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ABSTRAKT 

 

Název práce: Péče o tělo a média 

 

Cíle práce: Cílem práce je zhodnocení informací týkajících se péče o tělo, které nabízí 

současné televizní kanály. V diplomové práci je analyzována nabídka výchovně 

vzdělávacích pořadů, které se zabývají aktivním ţivotním stylem a televizní reklamy 

související se sledovaným tématem. 

 

Metoda: Byly pouţity dvě metody a to metoda obsahové analýzy a metoda deskriptivní. 

 

Výsledky: Bylo zjištěno, ţe počet vysílaných výchovně vzdělávacích pořadů 

zaměřených na péči o tělo je nedostatečný. Jejich zpracování je však kvalitní. Nabídka 

televizních reklam je pestrá, ale svým obsahem zaměřená spíše na krásu a vzhled. 

Reklamy, které by podněcovaly diváka k aktivnímu pohybu a změně ţivotního stylu, se 

ve vysílání neobjevily vůbec.  

 

Klíčová slova: média, reklama, zdraví, ţivotní styl, pohybová aktivita, zdravá výţiva, 

tělesné sebepojetí, vzhled 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

Title: Body care and media 

 

Goal of the research: The goal of this thesis project is to evaluate information 

available in TV programmes regarding healthy life style, fitness, and care of human 

body. In the thesis is analysed the available selection of educational programmes 

focusing on active lifestyle and the TV commercials on this topic. 

 

Research Method: There were two research methods used in the project: a content 

analysis method and a descriptive method. 

 

Results: The number of educational programmes regarding care of human body and 

healthy lifestyle available on TV is insufficient, although the quality of the programmes 

is high. The variety of TV commercials shown is wide, but the content of the 

commercials revolves around beauty and appearance. Commercials that would 

encourage viewers to be physically active and change their lifestyle were absent 

entirely. 

  

Keywords: media, advertisement and commercials, health, lifestyle, physical activity, 

healthy nutrition, body image, appearance 
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1 ÚVOD 

 

Kaţdý člověk v dnešní době touţí být krásný, úspěšný, oblíbený a spokojený se 

svým ţivotem. Těmto a dalším kritériím někteří z nás podřizují celý svůj ţivot. Neměli 

bychom se tedy zamyslet nad tím, jestli se z našeho ţivota nestává hon za dokonalou 

bytostí? 

Tento trend je určován dnešní moderní společností a jejími hodnotami. Jsme 

ovlivňováni vším, co se děje okolo nás. Dnes a denně jsme vystavováni tlaku okolního 

světa, který nám předkládá vzor ideálního člověka. Kdo se nepřizpůsobí, není „in“. 

Proto jsme ochotni vynakládat stále více peněz a úsilí na cílenou péči o tělo, zdravou 

výţivu, na návštěvy fitness center, pobyty v soláriích a kosmetických salónech.  

V poslední době se klade stále větší a větší důraz na péči o tělo, hlavně na jeho 

vzhled a funkčnost. Informace o tom, jak bychom měli vypadat, jak se chovat, jak se 

oblékat, česat a malovat nám přinášejí zejména média. Ta v tomto směru výrazně 

ovlivňují naše chování a počínání.  

Mediální komunikace se stala neodmyslitelnou součástí našeho ţivota. Někdo by 

si nedovedl představit den bez přečtení novin či poslouchání rozhlasu a sledování 

televize. Zejména pak mladší generace se uţ neobejde bez připojení na Internet. Ze 

všech těchto zdrojů na nás útočí rady i informace.  

Nejviditelnějším rádcem, se kterým se v médiích setkáváme, je reklama. Není 

dobré, kdyţ lidé všemu, co se v médiích prezentuje, uvěří a snaţí se tuto prezentovanou 

normu a standard osobně zvnitřnit. Přijímáme tyto informace nekriticky jako pravdivé, 

často o nich vůbec nepřemýšlíme. Ne všechny z nich jsou však kvalitní, existují 

samozřejmě i ne zcela dobré nabídky, které zamlţují, zatajují a prezentují spoustu 

polopravd a mýtů. Záleţí na kaţdém z nás, jak se v této nabídce dokáţeme zorientovat, 

a vybrat si to, co je pro nás vhodné, čím se budeme řídit a do jaké míry se necháme 

médii ovlivnit.  

V naší diplomové práci se zaměříme na současnou nabídku výchovně 

vzdělávacích pořadů a reklam propagujících péči o tělo, pohyb a zdravý ţivotní styl 

vysílaných na čtyřech nejvýznamnějších českých televizích.  
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Východiskem pro analýzu budou jiţ potvrzené teoretické poznatky týkající se 

medií, masové komunikace, reklamy, zdraví a tělesného sebepojetí. 

