj svět, prvouka pro 3. ročník“ touto informací o udělení 

doložky informuje z přední desky obalu. Dává tak hlasitě najevo, že Ministerstvo školství, 

jakožto autorita v oblasti vzdělávání, shledává učebnici vhodnou pro použití žáky třetího 

ročníku prvního stupně základní školy. 

 
Obrázek	1	-	Já	a	můj	svět,	prvouka	pro	3.	ročník,	nakladatelství	Nová	škola,	s.r.o.	
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 Nakladatelství Nová škola, s.r.o. (nns.cz) na obalu společně s informací o udělení 

doložky uvádí také její platnost 2014 – 2020. Takto uvedená informace pak vytváří 

dojem, že se jedná o učebnici velice moderní, ba přímo nadčasovou, neboť jí Ministerstvo 

školství důvěřuje až do roku 2020. Že je schvalovací doložka pro nakladatelství 

významná, podporuje i blogový článek k učebnici a pracovnímu sešitu Přírodověda pro 

5. ročník zveřejněný na jejich webových stránkách, kde píše „Učebnici a pracovní sešit 

jsme aktualizovali tak, aby očekávané výstupy odpovídaly platnému Rámcovému 

vzdělávacímu programu základního vzdělávání.“70  

 Jako diskutabilní vyvstává otázka, zdali je v tomto případě informace uváděna 

proto, aby zapůsobila na rodiče nebo na kompetentní pedagogy, kteří by ji doporučili 

svému řediteli k nákupu. Mnohem pravděpodobněji se však jeví první varianta. Tato 

učebnice je totiž především žákovský pracovní sešit. Ty však většinou škola žákům 

nepořizuje, pracovní sešity tak ve většině případů slouží pro domácí přípravu dětí. Jako 

druhé vodítko nám dále slouží fakt, že všechny učebnice pro základní školy – jak pro 

první, tak i pro druhý stupeň – musejí schvalovací doložku obsahovat. Taková informace 

by tedy nebyla nutná, pokud by byla informace zaměřena směrem k vyučujícím. 

 I ostatní zkoumané učebnice pro základní školy pracovaly s informací o 

vypracování obsahu v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem základního 

vzdělávání (RVP ZV), samotné držení doložky MŠMT však žádná z nich nezmiňovala. 

Nakladatelství SPN – pedagogické nakladatelství na přední obálce uvádí tuto informaci 

ve žlutém kroužku a zároveň na první dvojstraně učebnice s textem „Zpracováno 

v souladu s požadavky RVP ZV.“  

                                                   
70 Přírodověda 5 má prodlouženu schvalovací doložku MŠMT do roku 2022. Nns.cz [online]. 2016 [cit. 
2016-11-26]. Dostupné z: https://www.nns.cz/blog/rvp-zv-ucebnice/prirodoveda-5-ma-prodlouzenu-
schvalovaci-dolozku-msmt-do-roku-2022/ 
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Obrázek	2	–	Dějepis	pro	8.	ročník,	SPN	-	pedagogické	nakladatelství	

 SPN – pedagogické nakladatelství tento grafický prvek zařadilo na všechny 

učebnice ze své edice pro oba stupně základní školy. Najdeme ho tedy jak na učebnicích 

matematiky pro 1. ročník, tak na učebnici fyziky pro 9. ročník a podobně.71  

 Nakladatelství Fraus s údajem pracuje na zadní straně všech svých učebnic, a to 

pomocí grafického znázornění čtverce doplněného o formuli „Zpracováno v souladu 

s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání“.  

                                                   
71 Naše učebnice - matematika: Učebnice pro 1. stupeň ZŠ. Naše Učebnice [online]. Praha: SPN – 
pedagogické nakladatelství, a. s., 2016 [cit. 2016-11-26]. Dostupné z: http://naseucebnice.cz/69-
matematika 



   

 

35 

  

 
Obrázek	3	-	Učebnice	zeměpisu,	nakladatelství	Fraus	

 

Reklama na další učebnice 

U nakladatelství Fraus ještě chvíli zůstaneme, protože kromě zmínky o vypracování 

v souladu s RVP ZV obsahují její učebnice ještě další reklamy. Je důležité se na ně 

podívat i proto, že Fraus je největším učebnicovým nakladatelstvím v České republice.72  

 Fraus na zadní straně svých učebnic odkazuje na další tituly ze svého 

nakladatelství, které si mohou studenti zakoupit a které jim mohou pomoci studovat 

probíranou látku více do hloubky. Konkrétně učebnice pro 8. ročník má na zadní straně 

dvě různé reklamy, každá z nich zabírá zhruba polovinu stránky. Ta první se váže 

k samotné učebnici dějepisu, kterou si žák může doplnit o pracovní sešit nebo vyučující 

o tzv. příručku pro učitele, která popisuje, jak danou látku vyprávět.  

                                                   
72 Nakladatelství Fraus: O nás. Fraus vzdělávací systém [online]. Plzeň: Fraus, 2016 [cit. 2016-11-26]. 
Dostupné z: https://www.fraus.cz/cs/o-nas/nakladatelstvi-fraus 
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Obrázek	4	-	Učebnice	dějepisu	pro	8.	ročník,	nakladatelství	Fraus	

 Druhá reklama odkazuje k dalším učebnicím pro 8. ročník základní školy ze 

stejného nakladatelství. Tři obrázky takových učebnic doprovází text „Soubor moderních 

učebnic, které“ a následuje bodový výpis (celkem 11 bodů), o čem učebnice jsou, a proč 

jsou přínosné. Mezi body se pak objevují věty jako: 

• Podporují	vytváření	a	rozvoj	klíčových	kompetencí	žáků	

• Posilují	mezipředmětové	vztahy	a	obsahují	prvky	vnější	integrace	

• Stimulují	žáka	k	aktivní	činnosti	

• Jsou	graficky	atraktivní	

• Jsou	samostatně	použitelné,	společně	však	tvoří	vzájemně	se	doplňující	soubor	

• Jsou	doplněny	praktickou	příručkou	učitele,	pracovním	sešitem	a	interaktivními	

cvičeními	

Fraus se v těchto bodech dopouští psaní reklamního inzerátu na své další produkty, 

povaha reklamního textu je patrná z formulace vět, které po přečtení vzbuzují ve čtenáři 

pocit, že na světe neexistuje lepší volba učebnic než ta od Frause. Například věta 

„stimulují žáka k aktivní činnosti“ není ničím podložena. Umístí-li však vydavatel 

takovou větu na školní učebnici, čtenář zároveň očekává její pravdivost. To ale vychází 
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z prvotního předpokladu, že čtenář školní učebnice automaticky nepředpokládá, že bude 

reklamní sdělení zařazeno do tohoto typu knih.  

Výše uvedené body implikují, že s učebnicemi od Frause je všechno skvělé, žáci jsou 

chytřejší aktivnější, učitelé spokojenější. V našem kulturním prostředí platí, že jsou lidé 

nedůvěřiví k cizímu vychloubání, a od reklamy očekávají především pravdivou informaci 

o produktu73. Z této reklamy také není zcela patrné, zdali je namířena na žáky, jejich 

rodiče nebo učitele.  

 Reklamu na svoji vlastní společnost, tzv. self promo, najdeme u více nakladatelů 

školních učebnic, nejčastěji se jedná o učebnice, které jsou součástí série (například 

fyzika pro 6. – 9. ročník), kde reklama odkazuje na další díly; výjimkou ale není ani 

odkazování na jiné produkty z portfolia společnosti. Nakladatelství Fraus kromě reklamy 

na další učebnice odkazuje také na portál flexibooks.cz. Tato reklama je umístěna na 

vnitřní straně zadní obálky a jedná se o celostránkový inzertní formát. Flexibooks.cz je 

portál, který se zabývá distribucí a výrobou interaktivních školních učebnic. Přestože 

službu vlastní společnost Fraus, jejich obchodní model je založený i na technologickém 

know-how elektronických učebnic, kdy ostatním nakladatelstvím pomáhá s přenosem 

jejich knih (nejen učebnic) do elektronické podoby.74  

Z obrazové povahy sdělení se zdá, že reklama je zaměřena na žáky, kterým poskytuje 

„profesionální obsah audia, videa, animace a cvičení“. Žáci si ji mohou stáhnout a 

následně používat v mobilním telefonu, tabletu nebo na počítači. Na fotce jsou obrázky 

těchto zařízení s otevřenou učebnicí Český jazyk pro 6. ročník základní školy, vizuál 

vypadá velice hravě a prakticky. Zarážející je pak ale poslední věta inzerátu, která po 

nákupu nabízí možnost zúčastnit se semináře, na kterém firma Fraus „proškolí vás i vaše 

kolegy“. Z obsahu textu tak vyplývá, že reklama má oslovit zároveň pedagogy. Povahou 

textu tak inzerát připomíná tzv. syntetickou personalizaci, kdy inzerent kompenzuje fakt, 

že sám nezná aktuálního příjemce, s nímž chce komunikovat, obrací se tak k mase, ale 

vytváří dojem, že každého jedince bere jako individuum.75 V inzerátu firma také nabízí, 

že pokud ještě příjemce váhá, jestli si e-učebnice pořídit, zástupci firmy přijedou udělat 

                                                   
73 KŘÍŽEK, Zdeněk a Ivan CRHA. Jak psát reklamní text. 2., výrazně rozš. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 
2003, s. 70. ISBN 80-247-0556-7. 
74 POMŮŽEME VÁM S VÝROBOU VAŠICH E-KNIH. Flexibooks [online]. Plzeň: Fraus, 2016 [cit. 
2016-11-26]. Dostupné z: http://flexibooks.cz/pro-nakladatele 
75 FAIRCLOUGH, Norman. Language and power. Third edition. New York: Routledge, Taylor, 2015, s. 
62. ISBN 9781138790971. 
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prezentaci produktu „ZDARMA“ a to přímo do školy. Firma se tak nepřímo sama zve do 

škol, aby mohla dále rozšiřovat své reklamní působení.  

