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ÚVOD 

 

Téma dětské reklamy je často diskutováno v souvislosti s tím, jakému „tlaku“ inzerentů jsou 

děti i jejich rodiče vystavovány v rámci snahy o vytvoření nákupní preference pro daný 

produkt či značku. Děti věnují sledování televize velké množství času a televizní reklamy 

tvoří jeho významnou část. Pro mnoho dětí je reklama zdrojem představ a postojů k jejich 

okolí a zároveň motivačním faktorem pro různé spotřebitelské návyky a chování (Gunter, 

Oates, Blades, 2005). Z tohoto důvodu se často objevují hlasy pro větší regulaci reklamy 

zaměřené na dětské diváky, většinou z pohledu „nevhodnosti“ daného produktu pro dětského 

spotřebitele či negativního vlivu na jeho socializaci. 

Socializace má mimo jiné vliv na to, jakým způsobem v nás „zakořeňují“ rozdílné 

představy o mužských a ženských rolích,. Rodina, škola či masmédia nám již od narození 

představují a posilují v nás představy o „vhodných“ aktivitách, chování, oblečení, hračkách a 

jiných produktech pro chlapce a dívky. Díky nim v nás pěstují genderové stereotypy. 

Masmédia používají pro přenos a zprostředkování sdělení množství svých typů: obvykle tisk, 

rozhlas, televizi nebo internet. Rozhodla jsem se ve své práce věnovat televizní reklamě, která 

je jedním z televizních formátů, který zprostředkovává potenciálně genderově stereotypní 

sdělení a obrazy dětským divákům.  

Televizní reklamy používají genderové stereotypy pro podporu naplnění svého 

hlavního cíle – prodeje propagovaného výrobku či služby. Způsob prezentace genderu v 

televizních reklamách může mít významný vliv na to, jaké postoje k němu děti zaujmou. Můj 

projekt je inspirován prací Guntera, Oates a Bladese „Advertising to Children on TV: Content, 

Impact, and Regulation“ (2005)1, která se podrobným a přehledným způsobem zabývá 

dětskou televizní reklamou, jejím obsahem, dopady a regulací. Ráda bych ve své studii 

ověřila v prostředí České republiky hypotézy o genderové stereotypizaci v dětských 

televizních reklamách, které jsou v této knize zmíněny.  Podstatným zdrojem pro mou práci je 

také kniha Renzetti, Curran „Ženy, muži a společnost“ (2003), která se mimo jiné výrazně 

zaměřuje na oblast genderových stereotypů. 

Východiskem pro mou práci jsou tedy teoretické perspektivy, které zdůrazňují 

důležitou úlohu médií v procesu genderové socializace. Média obecně posilují genderové 

stereotypy a zejména sledování televize tak může mít významný vliv na vnímání genderu 

                                                 
1 Vlastní překlad autorky: „Dětská televizní reklama: obsah, vliv a regulace“.  
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(Renzetti, Curran, 2005). Televizní reklamy, které jsou mediálním produktem, mnohdy 

genderové stereotypy ve zkratkovitých a zjednodušujících podobách podporují. Tomuto 

tématu bych se ráda blíže věnovala ve své bakalářské práci, která klade důraz na roli televizní 

reklamy v genderové socializaci dětí.  

Pro téma této práce jsem se rozhodla hlavně díky svému osobnímu zájmu o gender a 

média. Z toho důvodu se moje bakalářská práce zabývá oběma těmito oblastmi a jejich 

vzájemným vztahem. Díky působení svého okolí všichni již od narození vnímáme, jak by 

měla vypadat správná žena, muž, chlapec nebo dívka. Když uvidíme na houpačce holčičku 

v růžových šatičkách, květovaných sandálkách a s mašlí ve vlasech, budeme to považovat na 

normální. Pokud ale uvidíme krátkovlasou dívku v typicky chlapeckém oblečení, jak 

s ostatními chlapci leze po stromech, bude to pro nás z genderového hlediska poněkud 

nestandardní. S takovými způsoby vnímání genderu se setkává většina z nás v každodenních 

interakcích.  

Ještě předtím, než jsem se začala tématem genderu a stereotypů zaobírat, sama jsem se 

nad takovými věcmi nepozastavovala a chovala se z genderového hlediska stereotypně. Když 

se mi narodil bratranec, tak jsem bez váhání koupila v papírnictví modré blahopřání, protože 

mi zkrátka přišlo jednoznačně vhodné pro chlapce. A vůbec jsem nepřemýšlela nad tím, zda 

v reklamě na tvarohové dezerty pro děti vystupuje více chlapců či dívek. 

 Problematice genderu jsem se začala blíže věnovat až na vysoké škole, a to konkrétně 

intenzivněji při překladu knihy „Advertising to children on TV“, kde se autoři zabývají mimo 

jiné genderovými stereotypy v dětských reklamách. Díky této knize jsem si začala 

uvědomovat, že je opravdu zavádějící a ze socializačního hlediska nepřiměřené, pokud se 

v televizních reklamách zaměřených na děti vyskytují muži nebo chlapci jako odborníci 

schopní řešit problémy, zatímco dívky se věnují zkrášlujícím činnostem a v interakcích 

s chlapci mají spíše pasivní roli. Genderové aspekty sociálních vztahů mě tedy začaly více 

zajímat. 

Ve své bakalářské práci budu zkoumat, do jaké míry a v jakých aspektech dochází 

k genderovým stereotypizacím v dětské televizní reklamě v českém prostředí. Při analýze se 

zaměřím na četnost, úlohu a způsob prezentace chlapců a dívek, resp. mužů a žen v dětských 

televizních reklamách. Pokusím se přiblížit, jaké mají implikace z hlediska socializace dívek a 

chlapců. Hlavním cílem práce je zjistit, s jakými genderovými stereotypy pracují dětské 

televizní reklamy (na příkladu reklam vysílaných na televizní stanici Nova).  
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Chci potvrdit či vyvrátit především následující hypotézy: 

- v dětských televizních reklamách se vykytuje více mužů a chlapců než žen a dívek, 

- většinu voice-overů čtou muži, 

- muži (chlapci) jsou prezentováni ve více rolích než ženy, 

- muži (chlapci) jsou v dětských reklamách prezentování ve vůdčích rolích, ženy 

(dívky) spíše v podřízených, 

- mužskému genderu je vyhrazena vnější sféra (aktivní), zatímco ženskému genderu 

vnitřní sféra (pasivní), 

- reklamy pro chlapce jsou agresivnější než reklamy pro dívky. 

 

Televizní reklama má na děti nepochybně velký vliv. Sama mám dvanáctiletého bratra 

a vím, co dokáže s jeho požadavky na hračky provést množství reklam před vánočními 

svátky. Právě i díky zkušenostem, které jsem nabrala za 12 let „socializace“ svého bratra, 

bych se ráda podívala na televizní reklamy jako na mediální produkt, který ovlivňuje nákupní 

preference, ale zároveň také jako na nositele genderových stereotypů, který výrazně ovlivňuje 

vnímání genderu na straně jeho příjemců. Dětské televizní reklamy jsem si přitom definovala 

jako televizní reklamy na produkty či služby, u nichž lze objektivně určit, že jejich hlavními 

spotřebiteli (cílovou skupinou) jsou děti. 

Ve své bakalářské práci budu analyzovat dětské televizní reklamy, které byly vysílány 

v průběhu hlavního dětského vysílacího času na TV Nova -  před, v průběhu a po bloku 

dětských ranních víkendových pořadů. TV Nova jsem zvolila na základě toho, že je 

dlouhodobě nejsledovanější televizní stanicí u cílové skupiny 4 – 14 let (www.ato.cz). 

V průběhu své práce zaznamenám, zanalyzuji a vyhodnotím televizní reklamy zaměřené na 

děti z pohledu relevantních kategorií, které mohou mít vliv na vnímání genderu a následné 

genderové stereotypy. Uvedená zjištění a závěry budou platné pro dětské televizní reklamy 

vysílané na této stanici ve stanoveném období pro záznam (4.4.2009 – 3.5.2009). Jako 

výzkumnou metodu jsem zvolila obsahovou analýzu, která je vhodná pro analýzu 

komunikačních sdělení.  

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. Nejdříve se věnuji 

teoretickému zakotvení daných témat: genderu, genderovým stereotypů, genderové 

socializaci, médiím a televizní reklamě. V analytické části pak představuji samotnou 

obsahovou analýzu zkoumaných dětských televizních reklam a seznamuji s jejími výsledky. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části nejdříve vymezím hlavní pojmy, se kterými budu dále pracovat a popisovat 

je v analytické části. Zaměřím se v kontextu na jednotlivá témata vztahující se k genderu, 

socializaci,  médiím a televizní reklamě, která považuji za velmi důležitá z pohledu následné 

analýzy dětských televizních reklam. 

1. Úvod do problematiky genderu 

Existuje mnoho způsobů, kterými bychom mohli definovat muže a ženy. Sami jsme schopni 

většinou bez problémů rozeznat muže od ženy, neboť rozlišujeme anatomické znaky pro ně 

typické. Pro tyto tělesné odlišnosti mezi mužem a ženou je používán biologický termín 

pohlaví (Renzetti, Curran, 2003). Rozdíly mezi muži a ženami však nelze definovat pouze 

konstatováním jejich anatomických (biologických) odlišností.  

I když to tak přirozeně očekáváme, nemůžeme automaticky mužům přiřazovat 

maskulinní a ženám femininní chování. Lze předpokládat, že vlastnosti a charakteristiky, 

které přisuzujeme jako přirozené mužům či ženám, ve skutečnosti jejich biologickým 

pohlavím determinovány  nejsou a  jsou ovlivněny společenským kontextem. Například 

nemůžeme tvrdit, že ženy se rodí s pečovatelskými sklony a muži s touhou po kariéře. 

Ovlivňuje je jejich sociální prostředí – to, co kolem od dětství pozorují a co od nich okolí 

automaticky očekává (Osvaldová, 2004). 

Lidské pohlaví (bytí mužem či ženou) je tedy běžně chápáno jako biologická danost, 

která slouží jako základ, na němž lidé konstruují společenskou kategorii zvanou gender 

(maskulinitu či femininitu). Renzetti a Curran (2003) definují gender jako „společenský 

výtvor“. Pavlík (2006) ale doplňuje, že i pohlaví, stejně jako gender, je sociální konstrukt. 

Gender je tedy: „(K)ulturně-sociální koncept, který vyjadřuje představu, že lidské 

bytosti lze dělit na dvě skupiny – ženy a muže, jež jsou definovány protikladně a hierarchicky, 

přičemž jim jsou přisuzovány odlišné charakteristiky, schopnosti a další sociální atributy, 

které v našem kulturním pojetí vesměs zvýhodňují muže“ (Pavlík, 2007: 7). Jedná se 

o koncept vztahový, protože maskulinita (mužské charakteristiky) má význam k femininitě 

(ženské charakteristiky) pouze ve vzájemném vztahu, respektive protikladu (Pavlík, 2006).   

Gender nám napomáhá se orientovat ve společenských vztazích. Nabízí nám jasná 

pravidla, díky kterým víme, jaké interakce jsou v dané společnosti akceptovatelné a jaké jsou 

již nepřípustné. Jak již bylo řečeno, gender je sociální konstrukt a jako takový: „(M)á své  
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materiální vyjádření, je „materializován“ prostřednictvím lidské aktivity, práce“ (Pavlík, 

2006: 10). Díky tomu můžeme gender analyzovat na třech úrovních: identity, interakce a 

instituce.  

Své genderové identity si aktivně vytváříme na základě toho, zda jsme žena či muž. 

Naši identitu formuje kulturní prostředí, ve kterém žijeme, a náš jazyk. Své identity muži a 

ženy nevnímají ovšem jako něco, co je konstruováno sociálně, ale jako něco přirozeného. 

Ženy inklinují při formování své identity k péči o druhé a spíše sami sebe potlačují, muži ji 

naopak tvoří kolem své dominance a mají touhu se prosazovat (Pavlík, 2006).  

Gender ale není jen vlastností naší identity, je to „(P)rodukt interakce s ostatními“ 

(Kimmel, 2000: 106). K těmto interakcím dochází dennodenně. Již od narození na nás působí 

určité formy chování, které produkují lidé, se kterými jsme v interakci. V těchto interakcích se 

učíme a přejímáme, co je maskulinní a co zase femininní.  

Gender se nevytváří v neutrálním prostředí, ale v genderových institucích, které se 

podílí na tvorbě představ o maskulinitě a femininitě. Těmito institucemi jsou například rodina, 

škola, pracovní trh atp. Všude tam dochází k vytváření a reprodukci genderových rozdílů 

(Pavlík, 2006). Na základě genderu jsou muži a ženy směrováni do určitých pozic a rolí. 

Dochází ke konstrukci typických obrazů, které dokumentují a upevňují takováto dělení. 

K mužům a ženám (resp. chlapcům a dívkám) se chováme odlišně. Příkladem toho mohou být 

rozdílné přístupy a nároky učitelů směrem k žákům a žákyním. 

Společnost tedy připisuje svým členům na základě jejich pohlaví společenské role a 

nese v sobě aspekty psychologicko-kulturních odlišností mezi pohlavími (Oakley, 2000). 

Společenské odlišnosti mezi muži a ženami jsou také determinovány historicky a sociálně 

(Jarkovská, 2004). Každá společnost má své institucionalizované vzorce genderové 

diferenciace, které jsou souhrnně označovány jako pohlavně-genderový systém společnosti. 

Tyto systémy berou členové společnosti za přirozené a, jak již bylo řečeno, díky nim 

přistupují k ženám a mužům odlišnými způsoby. Maskulinní gender je ve společnosti obvykle 

dominantní: „(V)ětšina žen a mužů žije ve společnostech s tzv. patriarchálním            

pohlavně-genderovým systémem, v němž muži zaujímají nadřazené postavení vůči ženám“ 

(Renzetti, Curran, 2003: 22). Pohlavně-genderové systémy se liší napříč kulturami a 

historickými obdobími. Každý systém však zahrnuje přinejmenším tyto tři vzájemně 

provázané prvky: 

1. sociální konstrukci genderových kategorií na základě biologického pohlaví, 

2. dělbu práce na základě pohlaví, tedy, že lidé dostávají určité úkoly z pohledu toho, 

zda jsou muži, či ženy,  
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3. společenskou regulaci sexuality, kdy některé druhy prezentace sexuality jsou 

odměňovány nebo trestány  (Rubin, 1975 a Thorne, 1982, cit. in Renzetti, Curran, 

2003: 22). 

 

Podle Jarkovské (2004) je gender proměnlivý a velice tvárný: “(J)e záležitostí naší 

individuality, je to podstatná část naší identity a zároveň je součástí sociálního světa, který 

určuje, co je ženské a co mužské“ (str. 22). Gender je konstruktivní prvek moderní a 

postmoderní organizace společnosti; je to sociální kategorie, která umožňuje sledovat a 

interpretovat jak rozdíly z hlediska mužů a žen v nejrůznějších sociokulturních kontextech, 

tak i formy porušování lidských práv v demokratických státech (Šiklová, 1999).   

Studium genderu patří do mulitiparadigmatických věd, můžeme se tedy na něj dívat 

z více perspektiv. Renzetti a Curran (2003) rozlišují dva nejdůležitější pohledy na gender: 

strukturálně-funkcionalistické paradigma a feministickou sociologii genderu.  

Strukturálně-funkcionalistické paradigma zobrazuje společnost jako stabilní, 

uspořádaný systém, jehož členové ve své většině sdílejí týž soubor hodnot, přesvědčení a 

očekávání, tj. sdílejí určitý společenský konsenzus. Strukturální funkcionalisté vycházejí ze 

základní skutečnosti, že se muži a ženy tělesně liší. Tyto biologické odlišnosti podle nich 

vedly ke vzniku odlišných genderových rolí. Tento postoj bývá mnohdy zneužíván 

k ospravedlnění nerovnosti a diskriminace na základě pohlaví (Renzetti, Curran, 2003). 

Giddens (1999) ovšem říká, že: „Biologické rozdíly, jež zdánlivě předurčují muže k fyzicky 

náročnější práci než ženy, jsou ve skutečnosti jen velmi malé“ (str. 111). Strukturálně-

funkcionalistický pohled se na gender také dívá jako na soubor rolí. „Mužská role“ a “ženská 

role“ jsou podle strukturálních funkcionalistů „oddělené“ či „rozdílné“, ale navzájem si rovné 

(Renzetti, Curran, 2003). 

Podle feministické sociologie se gender utváří v kontextu určité společenské a 

ekonomické struktury a přenáší a reprodukuje se procesem sociálního učení. Feministické 

paradigma uznává, že při procesu osvojování genderu hraje roli jak biologická predispozice, 

tak i  učení. Zdůrazňuje však, že vymezit přesný rozsah biologického vlivu je prakticky 

nemožné, neboť proces učení začíná v podstatě ihned po porodu. Poukazuje také na 

komplexní provázanost biologických a kulturních faktorů (Renzetti, Curran, 2003).  

Potřeba zaobírat se tématem genderu vyvstala až v průběhu minulého století, a to 

především díky rostoucímu hnutí za ženská práva, ale i s rozvojem mnoha sociálně-vědních 

disciplín (Pavlík, 2006). Studiem genderu se zabývají tzv. genderová studia (gender studies), 

která se v České republice rozšířila po roce 1989. 
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2. Stereotypy 

Atkinson a kol. (1995, cit. in Vybíral, 2009) definují stereotyp jako: „(S)ouhrn úsudků           

o osobnostních rysech nebo fyzických vlastnostech celé skupiny lidí, které mohou být 

zavádějícími vodítky pro sociální interakce“ (str. 78). Stereotypy nám zjednodušují 

každodenní orientaci a rozhodování, ale často díky nim přistupujeme k určitým osobám či 

skupinám osob s očekáváními vztahujícími se k jejich chování či názorům, nebo 

předpokládáme jisté typické vzorce jejich jednání: 

 

Stereotypem se rozumí sociální klasifikace určitých skupin a jejich reprezentace pomocí 

zjednodušujících, neověřitelných, zobecňujících znaků, jež výslovně (explicitně) či nepřímo (implicitně) 

představují soubor hodnot, soudů a předpokladů týkajících se chování takových skupin, jejich 

vlastností, minulostí a vývoje.  (Jirák, Köpplová, 2007: 144-145) 

 

 Jak bylo řečeno, stereotypy mohou tedy naše vnímání, postoje a chování silně 

ovlivňovat. Při setkávání s novými situacemi či lidmi bereme ve svém očekávání v potaz své 

předchozí zkušenosti či představy, na základě kterých je vyhodnocujeme, posuzujeme či 

kategorizujeme. Stereotypy se neomezují pouze na určení zobecněných kategorií skupin lidí, 

ale současně zobecněné charakteristiky jednotlivým příslušníkům těchto skupin přisuzují. 

Podle M. Jahodové (1965, cit. in Nakonečný, 1997) nejsou stereotypy: „(P)roduktem přímé 

zkušenosti individua, ale jsou přebírány a udržují se tradicí“ (str. 223).  

2.1 Genderové stereotypy 

Představy a očekávání, které se týkají genderu, jsou lidmi často přijímány jako obecně platné 

či „normální“. Zakládá se na nich rozdílný přístup k osobám mužského či ženského pohlaví, 

který je někdy vysloveně protikladný (Renzetti, Curran, 2003). Lidé tedy snadno podléhají 

tzv. „genderovým stereotypům“: „Genderové stereotypy jsou zjednodušující popisy toho, jak 

má vypadat „maskulinní muž“ či „femininní žena““ (Deaux a Kite, 1987, cit. in 

Renzetti, Curran, 2003: 20). 

Vnímání genderu předurčuje představy a očekávání toho, jak by se zástupci obou 

pohlaví měli chovat – co je pro ně „správné“ a „přirozené“. Nerozlišuje se, co jsou vrozené 

předpoklady a co se jedinci naučili díky výchově nebo prostředí, ve kterém žijí. „Genderové 

stereotypy jsou předsudečné představy o tom, jací/jaké mají muži a ženy být a jak se mají 

chovat“ (Jarkovská, 2004: 20). 
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Genderové stereotypy mohou mít také přímý či nepřímý vliv na to, jaké mají jedinci 

„šance“ uplatnit se či realizovat v životě, situacích či příležitostech: „Takové stereotypy 

jedincům usnadňují nebo také ztěžují přístup k povoláním, zařízením a skupinám daných 

společností “ (Karsten, 2006: 25). Nikdo z nás není úplně imunní vůči reakcím jiných lidí, 

které ovlivňují a modifikují naše chování ve všech fázích životního cyklu (Giddens, 1999). 

Proto při svém chování či jednání bereme tyto očekávané reakce v potaz a většinou se jim 

přizpůsobujeme.  

Stereotypy spojené s mužskostí či ženskostí bereme často jako standardy, aniž bychom 

si uvědomovali, že jsou většinou velmi jednostranné a přímé: „O takovýchto stereotypech lidé 

obvykle uvažují bipolárně, tedy tak, že normální muž nenese žádné rysy ženskosti a naopak“ 

(Deaux a Kite, 1987, cit. in Renzetti, Curran, 2003: 20). Například od žen se očekávají spíše 

vlastnosti spojené se sférou soukromou (rodina, domácnost atd.), jako jsou  pasivita, citlivost, 

závislost na mužích, zájem o malé děti atp., zatímco muži bývají většinou spojováni 

s vlastnostmi typickými pro sféru veřejnou (zaměstnání, kariéra, moc atd. ) – iniciativností, 

racionalitou, nezávislostí, zdatností v technických záležitostech, motoristickými zálibami. 

Genderové stereotypy ovšem prochází jistým vývojem a stále více jsou zohledňovány 

skutečnosti, že muži i ženy v sobě nesou genderové prvky opačného pohlaví.  

Jednosměrný model muže a ženy (…) je postupně nahrazován modelem dvojrozměrným nebo 

dualistickým, jehož základní teze zní: každá osoba může mít znaky jak maskulinní, tak femininní, 

nezávisle na svém biologickém (!) pohlaví. (Karsten, 2006: 25)  

3. Socializace 

Osobnost každého z nás se vyvíjí prakticky celý život. Nejde jen o naši individualitu 

(osobnost), kterou se odlišujeme od svého okolí, ale také náš sociální charakter, který 

spoluutváří společnost, ve které žijeme. Socializace je tedy proces: „(J)ehož prostřednictvím 

si lidé předávají a vstřebávají společenské hodnoty a normy, včetně těch, které se týkají 

genderu“ (Renzetti, Curran, 2003: 93).  

Socializace je aktivním dějem, při kterém je jedinec formován „tlaky“ svého 

sociálního prostředí. „Jedinec se díky socializaci stává sociálním subjektem podle 

funkcionalistických mediálních teorií obvykle na základě kognitivních a behaviorálních 

procesů“ (Zoonen, 2006: 34). Jedná se o proces probíhající od stádia bezmocného 

novorozence až k plně vyspělé osobě, která si uvědomuje své chování a příslušnost k dané 

kultuře (Giddens, 1999). 
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V průběhu socializace dochází k aktivnímu i pasivnímu předávání vědomostí a 

zkušeností a tak také: „Socializace vytváří spojení mezi jednotlivými generacemi“ (Giddens, 

1999: 39). Pochopení principů a aspektů socializace je významné i z hlediska porozumění 

trhu a mladým spotřebitelům, neboť mladí lidé socializací získávají významné dovednosti, 

znalosti a postoje pro jejich spotřebitelskou roli na trhu (Mangleburg a Bristol, cit. in Macklin 

a Carlson, 1999). 

Socializace může probíhat v několika rovinách. Pro naše účely bude ovšem stěžejní 

genderová socializace dítěte, která začíná víceméně okamžitě po jeho narození (Renzetti, 

Curran, 2003).  

3.1 Genderová socializace 

Genderová socializace probíhá celoživotně a je mnoho způsobů, jak na ni můžeme pohlížet. 

Renzetti a Curran (2003) vymezují tři rozdílné přístupy k genderové socializaci z pohledu 

různých teorií.  

Podle psychoanalytických teorií procházejí děti ve svém vývoji řadou stádií. Dle 

Freuda prožívají chlapci a dívky zhruba do čtyř let tento vývoj podobně, poté ale přichází do 

tzv. falického období, kdy začínají nevědomě napodobovat chování rodiče shodného pohlaví a 

snaží se tak chovat přijímaným genderově specifickým způsobem. Identifikace probíhá          

u dívek a chlapců odlišně: u dívek závistí penisu a u chlapců kastrační úzkostí. Dívka tak po 

pohledu na mužské pohlavní ústrojí dochází k závěru, že byla kastrována. Nakonec si 

uvědomuje, že penis může získat pouze dvěma způsoby a to pohlavním stykem a nebo 

porodem, tedy porozením syna. Naopak u chlapce, který se po zhlédnutí klitorisu začíná 

obávat kastrace, přestává soupeřit se svým otcem a snaží se mu spíše více připodobnit. 

Renzetti a Curran (2003) uvádí: „Veškeré genderově specifické vzorce chování získané 

v dětství navíc Freud popisuje jako neměnné, jednou provždy dané“ (str. 96).  Freudovským 

teoriím Renzetti a Curran (2003) oponují tím, že jsou doloženy důkazy, kdy vlivem prostředí 

byly biologicky podmíněné vlastnosti pozměněny nebo dokonce i úplně potlačeny.  

Podle teorie sociálního učení získávají děti gender dvojím způsobem: posilováním 

(odměnami za genderově přiměřené chování a tresty za chování genderově nepřiměřené) a 

modelováním. Princip modelování je založen na tom, že člověk napodobuje chování, které 

vidí u lidí kolem sebe a pokud se setká s pozitivní odezvou, začleňuje ho do svého repertoáru 

chování. Takovéto napodobování může probíhat jak vědomě, tak i nevědomě. Ve třináctém 
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měsíci života dokáží již děti věnovat pozornost postavě dospělého člověka a napodobit jeho 

nakládání s hračkou ještě další den (Vlastník, 2005).  

Kognitivně-vývojové teorie říkají, že děti vstřebávají gender a genderové stereotypy 

v rámci svého mentálního úsilí nalézt řád v sociálním světě, který je obklopuje. Děti si 

vytvářejí kategorie a schémata, která jim umožňují pořádat svá pozorování a zkušenosti na 

základě vnímaných stabilních vzorců či pravidelností. Jedním z nejranněji vytvářených 

schémat je pohlaví. Podle „teorie optických skel kultury“ (Bem, 1993, cit. in Renzetti, Curran, 

2003) jsou děti socializovány tak: „(A)by přijaly genderové optiky (tedy předpoklady týkající 

se maskulinity a femininity) vládnoucí v jejich společnosti“ (Renzetti, Curran, 2003: 107). 

Analýza Sandry Bem se soustředí  hlavně na tři „optická skla“ týkající se genderu                   

v americké a většině západních kultur: genderovou polarizaci (odlišnosti žen a mužů jako 

jeden ze základních organizačních principů společnosti), androcentrismus (představa, že 

muži jsou nadřazeni ženám) a biologický esencialismus (vysvětlení genderové socializace a 

androcentrismu pomocí biologických rozdílů mezi pohlavími). Proces genderové socializace 

je podle ní zvláštním druhem obecné socializace, až na dva aspekty „úspěšné“ enkulturace; 

zaprvé „před-programování“ každodenní zkušenosti jednotlivce tak, aby odpovídal 

předvolbám dané kultury a zadruhé, že člověk musí neustále přijímat určitá  „metasdělení“ –

ponaučení, co je důležité a co je oceňováno v  dané kultuře (Renzetti, Curran, 2003). 

 

3.2 Genderová socializace a děti 

Rozdílný přístup k pohlavím má své kořeny již u velmi malých dětí. Už v porodnici vidíme, 

že holčičky jsou zabalené do růžových zavinovaček a chlapečci do modrých: „Každý 

novorozenec je nejen okamžitě klasifikován podle pohlaví, nýbrž mu je okamžitě také připsán 

určitý gender“ (Oakley, 2000: 131). 

Proces socializace má u dětí za následek mimo jiné i to, že se chlapci obvykle 

identifikují s muži a dívky se ženami, a tím se vytváří normální mužská a ženská genderová 

identita (Oakley, 2000). Již tříleté děti mají poměrně jasné představy o tom, kterým činnostem 

dává který z jeho rodičů přednost (např. praní prádla, přišívání knoflíků, pití piva, četba knih 

atd. ). V tomto věku se již tvoří také klišé, tedy: „(S)tereotypní představy o pohlavně-

typickém chování“ (Karsten, 2006: 53). Tyto představy jsou podporovány ze strany rodičů, 

kteří vychovávají své děti genderově stereotypně, aniž by si to plně uvědomovali. Už po 

narození vybírají svým dětem vhodné oblečení, doplňky a hračky tak, aby se shodovaly 



 

13 

s jejich genderovou identitou. Rodinné zázemí je pro formování genderu jedním 

z nejdůležitějších faktorů.  

Rodiče si nemusí vždy uvědomovat, že jejich chování je pro formování genderu jejich 

dítěte velice podstatné. Samotné dítě si samozřejmě už vůbec nepřipouští důležitost toho, co 

se učí, a jaký význam a dopad to má na jeho budoucí život. Ruth Hartley rozlišuje čtyři 

základní procesy vývoje genderových rolí:  

1) socializace manipulací, což znamená, že dítě přejímá názory svých rodičů (např. 

dívka od matky názory na to, co je „hezké“ či „ženské“),   

2) socializace prostřednictvím zaměřování pozornosti na určité objekty, kdy již dítě 

v útlém věku přichází do styku s pohlavně rozlišenými hračkami a ty mohou 

formovat jeho identitu, 

3) socializace verbálním pojmenováváním, věty jako např.: „Jsi zlobivý kluk“ či „Jsi 

hodná holčička“ napomáhají k utváření vlastní genderové identity, 

4) socializace vystavením činnosti, kdy dívkám jsou např. přisuzovány hlavně 

domácí práce, jako je mytí nádobí (spojené s časem tráveným doma), zatímco 

chlapci spíše vynášejí koše (práce z domova ven) (Oakley, 2000). 

 

Není tomu ovšem tak, že bychom ve vztahu k genderu byli jen pasivní příjemci, či 

„oběti systému“, každý den se podílíme na interakcích mezi muži a ženami a na utváření 

genderu. Giddens (1999) doplňuje: „Každý den tyto role tisícerým způsobem reprodukujeme 

a znovu je vytváříme“ (str. 117).  Ostatní od nás – jako žen či mužů - očekávají určité formy 

chování. Asi bychom byli terčem pozornosti a možná i posměchu, kdybychom přišli do 

společnosti v oblečení, které je považováno za „správné“ pro opačné pohlaví.   

Kromě rodičů či školy hrají mezi dalšími faktory, které ovlivňují naši socializaci,  

velmi důležitou roli také masmédia. Ty nám zprostředkovávají zábavu a informace. 

Nepředávají nám ale pouze neutrální informace, přenáší na nás také hodnoty a normy, které se 

velmi často týkají genderu (Renzetti, Curran, 2003). 

4. Média, identita 

Slova „médium“ či „média“ jsou skloňována v podstatě každý den, a to většinou pokud se 

bavíme o tisku, rozhlasu, televizi nebo internetu, případně o přenosným záznamových 

zařízeních. Původně má slovo „médium“ ovšem daleko širší význam. Pochází z latiny a 

v překladu znamená prostředek, prostředníka, zprostředkující činitel. Můžeme tedy říci, že 



 

14 

médium je to, co něco zprostředkovává či zajišťuje (Jirák, Köpplová, 2007). V případě, že 

hovoříme o sociální mezilidské komunikaci, je pro nás médium to, co zprostředkovává 

sdělení nebo informaci.   

Média, která slouží k celoplošné komunikaci pro vysoký počet cílových příjemců, 

nazýváme médii masovými, protože jejich publikum představuje masa příjemců. Masová 

média (neboli masmédia) vytváří nové sociální vazby, napomáhají v utvrzování skupinové 

identity (Jirák, Köpplová, 2007). Mezi takováto masová média řadíme noviny, časopisy, 

knihy, televizní a rozhlasové vysílání, filmy, audiovizuální nahrávky a jejich ekvivalenty 

v internetové síti (Jirák, Köpplová, 2007). 

Teorie, zabývající se komunikací masových médií, se začala vyvíjet ve třicátých a 

čtyřicátých letech 20. století. Její začátky se pojí se jménem Paula Felixe Lazarsfelda. Předtím 

se již ale můžeme setkat s mnoha pracemi z oborů jí příbuzným, jako byla například 

sociologie médií, politologie, historie a sociální psychologie (Jirák, Köpplová, 2007). 

V českém prostředí započalo studium médií zhruba ve stejném období. Hlavní 

iniciátoři byli představitelé tzv. „brněnské školy“, zvláště pak Arnošt I. Bláha, Oskar Butter 

a Věnceslav Švihovský. Poválečné období je spojeno s útlumem vývoje této vědy, díky 

rozvoji médií a žurnalistiky spíše jako podpory komunistického režimu. Navázat na tuto 

tradici a rozvíjet teorii mediálních studií u nás bylo možné až ke konci 20. století (Jirák, 

Köpplová, 2007). 

Masmédia hrají při vytváření pohledu na život důležitou roli, odrážejí hodnoty 

a normy kultury společnosti: „(M)édia představují významný faktor spoluutvářející život 

jednotlivce, skupin i celé společnosti“ (Jirák, Köpplová, 2007: 151). Vliv masmédií se 

projevuje v tom, jaké postoje zaujímáme ke skutečnostem, které nám zprostředkovávají. 

Renzetti a Curran (2003) ale varují, že masmédia nepředávají pouze nekriticky objektivní 

informace. Masmédia totiž vybírají ty události, kterým bychom měli věnovat pozornost 

a určují za nás, co je více a co méně důležité. Takovýto mediální obsah je často přijímán jako 

skutečnost. 

 Teorie „hypotéza zrcadlení“ říká, že masmédia veřejnosti předkládají jen to, co 

očekává, chce nebo vyžaduje. Kritici se tomuto tvrzení ale brání námitkou, že masmédia se 

podílí na jejich formování a vytváření a to už jen tím, že o tom, co bude ve zprávách, v jakém 

pořadí a s jakým akcentem důležitosti, rozhoduje programový štáb dané televize (Renzetti, 

Curran, 2003). Je tedy zřejmé, že na výslednou zprávu či sdělení zprostředkované médii má 

vliv několik aspektů. Dle Jiráka a Köpplové (2007) bychom měli o mediálním produktu 

přemýšlet jako o výsledku různých faktorů. Řadí mezi ně: 



 

15 

- kulturní rovinu, protože nejenom obsah a způsob zpracování obsahu, ale i vztah mezi 

médiem a publikem se v každé společnosti liší, 

- působení médií (jako sociální instituce) navzájem s jinými sociálními institucemi, 

neboť celý mediální průmysl jako instituce vytváří svébytné odvětví, 

- klima medií, jako prostředí tohoto samostatného odvětví,  

- organizační roviny v rámci mediálních organizací, kde je začleněna struktura lidí a 

výrobní postupy dané organizace, 

- práce jednotlivých lidí, na které budou vždy působit důležité hodnoty profesní, ale i 

obecné, které je provázejí celý život.  

 

Masmédia tudíž nestojí a ani nemohou stát mimo společnost a kulturu, jsou jejich 

součástí.  Ony totiž společnost i kulturu ovlivňují, ale zároveň jsou jimi sama ovlivňována 

(Jirák, Köpplová, 2007). Osvaldová (2004) připodobňuje masmédia k agoře, kde se vyjevuje 

řada událostí veřejného života dané společnosti. Společenské funkce masmédií vidí  Lasswell 

(1948, cit. in McQuail, 1999) v: 

- informování, 

- vytváření společenských vztahů odpovídajících danému prostředí (korelace) a  

- pokračování (kontinuita) kulturního dědictví.  

 

Wright (1960, cit. in McQuail, 1999) k těmto třem funkcím dodává čtvrtou, a to úlohu 

zábavy v médiích. Později byl tento výčet doplněn ještě o pátý aspekt – získávání 

(mobilizace), který představuje využití médií jako prostředek propagace, např. politických 

stran. Vzájemný vztah mezi funkcí a daným mediálním obsahem není zcela jasný: 

„(J)ednotlivé funkce se navzájem překrývají a tentýž obsah může sloužit několika různým 

funkcím“ (McQuail, 1999: 103). Je nutné se vždy zamyslet nad individuální potřebou 

uživatele masových médií.   

S technologickým pokrokem a zvětšující se dostupností mediálních produktů roste vliv 

masmédií na náš život. Mediální svět je zbaven časových a prostorových omezení mezilidské 

komunikace Obklopuje nás spousta mediálních produktů, které k nám vysílají různá mediální 

poselství. Tato poselství mají významné dopady na to, jakým způsobem vnímáme sebe, své 

okolí a celkově svět, ve kterém žijeme: „(P)řisvojování mediálních sdělení se stalo 

v moderním světě jedním z prostředků aktivního utváření sebepojetí“ (Thompson, 2004: 40). 

Nové formy komunikace a přenosu informací zásadně ovlivňují chování a jednání jedinců, 
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jejich interakce, společenské vzorce, mají vliv na organizaci a způsob našich životů. Tento 

vliv je nezávislý na sdílení společného prostoru (Thompson, 2004). 