 
Obrázek	5	-	Inzerát	na	e-učebnice	Flexibooks.cz	

 

Reklama na ticho 

S reklamou se žák setká i v předmětu hudební výchovy. Učebnic hudební výchovy pro 

základní školy není mnoho, ne všechny základní školy se je proto rozhodnou využívat. 

Přesto pokud jde o výuku hudební výchovy, používají všechny školy takovou pomůcku, 

která nositelem reklamního sdělení je – zpěvník. Série „Já, písnička“, má celkem 5 dílů – 

zelený (1. díl) pro žáky prvního stupně základních škol, žlutý (2. díl) pro žáky druhého 

stupně základních škol, modrý (3. díl), červený (4. díl) a fialový (5. díl, který vychází od 

roku 2013) pro studenty středních škol.  

 Zpěvník, se kterým vyrůstalo několik generací76, prošel před pár lety novou 

grafickou úpravou, která se dotkla i jeho zadní strany, tedy místa, kde nejčastěji ve 

                                                   
76 Kniha: Já, písnička 5-9. Knihy ABZ.cz: Nakladatelství Music Cheb [online]. Ostrava: ABZ Knihy, a.s., 
2016 [cit. 2016-11-26]. Dostupné z: https://knihy.abz.cz/prodej/ja-pisnicka-2-zpevnik-pro-5-9-tridu 
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školních učebnicích a pomůckách nacházíme reklamu. Já, písnička měla dříve vzadu 

podobně jako učebnice od nakladatelství Fraus portfolio svých dalších produktů. To se 

s novou grafickou úpravou změnilo a ostatní učebnice nahradily hudební nástroje, 

příslušenství a doplňky.  

 
Obrázek	6	-	Já,	písnička,	nakladatelství	Music	Cheb	

 Všechny díly jsou tak zezadu doplněny reklamou na hudební nástroje, pátý díl 

(fialový) ještě odkazuje na ostatní zpěvníky ze série. Je to také jediný díl série, který má 

zadní stranu upravenou do jiné podoby. Je na ní výrazně méně textu, ten nahrazují právě 

další zpěvníky. Na zápatí si pak můžeme přečíst text: „Nástroje, pomůcky a publikace 

najdete u vašich prodejců hudebních nástrojů a hudebnin nebo na naší adrese (...).“ 

Povaha textu nepůsobí komerčně orientovaná, čtenáře sdělení odkazuje do jakékoliv 

prodejny hudebních nástrojů, svou adresu pak zmiňuje už jen jako druhou možnou 

variantu. Text však neobsahuje žádné prvky persvazivní komunikace, které by se 

pokoušely příjemce sdělení nalákat k uskutečnění prodeje. V tomto případě můžeme 
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hovořit o tom, že reklamní povahu textu tak tvoří jen případné budování značky 

společnosti G+W, která zpěvníky vydává a zajišťuje jejich distribuci.77 

 Reklamní sdělení na dalších 4 zpěvnících už je však odlišné. Z prostoru ubyly 

ostatní zpěvníky, nahradil je text, který popisuje výrobky firmy, které jsou graficky 

znázorněny na zadní straně. Struktura textu stejně jako jeho tón se výrazně proměnila. 

Čtenář se tak nyní z textu dozví, že „tyto nástroje a pomůcky jsou pověstné svou 

standardní řemeslnou úrovní, kvalitním materiálem, dobrým seřízením a mimořádnými 

zvukovými a hráčskými vlastnostmi“ nebo že na výrobky získá 2 roky záruku. Z tohoto 

sdělení už je reklamní důraz značně patrnější, dokládá ho i přítomnost opakujících se 

epitet. Epiteta k sobě poutají pozornost svou hyperboličností, sdělení využívá magických 

superlativ.78 Důraz textu na dvou letou záruku dokládá, že tato stránka už má reklamní a 

prodejní úmysly.  

 

Shrnutí reklam v učebnicích pro základní školy 

V učebnicích pro základní školy se nejčastěji setkáváme s reklamou zaměřenou na další 

produkty daného nakladatelství, které ukazuje, že má ve svém portfoliu další sbírky 

učebnic z různých oborů, které může škola, potažmo student, využívat. Reklamní sdělení 

nejsou dostatečně diferenciována, aby šlo s jistotou rozkódovat, zaměřují-li své úsilí spíše 

směrem k žákům, nebo k pedagogům. 

 Reklama ve zkoumaných učebnicích sice pracuje se superlativy, nespadá však 

nijak výrazně do kategorie persvazivní komunikace, jazykové prostředky jsou naopak 

vcelku umírněné. Reklamy nejsou ani nikterak kreativní či hravé, slouží spíše jen jako 

vyplňující prostor zadních stran konkrétních učebnic.  

 Významná část se týká zmínek o schvalovací doložce Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy a zpracování učebnice v souladu s Rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání. Z hlediska nakladatelů se zjevně jedná o důležitou 

informaci, kterou proto někteří umisťují rovnou na titulní stranu celé učebnice nebo 

pracovních sešitů.  

 

                                                   
77 G + W Cheb: Kontakt [online]. 2016 [cit. 2016-11-26]. Dostupné z: http://gwcheb.cz/kontakt.htm 
78 ČMEJRKOVÁ, Světla. Reklama v češtině, čeština v reklamě. Praha: Leda, 2000, s. 93. ISBN 
8085927756. 
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Učebnice pro střední školy a odborná učiliště 

Střední školy a odborná učiliště jsou na tom s reklamou o něco hůře. Nejenom že 

podstatně vyšší počet titulů obsahuje v nějaké formě reklamní sdělení, ale i styl 

jazykových prostředků se mění. Komunikace obsahuje více persvazivních prvků. Odlišná 

je i práce se schvalovací doložkou MŠMT.  

 

Reklama na učebnicích matematiky 

První příklad, na který se podíváme, se týká učebnic matematiky pro gymnázia od 

nakladatelství Prometheus, respektive ucelenou řadu učebnic matematiky a jejich 

doplňujících úloh. Dohromady tuto řadu tvoří 15 učebnic na různá témata – od rovnic 

přes komplexní čísla až po goniometrii. Zadní přebal učebnic je osazen reklamou na 

kalkulačky společnosti Casio. Neplatí to však u všech, reklamní sdělení má z druhé strany 

„jen“ 11 učebnic.  

 
Obrázek	7	-	Reklama	na	kalkulačky	Casio,	učebnice	matematiky	pro	gymnázia,	nakladatelství	Prometheus	

 Reklamy nejsou na všech učebnicích stejné, proměňují se podle toho, na jakou 

látku je zaměřena učebnice. Ze sdělení je tak patrné, že už má jasný prodejní záměr, který 
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se snaží co možná nejlépe přizpůsobovat obsahu učebnice, aby se i cílová skupina 

dokázala se zprávou co nejvíce ztotožnit.79 Kalkulačka tak má uspokojit vzniklou potřebu, 

kterou vytváří samotná učebnice. Je-li tak učebnice zaměřena na téma rovnice a 

nerovnice, ze zadní strany najde student reklamu na kalkulačku Casio, která tato 

algebraická zadání matematického vzorce dokáže snadno spočítat.  

 Na stránce jsou vždy ukázána dvě různá zařízení. Horní zobrazení kalkulačky 

doplňuje text „pro základní a střední školy“, u spodní je pak text „pro střední a vysoké 

školy“. Reklamní inzerent tak cílí na studenty, kteří budou chtít pokračovat na vysokou 

školu (což bude z hlediska zaměření učebnic na gymnázia drtivá většina), a zároveň na 

studenty, kteří se budou chtít věnovat technickým oborům, kde jim bude kalkulačka 

užitečná. Kromě snahy upoutat pozornost těchto studentů, kterým se by mohlo zařízení 

hodit v budoucnu, má tato věta ale ještě psychologický ráz. Pokud je ta první vhodná pro 

základní a střední školy, musí být ta druhá zákonitě lepší, protože je vhodná i pro školy 

vysoké, které jsou na vystudování těžší, tudíž se musí jednat o profesionálnější přístroj. 