S rozvojem masmédií a masové komunikace je nepochybně spojen fenomén 

„globalizace“. Globalizace je dle Bystřického (2008) nejvýraznějším jevem současnosti. 

Globálními chápeme ty činnosti, které jsou celosvětové, jsou plánovány, koordinovány a jsou 

vzájemně propojeny (Thompson, 2004). McLuhan (2000) uvádí pro globalizaci masmédií 

termín „globální vesnice“. Podle této teorie představuje svět díky rychlé komunikaci a 

bezprostřední informovanosti vlastně daleko menší prostor – vesnici. V tomto malém prostoru 

žije komunita lidí, která má možnost se podílet na svém utváření a směřování. 

Již málokdo si dokáže každodenní život bez médií představit, jejich význam je 

v moderních společnostech zásadní a stále rostoucí. McQuail (1999) tento význam  masmédií 

vysvětluje tím, že masmédia: 

- jsou zdrojem moci, tedy prostředkem vlivu, prosazování, pramenem informací, 

- prostředím, kde se odehrává řada událostí veřejného života,  

- zdrojem výkladů sociální reality,  

- klíčem ke slávě (vystupování na veřejnosti) a  

- určují, co je „normální“ a co již ne.  

 

Mezi další funkce masmédií patří to, že jsou prostředkem zábavy a trávení volného 

času. Masmédia tak přitahují stále naši pozornost, jsou i vystavována veřejnému hodnocení a 

usměrňování a terčem teoretických diskuzí. Jak říká McQuail (1999), všechny důležité otázky 

společnosti závisí na komunikaci, zvláště pak na komunikaci, která je přenášena masovými 

médii.  

 Komunikace prostřednictvím masmédií má typické a důležité vlastnosti. Dle 

Thompsona (2004) je pojem „masová komunikace“ označením řady historických jevů, pro 

které bylo typické využití nových příležitostí a možností (informací a symbolických sdělení), 

to vše za účelem finančního výnosu. Proto definuje masovou komunikaci 

jako: „(I)nstitucionalizovanou produkci a všeobecně dostupné šíření symbolického zboží 

pomocí fixace a přenosu informací a symbolického obsahu“ (str. 28). Dále pojednává o pěti 

charakteristických rysech masové komunikace: 

1. zahrnutí určitých technických a institucionálních prostředků pro produkci a šíření 

obsahů - vývoj masové komunikace je tedy neoddělitelný od vývoje mediálního 

průmyslu, 
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2. příznačnost komerčního využití technických inovací – komodifikace symbolických 

sdělení,  

3. strukturovaný předěl mezi produkcí symbolických sdělení a jejich příjmem, kdy 

kontext produkce je zpravidla oddělen od kontextu příjmu,  

4. rozšiřování dostupnosti symbolických sdělení v čase a prostoru - jedinci často 

přijímají sdělení prostorově (i časově) vzdálené od vysílatele, 

5. obíhání symbolických sdělení ve veřejnosti. 

 

Masová komunikace má však i své psychologické rysy. Podle Janouška a Slaměníka 

(1998, cit. in Vybíral, 2009) jsou to hlavně tyto: 

- množinový charakter komunikace, 

- veřejný charakter dostupnosti, 

- trvalé rozdělení rolí původce a příjemce, 

- původce a příjemce nejsou v přímém bezprostředním kontaktu 

- na příjemcovo zpracování sdělení může mít vliv přítomnost jiných lidí. 

 

Vybíral (2009) se k tomuto výčtu staví kriticky. Množinovost nemusí být dle něj 

zaručena, pokud je původcem sdělení  např. moderátor či redaktor, protože posluchač či divák 

může tyto novináře znát a tím se popírá „autorství produkce“ a umožňuje nemnožinový, spíše 

individualizovaný vzájemný vztah. Dostupnost médii každému může být v dnešní době také 

vyvrácena, např. nevybaveností domácností či nedostupností internetu. Vybíral (2009) se dále 

pozastavuje i nad tvrzením trvalého rozdělení rolí původce a příjemce. Říká, že díky 

možnostem např. přispívat do internetových diskuzí (kdy této příležitosti často využívají 

i samotní poskytovatelé internetových stránek), můžeme mluvit o přeměně rolí.  

Podle Vybírala (2009) jsou masmédia šiřiteli stereotypizovaných obrazů, které existují 

a zároveň vytvářejí nové, obměňují stávající a přispívají ke kognitivnímu zkreslování reality: 

„Masmediální stereotypizované produkty rovněž řídí a směřují naše emoce: snaží se určovat, 

po čem máme toužit, o čem snít “ (Vybíral, 2009: 79). Podle Shields (2002) představují média 

jeden ze způsobů, kterými se „předepsané“ role a pravidla ve společnosti rozšiřují. Osvaldová 

(2004) dodává, že média fungují jako: „Prostředí a prostředník sebepoznání, 

sebeuvědomování a sebereflexe, včetně reflexe „ženských“ a „mužských“ rolí“ (str. 89). 
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V éře globálního kapitalismu 21.století dnes masmédia v komplexní kombinaci kina, televize, časopisů, 

novin, billboardů a internetu definují, kultivují a reprodukují idealizovaná genderová  těla a genderové role 

pro nás pro všechny.  (Shields, 2002:  12) 

4.1 Reklama 

Podle definice Americké marketingové asociace AMA je reklama: „(K)aždá placená forma 

neosobní prezentace a nabídky ideí, zboží nebo služeb prostřednictvím identifikovatelného 

sponzora“ (Vysekalová, 2007: 20). Z marketingového pohledu umožňuje reklama jako jeden 

z komunikačních nástrojů prezentovat produkt či službu v zajímavé formě s využitím všech 

prvků působících na smysly člověka.  

Prvopočátky reklamy lze najít už o starověkých civilizací, kde obchodníci „inzerovali“ 

své zboží na štítech obchodů (např. v Pompejích) nebo používali papyrus či jiné svitky 

k obchodním sdělením (Egypt, Řím). Zlomem pro reklamu byl vynález knihtisku, kdy se 

začaly hojně tisknout letáky a inzeráty. Další významný podíl měla na rozvoji reklamy 

průmyslová revoluce, která znamenala počátek éry takové (moderní) reklamy, jak ji známe 

dnes. Podle dokladů vznikla v roce 1841 první profesionální reklamní agentura.  

 V našem prostředí se reklama dostává do povědomí až ve 20. století, zejména pak 

v období tzv. „první republiky“, kdy obchodníci využívali možností inzerce v novinách a 

prezentaci firmy na plakátech. První reklamní instituce u nás vzniká v roce 1927. Ani během 

komunistické vlády tyto instituce nezanikají, přestože se nevyvíjely stejně jako instituce 

v západních demokraciích. V této době jsem se mohli setkat s působností agentur RAPID, 

MERKUR či INCHEBA (Vysekalová, 2007). Dramatický rozvoj reklamy začal hlavně po 

roce 1989, kdy vznikly stovky reklamních agentur využívajících nových prostředků reklamy. 

Se zrodem reklamních agentur se začaly objevovat i instituce, které jejich aktivity zastřešují. 

Patří k nim např. Asociace komunikačních agentur (AKA), Asociace českých reklamních 

agentur a marketingové komunikace (AČRA M. K.), Rada pro reklamu (RPR) a další 

(Vysekalová, 2007).   

Pokud má být reklama úspěšná, musí diváka co nejvíce zaujmout, tedy musí jí věnovat 

pozornost. Charakteristickým rysem pozornosti je selektivnost, tedy výběrovost. To, na co se 

naše pozornost zaměří, je dáno jak vnitřními (potřeby, zájmy, emoce atd.) tak i vnějšími 

(fyzické podmínky, sociální kontext atd.) faktory. Reklama jako taková usiluje o to, aby 

vyvolávala příslib pozitivních prožitků a příslib „výhody“, kterou stojí za to vyzkoušet 

(Vysekalová, 2007). Meyrowitz (2006) tvrdí, že reklama málokdy propaguje svůj produkt 

formálními, logickými a verbálními prostředky. Naopak se setkáváme s lidmi spíše 
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v expresivních situacích, kteří se usmívají, líbají, zpívají, běží nebo si užívají ve vodě. 

Reklama prodává smysly a emocemi, ne rozumem (Meyrowitz, 2006). 

Jaké jsou tedy faktory, díky kterým dokáže reklama nejvíce zaujmout naše smysly? 

Podle Mühlbachera (1993) se jedná o následující: 

- velikost inzerovaných produktů (větší dokáží více zaujmout), 

- použití barev (barevné více vzbudí pozornost smyslů než černobílé), 

- intenzita (frekvence), 

- pohybující se prvky (upoutají pozornost, na rozdíl od statických prvků),  

- umístění (inzerovaného) objektu oproti celku, 

- kontrast, 

- odloučenost (zvýraznění sdělení ve vnímaném poli), 

- uspořádání prvků ve sdělení, 

- tvar. 

 

Autor či zadavatel může využít několik emočních aspektů v reklamě, které pomohou 

jejímu lepšímu zapamatování. Vysekalová (2007) uvádí jako tři hlavní motivy, které se 

v reklamě používají, strach, erotiku a humor.  

Se strachem se můžeme setkat v těch reklamách, kde jsou představovány negativní 

důsledky v případech, kdy člověk nevlastní určitý produkt či neprovozuje určitou činnost 

(Vysekalová, 2007). Reklama nás tak může seznámit s následky toho, co by se mohlo stát, 

kdybychom neměli právě inzerentovo pojištění proti neschopnosti splácet hypotéku, nebo 

k čemu může dojít při nedostatku jistého vitaminu, který nám může dodat produkt od známé 

farmaceutické firmy. Tím v nás chtějí marketéři navodit mírné napětí a v konečné fázi nás 

motivovat ke koupi inzerovaného produktu či služby.  

Použití erotických nebo sexuálních motivů v reklamě je reklamě vlastní už od jejich 

počátků. Zkušenosti ukázaly, že zobrazování ženského těla v různých odhalených polohách, 

působí jak na muže, tak i na ženy (Vysekalová, 2007). Má tedy erotická reklama vliv na 

prodejnost inzerovaného produktu? Podle výzkumu agentur Market a Faktum Invenio jsou 

v českém prostředí: „(P)referovány erotické motivy tam, kde mají spojení s výrobkem“ 

(Vysekalová, 2007: 162). U ostatních reklam může použití erotiky vést až ke znechucení 

diváka a tím k zavrhnutí reklamy, potažmo i produktu. Již V 60. letech bylo prokázáno, že 

akceptace erotiky souvisí s účinností reklamy – lidé, kteří erotická zobrazení odmítají, si je 

také méně vybavují (www.feminismus.cz). 
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Dalším motivem, který se často v reklamách využívá, je humor. Ten může na jednu 

stranu nejlépe zaujmout diváka, podpořit značku a udržet se dlouho v paměti, na druhou 

stranu podle Belche (1995, cit. in Vysekalová, 2007) může značku i poškodit. Humor není 

možné použít se zbožím či službami, které jsou citlivé. A co si inzerenti a producenti reklam 

mnohdy neuvědomují, je fakt, že humor nepodporuje proces přesvědčování ke koupi produktu 

či služby.  

Jak bylo řečeno výše, reklama se především zaměřuje na vzbuzení určitých emocí na 

straně příjemce. Tyto emoce dle Du Plessise (2007) formují naše podvědomé reakce na 

reklamu, ale také ovlivňují naše přemýšlení o značce, produktech a službách. Reklama usiluje 

o dosažení jistého žádoucího chování u příjemců sdělení, které je prioritním pro jejího 

zadavatele. Využívá k tomu nejrůznější typy a formy, které jsou co možná nejvhodnější pro 

správné vnímání a následující „akci“ na straně příjemce. Ať už krátkodobě či dlouhodobě, 

účelem reklamy je stát se zapamatovatelnou, aby mohla nějakým způsobem ovlivnit nákupní 

rozhodnutí (Du Plessis, 2007). Podle Jiráka a Köpplové (2007) je cílem reklamy dosáhnout 

předem naplánovaných účinků, čili cíleně ovlivnit působení médii. 

Do způsobu vnímání a poznávání reklamních sdělení se promítá kulturní podmíněnost 

člověka, která tak ovlivňuje jejich interpretaci (Vysekalová, 2007). Reklamy jsou přitom 

součástí naší sociální reality, ne jen jejím zkresleným obrazem, jak poukazuje Shields (2002). 

Courtney a Whipple (1983, cit. in Renzetti, Curran, 2003) doplňují, že: „(R)eklamy podávají 

obraz, který představuje interpretaci těch kulturních hodnot, jejichž propagování přináší zisk“ 

(str. 199).  

Mezi prostředky reklamy patří televize, tisk, rozhlas, internet, outdoorová reklama atd. 

Vzhledem k tématu této práce se budu blíže zabývat reklamou televizní. 

4.2 Televizní reklama 

Vliv televize na socializaci je velmi vysoký. Televize bývá často označována jako 

nejvýznamnější mediální socializační činitel (např. Shields, 1997). Umožňuje, aby se jejím 

prostřednictvím dostávalo ke všem příjemcům stejné vizuální a verbální poselství. Je pro nás 

zdrojem informací i zábavy. Zprostředkovává přímo i nepřímo reálné události, zásobuje nás 

fiktivními příběhy a osudy. Vídáváme v ní ve zkrácené formě podobná prostředí, situace, 

zápletky či interakce, které známe z televizních pořadů. Zápletky, které vídáme v televizních 

pořadech, můžeme pozorovat i v televizní reklamě. 
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Televizní reklama je považována za vhodnou formu prezentace produktů směrem 

k významné mase příjemců. Využívá u diváka hned dva druhy smyslového vnímání: zrakové 

a sluchové. Obrazy na nás působí pozitivně v tom případě, pokud se vztahují k našim 

potřebám, přáním nebo zájmům. Jako příklad uvádí Vysekalová (2007) vášnivého cestovatele, 

kterého jen při pohledu na exotickou zemi může zlákat nabídka cestovní kanceláře. Stejně tak 

jsou důležité i akustické prvky, které mohou být ve formě různých nám známých zvuků nebo 

hudebních doprovodů. Už jen použití různých hudebních nástrojů v nás vyvolává odlišné 

asociace, tak např. hra na kastaněty v nás evokuje Španělsko, tanec a býčí zápasy 

(Vysekalová, 2007). 

Reklama na nás může tedy zapůsobit různými směry. Jaké jsou hlavní výhody 

televizní reklamy z pohledu zadavatelů? Keller (2007) zmiňuje následující: 

- masové pokrytí, 

- velký dosah, 

- dopad vizuální, zvukový a pohybový, 

- velká prestiž, 

- nízké náklady na jedno uvedení, 

- získání pozornosti, 

- příznivá image. 

 

Vzápětí ale dodává také nevýhody, které se k televizní reklamě vztahují. Má nízkou 

selektivitu, tzn. že je obtížné precizně cílit na úzkou skupinu (potenciálních) zákazníků. 

Životnost reklamních zpráv je krátká – zpravidla dokáží vysílat jen sdělení, které má 

omezenou časovou platnost. Z hlediska absolutních nákladů je televizní reklama velmi 

nákladná. Některé spoty vytváří velké náklady už při samotné své produkci, aniž bychom 

zahrnovali náklady na umístění spotu v televizi.   

4.2.1 Televizní reklama a gender 

Televizní reklama je nebezpečná v tom, že může diváky podporovat ve formování 

nerealistických názorů a klišé u řady problémů – od velikosti těla přes genderové role 

k rasovým stereotypům (Gunter, Oates, Blades, 2005: 24). Klíčem k porozumění televizní 

reklamě je podle Shields (2002) pochopení toho, jak reklama zobrazuje nám známé rituální 

obrazy vztahující se ke genderu. Vychází z Goffmanovy teze v knize „Gender 

Advertisiments“ (1979, cit. in Shields, 2002), předkládající názor, že: „Televizní reklamy jsou 

rituální kousky chování, které zobrazují ideální koncepci dvou pohlaví a jejich vzájemného 
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strukturálního vztahu“. Shields dále uvádí sémiotické analýzy Judith Williamson, která se 

zabývala dekódováním reklamy. Williamson (1978, cit. in Shields, 2002) rozvinula teorii 

tvorby významů v komerční inzerci. Říká, že reklama může být brána jako „měna symbolů“. 

Zadavatelé podle ní konstruují reklamní kampaně tak, aby odpovídaly vkusu a sociálním 

hodnotám cílových skupin, u kterých očekávají největší poptávku po produktu. 

Sledování televize může mít vliv na způsob, jakým se hodnotíme, i na naše obecnější 

vnímání genderu. Mezi časté stereotypy a představy, které podporuje reklama, patří, že muži 

hrají fotbal a ženy se starají o špinavé prádlo po fotbale; muži jsou podnikatelé a nesou 

zodpovědnost, ženy jsou úřednice a výkonné pracovnice; muži pijí pivo a ženy kupují 

čokoládu pro své děti; muži vaří „hotovky“ a ženy kupují dietní věci a prostředky na odpad; 

muži mají děti a ženy se o ně starají, muži produkují věci, zatímco ženy je konzumují; muži 

rozhodují o finančních záležitostech, ženy používají kreditní kartu atd. (Kreienkamp, 2007).  

Shields (2002) zmiňuje 5 forem zobrazení genderu v reklamě v kontextu genderových 

podobností a rozdílů. Tyto formy vychází z kategorií genderových zobrazení odhalených 

Goffmanem, Kilbourne a dalšími feministickými kulturními kritiky a kritičkami: 

1. „ořezávání obrazu těla“ (body cropping) - použití částí ženského těla 

k zobrazení celé ženy v reklamě. 

Podle Kilbourne (1999) vede zobrazování jednotlivých částí ženy k tomu, že je 

žena vnímána jako objekt než jako člověk (cit. in Shields, 2002). Objektivace 

člověka je pak podle ní prvním krokem ke spáchání násilí proti dané osobě. 

2. „akce vs. přítomnost“ (action vs. appearance) - zobrazování aktivních a 

„veřejných“ mužů vs. pasivních, závislých a domáckých žen. Muž je v pozici 

konzumenta objektu, který je propagován, ženy jsou na druhé straně 

zobrazovány jako objekt pohledu, jako produkt ke „konzumaci“. 

3. „nová pracující žena“ (the new working woman) – obrázek genderové rovnosti 

na pracovišti, bez jakéhokoliv zatížení reálným životem. 

4. „mateřství“ (motherhood). Obrázky žen pečujících o malé děti ztělesňují 

soukromou ženskou sféru. 

5. „alternativní zobrazení genderu“ (an alternative gender display) - alternativní 

obraz žen jako atraktivních a femininních, zároveň však aktivních, 

zodpovědných, rozhodných, nezávislých, sebejistých a inteligentních. Tyto 

ženy jsou více ceněny pro svou lidskost než pro svou atraktivitu. 
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Důležitou roli pro formování postojů k genderu na základě televizních poselství mají 

věk diváka a frekvence sledování televize. To je mimo jiné tématem následující kapitoly.  

4.2.2 Vliv televizní reklamy na genderovou socializaci dětí 

Dnes již nikdo vážně nepochybuje o podstatném vlivu televize na vývoj dětí a mladých lidí. 

Američtí psychologové experimentálně prokázali, že děti jsou poselstvími, která jim přenáší 

televize a film, snadněji ovlivnitelní než dospělí (Karsten, 2006).  

Většina ranných prací o vlivu televizní reklamy na děti byla založena na Piagetově 

teorii kognitivního vývoje, která říká, že u dětí hraje roli při rozdílech v pozornosti, 

zpracování a zapamatování věcí jejich věk. Tato teorie byla také uplatněna při výzkumu 

spotřebitelské socializace dětí (Mangleburg a Bristol, 1999, cit. in Gunter, Oates, Blades, 

2005). 

Nesporným faktem je, že vzhledem k velkému množství času, který tráví děti 

sledováním televize, jsou působení reklamy vystavovány ve vysoké míře. Kunkel (2001, cit. 

in Gunter, Oates, Blades, 2005) říká, že současné děti ve Spojených státech amerických 

mohou vidět více jak 40 000 reklam ročně. Spolu s Gantzem zjistili (1992), že více než 10 

minut z každé hodiny v americkém vysílání je věnováno reklamnímu materiálu. Takto vysoké 

číslo znamená, že mnoho dětí stráví podstatnou část života sledováním reklam.  

Děti ovšem nepřijímají obsah reklam pasivně: „Nezaznamenávají pouze obsah 

sledovaných televizních pořadů, ale také si je určitým způsobem vykládají nebo čtou. 

Vztahují je k jiným významovým systémům, které znají ze svého běžného života“ (Hodge a 

Tripp, 1986, cit. in Giddens, 1999: 111). Pokud jde o reklamy, často se na ně děti spoléhají 

jako na „ověřený“ informační zdroj. Reklamy je mohou zastihnout všude, nejvíce však 

v domácím prostředí. 

Televize zasahuje děti přímo v jejich domovech a kontrola nad reklamami, které 

mohou vidět, je omezená. Do formování vnímání a posuzování produktů, osob a prostředí 

dětem významně zasahují reklamy, jejichž předmětem nejsou produkty přímo jim určené  

(Gunter, Oates, Blades, 2005). Časté sledování reklam dětmi vede také ke kumulativnímu 

efektu, jehož následkem děti přijmou konvenční genderové role (Gunter, Oates, Blades, 

2005).  

Mediální analýzy potvrzují, že televizní reklama obvykle nenarušuje tradiční poměry 

mezi chlapci a dívkami, ale že je dokonce prohlubuje a představuje v co nejvýraznějších, až 

extrémních podobách: „Děti, které se hodně dívají na televizi, se v rozdělení pohlavních rolí 

orientují do značné míry na základě všudypřítomného poselství televizních pořadů a reklamy“ 
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(Karsten, 2006: 74). Některé studie dokonce ukazují, že děti dávají přednost pořadům 

propagujícím genderové stereotypy, které se už naučily dříve (Renzetti, Curran, 2003). Davis 

(2003) tvrdí, že opakování genderových stereotypů v reklamách v průběhu času souvisí s tím, 

že se inzerenti spoléhají na „kognitivní zkratky“, které diváci použijí při sledování jejich 

reklam.   

Schopnost rozlišit, zda je televizní pořad obrazem skutečné události, nebo smyšlenou 

fikcí, s věkem diváka roste; většina dětí je schopna rozlišit v televizi skutečnost od fantazie ve 

věku deseti či jedenácti let (Renzetti, Curran, 2003). Úsudek o hodnověrnosti obsahu pořadu i 

televizní reklamy ovšem nesouvisí s věkem, ale s frekvencí sledování. Comstock (1991, cit. in 

Renzetti, Curran, 2003) k frekvenci sledování televize dodává, že: „(T)i, kdo se na televizi 

dívají často, mají větší sklon hodnotit pořady jako realistické než Ti, kdo se dívají méně“    

(str. 206).  

4.2.3 Stereotypní zobrazování femininity a maskulinity v televizní reklamě 

Reklamy zobrazují muže (chlapce) a ženy (dívky) v souvislosti s různými propagovanými 

produkty a službami v různých scénářích a za použití různých typických vzorců. Podle 

Gunter, Oates a Blades (2005: 24) mají reklamy ve vztahu k genderu typicky následující 

znaky: 

- průvodní hlasy čtou muži, 

- muži bývají zobrazování ve více rolích než ženy, 

- ženy vystupují častěji v rodinných rolích, 

- ženy vykonávají domácí aktivity a muži z nich mají prospěch, 

- mužský svět je mimo domov, ženský v rámci něj, 

- ženy a dívky v  reklamách vídáme méně než muže a chlapce. 

 

Muži zobrazovaní v reklamách mají často pozice spojované s autoritou – jsou to tzv. 

odborníci, zatímco ženy dostávají rady, většinou od mužů, nebo jsou ukazovány v tradičních 

ženských povoláních a rolích (Fejes, 1992, cit. in Renzetti, Curran, 2003). Takovéto 

genderové stereotypy se nevyhýbají ani dětským televizním reklamám. 

Larson (2001) se ve své obsahové analýze věnoval dětským televizním reklamám 

v USA. Sledoval 284 televizních reklam pouze s jedním pohlavím, ve kterých bylo 117 pouze 

dívčích a 167 pouze chlapeckých. Dalších 297 reklam prezentovalo obě pohlaví. Počet 

chlapců a děvčat v těchto reklamách byl téměř rovnocenný. U čistě dívčích reklam ovšem 

převládaly stereotypní obrazy dívek v domácím prostředí.  
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Nedávná studie dětských postav (v televizních pořadech) naznačila, že chlapci jsou 

konzistentně vyobrazování jako aktivnější, agresivnější, racionální a nešťastní. Výzkumy 

zabývající se reklamou ukazují podobné doklady vysokého stupně stereotypizace 

genderových rolí (Fejes, 1989, cit. in Craig, 1992). Genderové role prezentované v reklamách 

se mohou v průběhu (vysílacího) dne lišit s tím, jak implicitně inzerenti tuší, že se bude měnit 

genderový profil cílového publika (Gunter, Oates, Blades, 2005). S tím se mění i rozsah 

inzerovaných produktů. 

Pokud jde o podporu produktů z hlediska genderu obecně, je typické, že ženy v 

televizních reklamách nejčastěji propagují čistící přípravky do domácnosti, výrobky určené 

pro udržení tělesné hygieny a jídlo. Muž bývá  v reklamách typicky vyobrazen jako 

producent, továrník, technik, inženýr nebo vědec, vždy se skvěle vyzná a má speciální know-

how. Na druhu stranu jsou ženy většinou líčeny jako konzumentky. Jsou vyobrazovány jako 

bytosti, jimž požehnání mužské vynalézavosti přináší užitek a potěšení v domě, v péči o děti a 

v pěstění krásy vlastního těla (Karsten, 2006).  

Dokonce i malé děti mohou uvěřit, že určitý způsob prezentace produktů je vhodný 

spíše pro muže, či v jiném případě pro ženy. Například Huston, Greer, Wright, Welch a Ross 

(1984, cit. in Gunter, Oates, Blades, 2005) provedli průzkum mezi dětmi ve věku 5-12 let 

a zjistili, že hlasitá hudba, rychlé tempo a střihy byly vnímány jako „maskulinní“, zatímco 

jemná hudba a pomalejší tempo byly považovány za „femininní“.  Tyto genderově odlišné 

prezentace jsou spojeny i s genderově rozdílnými inzerovanými produkty pro dětské diváky.  

Významnou část dětských televizních reklam tvoří hračky, jež mohou být zároveň 

brány jako dobrý příklad pro genderové stereotypy v reklamách. Chandler a Griffiths (2000) 

provedli ve Velké Británii obsahovou analýzu 117 televizních reklam na hračky, aby 

zhodnotili genderové rozdíly v reklamách. Zjistili, že reklam zaměřených na chlapce bylo 

o více než třetinu více. Chlapecké reklamy používaly mnohem více střihů, zatímco dívčí 

reklamy často používaly „rozpuštění“ obrazu. Průměrná délka záběru byl v chlapecké reklamě 

1,23 sekundy, u dívčích reklam trval 1,73 sekundy. Pokud byla reklama určena oběma 

pohlavím, průměrná délka záběru byla 1,17 sekundy. V chlapeckých reklamách nikdy nečetla 

průvodní slovo žena, ovšem v 30 % dívčích reklam se objevovaly mužské hlasy. Reklamy na 

chlapce častěji využívaly záběry na celé tělo a málo často detailní záběry (přiblížení). 

Reklamy pro dívky měly oproti průměru nižší procento živých, energických záběrů spojených 

s aktivitou.   

Právě hračky mají jak vliv na to, co dětí přijímají za normální (platné), a tak přímo 

ovlivňují jejich rozvoj – hračky totiž podněcují v chlapcích a dívkách odlišné schopnosti a 
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dovednosti. Hračky pro chlapce podporují zvídavost, vynalézavost, manipulační schopnosti a 

konstrukční dovednosti, soutěživost a agresivitu. Ve srovnání s nimi se dívčí hračky vyznačují 

důrazem na jedné straně rovněž na manipulaci, na druhé straně však také na tvořivost, 

pečovatelský přístup a atraktivitu (Renzetti, Curran, 2003). 

Poslední výzkumy ukazují, že genderová stereotypizace (role, kontext zobrazení) 

v dětských reklamách pokračuje. Ovšem ve srovnání s dřívějšími studiemi se postupně 

vyrovnává počet chlapců a dívek v reklamách a částečně se mění či posilují i určité genderové 

role.  

SHRNUTÍ 

V teoretické části jsem vysvětlila pojmy a ukotvila koncepty, které jsou důležité pro samotnou 

analýzu televizních reklam. Zaměřila jsem se detailně na koncept genderu a tento sociální 

konstrukt jsem dostatečně objasnila. Nastínila jsem s genderem související stereotypy, které 

v nás budují a posilují očekávání a představy o tom, co jsou ze společenského hlediska 

vhodná chování, vzezření, aktivity a role pro muže a ženy. Poskytla jsem vhled do 

problematiky genderové socializace a definovala jsem nejdůležitější aspekty, které socializaci 

ovlivňují. Speciální pozornost jsem pak věnovala genderové socializaci dětí. Podrobně jsem 

se věnovala médiím a jejich roli při utváření identity. Blíže jsem se zaměřila na úlohu 

televizní reklamy, která je mediálním formátem, který budu v další části práce s ohledem na 

genderové stereotypy analyzovat. Proto jsem také vylíčila typické projevy stereotypního 

zobrazování maskulinity a femininity v televizních reklamách, které jsou důležitým základem 

pro analýzu genderových stereotypů v dětských televizních reklamách v českém prostředí. 
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ANALYTICKÁ ČÁST 

V předchozích kapitolách své práce jsem se věnovala teoretickým východiskům a 

předpokladům a definovala jsem pojmy, se kterými dále pracuji. V analytické části práce se 

zaměřím na metodologická východiska a popis zvolené výzkumné metody. Hlavním cílem 

analytické části je pak představit výsledky samotného výzkumu.  

1. Stanovení metodologických východisek 

Dala jsem si za cíl zjistit, zda a v jakých aspektech jsou dětské televizní reklamy 

z genderového hlediska stereotypní a které konkrétní genderové stereotypy podporují. Pro 

naplnění cílů své práce jsem zvolila jako nejvhodnější výzkumnou metodu obsahovou analýzu 

(content analysis). Obsahová analýza se využívá k rozboru obsahu záznamu určité 

komunikace (Disman, 2007). Podle Shields (1996) nachází také uplatnění při genderových 

analýzách reklam, kdy pomáhá ukázat nerovnováhu v zobrazení mužů a žen. 

Účelem obsahové analýzy je určit četnost výskytu konkrétních sdělení či konceptů ve 

zkoumané komunikaci a z ní odvodit jejich význam, vzájemné vztahy atd. Podle Dismana 

(2007) se obsahová analýza může zabývat právě tak obsahem sdělení, jako jeho formou, 

autorem a adresátem takového sdělení. Výsledkem a cílem obsahové analýzy je kvantitativní 

popis mediovaných obsahů (Schulz, Scherer, Hagen, Reifová, Končelík,  2004).  

Důležitou součástí obsahové analýzy je kódování, tedy činnost, při které je obsah 

mediálního sdělení identifikován a zaznamenán ve formě číselných hodnot. Kódovací 

jednotky jsou popsány pomocí pevně stanovených kategorií (proměnných), které nabírají 

různých hodnot.  

Precizně zvolené kategorie mají zaručit, aby zkoumaný soubor mohl být kódován 

takovým způsobem, který zajistí objektivní měřitelnost a aby výsledky odpovídaly cílům 

výzkumného projektu. V rámci své analýzy jsem se koncentrovala na obsah reklamních 

jednotek. Vzhledem k úzce definovanému sledovanému období jsem nebrala v potaz časový 

vývoj. 

Při obsahové analýze médií je předpokladem validity a užitečnosti daného obsahu 

metodická pečlivost. V průběhu výzkumu jsem se snažila dodržovat kritéria informační 

kvality: relevance, přesnost, transparentnost, věcnost, srozumitelnost (Schulz, Scherer, Hagen, 

Reifová, Končelík, 2004). Zkoumané kategorie jsem přesně definovala, objasňovala a 
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vykazovala. Systematicky a opakovaně jsem procházela záznamy a prověřovala tak získané 

informace. 

2. Výběr materiálu 

2.1. Výběr populace 

Prvním krokem obsahové analýzy je výběr populace a zkoumaného vzorku. Termín populace 

charakterizuje skupinu jednotek, vůči kterým budou závěry výzkumu platné. V mém 

výzkumu jde o dětské televizní reklamy vysílané na televizní stanici Nova. Televizi Nova 

jsem zvolila na základě toho, že vykazuje dlouhodobě nejvyšší úrovně sledovanosti dětské 

cílové skupiny 4-14 let (www.ato.cz). Navíc jsem chtěla zajistit konzistenci zkoumaného 

materiálu a jeho časové ukotvení.   

2.1.1. Výběr vzorku 

Jako výběrový soubor jsem pro svou studii určila televizní reklamy pořízené při záznamu 

ranních dětských víkendových vysílacích bloků na TV Nova. Tyto vysílací bloky jsou složeny 

převážně z animovaných seriálů, pohádek a příběhů, které jsou určeny právě pro tuto věkovou 

kategorii diváků. V rámci celého vysílacího času TV Nova dochází právě v těchto vysílacích 

blocích k největší možné koncentraci dětských televizních reklam.  

Záznam dětských bloků pořadů na TV Nova jsem provedla opakovaně o víkendech v 

období 4.4. - 3.5.2009. Jednalo se vždy o soboty a neděle v dětském prime-time, tedy od 6:00 

do 9:00 (www.ato.cz), s výjimkou pátku 1.5., kdy byly dětské pořady, vzhledem ke státnímu 

svátku, vysílány také ráno. Na záznamové médium s pevným diskem byly nahrány vždy celé 

bloky dětských pořadů a reklam. Samotné reklamní spoty jsem v nich následně oddělila. Dále 

jsem v nich identifikovala dětské televizní reklamy, tedy všechny reklamy, které objektivně 

propagovaly produkty, jejichž hlavními spotřebiteli jsou děti. Těmto kritériím odpovídalo 

celkem 37 reklamních spotů. 

 

2.2. Průběh analýzy 

Všechny identifikované dětské televizní reklamy jsem podrobila analýze. Reklamy jsem 

analyzovala postupně dle časového sledu, ve kterém se ve vysílání objevily. Při analýze jsem 

se zaměřila obecně na jednotlivé spoty a také na individuální postavy, které v reklamách 
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vystupují. První základní kódovací jednotku tedy tvořily reklamní spoty, které byly vysílány 

před, v průběhu nebo po bloku zaznamenávaných víkendových dětských pořadů. Druhou 

kódovací jednotku tvořily jednotlivé postavy. Kritériem pro zaznamenávání postav a 

kódování analytických proměnných u postavy byly pohyb, aktivní role v ději a rozeznatelnost 

genderu. 

Kategorie, které jsem u obou základních kódovacích jednotek sledovala, jsem určila na 

základě teoretických východisek a tezí vztahujících se k genderovým stereotypů v dětských 

reklamách. Zároveň jsem zaznamenané reklamy podrobila úvodní pilotní analýze, při které 

jsem provedla výčet možných atributů, které lze za použití obsahové analýzy u reklamního 

spotu sledovat. Po těchto krocích a s ohledem na formát reklamního média jsem poté sestavila 

kódovací knihu. Usilovala jsem o to, aby v rámci možností daných rozsahem bakalářské práce 

bylo pokryto co možná nejvíce aspektů, které se vztahují k tématu genderových stereotypů a 

mohla jsem tak odpovědět na stanovené výzkumné otázky. Záznamové médium s pevným 

diskem umožňovalo relativně snadnou práci s analyzovaným materiálem, protože jej bylo 

možné jednoduchým způsobem sledovat opakovaně, zastavovat obraz, pohybovat se mezi 

jednotlivými snímky atp. 

V první fázi jsem analyzovala reklamní spoty jako samostatnou kódovací jednotku, ve 

druhé fázi jsem se zaměřila při opětovné analýze záznamu na vystupující postavy. Kódovací 

knihu jsem vytvořila ve formátu MS Excel. Většinu kategorií jsem kódovala do vytištěné 

verze kódovací knihy a pak je zpětně zaznamenávala do počítače. Výsledné součty u 

jednotlivých sledovaných kategorií jsem pak zaznamenala do tabulek. Výsledné zpracované 

tabulky představuji v kapitole 3.  

  

3. Analýza vybraného vzorku materiálu 

Tato kapitola je věnována výsledkům obsahové analýzy reklamních spotů. Seznamuji zde 

s jednotlivými proměnnými, jejich hodnotami pro reklamy a vystupující postavy a uvádím 

konkrétní příklady. 

3.1. Kódovací kniha 

Kódovací kniha, kterou jsem vypracovala, obsahuje dva druhy proměnných: identifikační a 

proměnné. Účelem identifikačních proměnných je označit jednotlivé reklama a postavy v nich 

vystupující tak, aby bylo možné je kdykoli dohledat. Mezi identifikační proměnné řadím 
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produkt, který je v reklamě inzerován a také postavy, které v ní vystupují a byly dále 

kódovány. Analytické proměnné pak sledují jednotlivé kategorie, které jsem v rámci analýzy 

u obou základních kódovacích jednotek postihla.  