Tento text doplňují obrázky grafů, které se na první pohled jeví jako složité, čímž 

dokládají pocit, že jde o profesionální přístroj, se kterým může student najít uplatnění i 

na vysoké škole. 

 
Obrázek	8	-	Reklama	na	kalkulačky	Casio,	učebnice	matematiky	pro	gymnázia,	nakladatelství	Prometheus	

                                                   
79 DIBB, Sally a Lyndon SIMKIN.. The Market Segmentation Workbook: Target Marketing for Marketing 
Managers. U.K: International Thomson Business Press, 1995, s. 31. ISBN 9781861520111.	
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Obě kalkulačky ještě uvádějí bodový výpis svých funkcí. Ten je značně 

nepřehledný a zmiňuje značný počet údajů, které studentovi ve velké většině nic neřeknou 

jako „displej s bodovou maticí 192x62 bodů, opravné funkce, transformace souřadnic, 

ENG konverze, vizualizace QR kódy, standardní odchylka“ a podobně. Takový výčet 

nemá především sloužit k seznámení studenta s možnostmi dané kalkulačky, ale má 

vzbudit dojem, že se jedná o kvalitní přístroj, který dokáže vyřešit jakékoliv matematické 

problémy včetně těch, se kterými se ještě student nesetkal a dost možná ani nikdy nesetká. 

Úlohou reklamy však není říkat studentovi pravdu, jak říká Tellis: „Pravda je v reklamě 

relativní pojem. Záleží na cílech zadavatele reklamy, na vnímání spotřebitele, na 

obvyklém významu slov a na převažujících sociálních normách, týkajících se čestnosti a 

upřímnosti.“80 V tomto případě tedy výčet pojmů slouží jen jako důkaz, že se jedná o 

kvalitní kalkulačku, se kterou může student zvládnout vypočítat cokoliv.  

Tato série učebnic však pracuje ještě s jedním druhem reklamy, který na rozdíl od 

reklam na kalkulačky Casio není tak zřejmý a který je hned na titulní straně učebnice. 

Jedná se o logo Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF). To je profesní společnost, 

která sdružuje vědce, pedagogiky i laické příznivce matematiky a fyziky, a jejíž historie 

sahá až do roku 1862. Jednota patří mezi největší vědecké společnosti v České republice. 

Za cíl si klade podporovat rozvoj matematiky a fyziky nad rámec akademických a 

průmyslových institucí.81 Jednota tak umístěním svého loga na titulní stranu učebnic ručí 

za to, že se jedná o dílo obsahově nezávadné a po profesní stránce vhodné pro výuku 

matematiky. V tomto směru tedy slouží JČMF jako odborník, o kterém je cílová populace 

přesvědčena, že má dostatečné znalosti v určitém oboru, a umístění loga zase slouží jako 

tzv. schvalovací pečeť, kdy na obale učebnice je uvedeno logo ověřující organizace jako 

doklad toho, že Jednota ručí za kvalitu knihy. Toto sdělení je z hlediska reklamního 

zaměření vysíláno směrem k pedagogům, kteří rozhodují o tom, jakou učebnici mají pro 

své studenty vybrat. Právě pro ně totiž může být informace o tom, že učebnici doporučuje 

Jednota českých matematiků a fyziků, zásadní a i díky této informaci se tak mohou 

přiklonit k výběru právě takové učebnice. Nejedná se přitom o žádné malé rozhodnutí, 

protože učebnice, které škola vybere, budou studenti s největší pravděpodobností 

používat celé čtyři roky. Konkrétně tato série učebnic pro gymnázia nabízí celkem 15 dílů 

                                                   
80 TELLIS, Gerard J. Reklama a podpora prodeje. Praha: Grada, 2000, s. 16. Profesionál. ISBN 80-7169-
997-7. 
81 O JČMF. Jednota českých matematiků a fyziků [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-11-27]. Dostupné z: 
https://www.jcmf.cz/?q=cz/node/1 
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(včetně doplňujících sbírek úloh), ekonomické náklady už tak na jednoho studenta 

přicházejí do řádu tisíců korun, ve třídě je potom studentů několik desítek.  

 
Obrázek	9	-	Logo	JČMF	na	obale	učebnic	matematiky	pro	gymnázia,	nakladatelství	Prometheus	

Všechny díly učebnice také zároveň disponují platnou schvalovací doložkou 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.   

 Nakladatelství Prometheus vydává učebnice matematiky i pro střední odborné 

školy a studijní obory středních odborných učilišť. Jedná se o pěti dílnou sérii, kterou 

ještě doplňuje učebnice Posloupnosti a finanční matematika. Tyto učebnice však žádnou 

reklamu neobsahují. 
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Obrázek	10	-	Učebnice	matematiky	pro	střední	odborné	školy,	nakladatelství	Prometheus	

 Neobsahují jak reklamu na zadní straně učebnice, která by cílila na studenty, tak 

ani reklamu na odbornou veřejnost v podobě loga Jednoty českých matematiků a fyziků. 

Platnou schvalovací doložku Ministerstva školství všechny tyto učebnice mají.  

 Vyvstává tedy otázka, proč tato série učebnic stejného nakladatelství reklamu 

neobsahuje. Zdali chybějící logo JČMF implikuje, že se jedná o učebnici méně kvalitní, 

je pouze diskutabilní. Chybějící reklama směrem ke studentům ale přináší zajímavější 

pohled, pro reklamního zadavatele zřejmě nemá smysl cílit na studenty středních 

odborných škol a učilišť. Taková teorie by podporovala výzkumy, že na gymnáziích 

studují spíše privilegované děti vzdělaných rodičů82, reklamní inzerent se pak tedy snaží 

zasáhnout takovou skupinu, která disponuje větší kupní sílou a která má větší předpoklady 

pro pokračování na vysokou školu. Můžeme tak mluvit o záměrně kontrolovaném 

marketingu s cílem co nejvyšších zisků.  

 Oproti učebnicím matematiky ze Spojených států, ve kterých byla nalezena 

reklama jako součást zadání matematických příkladů, se v těchto učebnicích žádná taková 

reklama neobjevuje. 

 

                                                   
82 HRONOVÁ, Markéta. Na gymnázia neodchází ti nejchytřejší, ale často děti ambiciózních rodičů, ukázala 
studie. Hospodářské noviny [online]. 2016 [cit. 2016-11-27]. Dostupné z: http://domaci.ihned.cz/c1-
65253550-na-gymnazia-neodchazi-ti-nejchytrejsi-ale-casto-deti-ambicioznich-rodicu-ukazala-studie 
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Reklamní mechanika 

Stejný případ jako u první série učebnic matematiky se vyskytuje také u učebnic fyziky 

pro gymnázia od nakladatelství Prometheus.  Na přední straně učebnice sice chybí logo 

Jednoty českých matematiků a fyziků, ale z druhé strany je umístěna celostránková 

inzerce na kalkulačky společnosti v Casio. V tomto případě se jedná o inzerci barevnou, 

to je možná způsobeno i tím, že je takovým způsobem vyhotovena celá učebnice, protože 

obsahuje barevné obrázky (učebnice matematiky je na druhou stranu celá černobílá 

včetně reklamního sdělení).  

Inzeráty nejsou ze zadních stran všech učebnic, znovu se vyskytují jen na 

některých dílech. Reklamu tak například obsahuje učebnice zaměřená na mechaniku. U 

takového dílu se dá předpokládat, že studenti budou potřebovat na vypočítání vzorců 

kalkulačky. Na druhou stranu učebnice fyziky s názvem Fyzika makrosvěta reklamu 

neobsahuje. Jedná se o 6. díl této řady, vyvstává tedy několik variant, proč si tuto učebnici 

zadavatel pro reklamní sdělení nevybral – málo příkladů na počítání nebo že ne všechny 

střední školy stihnou za čtyřleté (na některých gymnáziích jen dvou až tříleté) studium 

fyziky přednést látku až do tohoto tématu. Všechny učebnice z této série rovněž obsahují 

schvalovací doložku Ministerstva školství. 

 

 
Obrázek	11	-	Učebnice	fyziky,	nakladatelství	Prometheus	



   

 

47 

  

Střední odborné školy a učiliště 

Nejvyšší frekvence výskytu reklamy v učebnicích se nachází v knihách pro střední školy 

a odborná učiliště. Nacházejí se v nich reklamní prvky zmíněné výše ale i některé nové. 

K těm starším pak patří například odkazování na další produkty daného nakladatelství 

(další díly série nebo jiné knihy z podobné edice), největší pozornost však zaměříme na 

učebnice, které obsahují reklamu komerčního rázu placenou třetí stranou. Z povahy 

takových reklam však ještě vyplývá zcela zásadní problematika, kterou je třeba zdůraznit. 

Hovoříme-li totiž o učebnicích pro odborné školy a učiliště, je důležité si uvědomit, že 

jsou to právě tyto školy, které vychovávají konkrétní budoucí profesionály svého oboru. 