3.1.1. Analytické proměnné 

Prvotním cílem při stanovování relevantních analytických proměnných bylo to, aby zvolené 

proměnné pomáhaly najít odpovědi na stanovené výzkumné otázky. Vycházela jsem tedy 

z teoretické části, resp. studia související literatury. Musela jsem ovšem brát také zřetel na 

charakter obsahu televizních reklamních spotů jako specifického média. Bylo nutné vzít do 

úvahy, že televize umožňuje současné působení obrazu, zvuku i zobrazovaného textu, což 

vytváří komplexní podněty pro vnímání inzerovaných produktů a vystupujících. Z hlediska 

genderových stereotypů je důležité zkoumat více faktorů, které se na vnímání genderu mohou 

podílet. Je nutné postihnout mluvené slovo doprovázející reklamu, jeho obsah, střihy, hudbu 

nebo prostředí, ve kterém se reklama odehrává. Stejně tak je při pohledu na vystupující 

postavy sledovat jejich aktivitu, emoce, vnější vzhled, mluvený projev nebo dovednosti. 

Snažila jsem se postihnout kódovací jednotky v co možná nejkomplexnější podobě z hlediska 

genderově stereotypního působení. 

3.1.1.1. Typ inzerovaného produktu 

Dětské reklamy, které jsem zaznamenala na TV Nova ve sledovaném období, propagovaly 

jogurty a tvarohové dezerty, jogurtové nápoje, džusy, sladkosti, žvýkačky, cereálie, dětské 

menu ve fast-food restauraci, stavebnice, modely automobilů, figurky na hraní (akční, 

zvířátka), panenky, plyšové hračky, stolní hru, zábavní park i herní sadu s plastelínou. 

Nejvýraznějšími inzerenty (s ohledem na počet unikátních spotů i jejich frekvenci) byly firmy 

Hasbro, Mattel, Lego, Danone a Wrigley. Pro účely analýzy jsem vytvořila produktové 

kategorie, která sdružují podobné inzerované produkty. Inzerované produkty v dětských 

televizních reklamách lze tedy v rámci sledovaného období rozdělit do čtyř základních 

skupin: 

- potraviny a nápoje, 

- stavebnice, autíčka a akční figurky, 

- panenky, zvířátka a plyšové hračky, 

- hry a zábava. 
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Největší kategorii (viz tab. č. 1) tvořily reklamy na dětské potraviny a nápoje. „Technické“ 

produkty (stavebnice, autíčka a akční figurky), které byly adresované převážně chlapcům, 

byly druhou nejvíce inzerovanou kategorií. Panenky a podobné předměty adresované na 

dívky se v počtu spotů umístily na třetím místě. V univerzální kategorii hry a zábava, kam 

spadá společenská hra, zábavní park i plastelínová sada s doplňky, byly pouze tři reklamy. 

Výčet jednotlivých reklam spolu s jejich výskytem v rámci sledovaného období uvádím 

v příloze č. 3.  

  

Tabulka č. 1 – Celkový počet reklam 
 
Typ inzerovaného produktu Počet reklam 

Potraviny a nápoje 16 

Stavebnice, autíčka, akční figurky 10 

Panenky, zvířátka, plyšové hračky 8 

Hry a zábava 3 

 

3.1.1.2. Typ reklamy 

Zaznamenané reklamy využívaly pro mediaci reklamního sdělení různé formáty (tab. č. 2). 

Největší počet reklam kombinoval použití lidských postav a animací. Charakteristické to bylo 

především pro reklamy na produkty určené dívkám – v reklamách se mísily motivy lidských 

postav, které si hrály s hračkami, s fiktivním světem, ve kterém tyto hračky vystupovaly. 

Dokreslovaly tak iluze jakéhosi ideálního světa. Příkladem může být reklama na Barbie 

princezny. Čistě animované reklamy se objevovaly zejména v reklamách na potraviny a 

nápoje. Typickými příklady jsou reklamy na jogurt Kostíci nebo žvýkačky Huba Bubba. 

Kategorii „Hračky v akci“ zastupují výhradně reklamy na produkty Lego, ve kterých se 

objevují postavy, automobily a jiné předměty v pohybu, aby simulovaly reálnost figurky, 

předmětu nebo vytvořeného prostředí. Tyto produkty byly spojeny výhradně s maskulinními 

postavami, které jsou součástí dané stavebnice. Největší počet takových postav se objevil 

v reklamě na stavebnici Lego piráti. 
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Tabulka č. 2 – Typ reklamy 
 
Typ reklamy Počet reklam 

Hraná 6 
Animovaná 10 

Hračky v akci 5 

Kombinace hrané a animované 13 

Kombinace animované a hraček v akci 2 

Kombinace hrané a hraček v akci 1 

3.1.1.3. Délka spotů 

U každé reklamy jsem měřila, jak dlouho trvá. Vysílané reklamy měly různou délku (viz tab. 

č. 3, 4). Nejvíce spotů trvalo 16-20s, druhý největší počet reklam byl v pásmu 21-30s. Žádná 

z vysílaných reklam nebyla přitom delší než 30s.  

 
Tabulka č. 3 – Délka spotu 
 
Délka spotu 0-10s 11-15s 16-20s 21-30s 

Počet spotů 2 4 19 12 

 
Mezi nejkratší reklamy patřily úderný spot na akční figurky Bionicle a propagace stavebnice 

Lego traktor. Figurky Bionicle byly představeny opravdu rychle a důrazně, dokázaly přitom 

evokovat prostředí a atmosféru vesmírné bitvy. V takto krátkých reklamách se odehraje krátké 

vtáhnutí do děje a výzva k akci. Všechny reklamy zobrazující výlučně dívky byly alespoň 16 

vteřin dlouhé. Tato minimální délka odpovídá i snaze reklam na tyto produkty vytvořit 

příjemnou, někdy až „romantickou“ atmosféru, při které není kladen důraz na rychlost 

sdělení. 

 
Tabulka č. 4 – délka spotu dle inzerovaného produktu 
 
Typ produktu/Délka spotu 0-10s 11-15s 16-20s 21-30s 

Potraviny a nápoje 0 4 6 6 
Stavebnice, auta, akční figurky 
postavičky 

2 0 6 2 

Panenky, zvířátka, plyšové hračky 0 0 6 2 

Hry a zábava 0 0 1 2 
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3.1.1.4. Střihy 

V kategorii střihy jsem zaznamenávala průměrný počet změn záběrů, ke kterým v průběhu 

vysílání reklamy dochází (viz tab. č. 5), např. tedy přechod kamery z celku na detail, změna 

scény či postavy v hledáčku kamery. Vzhledem k tomu, že reklamy byly různě dlouhé, 

uvádím níže průměrné hodnoty počítané vždy pro celkový počet reklam v daném pásmu délky 

reklamy. V některých případech je průměr vypočítán pouze ze dvou reklam. Přestože jsou 

reklamní spoty na stavebnice, auta a akční figurky pocitově mnohem agresivnější a působí 

jako velmi rychlé (což způsobují mimo jiné „akční“ a „bojové“ scény), není v nich více střihů 

než u reklam adresovaných dívkám.. Spoty inzerující na ženskou část publika mají průměrný 

počet střihů v pásmu 16-20s dokonce vyšší. Přechody mezi jednotlivými záběry jsou ovšem 

daleko „měkčí“, méně „násilné“. Dochází u nich k plynulejším přechodům a příliš se nemění 

celkové barevné ladění a dojem z prostředí.  Divák má tedy pocit, že celkové působení reklam 

je méně rychlé. Největší počet střihů na délku reklamy měl spot na dezert Kinder Delice, ve 

které je chlapec prezentován při množství činností během školního dne. 

 
Tabulka č. 5 – Průměrný počet střihů 
 
Průměr střihů/Délka spotu 0-10s 11-15s 16-20s 21-30s 

Potraviny a nápoje 0 7 13,7 16,8 
Stavebnice, auta, akční figurky 8,5 0 12,9 20,5 

Panenky, zvířátka, plyšové 
hračky 

0 0 15 16,5 

Hry a zábava 0 0 10 18,5 

 

3.1.1.5. Hudební doprovod 

Tato analytická proměnná sledovala, jakou hudbou jsou reklamy doprovázeny a zda je 

případně genderově specifická. Hudba je v podstatě „povinnou“ výbavou všech sledovaných 

reklam. Nestalo, že by alespoň část reklamního spotu neproběhla bez hudebního doprovodu 

(viz tab. č. 6). Smysly dětí se tedy reklamy snaží zaujmout jak vizuálně, tak zvukově. Hudba 

jasně dotváří vnímání genderu u inzerovaných produktů – zapadá do mozaiky stereotypů, se 

kterými jsou zejména technické produkty a panenky spojovány.  

 



 

34 

Tabulka č. 6 – Doprovodná hudba 
 
Typ hudby Pop Rock Hip-hop/rap Jiná 

Celkem 13 10 3 11 

 

Rocková hudba je typická pro reklamy na stavebnice, autíčka a akční figurky. Spolu se 

střihy, voice-overem a „akčním“ dějem spotů se podílí na „drsné“, „mužné“ atmosféře a 

náladě. V některých případech jde o tvrdší formy rockové hudby. Příkladem může být 

reklama na figurky Transformers, kde až téměř metalový doprovod podporuje akční bitvy a 

scény aktivních hraček a podporuje celkovou agresivní maskulinitu reklamy. 

Pop je charakteristický pro reklamy na panenky, zvířátka a plyšové hračky               

(viz tab.č. 7). Hudba  zde působí mnohem jemněji. Má hravé, jednoduché melodie. Vzhledem 

k tomu, že tyto reklamy jsou svým sdělením i celkovou koncepcí daleko méně 

„prvoplánovitě“ agresivní (i ony ale samozřejmě chtějí produkt dětem „prodat“), hodí se tato 

hudba k používaným výrazovým prostředkům a sdělení. Pokud bychom hledali přirovnání 

k tomuto stylu hudby prostřednictvím barvy, určitě by nás napadla růžová, která je pro ně 

z vizuálního hlediska také charakteristická. 

Přestože je rock použit i u dvou reklam na potraviny (sladký dezert Chipicao a nápoj 

Jupík), popová hudba je v nich používána víckrát. Nejčastěji se v nich ovšem objevuje pouze 

instrumentální doprovod, jemuž není možné jednoznačně přiřadit nějaký hudební styl. 

Z hlediska zvukového vyjádření maskulinity či femininity jsou tedy reklamy na potraviny a 

nápoje relativně „neutrální“. Zajímavé je, že i v reklamách pro dětské diváky zaznívá 

populární hip-hop. V reklamě na žvýkačky Hubba Bubba dokonce doplněný o beat-boxovou 

vložku (vytváření tónů, které imitují bubeníka, pouze ústy, bez použití hudebních nástrojů). 

Reklamám dodává maskulinní prvek, který je podpořen dvojicí chlapců-teenagerů coby 

hlavních hrdinů reklamy. 

 
Tabulka č. 7 – Doprovodná hudba dle typu inzerovaného produktu 
 
Typ produktu/Hudba Pop Rock Hip-hop/rap Jiná 

Potraviny a nápoje 4 2 3 7 
Stavebnice, auta, akční postavičky 0 8 0 2 

Panenky, zvířátka, plyšové hračky 8 0 0 0 

Hry a zábava 1 0 0 2 
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3.1.1.6. Doprovodný zpěv 

Doprovodný zpěv se objevoval u méně než poloviny reklam (viz tab. č. 8). Převažovaly 

ženské hlasy, které doprovázely děj především u reklam na panenky, zvířátka a plyšové 

hračky. V případě těchto reklam jsou zpívané texty velmi primitivní a víceméně informují o 

vlastnostech produktu nebo charakteristice postav. Jde hlavně o zhudebněné názvy 

inzerovaných produktů – např.: „Barbie Thumbelina“, nebo zpěvem vyjádřené kvality 

produktů, jako např.: „Jsou tak krásně slaďoučké“. 

Jediné čistě mužské doprovodné zpěvy se objevovaly u reklam na žvýkačky Hubba 

Bubba a nanuky Mrož. Obě reklamy byly animované a v obou případech šlo o styl „hip-hop“, 

který je zejména populární mezi chlapci. 

 
Tabulka č. 8 – Doprovodný zpěv 

 
Zpěv/Gender Maskulinní Femininní Kombinace Žádný 

Celkem 3 9 1 24 

 

3.1.1.7. Průvodní hlas (voice-over) 

V rámci své analýzy jsem se zaměřila také na mluvené slovo, jež je pronášeno hlasem, který 

není v průběhu reklamy přítomen v obraze – tzv. voice-over (viz tab. č. 9). Funkci          

voice-overu  využilo 27 z celkových 37 reklam. V drtivé většině případů jde o hlasy 

dospělých, pouze ve dvou případech se ve voice-overu objevuje dětský hlas (chlapecký 

v reklamě na bonbóny Jojo a dívčí ve spotu na panenky MyScene). 

 
Tabulka č. 9 -  Průvodní hlas 
 

Původní hlas/Gender Maskulinní Femininní 

Celkem 19 10 
Dospělý 17 8 

Dětský 2 2 

 

Voice-over má nejčastěji „průvodní“ funkci – informuje o produktu či probíhající 

aktivitě. Použitý gender a obsah sdělení se liší podle kategorie inzerovaných produktů (viz 

tab.č. 10). 
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Tabulka č. 10 – Průvodní hlas dle typu reklamy 
 
Průvodní hlas/Gender Maskulinní Femininní 

Potraviny a nápoje   
Celkem  4 1 

Dospělý 3 1 

Dětský 1 0 

Stavebnice, auta, akční figurky   
Celkem 10 0 

Dospělý 10 0 

Dětský 0 0 

Panenky, zvířátka, plyšové hračky   
Celkem 0 9 

Dospělý 0 7 

Dětský 0 2 

Hry a zábava   
Celkem 4 1 

Dospělý 3 0 

Dětský 1 1 

 

 

V reklamách na technické produkty jsou použity výhradně mužské hlasy. Tyto 

reklamy, které cílí na chlapce, mnohdy využívají  agresivnější formy sdělení, prudší výzvy, 

vytváří bojovnou náladu nebo vyzývají k akci či řešení – „udělej“, „postav“. Mužské       

voice-overy obecně více používají imperativ. Dokladem toho jsou reklamy na figurky 

Bionicle a Transformers nebo stavebnice Lego. Ženské voice-overy obsahují jemnější výzvy, 

zvolání a oznamování. Mnohdy vyjadřují úžas – např. nad krásou produktu, oblečení, doplňků 

atd., jako v reklamách na Barbie princezny. Ženské voice-overy jsou celkově méně agresivní 

než mužské. Inklinují více k výzvám k péči o sebe či o jiné a jsou spíše hravé a zpěvné. 

U produktů, kde není jejich adresát předem jasný podle pohlaví (potraviny a nápoje, 

hry a zábava), převažuje mužský voice-over nad ženským. Potvrdilo se tedy, že celkově čtou 

průvodní hlas k reklamám na produkty pro děti spíše muži. 

 

3.1.1.8. Četnost výskytu postav 

V rámci obsahové analýzy jsem zaznamenávala analytické proměnné u celkem 147 postav, 

které se objevily v 33 ze 37 zaznamenaných dětských televizních reklam (viz tab. č. 11). 

V ostatních reklamách se neobjevily postavy, které by odpovídaly kódovacím kritériím (tedy 
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pohyb, aktivní role a rozeznatelný gender). Do kódovací knihy tedy nebyly zapsány postavy, 

které se nehýbaly, tvořily pouze pozadí pro hlavní scénu anebo u kterých nebylo možné určit 

gender. V konkrétních případech šlo o reklamy na Happy Meal od McDonald’s, akční figurky 

StarWars a dva modely Lego. V reklamách vystupovaly postavy hrané (lidé), animované a 

také kategorie postav, kterou jsem nazvala „aktivní hračky“.  

 
Tabulka č. 11 – Celkové početní zastoupení postav 
  
Počet postav/Gender Maskulinní Femininní 

Celkem 76 71 
dospělí 27 16 

děti 49 55 

 
Nejvíce vystupujících postav, které plnily podmínky pro kódování, bylo lidských, tedy 

hraných - celkem 84. Následovaly postavy animované, kterých se v reklamách objevilo 55. 

Do vzorku jsem zahrnula také 8 postav z kategorie „aktivních hraček“. 

Hrané postavy (viz tab. č. 12) vystupovaly v reklamách nejčastěji, ovšem reklam, ve 

kterých by se objevily bez doplnění animovanými postavami či aktivními hračkami, bylo 

pouze 6. Dá se říct, že prvek animace je pro dětské reklamy typický a proto je počet čistě 

hraných reklam tak nízký. Mezi hranými postavami bylo 41 maskulinních (11 dospělých a 30 

dětí) a 43 femininních (10 dospělých a 33 dětí). Pokud se podíváme detailněji na věk, 

zjistíme, že zatímco v mladším dětském věku celkově převládají dívky (32 dívek ku 20 

chlapcům), mezi teenagery výrazněji převažují chlapci (29 chlapců proti 20 dívkám).  

 
Tabulka č. 12 – Vystupující hrané postavy celkem 
 
Hrané postavy/Gender Maskulinní Femininní 

Celkem 41 43 
Dospělý 11 10 

Dětský 30 33 
 

Genderová „profilace“ reklam se  projevila už rozdělení vystupujících postav dle 

inzerovaného typu produktu (viz tab. č. 13). „Technické“ produkty jsou nepřímo určeny pro 

chlapce, zatímco produkty, se kterými je spojována péče, láska a „nenásilná“ hra, jsou na 

základě vyskytujících se postav adresovány výlučně dívkám. To dokresluje výskyt genderu 

nejen u hraných postav, ale i u animovaných postav v těchto kategoriích reklamy.  

Zatímco v reklamách na stavebnice, autíčka a akční figurky se objevili pouze chlapci, 

v reklamách na panenky, zvířátka a plyšové hračky hrály výhradně dívky, v jednom případě 
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doplněné o dospělou ženu. Pouze v jednom případě se v reklamách na panenky, zvířátka a 

plyšové hračky objevuje maskulinní animovaná postava, která zobrazuje přítele jedné 

z panenek.  

Zajímavý byl rozdíl v četnosti výskytu dívek a chlapců u z hlediska předpokládaného 

použití „neutrálních“ produktových kategorií. V kategorii potraviny a nápoje se objevuje 

téměř dvakrát více chlapeckých postav než dívčích. Tyto reklamy přitom tvoří největší podíl 

ze všech sledovaných reklam. Typickou situací pro tuto kategorii reklam je vystupující trojice 

hlavních hrdinů, ve kterou jsou vždy dva chlapci a jedna dívka. Dívka přitom nikdy není ve 

trojici dominantní postavou. Jedinou reklamou na potraviny a nápoje s čistě ženským 

genderovým zastoupením je reklama na džus Cappy junior, kde byly hlavní role svěřeny malé 

holčičce a její mamince. Kategorii „Hry a zábava“ zastupují pouze tři reklamy. Jedná se o 

vcelku rozdílné typy produktů v rámci této kategorie. V reklamě na zábavný park Dinopark  

jasně převažují chlapci, kteří si prohlíží exponáty v parku. U reklam na hračku Playdoh 

(dvojice hrajících si dětí) a stolní hru Pictureka (rodina) je poměr genderu vyrovnaný.  

 

Tabulka č. 13 – Vystupující hrané postavy podle typu inzerovaného produktu  

 
Hrané postavy/Gender Maskulinní Femininní 

Potraviny a nápoje   
Celkem  26 14 

Dospělý 8 6 

Dětský 18 8 

Stavebnice, auta, akční figurky   
Celkem 3 0 

dospělý 0 0 

dětský 3 0 

Panenky, zvířátka, plyšové hračky   
Celkem 0 22 

dospělý 0 1 

dětský 0 21 

Hry a zábava   
Celkem 12 7 

dospělý 3 3 

dětský 9 4 
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U animovaných postav jsem kódovala celkem 55 objektů (viz tab. č. 14). Ty zahrnují nejen 

animované lidi, ale také zvířata, u kterých bylo možné objektivně určit gender (např. mroži 

v reklamách na nanuky Mrož).  

 
Tabulka č. 14 – Vystupující animované postavy 
 
Animované postavy/Gender Maskulinní Femininní 

Celkem 27 28 

Dospělý 8 6 

Dětský 19 22 

 

Přestože je situace u animovaných postav z hlediska genderu na první pohled 

vyrovnaná, je to dáno především vysokým podílem animovaných postav, které se objevují 

v reklamách na panenky, zvířátka a plyšové hračky (viz tab. č. 15). Tyto reklamy také 

využívají nejčastěji kombinaci hraných a animovaných scén. Animované postavy v nich 

dokreslují atmosféru pozitivní nálady a krásy. Například v reklamě na Barbie princezny, kde 

vystupují holčičky hrající si s panenkami (princeznami) Barbie, se v pozadí zároveň ukazují 

tyto postavy animované (coby „živé“ postavy) při takových aktivitách, jako jsou například 

krasobruslení nebo tanec. I animovaná scéna tedy podporovala ženský gender v takových 

reklamách. V jiných reklamách převažoval v animované podobě mužský gender. Například 

v reklamě na nápoj Jupík Aqua ale dokonce vystupují čtyři hlavní dětské animované postavy 

a pouze jedna z nich je dívka. U malých dětí může použití animovaných postav v reklamě vést 

k záměně reklamy s animovaných pořadem, který sleduje. 
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Tabulka č. 15 - Vystupující animované postavy podle typu reklam 
 
Animované postavy/Gender Maskulinní Femininní 

Potraviny a nápoje   
Celkem 25 15 

Dospělý 6 3 

Dětský 19 12 

Stavebnice, autíčka, akční figurky   
Celkem 1 0 

Dospělý 1 0 

Dětský 0 0 

Panenky, zvířátka, plyšové hračky   
Celkem 1 15 

Dospělý 1 3 

Dětský 0 12 

Hry a zábava   
Celkem 0 0 

Dospělý 0 0 

Dětský 0 0 

 
V kategorii „aktivní hračky“ (viz tab. č. 16) jsou zaznamenány pouze postavy z reklam 

na stavebnice Lego. U žádných jiných reklam nebyl gender v případě aktivních hraček 

rozeznatelný. Zajímavým faktem je, že v reklamách na produkty Lego téměř nevystupují 

hrané postavy (které by si hrály s těmito produkty). Scénu ovládá prostředí hračky (např. 

farma) nebo animovaná scéna hračkou dotvářená. Jediným lidským elementem jsou dětské 

ruce, které stavebnice v některých příkladech skládají. Vystupující postavy jsou panáčci, kteří 

jsou součástí stavebnice (různých jejich typů). Tito panáčci zastávají typické role přisuzované 

mužům – farmář, pirát, stavbyvedoucí atp. Podporují tak stereotypy nejen týkající se rolí 

mužů, ale i jejich typických schopností a dovedností.. Postavy jsou během spotu jakoby 

„živé“ -  hýbají se a vykonávají činnost spojenou s tématem stavebnice. Jejich cílem je zřejmě 

dětem přiblížit „reálnost“ a „akčnost“ těchto hraček. 

 

Tabulka č. 16 – Vystupující aktivní hračky 

 
Aktivní hračky/Gender Maskulinní Femininní 

Celkem 8 0 

Dospělý 8 0 

Dětský 0 0 
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3.1.1.9. Rasa 

Rasu bylo možné určit ve 111 případech (viz tab. č. 17). Z tohoto pohledu byly reklamy velmi 

nevyvážené. Téměř výhradně se v reklamách objevovali běloši a bělošky. Jedinými 

zástupkyněmi odlišné rasy byly dvě černošské dívky v reklamách na My Scene a Petites Club. 

V reklamě na My Scene byla černošská animovaná dívka jednou ze čtyř hlavních 

vystupujících postav. Chyběla tedy jakákoli rasová rozmanitost, která by respektovala 

rozložení rasy ve společnosti, přestože naše společnost je stále výrazně bělošská.  

Národnost vystupujících postav nebylo ve většině případů možné určit. Většina reklam 

byla produkována v zahraničí a nebyla ničím typickým spojena s Českou republikou nebo 

jejími obyvateli. České postavy evokovaly zejména reklamy na nanuky Mrož a tvarohový 

dezert Pribináček, což jsou původní české produkty, resp. značky. Zde je možné hovořit o 

českém prostředí. 

 
Tabulka č. 17 – Vystupující postavy dle rasy 
 
Rasa/Gender Maskulinní Femininní 

Bělošská 54 55 

Černošská 0 2 

 

3.1.1.10. Vnější vzhled postav 

Analýza vnějšího vzhledu je pro určení stereotypních genderových zobrazení významná, 

neboť vnější vzhled u většiny z nás automaticky vzbuzuje představy o jeho nositeli a 

očekávání spojená s jeho rolí, chováním nebo dovednostmi. Mezi prvními jsem se zaměřila na 

typ postavy (viz tab. č. 18), protože mě zajímalo, do jaké míry bude s jednotlivými gendery 

spojena obezita či naopak štíhlost. Ukázalo se, že postavy v reklamách jsou v drtivé většině 

případů prezentovány jako štíhlé. Z několika obézních postav byla pouze jedna dívka. Nedá se 

říct, že bychom u typu postavy mohli prokázat genderovou stereotypizaci, ale v několika málo 

případech byla patrná tendence u obézních postav použít mužský gender. 
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Tabulka č. 18 – Postava 

Postava/Gender Maskulinní Femininní 

Štíhlá 45 49 

Obézní 4 1 

Nelze určit 27 21 

 

Při analýze oblečení postav (viz tab. č. 19) je patrné,  že chlapci a muži bývají oblečeni 

sportovněji a ležérněji, čemuž odpovídá fakt, že jsou častěji prezentování venku než dívky a 

ženy.  Femininní postavy byly nosily spíše méně uvolněného, „ustrojenější“ oblečení. Souvisí 

to samozřejmě s inzerovanými produkty a prostředím, ve které se reklama odehrává. Mnoho 

reklam s ženským genderem evokovalo buď domov nebo jinou neidentifikovatelnou „vnitřní“ 

sféru. Stereotypní prezentaci zevnějšku dívek a chlapců dokumentuje pouze třetinový výskyt 

kalhot oproti chlapcům a mužům.  

 
Tabulka č. 19 - Oblečení 
 
Oblečení/Gender Maskulinní Femininní 

Kalhoty 36 12 

Košile 10 4 

Tričko 38 38 

Sukně 0 10 

Mikina 9 1 

Svetr 2 6 

Bunda 0 1 

Šaty, oblek 1 8 

Oblečení ke sportu 10 1 

Speciální pracovní oblečení  3 2 

Nelze určit 5 4 

Není vidět 1 3 
 
 

Nejčastěji použitou barvou oblečení byla modrá (viz tab. č. 20). Tu bylo možné více 

pozorovat u maskulinních postav, ale i u dívek a žen se objevovala poměrně často. Poměr 

v použití zelené barvy byl také ve prospěch chlapeckých a mužských vystupujících, ovšem 

bylo ji možné spatřit také u žen a dívek. Zajímavým zjištěním je, že mužský gender 

v reklamách měl na oblečení častěji červenou barvu než ženský, přestože tato barva bývá 
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spojována s ženským elementem. I v použití bílé barvy převládaly maskulinní postavy nad 

femininními.  

U růžové barvy už byla ale situace zcela odpovídající přirozeným očekáváním. U 

žádné z maskulinních postav se tato barva neobjevila. Růžová bývá vykládána jako symbol  

něhy, jemnosti a romantické lásky, což zcela odpovídá emocím a sdělením v reklamách na 

typické produkty pro dívky. Rovněž fialová barva v drtivé většině případů náležela dívkám. 

Jelikož v sobě nese podle některých interpretací aspekt srdečnosti, je její přítomnost na 

oblečení dívek vzhledem k jiným standardním charakteristikám reklam na dívčí produkty 

pochopitelná. Obě barvy byly totiž typické pro dívky v reklamách na panenky a plyšové 

hračky. Z hlediska použitých barev na oblečení se dá tedy usoudit, že femininita v sobě 

„snese“ prakticky všechny typy barev (i když některé jsou pro ni mnohem více typické), 

zatímco maskulinitě jsou určité barvy „zapovězeny“. Jejich použití pak může vyvolávat 

dojem výstřednosti nebo zženštilosti. 

 
Tabulka č. 20 – Barvy oblečení 
 
Použitá barva/Gender Maskulinní Femininní 

Modrá 32 19 

Červená 16 6 

Růžová 0 21 

Fialová 2 12 

Žlutá 5 4 

Zelená 14 8 

Hnědá 1 1 

Bílá 18 10 

Oranžová 8 3 

Šedá 3 3 

Černá 6 6 

Béžová 7 2 
 

Pokud jde o doplňky, podle předpokladů femininním postavám přísluší šperky, ozdoby 

do vlasů a podobné „zkrášlující“ předměty, které jsou zejména typické pro postavy 

vystupující v reklamách na panenky. Jde především o samotné inzerované postavy a jejich 

animace. Hrané postavy tyto doplňky vzhledem ke svému nízkému věku nepoužívají moc 

často. Zajímavé je zjištění, že zhruba třikrát více maskulinních postav – animovaných i 

hraných - vystupuje s pokrývkou hlavy (kšiltovky, čepice, klobouky, šátky do hlavy). Dodává 
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jim to většinou výraz „správné“ image a souvisí to s jejich častějším pobytem ve „venkovní“ 

sféře. Také brýle převládají spíše u postav s mužským genderem. 

  

Tabulka č. 21 – Barva vlasů 

Barva Vlasů/Gender Maskulinní Femininní 

Blond 8 21 

Hnědá 26 25 

Černá 13 11 

Extravagantní 4 11 
 

Kódovala jsem také barvu vlasů (viz tab. č. 21)  a jejich úpravu (viz tab. č. 22) u těch 

postav, kde to bylo možné jednoznačně určit. Potvrdilo se, že blonďaté vlasy jsou mnohem 

typičtější pro femininní postavy. Souvisí to se znatelnou snahou některých reklam prezentovat 

ideální vzory (typická klišé) pro některé situace a produkty spojené se ženským genderem. 

Týká se to zejména reklam na panenky. U těchto reklam bylo také možné pozorovat více 

originálních barev či kombinací, které označuji jako „extravagantní“. Maskulinní postavy 

měly téměř výlučně krátký sestřih, zatímco femininní vystupovaly nejčastěji s dlouhými 

rozpuštěnými vlasy, nebo s vlasy svázanými do copů či culíků. 

 

Tabulka č. 22 – Úprava vlasů 
 

Úprava vlasů/Gender Maskulinní Femininní 

Krátké 47 2 

Rozpuštěné po ramena 1 8 

Dlouhé rozpuštěné 0 33 

V copu, culíku 0 25 

Extravagantní 3 0 
 

3.1.1.11. Sféra výskytu 

U této proměnné jsem sledovala, v jakém prostředí se jednotlivé postavy v rámci reklam 

objevují (viz tab. č. 23) a jaké druhy prostředí jsou pro oba gendery typické. Celkově se 

vykytovalo ve vnitřním, uzavřeném prostředí více femininních postav než maskulinních. 

Femininní gender převažoval při výskytu v domácnosti, což potvrzuje hypotézy o výrazném 

vymezení prostoru v soukromé sféře pro ženský gender. Ještě mnohem častěji než v rámci 

domova byl ženský gender prezentován v neidentifikovatelném prostředí, které bylo většinou 
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scénou pro reklamy na panenky, zvířátka a plyšové hračky. Tyto scény byly do značné míry 

„umělé“ a budily dojem studia, pokoje či jiné uzavřené místnosti. Často dotvářely „umělou“ 

atmosféru pozitivní situace a atmosféry, která má navodit pocity spojené s radostí, láskou či 

něhou. V rámci „vnitřního“ prostředí se maskulinní gender vyskytoval nejvíce v tělocvičně. 

Jak už bylo zmíněno, sportovní aktivity byly přisuzovány téměř výhradně maskulinnímu 

genderu. Proto vysoký počet maskulinních postav v tělocvičně jako přirozeném prostředí pro 

sport nemůže překvapit. Jedinou v tělocvičně sportující dívkou byla aktérka reklamy na 

sladký dezert Chipicao. Ve scéně, kdy předváděla spolu s ostatními v tělocvičně prvky karate, 

ji obklopovali čtyři chlapci. 

 

Tabulka č. 23 – Sféra výskytu 

Sféra výskytu/Gender Maskulinní Femininní 

Uvnitř   

Práce 2 2 

Domácnost 7 11 

Škola/školka 4 4 

Tělocvična 10 1 

Jiné 8 27 

Venku   

Město 2 5 

Příroda 32 15 

Sportoviště 7 2 

Jiné 12 13 

Nelze určit 4 2 
 

Podstatně vyšší počet maskulinních postav než femininních bylo možné spatřit ve 

„venkovním“ prostředí. V přírodě se vyskytovaly více než dvakrát častěji oproti femininním 

postavám. Stejně tak pro ně byla typičtější aktivita na venkovních sportovištích. Například 

v reklamě na Actimel hráli venku na hřišti basketbal čtyři chlapci a dvě dívky. V reklamě na 

nanuky Mrož zase jezdili na snowboardech dva mroži – „chlapci“ a jeden mrož – „dívka“. 

Dokládá to větší míru spojování maskulinního genderu s aktivním trávením volného času. 

3.1.1.12. Role v interakci 

V této kategorii jsem sledovala jasně definované vztahy podřízenosti a nadřízenosti 

v reklamách u těch postav, kde je bylo možné identifikovat (viz tab. č. 24). Pokud se 
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v reklamách objevil kolektiv, hledala jsem v něm vůdčí a podřízené typy, ať už šlo o kolektiv 

maskulinních postav, femininních nebo jejich kombinaci. V maskulinním kolektivu dochází 

častěji k hierarchizaci (podřízenosti rolí) než v ženském. Ženské postavy byly více „na stejné 

úrovni“. Vyloženě vůdčí role pak zastávají v jakémkoli typu kolektivu pouze muži. Ve dvou 

případech byla patrná přímá podřízenost femininní postavě maskulinní, zatímco podřízenost 

mužského genderu se vyskytovala pouze v rámci maskulinního kolektivu. 

 
Tabulka č. 24 – Role v interakci 
 
Role v interakci/Gender Maskulinní Femininní 

Vůdčí 10 1 

Podřízená 5 2 
 

3.1.1.13. Aktivity 

V rámci této analytické proměnné jsem zaznamenávala činnosti, kterým se oba gendery 

typicky věnovaly (viz tab. č. 25). Mohlo jít u jedné kódované postavy o více typů aktivit 

v rámci jednoho spotu. Záznam aktivit sledovaných postav potvrdil některé předpokládané 

stereotypy.  

Chlapci a jiné maskulinní postavy (včetně animovaných) byly většinou prezentovány 

kratší čas v přímé souvislosti s předmětem propagace. Pro ně byl typický pohyb, akce, 

dynamičtější aktivita, při které není produkt potřeba. Souvisí to také s tím, že pro maskulinní 

gender je v reklamách frekventovanější pobyt venku, ve veřejné sféře, kde vzniká větší 

prostor pro aktivní činnost. Výlučně chlapce a animované maskulinní postavy lze vidět se 

zbraněmi či jiným bojovým náčiním. Častěji také používají sportovní rekvizity. Maskulinní 

postavy měly v interakcích větší náchylnost k agresivitě. Ta je spojena především s bojem, 

který je součástí reklam na akční figurky (např. Bionicle). Zajímavé je, že maskulinní postavy 

působily častěji koncentrovaně. Byla znatelná jejich snaha zvládnout úkol nebo se soustředit 

na určitou činnost. 

Dívky vystupovaly v reklamách jako hravější a často si hrály s inzerovanými 

produkty. Zejména reklamy na panenky, zvířátka a plyšové hračky pak dávají femininním 

postavám k dispozici různé umělecké nástroje, které zkrášlují vystupující postavy nebo 

inzerované produkty. Agresivita či dynamická aktivita je u dívek v dětských televizních 

reklamách spíše sporadická a objevuje se pouze ve společnosti chlapců. 
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Tabulka č. 25 – Aktivity 
 
Aktivita/Gender Maskulinní Femininní 

Hra 9 23 

Učení 3 1 

Sport – individuální 11 5 

Sport – kolektivní 2 2 

Sport – bojový 7 1 

Boj s nepřáteli 6 2 

Dobrodružství 5 6 

Péče o sebe 0 5 

Péče o druhé 0 7 

Řešení problému – úspěch 13 7 

Řešení problému – neúspěch 0 1 

Konzumace 17 10 

Úklid, domácí práce 0 2 

Zpěv 2 2 
 

3.1.1.14. Verbální projev 

Zaměřila jsem se také na verbální projev vyskytujících se postav (viz tab. č. 26) a kódovala 

jsem jej z hlediska obsahu a formy sdělení. Velká většina kódovaných postav se v rámci 

reklam verbálně neprojevovala, zejména proto, že jsem analyzovala i ty postavy, které 

v reklamách nehrály hlavní role.  

Celkový počet postav, které se v průběhu reklam vyjadřovaly, byl u jednotlivých 

genderů víceméně vyrovnaný. Jednotlivé projevy se příliš nelišily svým obsahem – typické 

byly poučování (o produktu či vhodné činnosti), informace (o produktu a dopadech jeho 

vlastnictví) a pochvaly. Podobný obsah sdělení byl u různých reklam mediovaný různým 

genderem. U reklam na potraviny a nápoje jej pronášel většinou mužský či chlapecký hlas, 

který měl zřejmě zaručit větší důvěryhodnost sdělení a autoritu.  