Vrátíme-li se totiž zpět na gymnázia, studenti, kteří takovou školu navštěvují, nemají 

predestinovaný konkrétní obor, ve kterém budou v budoucnu pracovat. U takových 

studentů se očekává, že budou pokračovat na vysoké školy, a až tam si teprve vyberou 

svou budoucí profesní dráhu. Studenti středních odborných škol a učilišť však tuto volbu 

učinili již dříve, a studovat tak jdou obor, který má jedno konkrétní zaměření, a u kterého 

se očekává, že se mu student bude po celý zbytek pracovního života věnovat. Z hlediska 

reklamního zacílení tak mluvíme o jedné z nejlepších možných variant, protože pokud se 

sdělení správně přizpůsobí cílové skupině, může dosáhnout dobrých výsledků. Vyhranění 

cílové skupiny je velice úzké, reklamní zadavatel tak může velice snadno využít prostoru 

k navázání vztahu do budoucna. Jedná se zároveň o cílení, které není schopné nabídnout 

žádné jiné medium. Ač se budou noviny nebo televize snažit sebevíc, nebudou nikdy 

schopny doručit zprávu jen konkrétním profesionálům, například kadeřníkům, zato školní 

učebnice, kterou studenti takové odborné školy povinně v hodinách využívají, doručí 

sdělení každý den na několik let a ještě ho předá těm, kteří v naprosté většině budou 

v daném oboru pracovat.  

Z tohoto důvodu je právě otázka morálky a etiky ještě důležitější. Dalo by se 

namítnout, že na střední školy nastupují studenti, kterým je už alespoň 15 let, a že tedy 

už mají jisté zkušenosti se světem a reklamní sdělení nebudou brát v potaz. Podle 

Spotřebitelské Unie (Consumers Union) je však představa, že děti nebudou reklamními 

sděleními ve škole ovlivněny, protože je už znají odjinud, naivní.83 I dospělí jsou totiž 

reklamou ovlivněni, a děti mohou ještě jednodušeji podlehnout jejím vlivům.  

 

                                                   
83 Consumers Union. (1995). Captive kids: Commercial pressure on kids at school. Yonkers, NY: 
Consumers Union Education Services. accessed September, 1995, 26: 2002. 
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Učebnice pro kadeřnice 

Výše zmíněné odborné učebnice pro studenty oboru kadeřník jsou prvními, kterým se 

budeme věnovat. V našem zkoumání se zaměříme na sérii učebnic Technologie 1 – 3 pro 

učební obor Kadeřník z nakladatelství Informatorium. Učebnice se zabývají základními 

kadeřnickými technologickými postupy, a to stříháním vlasů, vodovou ondulací nebo 

preparací vlasů, a také dějinami vývoje účesu, účesovou tvorbou nebo barvením a 

regenerací vlasů.  

 Zatímco první díl série neobsahuje na deskách žádné komerční sdělení, podíváme-

li se na vnitřní stranu učebnice, vedle obsahu najdeme poděkování firmám Alpo, s.r.o. a 

WELLA CZ, s.r.o. za poskytnutí fotografií do textu. Firmě Alpo, s.r.o. pak učebnice 

poskytuje ještě větší prostor, když znění textu uvádí následující: „Děkujeme firmě Alpo, 

s.r.o., výhradnímu dovozci vlasové kosmetiky SELECTIVE PROFESSIONAL, za 

poskytnutí fotografií uveřejněných na obálce a v příloze.“ Zmínka, že se jedná o 

výhradního dovozce určitého typu vlasové kosmetiky, je pak v tomto případě reklamním 

sdělením. Název této kosmetiky je pak ještě zdůrazněn pomocí velkých písmen. 

Společnosti WELLA CZ, s.r.o. se dostává stejné zmínky velkými písmeny, učebnice už 

ale nijak dál nespecifikuje nějakou další konkurenční výhodu jako u předchozí 

společnosti. Použití velkých písmen pro název vlasové kosmetiky pak zase implikuje 

pocit, že se jedná o důležitou či významnou vlasovou kosmetiku. Takové vyznění věty 

pak může mít dva smysly – podpoření hodnoty značky (Selective Professional) a zároveň 

vyzdvižení učebnice, která pracuje jen s těmi nejlepšími  ve svém oboru.  

 Ze zadní strany učebnice se nachází textový výpis dalších učebnic pro učební obor 

Kadeřník vydaných nakladatelstvím Informatorium. Mnohem důležitější prvek se však 

nachází uvnitř učebnice. Jedná se totiž o první zde analyzovanou učebnici, která vykazuje 

jisté reklamní prvky uvnitř textu učebnice. Jedna se týká obrazové přílohy, která 

zobrazuje různé typy stříhání vlasů. U této obrazové přílohy je pak přímo logo společnosti 

Selective Professional. V kapitole o různých druzích hřebenů jsou pak ukázány hřebeny, 

na jejichž madle výrazně svítí logo Altesse.  
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Obrázek	12	-	Reklamní	prvky	uvnitř	učebnice	pro	obor	Kadeřník,	nakladatelství	Informatorium	

 Využití loga společnosti Altesse na rukojetích hřebenů vykazuje reklamní prvky, 

ne nutně se však musí jednat o placenou propagaci dané společnosti. Altesse je 

francouzská firma, která se výrobě kartáčů a hřebenů věnuje od roku 1875.84 Využití 

jejich hřebenů v učebnici tak může mít povahu spíše ilustrační, kdy se autoři rozhodli 

zvýraznit historickou a v oboru významnou značku.     

 Třetí díl série už však pracuje se zadní stranou učebnice jinak a prostor je osazen 

komerčním sdělením. Reklama je na konkrétní e-shop www.mameradivlasy.cz s 

„profesionální vlasovou kosmetikou“. Vizuál je tvořen hlavou ženy, které není vidět do 

obličeje přes přehozené, dlouhé, lesklé vlasy. Logo a název společnosti tvoří dominantní 

prostor levého horního rohu, pravou stranu inzerátu pak vyplňují textová pole, která 

popisují, co vše daný internetový obchod nabízí – kadeřnické vybavení, pomůcky na 

vlasy, vlasovou kosmetiku, fény apod. Na dolní straně inzerátu se pak tučným písmem 

opakuje webová adresa obchodu, kterou doplňují tři řádky textu, ve kterých stojí: „Jsme 

jedni z největších prodejců profesionální vlasové kosmetiky v ČR. Na našem e-shopu 

Vám nabízíme široký sortiment vlasové péče, pomůcek a doplňků za velmi zajímavé 

ceny. Naleznete u nás atraktivní slevy a akce každých 14 dní. 99 % zboží máme skladem.“ 

                                                   
84 Hair and Beauty Online: About Altesse [online]. [cit. 2016-12-09]. Dostupné z: 
http://www.hairandbeautyonline.com/en/mark/altesse/ 
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Tyto věty již vykazují persvazivní prvky reklamního jazyka. K potenciálnímu čtenáři se 

snaží promlouvat sečtělou formou, oslovuje čtenáře v prvním pádě množného čísla a ve 

slově „Vám“ používá velké písmeno „V“, které má asociovat významnost vztahu čtenáře 

a inzerenta. Využívání velkých písmen při oslovování patří především do dopisní formy 

blízkých subjektů, reklamní jazyk ho tak zneužívá k navození bližšího citového pouta. 

Text dále píše, že nabízí široký sortiment zboží za „velmi zajímavé ceny“. Takový pojem 

je čistě abstraktní, nemá žádnou přidanou hodnotu a vykazuje neukotvitelné soudy, 

protože jaká cena je zajímavá? Následující věta „Naleznete u nás atraktivní slevy a akce 

každých 14 dní.“ pak vykazuje prvky konotace, kdy dává čtenáři nepřímo najevo, že pro 

produkty se „zajímavou cenou“ se může vracet v pravidelných frekvencích. Pracuje také 

s pro reklamu důležitým prvkem – slevou, která je pro mnohé rozhodujícím faktorem při 

uskutečňování nákupu.  

 Není to však jediná reklama, která se v tomto díle vyskytuje. Další celostránková 

barevná reklama se nachází na vnitřní straně předních desek učebnice. Jedná se o reklamu 

na další e-shop s vlasovou kosmetikou, www.kadernickysvet.cz. Učebnice se dopouští 

kanibalizace značek, když své dvě inzertní plochy nabízí svým přímým konkurentům. 

Druhý vizuál tvoří výrazně víc textový obsah, který je prakticky přes celou stránku. Horní 

stránku textu tvoří velký nápis „Kadeřnický svět“, následuje výpis nabízených služeb – 

od vlasové kosmetiky (mimo jiné nabízí například kosmetiku Selective Professional), 

pomůcky pro barevní a melírování a také slevy pro střední odborná učiliště. Zatímco 

reklama na mameradivlasy.cz pracuje s univerzálním vizuálem, který by v této podobě 

šel využít k inzerci i v jiných mediích, Kadeřnický svět vytvořil svou reklamu tak, aby 

byla zacílena jen na studenty a pedagogy, kteří budou právě tuto učebnici používat. Ta 

také mnohem více pracuje s kontaktními informacemi nutnými pro uskutečnění nákupu. 

Zmiňuje adresu, telefonní číslo, e-mail a internetové stránky.  
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Obrázek	13	-	Reklamy	v	učebnici	Technologie	III	pro	učební	obor	Kadeřník,	nakladatelství	Informatorium	

 Uvnitř učebnice se pak nachází stejně jako v předchozím díle obrazová příloha. 

Ta je v tomto případě doplněna nahoře uprostřed stránky logem společnosti Wella. 

V obrazové příloze nás ale ještě čeká další reklama, tentokrát méně přiznaná. Na 

postupových fotografiích jsou vyobrazeny jednotlivé kroky stříhání a tvarování účesu, 

když však dojde na konečnou úpravu účesu pomocí stylingových přípravků, na obrázcích 

se začnou objevovat konkrétní produkty – vlasové tužidlo a kondicionér. Zatímco vlasové 

tužidlo je na fotografii znázorněno při práci, kondicionér kadeřník jen drží v rukou u hlavy 

modelky a nápis produktu vystavuje do fotoaparátu. Jedná se o kondicionér značky SP – 

System Professional, který spadá do portfolia společnosti Wella.  
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Obrázek	14	-	Prezentace	společnosti	Wella	v	učebnici	Technologie	III	pro	učební	obor	Kadeřník,	nakladatelství	

Informatorium	

 U série učebnic pro obor Kadeřník se tak poprvé setkáváme s reklamou umístěnou 

přímo uvnitř učebnice. Krom toho také už využívá více prostoru k inzertním sdělením, 

kdy už nenabízí pouze zadní stranu učebnice, ale také vnitřní stranu obálky. Obě reklamy 

jsou v menší či větší míře přizpůsobeny cílové skupině s jasným prodejním účelem. 

Prezentace konkrétních výrobků určité značky jako součást obrazové přílohy pak pomáhá 

budovat značku a přispívá k jejímu lepšímu zapamatování.  

 

Učebnice kosmetiky aneb zkrášlujeme svět 

Ze stejného nakladatelství pochází následující učebnice pro učební obor Kosmetička. 

Jedná se znovu o tří dílnou sérii, která vysvětluje jednotlivé postupy kosmetické péče. 

Popisuje pravidla péče o ruce, pleť a věnuje se také projevům jednotlivých kožních 

chorob a jejich léčení. Učebnice Kosmetika 1 obsahuje reklamu na zadní straně přebalu. 

Jedná se o reklamu na kosmetické výrobky společnosti Janssen Cosmeceutical. Vizuál 

pracuje s velkým logem společnosti a jejich webovými stránkami v horním levém rohu, 

doplňující text je ve spodní části vizuálu. Prostor mezi těmito prvky vyplňují tři výrobky 

umístěné v levě straně a polovina ženského obličeje na straně pravé. Text na spodní straně 

pak zmiňuje, že tato kosmetika pochází z Německa, kde je vyráběna „podle nejpřísnějších 

evropských norem a světových trendů“. To vše doplňuje slogan „Zkrášlujeme svět“. Text 
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tak implikuje, že kosmetika je zdravotně nezávadná a že po nanesení na tělo nebude 

způsobovat žádné nežádoucí účinky. Toto tvrzení pak zaštituje zmínkou o výrobě 

v Německu, které je známo svou striktní politikou a smyslem pro detail. Vyobrazení 

jednotlivých produktů pak evokuje spíše luxusnější zboží, obaly se stříbrně lesknou a 

doplňuje je zlatý pruh, na kterém je zvýrazněno jméno produktu. Slogan „Zkrášlujeme 

svět“ je poté napsaný růžovou barvou, která má uklidňující účinky a která je barvou lásky, 

kterou upřednostňují značky primárně cílící na ženy.85  

 Stejně jako u předchozí učebnice, i zde se nachází další reklama na vnitřní straně 

obálky. Inzerce se týká prezentace výrobků společnosti Cannaderm, která vyrábí 

přípravky konopné kosmetiky pro domácí i profesionální ošetřování pokožky. Do zelena 

(pro konopí charakteristickou barvu) laděný vizuál ukazuje mladou dámu, která leží za 

slunného dne na břiše na dece a na čepici má přidělaný konopný list. Nahoře vizuál 

doplňuje slogan „Jen zdravá pokožka je krásná“. Dolní část vizuálu pak ukazuje tři 

výrobky společnosti, doprovází je text: „Cannaderm doporučují odborníci jako ideální 

doplňkovou péči o pokožku při léčbě neinfekčních onemocněních kůže jako je lupénka, 

atopie, exémy, akné, lupy, strie, křečové žíly, metličky a jiné.“ Pod tím následuje ještě 

odkaz na webové stránky společnosti. V textu se tedy setkáváme s tvrzením, že tyto 

výrobky „doporučují odborníci jako ideální doplňkovou péči o pokožku (...)“. Tvrzení 

však není nijak dokazováno, jedná se tedy jen o nepodložené sdělení bez konkrétního 

ukotvení. Využívání odborníků v reklamě je přitom běžnou praxí, zde je však pouhá 

zmínka a konkrétní důkaz chybí.  

                                                   
85 Barvy v reklamě a jak s nimi pracovat. Media Guru [online]. Praha: PHD, 2012 [cit. 2016-12-10]. 
Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/2012/01/barvy-v-reklame-a-jak-s-nimi-pracovat/ 



   

 

54 

  

 
Obrázek	15	-	Učebnice	Kosmetika	pro	učební	obor	Kosmetička,	nakladatelství	Informatorium	

 Pro obor Kosmetička vyšla od stejného nakladatelství Informatorium ještě další 

učebnice – Materiály. Ta popisuje suroviny používané v kosmetickém průmyslu a 

historický vývoj kosmetiky. Série rozdělena na dvě učebnice (díl první je pro 1. i 2. ročník 

oboru Kosmetička), ta první obsahuje na zadním přebalu reklamu na kosmetické výrobky 

společnosti Janssen Cosmetics. Vizuál je však odlišný od předchozí učebnice Kosmetika 

pro obor Kosmetička. Jistá změna je patrná i v názvu inzerované společnosti, kdy se zde 

ze slova „Cosmeceutical“ stalo „Cosmetics“. Na vyobrazených produktech však stále 

zůstává první varianta zápisu, nejednotnost vizuálu tak může působit lehce zmatečně. 

Slogan „Zkrášlujeme svět“ se pak přesunul na horní stranu vizuálu, naopak webové 

stránky byly umístěny na spodní část. Inzerátu dominují fotografie výrobků společně 

s fotografií obličeje modelky, která se rukami dotýká svých tváří a hledí mimo objektiv 

fotoaparátu. Výrobků je na obale vyobrazeno celkem 7, doplňuje je černé razítko 

s nápisem „Dermatest by Medical Research Company“ a „Very good skin amicability“ 

(Známka „Velmi dobré“ za šetrnost ke kůži). Znovu se tak setkáváme se snahou o využití 

odborníka pro záštitu nad určitým produktem. V reklamě se využívají odborníci nebo 

organizace, o kterých je populace přesvědčena, že mají dostatečné znalosti v určitém 

oboru. Někdy právě používají jako odměnu tzv. schvalovací pečeť, kdy se na obale 

výrobku nebo v reklamě uvádí logo ověřující organizace jako doklad toho, že tato 

organizace ručí za kvalitu výrobku.86 Vizuál je doplněn téměř totožným textem jako na 

                                                   
86 TELLIS, Gerard J. Reklama a podpora prodeje. 1. vyd. Praha: Grada, 2000, s. 255. ISBN 80-716-9997-

7. 
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předchozí učebnici, který je zaměřený na kvalitu výrobků a preciznost při jejich výrobě. 

Doplněna je následující věta: „Na českém profesionálním trhu od roku 1998.“ Opět se 

zde tedy přidává důraz na kvalitu a produkt pro „profesionální trh“, na kterém už bezmála 

dvě desítky let v České republice působí. 

 
Obrázek	16	-	Reklama	v	učebnici	Materiály	I	pro	obor	Kosmetička,	nakladatelství	Informatorium	

Technologie přípravy reklamy 

Dalším příkladem výskytu reklam v učebnicích jsou knihy ze série Technologie přípravy 

pokrmů 1 – 6 pro učební obory kuchař-kuchařka, kuchař-číšník, číšník-servírka, a pro 

hotelové školy. První díl objasňuje zásady správné výživy, uvádí hygienické požadavky 

na provoz a zařízení gastronomické výroby, na uchování potravin a pokrmů a požadavky 

na bezpečnost práce. Dále popisuje zpracování potravin a přípravu polévek a omáček. 

Druhý díl se pak zabývá přílohami a hlavními pokrmy. Třetí díl se zase věnuje přípravě 

pokrmů z hovězího, telecího a vepřového masa a z vnitřností. Čtvrtý díl popisuje pokrmy 

z drůbeže, ryb a zvěřiny. Pátý díl je věnován studené kuchyni, šestý se věnuje přípravě 

ryb a sushi. Všechny výše zmíněné díly učebnice obsahují reklamy.  