V produktově specifických reklamách je patrné, že verbální projev postav doplňoval 

celkové naladění reklamy a obsah a formu komunikace voice-overu. Pro mužské projevy je 

typičtější důraznější napomínání, výzvy nebo informování, u ženského genderu jsou pak tyto 

projevy spíše pozitivnější a jemnější.  Na úrovni citoslovců je možné odhalit jasnou 

genderovou stereotypizaci – femininní postavy používají častěji pozitivní citoslovce – např. 

údiv a úžas („uaaaau“), zatímco maskulinní postavy spíše citoslovci projevují nelibé pocity či 
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agresivitu („huaaaa“). Potvrzuje se tak vzorec pasivní, ohromené ženy a na druhé straně 

aktivního, usilujícího muže. 

 
Tabulka č. 26 – Verbální projev 
  
Verbální projev/Gender Maskulinní Femininní 

Nemluví 52 50 

Mluví:   

Poučuje, napomíná, kritizuje 4 4 

Zdraví 3 1 

Ptá se 1 2 

Informuje 12 10 

Chválí 3 6 

Vyzývá 6 6 

Doporučuje, navrhuje 3 2 

Citoslovce 10 7 
 
 

3.1.1.15. Nálada postavy 

U této proměnné jsem zaznamenávala celkové emocionální rozpoložení, kterým působí 

postavy na své okolí v reklamě a na příjemce reklamy (viz tab. č. 27). Soustředila jsem se 

hlavně na tři základní druhy rozpoložení – veselí, smutek a vztek. Vzhledem k tomu, že 

reklamy měly ve skrze přenášet pozitivní pocity, objevil se minimální počet postav 

naladěných dlouhodobě negativně. Některé postavy v průběhu reklamy své celkové 

emocionální naladění změnily. Je zajímavé, že maskulinní postavy bylo celkově mnohem 

méně extrémní ve své charakteristice. Upřímně veseleji a bezstarostněji působilo mnohem 

více femininních postav než maskulinních. Ty se projevovaly spíše neutrálně. 

 
Tabulka č. 27 – Nálada postavy 
 
Nálada postavy/Gender Maskulinní Femininní 

Veselá  34 57 

Smutná 0 1 

Vzteklá 3 0 

Neutrální 32 11 

Nelze určit 7 2 
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3.1.1.16. Emoční projevy  

Analýza emočních projevů se soustředí na krátkodobé projevy emocí (viz tab. č. 28). Ty se 

mohly v průběhu reklamy u vystupujících postav měnit podle děje a situací, kterým byly 

vystaveny.  

Pro femininní postavy byly typické především dva druhy emočních projevů – údiv a 

láska. Souvisí to zejména s inzerovanými produkty. U reklam na panenky či plyšové hračky je 

běžné,  že se dívky podivují nad krásou či možnostmi inzerovaných produktů. Podporují tak 

iluzi dokonalého světa, který je možné s hračkami imitovat. Vzhledem k tomu, že voice-over 

většinou vyzývá postavy, resp. příjemce reklamního sdělení, k péči o objekty v reklamě 

(např.: „V salónu mu učeš vlasy“, v reklamě na My Little Pony), vyjadřují ženské postavy 

často lásku a péči. 

Maskulinní postavy projevují mnohem větší koncentraci na prováděnou činnost, jsou 

celkově soustředěnější a odhodlanější. V jejich emocích je častěji možné sledovat prvky 

agresivity, které vychází z bojovné nálady, snahy něčeho docílit, většinou rychle a aktivně. 

Nemusí jít pouze o hrané postavy, například „šéf“ party Actimel teamu je důkazem takových 

emočních projevů. 

Spokojenost je pak u obou genderů spojena často s výsledkem, kterého je dosaženo 

pomocí inzerovaného produktu. Tu femininní postavy vyjadřují například po zkrášlovací 

činnosti (kreativní práci na sobě nebo inzerovaném produktu, jako u MyScene), případně po 

úspěchu v nějaké herní aktivitě (např. Pictureka). 

 

Tabulka č. 28 – Emoční projevy 
 
Emoční projevy/Gender Maskulinní Femininní 

Radost, smích 43 52 

Údiv 5 14 

Soustředění 18 8 

Agrese 6 1 

Smutek 2 4 

Strach 3 3 

Spokojenost 2 6 

Láska 2 8 

Únava 2 2 

Znechucení 2 1 

Nelze určit 16 6 
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3.1.1.17. Schopnosti a dovednosti 

Genderová stereotypizace často přináší jasně definované schopnosti a dovednosti obou 

genderů. Proto jsem u této analytické proměnné zaznamenávala, jaké schopnosti a dovednosti 

z hlediska genderových stereotypů pozorovatelné u postav vystupujících v dětských 

televizních reklamách (viz tab. č. 29).  

Není překvapením, že s maskulinními postavami byly typicky spojeny síla a rychlost. 

Inzerované produkty z kategorie technických přímo evokovaly sílu (např. akční figurky 

Bionicle) nebo rychlost (autíčka Hot Wheels) a nositeli podobných vlastností tedy byly i 

(převážně animované) postavy v těchto reklamách. I u jiných kategorií inzerovaných produktů 

byly muži a chlapci představování při činnostech, ve kterých byly síla a rychlost významně 

důležité (např. Kinder Delice, Chipicao, Actimel, Nesquick atd.). Vyšší, i když ne dramaticky, 

byl i počet maskulinních postav, u kterých bylo možné pozorovat zručnost a šikovnost. Ty ji 

projevovaly zejména v reklamách na stavebnice Lego. Souvisí to s rolí „odborníka“, ve které 

je maskulinní postava často prezentována. Muž či chlapec má větší schopnost úspěšně řešit 

problémy, kterým je ovšem v reklamách také častěji vystaven. 

Zručnost a šikovnost byly u dívek spojeny především s péčí a manipulací s hračkami, 

jako jsou panenky a jejich doplňky, figurky zvířátek atd. Umělecké nadání pak projevovaly 

při „práci“ s kreativními hračkami (např. MyScene, PollyPocket). Celkově byly schopnosti a 

dovednosti u ženského genderu méně často identifikovatelné, protože tyto postavy hrály spíše 

pasivnější roli v reklamách. 

  
Tabulka č. 29 – Schopnosti, dovednosti 
 
Dovednost/Gender Maskulinní Femininní 

Síla 14 2 

Zručnost, šikovnost 23 15 

Chytrost 11 8 

Rychlost 20 3 

Umělecké nadání 3 5 
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Shrnutí výsledků analýzy 

Analyzovala jsem celkem 37 dětských televizních reklam, které byly vysílány na TV Nova 

v období 4.4.-5.4.2009. Ve své analýze jsem podrobně sledovala několik kategorií, abych byla 

schopna z hlediska genderových stereotypů popsat jednotlivé reklamy a postavy v nich 

vystupující. Mohu prohlásit, že v tomto vzorku dětských televizních reklam bylo možné jasně 

identifikovat genderovou stereotypizaci.  

Celkově v dětských televizních reklamách převládá mužský gender. Přestože tomu tak 

není na první pohled vidět u počtu vystupujících postav, maskulinní postavy jsou 

dominantnější a celkově mají ve zkoumaném vzorku důležitější úlohu. Převládají 

v přítomnosti a roli u reklam na neutrální kategorie produktů (potraviny a nápoje, hry a 

zábava). Reklamy, ve kterých vystupuje mužský gender, nebo jsou chlapcům přímo určené, 

jsou celkově vysílány častěji. 

Potvrdilo se, že voice-over čtou více muži. Pokud se v reklamách objevoval zpěv, 

patřil spíše ženským hlasům. Chlapci a muži měli vůdčí roli i v reklamách, které nebyly 

určeny přímo jim, zatímco dívky byly většinou prezentovány v pasivnějších rolích, jakoby 

následující chlapecké postavy. Maskulinní postavy více sportují, jsou živější, aktivnější. Je 

pro ně typická větší agresivita, rychlost a schopnost řešit problémy. Celkově jsou 

představováni ve větším počtu rolí. Dívky si více hrají, pečují o panenky nebo zvířátka. Jsou 

prezentovány jako „romantičtější“, „citově založenější“. Při společném vystupování 

s maskulinními postavami jsou většinou v menšině a nikdy nemají vůdčí roli. Jsou jim 

přisuzovány radostné emoce a sklony k péči a uměleckému nadání. Mužském genderu přísluší 

v reklamách racionalita, schopnost řešit problémy a technická zdatnost. Také je pro ně typický 

pohyb ve venkovní sféře. Ženský gender bylo možné častěji pozorovat ve vnitřní sféře, při 

hraní a méně pak při aktivním pohybu. Tomu odpovídalo i typické oblečení postav a použití 

barvev. Femininní postavy se oblékají a upravují jaksi „uhlazeněji“ a „slušněji“, zatímco pro 

chlapce je typický spíše sportovní a uvolněný zevnějšek. Různé kreativní doplňky a 

zkrášlující prostředky jsou u dívek velmi časté. Používání růžové a fialové barvy bylo vidět až 

na výjimky pouze u nich.  

Stereotypy začínají již na úrovni cílení produktů. Zcela jasně lze vypozorovat záměry 

inzerentů hraček, kteří se svými reklamními spoty snaží oslovit chlapeckou nebo naopak dívčí 

část populace. Přestože chlapci ani dívky nejsou od přírody předurčeni pro určitý typ hraček, 

genderová stereotypizace v reklamách má vliv na to, jaké produkty budou oni sami pro sebe 

vnímat jako vhodné a žádoucí. Forma a obsah sdělení vztahujících se ke hračkám se snaží 
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ovlivnit nákupní preferenci chlapců (a nepřímo jejich rodičů) u reklam na stavebnice, autíčka 

a akční figurky a výhradně nákupní preference dívek u reklam na panenky, zvířátka a plyšové 

hračky. Pouze dvě z reklam na hračky se daly považovat z genderového hlediska za neutrální. 

Technické produkty určené pro chlapce v nich podporují mnoha způsoby jejich maskulinitu. 

Na druhou stranu panenky a podobné hračky cílené na dívky v sobě nesou silné prvky 

femininity.   

Maskulinitu podporuje u produktů pro chlapce nejen přítomnost pouze mužského 

genderu vyskytujících se postav, ale i další atributy. Tyto reklamy se vyznačují větší 

agresivitou a rychlostí. Je v nich hojně používána rocková hudba která působí „drsně“ a nelze 

u nich zaznamenat doprovodný zpěv. Sdělení voice-overu je důraznější, používá ostřejší 

imperativy a vyzývá k akci. Počet střihů není většinou výrazně vyšší než u reklam na 

produkty pro dívky, přechody jsou ale ostřejší a výraznější. Samotné produkty i postavy 

v nich vystupující, podporují pro mužský gender typické schopnosti a dovednosti – sílu, 

rychlost, zručnost. V těchto reklamách jsou málo vidět hrané postavy, většinou v nich aktivně 

vystupují pouze samotné hračky. Nemůžeme vyloučit, že si s takovými produkty budou chtít 

hrát i dívky. Pokud se ale zaměříme na míru identifikace se stylem a obsahem spotů, 

genderem vystupujících postav a doprovodnými atributy, těžko si lze představit, že by je 

preferovala valná část dívek.  

Totéž lze říct o podpoře produktů méně „technických“,  které naopak více působí na 

emoce a city, svým způsobem na „romantickou duši“ dívek – panenky, zvířátka anebo 

plyšové hračky. Světy a charakteristiky postav, které tyto skupiny produktů v kategorii 

„hračky“ zastupují, působí naprosto rozdílně. Reklamy na produkty pro dívky nevyužívají 

prvky agresivity ani ostré dynamiky – vytváří iluze „dokonalého světa“. Evokují přirozeně 

krásu, radost a podporují pečovatelské sklony dívek. Melodická popová hudba, doprovodný 

zpěv i použité barvy mnohdy dotváří ideální či „romantickou“ atmosféru spotů. Ty se 

odehrávají většinou v domácí sféře. Přechody mezi jednotlivými záběry jsou méně 

dynamické, nemění se tolik celkový dojem ze scény. Ženský voice-over a zpěv budují 

pozitivní pocity, vyzývají k péči a upozorňují na krásu s produkty a doplňky spojenou. 

Vystupující postavy mnohokrát vyjadřují údiv. Tyto spoty často používají kombinaci hraných 

a animovaných postav. 

Je možné říci, že v rámci genderové socializace podporují dětské televizní reklamy 

určité stereotypy. Prezentují vzorce chování, charakteristiky a aktivity, které jsou typické pro 

jednotlivé gendery. Podílejí se tak na tom, co je ve společnosti a hlavně mezi příjemci 

reklamy, tedy dětmi, považováno za přirozeně „mužské“ nebo „ženské“. Vzhledem k času, po 



 

53 

který jsou děti reklamám vystaveny, se podílí na jejich socializaci a rozvoji jejich identity 

jako jeden z činitelů. Mají také vliv na jejich rodiče, neboť jim předkládají vhodnost určitých 

produktů pro jejich děti. Celkově působí dětské televizní reklamy z genderového hlediska 

nevyváženě.  
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ZÁVĚR 

V úvodu jsem vysvětlila důvody mého zájmu o předmět této bakalářské práce. 

Studovala jsem relevantní literaturu a snažila se tak zabezpečit dostatečný teoretický základ 

pro provedení úspěšného výzkumného projektu. V rámci něj jsem potvrdila, že v dětských 

televizních reklamách v českém prostředí (na příkladu reklam pro děti vysílaných na TV 

Nova) opravdu dochází k genderové stereotypizaci.  

Není asi překvapením, že hračky pro chlapce a dívky působí ve své způsobu 

prezentace a komunikace extrémně a jasně tak profilují cílovou skupinu. Zároveň se tak ale 

jejich inzerenti významně podílí na socializaci dětí, protože chlapcům i dívkám předurčují na 

základě předpokládaných dovedností, schopností či domnělých emočních požadavků jisté 

vzorce chování a již v nízkém věku je na úrovni hraček z hlediska genderu ovlivňují 

Ovšem celkově převažující dominance mužského genderu a jeho vůdčí role u reklam 

na neutrální produkty je z pohledu genderové problematiky zajímavější. Jestliže jsou reklamy 

odrazem společenské reality či poptávky, pak signalizují genderovou disbalanci v naší 

společnosti. Až když má člověk příležitost zamyslet se nad obsahem a formou dětských 

televizních reklam hlouběji, zjistí, že v sobě nesou na první pohled neviditelné znaky 

genderových stereotypů, které pomáhají u starší části publika posilovat a u nejmenších diváků 

teprve budovat. Ty často do jejich genderové role v podstatě „manipulují“. 

Vzhledem k tomu, kolik tráví děti času u televizních reklam, které jsou typickým 

produktem naší „klipovité doby“, je sledování reklam opravdu významným činitelem při 

utváření dětské identity a socializace dětí. Nejsem příznivcem přílišných regulací, je ovšem 

minimálně k zamyšlení, jak omezit působení reklam na zkratkovité utváření představ o 

genderové identitě. Pokud totiž diskutujeme o vhodnosti produktů pro příjemce reklamy 

například z pohledu zdravotní (ne)závadnosti, neměli bychom zapomínat také na společenský 

kontext prezentace a používání produktů. Rozumím aktivitám, které se snaží zamezit 

zjednodušujícímu či dokonce degradujícímu vyobrazování žen v reklamách. Ovšem                

i v případě dětských televizních reklam stojí za povšimnutí nevyváženost, s jakou jsou oba 

gendery představovány a jaké stereotypní role jsou jejím představitelům přisuzovány. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – Kódovací kniha 

 
 
Název výzkumu: Genderové stereotypy v dětských televizních reklamách 
Metoda: Obsahová analýza televizních reklam na TV Nova v období 4.4. – 3.5. 
2009 v čase 6:00 – 9:00 
                                                                                                                       
 

I. Kódovací jednotka - reklamní spot 
 
SEZNAM PROMĚNNÝCH: 
 
IDENTIFIKAČNÍ PROMĚNNÉ 
 
1. Název inzerovaného produktu  
 
ANALYTICKÉ PROMĚNNÉ 
 

1. Typ inzerovaného produktu:   
1. Potraviny a nápoje  
2. Stavebnice, autíčka, akční figurky  
3. Panenky, zvířátka, plyšové hračky  
4. Hry a zábava  

2. Typ reklamy: 
1. Hraná  
2. Animovaná 
3. Hračky v akci  
4. Kombinace hrané a animované  
5. Kombinace animované a hraček 
6. Kombinace hrané a hraček v akci  

3. Délka spotu:  
1. 0 – 10 sekund 
2. 11 – 15 sekund 
3. 16 – 20 sekund 
4. 21 – 30 sekund 

4. Počet střihů: 
5. Hudební doprovod:  

1. Pop  
2. Rock  
3. Hip Hop/Rap  
4. Jiný  

6. Doprovodný zpěv:  
1. Mužský  
2. Ženský  
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3. Chlapecký 
4. Dívčí  
5. Žádný  

7. Průvodní hlas (voice-over): 
1. Mužský  
2. Ženský  
3. Chlapecký 
4. Dívčí  
5. Žádný  

8. Doporučení (výzva) voice-overu (zpěvu):  
1. K boji  
2. K péči o jiné  
3. K péči o sebe 
4. K pořízení produktu  
5. K vychutnání 
6. K vyřešení problému  
7. K vytvoření, výstavbě 
8. K zábavě 
9. Ke hře 
10. Ke sbírání produktu 
11. Ke sportu 

 
II. Kódovací jednotka – postava 
 
SEZNAM PROMĚNNÝCH: 
 
IDENTIFIKAČNÍ PROMĚNNÉ 
 
1. Název (popis) postavy  
 
ANALYTICKÉ PROMĚNNÉ 

 
1. Gender 

1. Maskulinní 
2. Femininní 
3. Nelze určit 

2. Typ postavy  
1. Hraná postava 
2. Animovaná postava 
3. Aktivní hračka 

3. Věk:  
1. Dítě 
2. Teenager 
3. Dospělý 
4. Důchodce 
5. Nelze určit 

4. Rasa:  
1. Běloch  
2. Černoch 
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3. Jiná 
4. Nelze určit  

5. Postava:  
1. Štíhlá 
2. Obézní 
3. Nelze určit  

6. Oblečení:  
1. Kalhoty 
2. Košile 
3. Tričko 
4. Sukně 
5. Mikina 
6. Svetr 
7. Bunda 
8. Šaty, oblek 
9. Sportovní oblečení 
10. Speciální pracovní oblečení  
11. Nelze určit 

7. Barvy oblečení:  
1. Modrá 
2. Červená 
3. Růžová 
4. Fialová 
5. Žlutá 
6. Zelená 
7. Hnědá 
8. Bílá 
9. Oranžová 
10. Šedá 
11. Černá 
12. Béžová 

8. Doplňky: 
1. Ne  
2. Ano: 

1. Šperky, ozdoby 
2. Pokrývky hlavy  
3. Brýle  
4. Jiné  

9. Vlasy a vousy:  
1. Barva vlasů: 

1. Blond 
2. Hnědá 
3. Černá 
4. Extravagantní  

2. Úprava vlasů: 
1. Krátké 
2. Rozpuštěné po ramena 
3. Dlouhé – rozpuštěné 
4. V copu, culíku 
5. Extravagantní  
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3. Vousy 
4. Vlasy nemá, nejsou vidět 

10. Sféra výskytu: 
1. Uvnitř: 

1. Práce 
2. Domácnost 
3. Škola/školka 
4. Tělocvična 
5. Jiné 

2. Venku: 
1. Město 
2. Příroda 
3. Sportoviště 
4. Jiné 

3. Nelze určit 
11. Role v interakci: 

1. Vůdčí  
2. Podřízená  

12. Aktivity, činnosti: 
1. Hra  
2. Učení  
3. Sport - individuální 
4. Sport - kolektivní 
5. Sport - bojový 
6. Dobrodružství 
7. Péče o sebe  
8. Péče o druhé  
9. Řešení problému – úspěch 
10. Řešení problému – neúspěch 
11. Konzumace  
12. Úklid, domácí práce  
13. Zpěv 

13. Verbální projev:  
1. Mluví: 

1. Ne  
2. Ano: 

1. Poučuje, napomíná, kritizuje  
2. Zdraví  
3. Ptá se 
4. Informuje 
5. Chválí  
6. Vyzývá 
7. Doporučuje, navrhuje  
8. Užívá citoslovce 

14. Nálada postavy: 
1. Veselá 
2. Smutná 
3. Vzteklá 
4. Neutrální  
5. Nelze určit  
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15. Emoční projevy:  
1. Radost, smích 
2. Údiv 
3. Soustředění 
4. Agrese 
5. Smutek 
6. Strach 
7. Spokojenost 
8. Láska 
9. Únava 
10. Znechucení 
11. Neprojevuje 

16. Schopnosti a dovednosti: 
1. Síla 
2. Zručnost, šikovnost 
3. Chytrost 
4. Rychlost 
5. Umělecké nadání 
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Příloha č. 2 – Kódovací instrukce 

III. Kódovací jednotka - reklamní spot 
 

IDENTIFIKAČNÍ PROMĚNNÉ 
 
1. Název inzerovaného produktu – Název produktu, který reklamní spot propaguje. 
(Neuvádím jako proměnnou jméno kódovače, protože je celý záznam kódován jednou 
osobou).  
 