 První díl série obsahuje celkem 6 reklam rozmístěných na 7 stran. Celkový počet 

stran učebnice je 88. V tomto díle jsou všechny reklamy na společnosti Vitana a její 

produkty. Na zadní straně učebnice vidíme barevnou inzerci s dominantním zobrazením 

dortu přes více než půl stránky. Pravý horní roh doplňuje žluto-červené logo Vitana, 

doplní prostor inzerátu pak vyplňuje textová plocha s hlavním sloganem „Upečte si 

kariéru, o jaké sníte!“ Text dále pokračuje: „Renomovaná společnost Vitana, součást 

mezinárodního koncernu Rieber & Søn, zaujímá výjimečnou pozici na českém trhu. 

Díky nejmodernějšímu know-how a nepřekonatelné znalosti českých chuťových 

preferencí nabízí bohatou škálu výrobků té nejvyšší kvality. Se svou řadou moderní 

konvenience je Vitana nejvyhledávanějším partnerem podniků veřejného a účelového 

stravování. Jako hlavní partner Asociace kuchařů a cukrářů České republiky se Vitana 
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kromě jiného také podílí na organizaci odborných kurzů Moderního kulinářského umění 

nebo festivalu kuchařského a cukrářského umění Gastro Hradec, který je zároveň 

mistrovstvím České republiky. Těšíme se, že se při některé z těchto příležitostí brzy 

setkáme i s Vámi.“ Následuje odkaz na webové stránky www.vitanafs.cz a logo 

společnosti Rieber & Søn. Tento samý vizuál je pak kromě šestého dílu na všech 

učebnicích z této série.  

 Povaha tohoto textu vykazuje persvazivní prvky reklamního jazyka rovnou 

v několika ohledech – text konstantně používá hyperbolické soudy (renomovaná 

společnost, výjimečná pozice na trhu, nepřekonatelné znalosti apod.), své argumenty 

staví na vytváření pocitu odbornosti a profesionality (součást mezinárodního 

potravinářského koncernu, hlavní partner Asociace kuchařů a cukrářů) a využívá 

metafor (Upečte si kariéru, o jaké sníte), jeden z výrazných prvků jazykové intenzity.87 

Čtenáře má tento text přesvědčit o významném postavení společnosti Vitana a jejím 

nepopiratelném a neodmyslitelném místě v gastronomickém odvětví. Takové sdělení je 

pak pro společnost Vitana nadmíru důležité, protože tuto společnost zabývající se 

produkcí konvenience si s odbornou gastronomií veřejnost nespojuje. Vitana se tak 

snaží navodit dojem, že setkávat se v kuchyni s jejími produkty by mělo být zcela 

normální a běžné.  

                                                   
87 DILLARD, James Price a Michael PFAU. The persuasion handbook developments in theory and 
practice. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2002, s. 407. ISBN 9781452261591. 
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Obrázek	17	-	Reklama	společnosti	Vitana,	učebnice	Technologie	přípravy	pokrmů	1-5,	nakladatelství	Fortuna	

 Další reklama, tentokrát černobílá, se nachází uvnitř učebnice na první 

dvojstraně po otevření učebnice. Na pravé straně vidíme velkou tubu, na které je 

posazena kuchařská čepice. Jedná se o zeleninový vývar v prášku. Nahoře vizuál 

doplňuje slogan „Kdo má pod čepicí... vaří s Vitanou!“ Znovu se zde využívá hravost a 

metaforičnost sloganu ve spojení s vizuálem. V levé části inzerátu je nahoře umístěno 

velké logo Vitana, pod kterým následuje text: „Vážení milovníci kulinářského umění, 

tato kniha je plná skvělých námětů, které vám pomohu připravovat pokrmy moderní i 

klasické kuchyně. A přesto existuje recept, o němž je mezi kuchaři známo, že stojí nad 

všemi ostatními. Jde o recept, jak vařit kvalitně, rychle, efektivně a zdravě. S úsporou 

času a peněz, energie i skladování, a zároveň tak, abyste splnili nároky na chutné a 

plnohodnotné pokrmy. Tím receptem je Vitana food service a její ucelený sortiment 

vysoce jakostních výrobků, od předkrmů až po moučníky.“ To vše je podpořeno logem 

Asociace kuchařů a cukrářů ČR v levém spodním rohu. Je důležité zmínit, že právě tuto 

stránku vidíme v učebnici jako první, úvodní slovo autorů učebnic je dokonce až o 8 

stran dál. Takto koncipovaný text pak působí jako jakési vítání nových studentů oboru 

kuchař-číšník do nového studia. Vitana na sebe vzala roli autorů učebnice a zhostila se 
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role průvodce studiem. Studenty zároveň už v úvodních řádcích vyzývá k tomu, aby si 

ulehčovali práci a své vaření založili na jejích produktech. Takové sdělení už vybočuje 

z reklamního diskurzu školních reklam, které jsme dosud analyzovali. Jak bylo zmíněno 

výše, reklama ve školním prostředí je povolena, pokud není v rozporu s cíli a obsahem 

vzdělávání. V rámcovém vzdělávacím programu pro obor kuchař-číšník pak v části o 

odborných kompetencích, které si mají studenti osvojit, stojí: „Absolventi by měli (...) 

ovládat technologii přípravy pokrmů, tzn. aby ovládali způsob přípravy běžných 

pokrmů české kuchyně i zahraničních kuchyní. (...) Absolventi by měli usilovat o co 

nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi chápali kvalitu jako 

významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku a aby dbali na 

zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb.“88  

 
Obrázek	18	-	Reklama	Vitana,	úvodní	dvojstrana,	Technologie	přípravy	pokrmů	1,	nakladatelství	Fortuna	

 Uprostřed knihy se nachází osmistránková obrazová příloha, tři z těchto stran 

pak slouží komerční prezentaci společnosti Vitana a jejím produktům. Jsou to první a 

poslední stránky obrazové přílohy, obrazovou přílohu tak začínají a ukončují. Na první 

straně se nacházejí dvě fotografie – jedna kompletní dekorativně vyzdobené polévky, ve 

spodní části vizuálu pak masovou roládu se zeleninou politou hnědou omáčkou. Vedle 

                                                   
88 Rámcový vzdělávací program: pro obor kuchař-číšník. Národní ústav odborného vzdělávání: Učební 
dokumenty [online]. 2007 [cit. 2016-12-11]. Dostupné z: 
http://zpd.nuov.cz/RVP/H/RVP%206551H01%20Kuchar%20cisnik.pdf 



   

 

59 

  

obou fotografií je pak po pravé straně logo a produkt Vitany. Vedle polévky je to „Extra 

silný zeleninový vývar“ a vedle masové rolády „Hovězí šťava“. Tyto vizuály pak 

doplňují slogany: „Vývary lze snadno a rychle připravit nebo zesílit pomocí 

polotovarů.“ a „Přípravu šťáv nebo jejich dochucení nám zjednoduší použití 

polotovarů.“ Poslední strana obrazové přílohy ukazuje masitý pokrm s houbami, který 

kromě loga společnosti Vitana a jejího produktu doplňuje slogan: „Při přípravě omáček 

si můžeme usnadnit práci použitím polotovarů.“ Vitana zde opět nabádá k 

„zjednodušení“ a „urychlení si“ práce, což nejenže neodpovídá obsahům a cílům 

vzdělávání, ale je s nimi v rozporu. 

 
Obrázek	19	-	Obrazová	příloha	učebnice	Technologie	přípravy	pokrmů	1,	nakladatelství	Fortuna	

 Poslední reklama se pak nachází na závěrečné dvojstraně celé učebnice. Znovu 

se jedná o reklamu společnosti Vitana. Stránky jsou černobílé a zobrazují 4 

naservírované pokrmy – předkrm, polévku, hlavní jídlo a desert. Vizuál je doplněn 

sloganem „...prostřeno pro váš úspěch!“ a textem: „Vitana je firma s téměř stoletou 

tradicí a detailním povědomí o chuti a jídelních zvyklostech tuzemských spotřebitelů. 

Vzhledem k mnohaletým zkušenostem v oboru potravinářství a gastronomie a díky 

komplexní nabídce služeb je v současnosti nejvyhledávanějším partnerem podniků 
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veřejného a účelového stravování.“ Vizuál je ještě doplněn logy Vitana, Asociace 

kuchařů a cukrářů ČR a Rieber & Søn.  

 
Obrázek	20	-	Poslední	dvojstrana	učebnice	Technologie	přípravy	pokrmů	1,	nakladatelství	Fortuna	

Učebnice, která obsahuje takové množství reklam, už působí jako reklamní 

katalog společnosti Vitana, obzvlášť vezme-li se v potaz práce s textem jednotlivých 

reklam a její umístění. V této učebnici dostala komerční sdělení lepší prostor než 

samotný obsah učebnice. Reklama studenty vítá, loučí se s nimi, otevírá a uzavírá 

obrázkovou přílohu.  

Samotná učebnice pak pracuje ještě s dalším prvkem – schvalovací doložkou 

Ministerstva školství. Posledního výtisku, kterého se učebnice dočkala, bylo v roce 

2009. Na přebale učebnice si můžeme přečíst, že: „MŠMT ČR dne 5. 3. 1998, č. J. 

12879/98-23, schválilo učebnici k zařazení do seznamu učebnic pro obory SOU kuchař-

kuchařka, kuchař-číšník a pro hotelové školy.“ Jak jsme ale zmiňovali výše, 

Ministerstvo školství vydává schvalovací doložku pro učebnice na 6 let. Doložka, 

kterou tato učebnice zmiňuje, je tak neplatná. V legálních dokumentech, které proces 

zisku či odebrání schvalovací doložky definují, jsou rovněž uvedeny 2 tvary, jak má 

zápis získané doložky vypadat. Obě mají ve svém znění povinné uvedení doby platnosti 

6 let. Učebnice tedy nejenže nedisponuje platnou schvalovací doložkou, ale také uvádí 

její nesprávný zápis. Neuvedením doby platnosti tak vzniká dezinformace, že učebnice 

platnou schvalovací doložku má. Tuto informaci tak přebrali i další odběratelé či 



   

 

61 

  

distributoři knih, kteří na svých webech uvádějí: „Učebnice mají schvalovací doložku 

MŠMT ČR.“89 Informací o držení schvalovací doložky obsahuje všech šest dílů této 

řady, platnou doložku nemá žádná z nich. 

 
Obrázek	21	-	Neplatná	schvalovací	doložka	MŠMT	ČR	v	učebnici	Technologie	přípravy	pokrmů,	nakladatelství	

Fortuna	

 
Obrázek	22	-	Platná	schvalovací	doložka	MŠMT	ČR	v	učebnici	dějepisu	pro	základní	školy,	nakladatelství	SPN	

I další učebnice z této série obsahují reklamy, nejčastěji od společnosti Vitana a 

to v podobném duchu jako v prvním díle. Obsah reklamních sdělení se však lehce mění 

podle toho, jakému tématu se zrovna učebnice věnuje. V učebnici zaměřené na přílohy 

tak Vitana prezentuje své možnosti příloh bramborových, těstovinových a podobně. 

Kromě Vitany se v některých učebnicích vyskytují reklamy ještě na další společnosti – 

jsou to například nože Zwilling, distributor potravin z Jižní Koreje Shin Food nebo 

Nowaco, dodavatel čerstvých a mražených ryb v učebnici právě o přípravě ryb a sushi. 

Sémiotické analýze reklamních sdělení zbývajících dílů se konkrétně věnovala 

bakalářská práce Persvazivní komunikace potravinářských firem v edukativní oblasti.90 

                                                   
89 Kniha: Technologie přípravy pokrmů 1: Učebnice pro střední odborná učiliště a pro hotelové 
školy. Knihy.ABZ.cz: Obchod s příběhy [online]. 2016 [cit. 2016-12-11]. Dostupné z: 
https://knihy.abz.cz/prodej/technologie-pripravy-pokrmu-1 
90 MIKULKA, Jan. Persvazivní komunikace potravinářských firem v edukativní oblasti. Praha, 2014. 

Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. 
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Obrázek	23	-	Ostatní	reklamy	v	učebnicích	Technologie	přípravy	pokrmů,	nakladatelství	Fortuna	

 

 

Vyjádření zúčastněných stran 
Všechny svým způsobem zúčastněné strany dostaly prostor k vyjádření a okomentování 

výše popsaných prvků a jevů. Poslední kapitola této práce se tak snaží dát dohromady 

ucelený obraz celé problematiky reklam ve školních učebnicích z hlediska reklamních 

zadavatelů, zástupců jednotlivých nakladatelství i Ministerstva školství.  

 

Nakladatelství Prometheus a reklamy na kalkulačky 

Nakladatelství Prometheus se specializuje na vydávání učebnic matematiky, fyziky a 

informatiky, bylo založeno v roce 1993 a od té doby vydalo téměř 500 titulů. Všechny 

momentálně dostupné učebnice z tohoto vydavatelství mají platnou schvalovací doložku 

MŠMT. Fortuna vydává učebnice matematiky a fyziky, které na zadních stranách 

obsahují reklamy na kalkulačky Casio. „Tato spolupráce trvá už skoro 15 let, takže bych 

řekl, že zadavatel reklamního oddělení je spokojený. Casio, respektive její obchodní 

zástupce a distributor pro Českou republiku, má s námi výhradní právo na inzerci 

v našich učebnicích. Sami si určují, do jakých učebnic reklama přijde, případně kolik 

učebnic to který rok bude. To průběžně aktualizují společně s námi 1 ročně. Vždy 
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dbáme na to, aby reklama nezasahovala do díla, tzv. reklamu uvnitř učebnice 

nedovolíme, jedná se vždy o čtvrtou stranu obálky. Reklamu na naše vlastní knížky 

nedáváme. Komerční inzerce stojí výrazně méně než jednorázová reklama v novinách, 

při objemu 15 – 20 titulů, na které reklamu umístíme, už však hodnotu vytváří a určitý 

zisk naší společnosti přináší. Reklamu na Coca-Colu bychom však na svých učebnicích 

nedovolili, chceme, aby reklama byla relevantní a pro studenty nějakým způsobem 

přínosná. Kalkulačky vnímáme jako informování o něčem, co pomáhá se vzděláváním,“ 

popsal situaci v nakladatelství Prometheus redaktor Bohuslav Rothanzl. Ke schvalovací 

doložce Ministerstva školství dodal, že: „(schvalovací doložka) je určitě důležitá, 

dotýká se jak finanční stránky věci. Stát totiž proplácí základním školám ty učebnice, 

které doložku mají. Také vytváří důležitý psychologický dojem, že se jedná o kvalitní, 

odbornou učebnici.“91  

 Z rozhovoru tak vyšlo najevo, že umisťování reklamních sdělení na učebnice 

není žádnou novinkou. Nakladatelství Prometheus však netoleruje reklamy na 

prostředky, které by s dětmi spojovány být neměly, stejně tak by nedovolilo reklamním 

inzerentům vstoupit či jakýmkoliv způsobem zasáhnout do obsahu učebnice. Rozhovor 

také potvrdil, že schvalovací doložka Ministerstva školství je důležitá jak pro 

nakladatele, tak pro veřejnost a odborné pracovníky, kteří se zabývají výběrem učebnic 

do škol. V neposlední řadě se také blíže specifikovala finanční hodnota reklamních 

sdělení v učebnicích. Ze zjištění vzešlo, že umístění reklamy do učebnice není otázkou 

ekonomického přežití. 

 Reklamní diskurz nakladatelství Prometheus se tak staví k názoru, že reklama 

směrem k dětem není škodlivá, naopak jim může pomoci. Reklamy ve svých učebnicích 

momentálně posuzují podle možného přínosu reklamního sdělení žákům a studentům, 

reklamy například na nezdravé potraviny by na učebnicích nepřipustily, stejně tak podle 

nakladatelství Prometheus nemají své místo ani na jiných místech uvnitř školských 

institucí.  

 

                                                   
91 ROTHANZL, Bohuslav. Osobní rozhovor. Praha, 22. 11. 2016. 



   

 

64 

  

Nakladatelství Fortuna, reklama na Vitanu a neplatná 
schvalovací doložka MŠMT 

Nakladatelství Fortuna vzniklo v roce 1990 a momentálně má v nabídce více než 600 

různých titulů, hlavně se zaměřuje na učebnice pro základní a střední školy. 

Nakladatelství Fortuna vydává mimo jiné učebnici Technologie přípravy pokrmů 1 – 6, 

která obsahuje několik reklam na společnost Vitana, zároveň také pracuje s údajem o 

schvalovací doložce ministerstva školství, která je ovšem neplatná. „Její uvádění po 

skončení platnosti ale žádný zákon nezakazuje,“ dodává šéfredaktorka nakladatelství 

Fortuna Ludmila Kořenářová a nepřímo tak upozorňuje na legální nedostatky Směrnice 

náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství. „Mít doložku působí dobře, to 

rozhodně ano, ale zas až tak důležité to není. My jsme je přestali obnovovat kvůli 

obstrukcím na MŠMT, které nezvládalo ve slíbeném časovém horizontu zařídit odborný 

posudek, nám se potom prodlužovalo vydání a nestíhali jsme slíbené termíny, proto 

jsem od jejího obnovování upustili.“ Zároveň dodává, že uvádění získané doložky 

vnímá jako reklamu na učebnici jako takovou. „Obecně sehnat reklamu do učebnice je 

hodně náročné. Po revoluci to bylo jednoduché, bylo hodně nabídek a bylo to za 

skutečně veliké sumy. Dnes je ale cena rapidně dole a o inzerci má už jen velmi málo 

firem zájem. Dokonce i společnost Vitana jsme minule už museli takřka přemlouvat.“92 

Na otázku, zdali je tedy nutné vůbec nějakou reklamu mít, pokud se nejedná o zajímavé 

finanční částky, odpověděla paní Kořenářová, že ředitel nakladatelství má zájem na 

každém možném finančním zisku. 