ANALYTICKÉ PROMĚNNÉ 
 

1. Inzerovaný produkt – Rozdělení kódovaných jednotek do 4 kategorií podle toho, 
jaký druh produktu pro děti inzerují.  

1. Potraviny a nápoje – Reklamní spoty na produkty určené ke konzumaci. Jedná 
se zejména o jogurty, tvarohové dezerty, cereálie, džusy a sladkosti.  

2. Stavebnice, autíčka, akční figurky – Jde o hračky, které lze sestavit podle 
plánku, modely aut a jiných podobných zařízení a pohyblivé akční figurky na 
hraní. 

3. Panenky, zvířátka, plyšové hračky – Jde především o modely postav a zvířat, 
které evokují péči a krásu a jsou určeny v podstatě výhradně dívkám. Do této 
kategorie spadají i produkty propagující doplňkové sady pro hraní s těmito 
postavami. 

4. Hry a zábava – Produkt je určený pro hru či zábavu dětí i jejich rodičů. Do této 
kategorie patří nejen např. stolní hry, ale i televizní reklama na návštěvu parku 
s modely dinosaurů. 

2. Typ reklamy – Vizuální forma prezentace reklamního sdělení 
1. Hraná – Hraný reklamní spot, ve kterém vystupovaly výhradně lidé.  
2. Animovaná – Animovaný reklamní spot, ve kterém vystupovaly pouze 

animované postavy. 
3. Hračky v akci – Reklamní spot, ve kterém vystupují pouze pohybující se 

inzerované produkty (hračky) v prostředí hračky (např. stavebnice). Inzerované 
hračky se nemusí pohybovat po celou dobu spotu. 

4. Kombinace hrané a animované – Reklama kombinující reálné prostředí anebo 
hrané postavy s animovaným prostředím anebo postavami  

5. Kombinace animované a hraček v akci – Reklamní spot, ve kterém je 
kombinováno animované prostředí anebo postavy s aktivními pohybujícími se 
hračka anebo jejich prostředím. 

6. Kombinace hrané a hraček v akci – Reklamy, ve kterých se hrané postavy či 
jejich části objevují v reklamním spotu spolu s pohybujícími se hračkami. 

3. Délka spotu – Časové pásmo délky reklamního spotu. 
1. 0 – 10 sekund 
2. 11 – 15 sekund 
3. 16 – 20 sekund 
4. 21 – 30 sekund 
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4. Počet střihů – Počet změn záběrů v průběhu reklamního spotu. 
5. Hudební doprovod – Identifikovaný hudební žánr, který doprovází reklamu.  

1. Pop – Reklamní spot, který je doprovázen popovou hudbou. 
2. Rock – Reklamní spot doprovázený rockovou hudbou, případně jejími tvrdšími 

formami. 
3. Hip Hop/Rap – Reklamní spoty využívající hip hop/rap. Do této kategorie jsem 

zařadila i reklamy, kde se objevil i tzv. beat box (vytváření tónů pouze ústy), 
který spadá pod žánr hip hop. 

4. Jiný –  Hudební styl, který nespadá do výše uvedených kategorií. Většinou jde 
o nezařaditelný instrumentální doprovod. 

6. Doprovodný zpěv – Reklamy, u kterých je rozeznatelný doprovodný zpěv v pozadí 
reklamy.  

1. Mužský – Pouze mužský doprovodný hlas či vícehlas. 
2. Femininní – Pouze ženský doprovodný hlas či vícehlas. 
3. Kombinace – Kombinace mužského (mužských) a ženského (ženských) hlasů. 
4. Žádný – V této reklamě nebyl rozeznatelný jakýkoliv doprovodný zpěv. 

7. Průvodní hlas (voice-over) – Mluvené slovo pronášené tím, kdo je po celou dobu 
spotu v obraze nepřítomný.   

1. Maskulinní – Kategorie, ve které se objevoval mužský nebo chlapecký hlas. 
2. Femininní - Kategorie, ve které se objevoval ženský nebo dívčí hlas. 
3. Kombinace - Kategorie, ve které se objevovala kombinace mužského 

(chlapeckého) a ženského (dívčího) hlasu. 
4. Žádný – Ve spotu nebylo použito mluvené slovo v obraze nepřítomné osoby. 

8. Doporučení (výzva) voice-overu (zpěvu) – Téma aktivního doporučení (výzvy) 
směrem k postavám v reklamě nebo příjemcům reklamy. 

1. K boji  
2. K péči o jiné  
3. K péči o sebe 
4. K pořízení produktu  
5. K vychutnání 
6. K vyřešení problému  
7. K vytvoření (výstavbě) 
8. K zábavě 
9. Ke hře 
10. Ke sbírání produktu 
11. Ke sportu 

 
IV. Kódovací jednotka – postava 
 
IDENTIFIKAČNÍ PROMĚNNÉ 
 
1. Název inzerovaného produktu – Název produktu, který reklamní spot propaguje. 
2. Název (popis) postavy - Pokud byla postava během reklamního spotu označena, 

pojmenována (např. „Ahoj, já jsem Chipy!“), tak jsem takovéto označení přebrala jako 
název postavy. Jiné postavy, které nebyly nijak pojmenovány, jsem označila podle 
toho, jak vypadaly, nebo co pro ně bylo charakteristické, např. „Modrý kluk“, 
„Blonďatá holčička s culíčky“. Kódovala jsem každou postavu, která splňovala 
základní podmínky pro kódování (pohyb, aktivní role v ději, definovatelný gender). 
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ANALYTICKÉ PROMĚNNÉ 
 

1. Gender – Označení mužského či ženského genderu u kódované postavy. 
1. Maskulinní – Nositel mužského genderu. 
2. Femininní – Nositel ženského genderu. 

2. Typ postavy – Určení způsobu, jakým je postava prezentována. 
1. Hraná postava – Postava, kterou hraje člověk. 
2. Animovaná postava – Postava, která je animovaná (člověk ale i zvíře 

s rozlišitelným genderem). 
3. Aktivní hračka – Aktivně vystupující hračka (postava) v reklamě (např. 

pohybující se panáček u stavebnice Lego). 
3. Věk – Odhad věku vystupující postavy. Věkové hranice jsou určeny tak, aby byl věk 

jasně identifikovatelný. 
1. Dítě 
2. Teenager 
3. Dospělý 
4. Důchodce 
5. Nelze určit 

4. Rasa – Určení rasy kódované postavy. 
1. Běloch  
2. Černoch 
3. Jiná 
4. Nelze určit – U animovaných postav a „oživlých hraček“. 

5. Postava – Tato kategorie sleduje štíhlost či obezitu vystupující postavy. 
1. Štíhlá – Nejeví známky obezity. 
2. Obézní – Jeví známky obezity. 
3. Nelze určit – Například u animovaných zvířat. 

6. Oblečení – Jaký druh svršků má na sobě postava v reklamě. Druh oblečení musí být 
rozeznatelný. 

1. Kalhoty 
2. Košile 
3. Tričko 
4. Sukně 
5. Mikina 
6. Svetr 
7. Bunda 
8. Šaty, oblek 
9. Oblečení ke sportu 
10. Speciální pracovní oblečení  - Např. montérky. 
11. Není vidět 
12. Nelze určit 

7. Barvy oblečení –Všechny výrazné barvy použité na oblečení vystupujících. 
1. Modrá 
2. Červená 
3. Růžová 
4. Fialová 
5. Žlutá 
6. Zelená 
7. Hnědá 
8. Bílá 
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9. Oranžová 
10. Šedá 
11. Černá 
12. Béžová 

8. Doplňky – Doplňkové předměty, které postava používá. 
1. Ne – Postava na sobě nemá žádné viditelné doplňky. 
2. Ano: 

1. Šperky, ozdoby – Postava má na sobě náušnice, náramky či ozdoby ve 
vlasech. 

2. Pokrývky hlavy – Do této kategorie spadá klobouk, čepice, šátky do 
hlavy atp. 

3. Brýle – Postavy, které mají na sobě dioptrické nebo sluneční brýle.  
4. Jiné – Např. páska přes oko kapitána pirátů. 

9. Vlasy a vousy – V této kategorii jsou kódovány barvu a úprava vlasů vystupujících 
postav a zda mají vousy. 

1. Barva vlasů: 
1. Blond 
2. Hnědá 
3. Černá 
4. Extravagantní – Do této kategorie patří všechny barvy vlasů, které 

nejsou zastoupeny v předchozích kategoriích. Např. nejen rezavá barva 
vlasů, ale i takové, které se odchylují od „normálu“, tedy fialové či 
růžové. 

2. Střih vlasů: 
1. Krátké 
2. Rozpuštěné po ramena 
3. Dlouhé – rozpuštěné 
4. V copu, culíku 
5. Extravagantní úprava – Např. „dredy“ či tzv. „číro“.  

3. Vlasy nemá, nejsou vidět 
4. Vousy 

1. Ano 
2. Ne 

10. Sféra výskytu – Určení prostředí, ve kterém se daná postava v průběhu reklamy 
vyskytuje. 

1. Uvnitř: 
1. Práce 
2. Domácnost 
3. Škola/školka 
4. Tělocvična 
5. Jiné – Jakýkoli jiný typ vnitřního prostředí. 

2. Venku: 
1. Město 
2. Příroda 
3. Sportoviště 
4. Jiné – Jakýkoli jiný typ venkovního prostředí. 

3. Nelze určit – Prostředí, které nelze identifikovat. 
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11. Role v interakci – Určení vztahu podřízenosti a nadřízenosti v rámci skupiny 
postav. 

1. Vůdčí – Do této kategorie patří ty postavy, u kterých bylo rozeznatelné a 
čitelné, že jsou vůči ostatním postavám v nadřízeném vztahu. 

2. Podřízená – Do této kategorie patří postavy, které byly v rámci skupiny 
v podřízeném vztahu. 

12. Aktivity – Definice činnosti či činností, kterým se postava v průběhu reklamy věnuje 
1. Hra – Zábavná herní činnost s ostatními postavami 
2. Vyučování – Činnosti spojené se školou, tréninkem či jinou aktivitou, kterou 

organizuje učitel(ka) či trenér(ka). 
3. Sport – individuální 
4. Sport – kolektivní 
5. Sport – bojový 
6. Dobrodružství - Postava se objevuje v takovém prostředí, které jí může přinést 

nebezpečí.  
7. Péče o sebe - Postavy, které pečují o svůj vzhled, zdobí se různými převleky, 

šperky a krášlí se. 
8. Péče o druhé - Postava pečuje o jiné tvory, většinou o inzerovaný produkt 

(panenky atd.) či domácího mazlíčka. 
9. Řešení problému – úspěch – Úspěšné zvládnutí problematické situace. 
10. Řešení problému – neúspěch – Neúspěšné zvládnutí problematické situace. 
11. Konzumace – Postavy v průběhu reklamy konzumuje potraviny či nápoje 

(především inzerovaný produkt). 
12. Úklid, domácí práce – V průběhu reklamy vykonává práce spojené s péčí o 

domácnost a její členy, jako např. utírání prachu, umývání nádobí či 
připravování svačiny. 

13. Zpěv – Postava v průběhu reklamy zpívá. 
13. Verbální projev – Tato kategorie sleduje verbální projevy vystupujících postav. 

1. Nemluví - Postava se ve své „roli“ vůbec verbálně nevyjadřuje. 
2. Mluví – Postava se verbálně projevuje: 

1. Poučuje, napomíná, kritizuje – Vyjadřuje se kriticky k situaci nebo 
ostatním postavám či příjemcům reklamy. 

2. Zdraví – Do této kategorie patří jakékoliv pozdravy. A to buď směrem 
k divákovi např.: „Ahoj děti!“, nebo i směrem k dalším postavám 
v reklamě.  

3. Ptá se – Jakékoliv otázky postavy, které směrují k jiné postavě, nebo k 
divákům.  

4. Informuje – Podává informace o produktu, jeho vlastnostech, bonusu, 
aktivitě atp. 

5. Chválí – Pochvalně se vyjadřuje o inzerovaném produktu, jiných 
postavách v reklamě či různých aktivitách. 

6. Vyzývá – Postava aktivně adresuje výzvy k jiným postavám či 
příjemcům reklamy. 

7. Doporučuje, navrhuje – Postava předkládá možná řešení či návrhy. 
8. Užívá citoslovce – Postava používá ve svém projevu citoslovce. 

14. Nálada postavy -  V této kategorie jsem zaznamenávala celkové emocionální 
působení kódované postavy na ostatní postavy v reklamě. 

1. Veselá – Postava působí vesele. 
2. Smutný – Postava působí smutně. 
3. Vzteklá – Postava projevuje vztek.  
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4. Neutrální – Postava se neprojevuje extrémně. 
5. Nelze určit – U postavy nelze vůbec rozeznat emocionální naladění.  

15. Emoční projevy – V této kategorii jsem sledoval krátkodobé projevy emocí, 
vyjádřené slovně, mimikou anebo gesty.  

1. Radost, smích 
2. Údiv 
3. Soustředění 
4. Agrese 
5. Smutek 
6. Strach 
7. Spokojenost 
8. Láska 
9. Únava 
10. Znechucení 
11. Neprojevuje 

16. Schopnosti a dovednosti – Určení schopností a dovedností, kterými se postava 
projevuje v průběhu reklamy. 

1. Síla – Posiluje, zvedá předměty atp. 
2. Zručnost, šikovnost – Je schopna manuální činnosti na dobré úrovni. 
3. Chytrost – Projevuje výrazněji svou inteligenci. 
4. Rychlost – Je rychlá (např. v běhu, hře atp.). 
5. Umělecké nadání – Projevuje sklony k uměleckým činnostem. 
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Příloha č. 3 – Tabulka jednotlivých reklam s počtem jejich vysílání ve 
sledovaném období 

 
Reklama Počet vysílání Kategorie produktu 
Kostíci 21 Potraviny a nápoje 
Hubba Bubba Glop 27 Potraviny a nápoje 
Chipicao 15 Potraviny a nápoje 
Actimel 21 Potraviny a nápoje 
Nesquick 1 Potraviny a nápoje 
Kinder Delice 2 Potraviny a nápoje 
Kinder Pingui 2 Potraviny a nápoje 
Pribináček 1 Potraviny a nápoje 
Jojo 8 Potraviny a nápoje 
Happy meal 6 Potraviny a nápoje 
Jupík 10 Potraviny a nápoje 
Mrož – Mrožnberk 2 Potraviny a nápoje 
Mrož – Rožnov 1 Potraviny a nápoje 
Ciniminis 2 Potraviny a nápoje 
Hubba Bubba želé 7 Potraviny a nápoje 
Cappy Junior 1 Potraviny a nápoje 
Bionicle 5 Stavebnice, auta, akční postavy 
Transformers 6 Stavebnice, auta, akční postavy 
Lego jeřáb 11 Stavebnice, auta, akční postavy 
Lego traktor 10 Stavebnice, auta, akční postavy 
Starwars 14 Stavebnice, auta, akční postavy 
Lego Racers 22 Stavebnice, auta, akční postavy 
Hot Wheel 11 Stavebnice, auta, akční postavy 
Lego Power Miners - vrtačka  8 Stavebnice, auta, akční postavy 
Lego Power Miners – pásovka 7 Stavebnice, auta, akční postavy 
Lego piráti 4 Stavebnice, auta, akční postavy 
Barbie princezny 9 Panenky, zvířátka, plyšové hračky 
Petites Club 5 Panenky, zvířátka, plyšové hračky 
Pet Shop 4 Panenky, zvířátka, plyšové hračky 
My Little Pony 11 Panenky, zvířátka, plyšové hračky 
Barbie Thumbelina 11 Panenky, zvířátka, plyšové hračky 
My Scene 9 Panenky, zvířátka, plyšové hračky 
Polly Pocket 3 Panenky, zvířátka, plyšové hračky 
My Little Pony – salón 13 Panenky, zvířátka, plyšové hračky 
Dinopark 14 Zábava 
Playdoh 8 Zábava 
Pictureka 4 Zábava 
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Příloha č. 4 – DVD s jednotlivými reklamními bloky 

 