 Nakladatelství Fortuna tak přímo podporuje reklamu zacílenou na děti a neřeší, 

je-li v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání nebo s morálními principy. Na prvním místě 

je sice kvalita učebnice jako taková, na druhém místě je však otázka ekonomická. Jak 

ale bylo zjištěno u učebnice Technologie přípravy pokrmů právě z tohoto nakladatelství, 

finanční stránka věci může zvítězit nad kvalitou obsahu učebnice. Nakladatelství 

Fortuna se tak přímo spolupodílí na vytváření tržního prostředí uvnitř školních prostor. 

 

Vyjádření Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže 

Pohled na schvalovací doložku z pohledu Ministerstva školství komentovala vedoucí 

Oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání Dana Hamerníková. „Jestli má 

                                                   
92 KOŘENÁŘOVÁ, Ludmila. Osobní rozhovor. Praha, 2. 11. 2016 
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učebnice schvalovací doložku nebo ne, je důležité především pro základní školy, které 

si to velmi hlídají, protože učebnice pro své žáky nakupují z veřejných prostředků. Ty 

(základní školy) jsou právě vázané na to, aby učebnice měly doložku udělenou a 

platnou. U středních škol pak prakticky nehraje žádnou roli a jedná se spíše o obecnější 

doporučení, že kniha prošla recenzním řízením. Pokud by některá učebnice pracovala 

s informací o schvalovací doložce, která by však nebyla platná, dalo by se na to nahlížet 

jako na klamavou reklamu,“93 potvrdila pohled na možné zneužívání doložky 

Hamerníková. Konkrétní orgán Ministerstva školství, který by takové delikty řešil, však 

neexistuje.  

Hamerníková bohužel rovněž nepřipouští možné zneužití nedostatečné regulace 

reklamy v učebnicích nebo školských zařízeních. Poté co je učebnici udělena 

schvalovací doložka, nen 

 

Vyjádření společnosti Vitana  

K vyjádření společnosti Vitana ke svým reklamám v učebnicích Technologie přípravy 

pokrmů nakonec přes všechny snahy nedošlo. Podle informací na webu 

www.vitanafs.cz je za společnost Vitana v oblasti instituce a školy kontaktní osobou 

Klára Martínková. Už jen fakt, že Vitana má zaměstnance právě pro segment školství, 

naznačuje, že je pro ni toto odvětví zásadní. Po telefonickém kontaktování paní 

Martínkové mě upozornila, že před několika málo dny v této pozici po téměř 10 letech 

skončila, ale že se mnou ráda sejde a činnost společnosti ve školském prostředí přiblíží. 

Ke smluvené schůzce však nikdy nedošlo a paní Martínková přestala reagovat na 

veškeré telefonické pokusy o spojení. Mimochodem ke stejné praxi došlo dva a půl roku 

zpátky při psaní bakalářské práce. Žádní další kontaktovaní pracovníci Vitany se k e-

mailem poslaným otázkám nevyjádřili.  

 K dalším subjektům, které byly osloveny, ale na otázky buď nakonec 

neodpověděly nebo se přestaly ozývat, patří Česká školní inspekce, nakladatelství Fraus 

a EDUin. 

 

 

 

                                                   
93 HAMERNÍKOVÁ, Dana. Telefonický rozhovor. Praha, 25. 10. 2016 
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Závěr 
Práce se věnuje analýze školního prostředí a školních pomůcek státních vzdělávacích 

institucí z hlediska reklamy a mapuje oblast školních učebnic pro základní a střední 

školy a odborná učiliště. Práce si zároveň kladla za cíl odpovědět na výzkumnou otázku, 

zdali jsou případná reklamní sdělení v souladu s tzv. školským zákonem.   

Jak je z analýzy patrné, do školních učebnic se reklama dostala. Její znaky nesou 

učebnice pro základní i střední školy, v některých případech se s ní setkávají žáci už na 

prvním stupni základní školy. Nejvyšší výskyt reklamních sdělení byl zaznamenán 

v učebnicích pro střední školy a odborná učiliště. To souvisí především s jasně 

vymezenou specifikací učebního oboru, reklamní zadavatelé cílí na konkrétní budoucí 

profesionály oboru, nikoliv na nerozhodnuté studenty, kteří ještě nejsou rozhodnuti, co 

chtějí v budoucnu dělat. Z hlediska zásahu specifické cílové skupiny jsou tak učebnice 

ideální prostředek k jejich oslovení, značně se zvyšuje relevance obsahu sdělení směrem 

k zasáhnuté skupině, což vede k silnějšímu emocionálnímu poutu. Je třeba však 

upozornit, že ne všechny prvky reklamního diskurzu nalezené ve školních učebnicích 

jsou komerčního rázu třetích firem za účelu zvyšování zisku.   

 Reklamy se v učebnicích objevují nejčastěji na zadní straně učebnice. 

V některých případech, když je v učebnici reklam více, se objevují také na vnitřní straně 

přebalových desek. Byly ale zaznamenány i případy, kdy se reklama objevila v 

obsahové části učebnice, ať už v podobě textové, nebo graficky znázorněné jako součást 

barevné obrazové přílohy. 

 Většina analyzovaných reklam vykazovala standardní prvky reklamního 

diskurzu. Z hlediska jazykových prostředků byly reklamy povahy persvazivní, 

s příjemcem sdělení komunikovaly na interpersonální úrovni, přičemž využívaly i prvků 

familiárnosti a komunikovaly s ním napřímo. Reklamy byly často velice popisné a 

obsahovaly mnoho textu. Některé reklamy měly jasný záměr k navýšení objednávek a 

získání nových zákazníků, například reklama na internetový obchod s vlasovou 

kosmetikou, jiné se zase snažily změnit postoje a chování příjemců reklamy, například 

společnost Vitana v učebnicích Technologie přípravy pokrmů studenty nabádá 

k usnadnění si práce používáním konvenience namísto čerstvých surovin. Taková 

reklama je pak v rozporu s obsahem a cíli vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího 

programu pro obor vzdělání kuchař-číšník, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy.  
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 Výše zmíněná učebnice Technologie přípravy pokrmů kromě zvýšeného počtu 

reklam oproti ostatním zkoumaným učebnicím neobsahuje platnou schvalovací doložku. 

Ta je sice pro učebnice pro střední školy a odborná učiliště nepovinná, učebnice ji však 

v pozměněném formátu uvádí a tváří se, že doložkou disponuje. Učebnice totiž neuvádí 

platnost schvalovací doložky šest let, pouze její zisk mnoho let zpátky. U žádné jiné 

analyzované učebnice se podobná praktika neobjevila, učebnice buď měly platnou 

schvalovací doložku, nebo ji jako získanou neuváděly. Směrnice, která udělení či 

odebrání schvalovací doložky popisuje, však nijak nepostihuje neoprávněnou 

manipulaci se schvalovací doložkou, z právního hlediska je pak tedy takové počínání 

v pořádku. Podle pracovnice Ministerstva školství z Oddělení středního a vyššího 

odborného vzdělávání Dany Hamerníkové by se však dalo na takové jednání nahlížet 

jako na klamavou reklamu. Kontrolní orgán Ministerstva školství, který by se takovými 

případy zabýval, však chybí. Stejně tak případné regulace, které by například mohly 

zakázat reklamy v učebnicích se schvalovací doložkou Ministerstva školství. 

Nakladatelství by se pak samo mohlo rozhodnout, stojí-li raději o příjmy z reklamy 

nebo o schvalovací doložku.  

České zákony, které se věnují reklamě ve školách a učebnicím, nedostatečně 

reflektují aktuální situaci na trhu a reklamním zadavatelům dovolují využívat široké 

pole působnosti bez jasně definovaných regulací či pokut. V České republice neexistuje 

jasná legislativa, která by vymezovala pozici reklamy v učebnicích, resp. ve školním 

prostředí jako takovém. Oproti jiným evropským zemím jako jsou Řecko, Dánsko nebo 

Belgie, kde je reklama silně regulována, má česká legislativa ještě stále silné 

nedostatky. Nedostatečně definované zákony a směrnice tak umožnily vstup 

komerčních subjektů do školských institucí, přičemž jak vyplývá z analyzovaných 

reklamních prvků, firmy této nedostatečné regulace využívají.      
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Summary 
School textbooks have become a new medium which advertisers use to target young 

audience. This project analyses the area of textbook advertising business for primary and 

secondary school. Some of the ads practices are being used even in textbooks for 

elementary schools. Its aim was also to find out if the ads were in compliance with the 

Czech law. 

The highest density of advertisements was found in textbooks for vocational schools. That 

has something to do with more accurate targeting of future professionals in their fields 

because those students are learning a particular branch of study and they are more likely 

to stick in that field in future. 

Some elements of the advertisement discourse found in the textbooks are not of a 

commercial character. Very often the advertisements are promoting some other textbooks 

from the same publisher.  

The most common space where advertisers place their ads is the back of the textbooks. 

However, some advertisers are pushing ads right to the text area of textbooks. The 

language elements used in textbooks are of a persuasive nature. 

Czech law does not sufficiently reflect current situation and allows advertisers to publish 

ads which are in conflict with state educational framework. 
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