Výzkum bude zaloţen na zhodnocení a analýze souboru vybraných programů 4 

českých televizí zaměřené na lidské tělo, jeho funkčnost a zdraví.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 Média 

 

Pojem média je dnes jedním z nejpouţívanějších pojmů. Sociologové, 

psychologové, novináři i politici o médiích mluví a píší často a v nejrůznějších 

souvislostech a významech. Kaţdý si pod tímto pojmem automaticky představí televizi, 

tisk, popř. i tzv. „nová média“, která jsou zaloţená na digitálním zpracování a přenosu 

dat. Média jsou součástí našeho moderního světa, našich ţivotů i proţitků (Zbytovská, 

2005). 

 „Dnešní moţnosti doručovat sdělení okamţitě na dlouhé vzdálenosti a 

předkládat najednou milionům lidí tytéţ informace nám připadají tak samozřejmé, ţe je 

přijímáme téměř lhostejně. Z hlediska lidského ţivota, jak byl ţit v minulosti, 

představuje však to, ţe dnes můţeme otevřít noviny, naladit rozhlas, navštívit kino či 

sledovat televizi, změnu vpravdě mimořádnou“ (DeFleur, Ballová-Rokeachová, 1996, 

str. 17). 

Dle některých autorů není médium jen zprostředkovatelem či nositelem 

informací, ale je samo o sobě nositelem sdělení. Média mají bezesporu vliv na to, jak 

příjemce vnímá vysílané poselství, ovlivňují nejen svobodu jeho vnímání tím, ţe ho 

připoutávají ke zdroji projevu, ale i svobodu časovou (Vysekalová, 2007). 

„Svět médií vstoupil do našeho ţivota, usadil se v něm a zdá se, ţe na dlouhou 

dobu tomu nebude jinak“ (Bystřický a kol., 2008, str. 7). 

Slovo médium pochází z latiny. Znamená prostředek, prostředník, či 

zprostředkující činitel – tedy to, co něco zprostředkovává, zajišťuje. Médium můţeme 

chápat také jako kanál, skrze který putuje nějaká informace od zdroje k příjemci. 

Média jsou také prostředkem zábavy, určují nejběţnější způsoby trávení volného 

času. Pomáhají ho také organizovat. Představují největší a stále se rozšiřující 

průmyslové odvětví, které nabízí mnoho pracovních příleţitostí a bohatou škálu 

potencionálních ekonomických zisků (McQuail, 1999). 
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Média jsou dle McQuaila (1999): 

 zdrojem moci – potencionálním prostředkem vlivu, ovládání a prosazování 

inovací ve společnosti, 

 prostředím – kde se na národní i mezinárodní úrovni odehrává celá řada událostí 

z oblasti veřejného ţivota, 

 významným zdrojem výkladů sociální reality a představ o ní, 

 primárním klíčem ke slávě a k postavení známé osobnosti, 

 zdrojem uspořádaných a veřejně sdílených významových soustav, které 

empiricky i hodnotově vymezují, co je normální.  

Všechna média mají své technické parametry, které nepodléhají vlivům 

komunikátora ani příjemce, ale ovlivňují proces hromadného sdělování v obou směrech. 

Zadavatel či reklamní agentura mohou vytvářet optimální strukturu vyuţití médií 

v rámci komunikačního mixu na základě znalosti cílových skupin. Příjemce se můţe 

sám rozhodnout, zda bude sledovat reklamy v televizi, v rozhlase, či si bude listovat 

tiskem a časopisy. Má moţnost přepínat z kanálu na kanál, otočit stránkou s reklamou 

v časopise a novinách (Vysekalová, 2007). 

 

2.1.1 Masová komunikace 

 

Termín „masová komunikace“, který vznikl na konci 30. let našeho století, 

vyvolává příliš mnoho dohadů, neţ aby dovoloval definici, na níţ by bylo jednoduché 

se shodnout. Jedna z definic říká: „Masová komunikace zahrnuje instituce a postupy, 

jimiţ specializované skupiny vyuţívají technické prostředky (tisk, rozhlas, filmy apod.) 

pro šíření symbolického obsahu směrem k rozsáhlému, nesourodému a široce 

rozptýlenému publiku“ (McQuail, 1999). 

Kaţdodenní zkušenost s masovou komunikací je nesmírně pestrá. Navíc je 

dobrovolná a obvykle ji formuje kultura a nároky, které na jedince klade jeho způsob 

ţivota a sociální prostředí, ve kterém ţije (McQuail, 1999). 

Různé druhy komunikačních aktivit, které patří do kategorie „masová média“, 

bylo kdysi moţné poměrně přijatelně odlišit a jednotlivě popsat. Díky změnám 
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v komunikačních technologiích a v organizaci produkce i distribuce je to bohuţel stále 

obtíţnější. Tyto změny mají tendenci se zrychlovat (McQuail, 1999). 

S objevením a přijetím masové komunikace se tempo komunikačních aktivit 

člověka začalo nápadně zrychlovat. Telegraf spatřil světlo světa v polovině 19. století, a 

i kdyţ sám o sobě není masovým komunikačním médiem, představoval vynález 

důleţitý prvek v řadě zařízení, jeţ nakonec vedla ke vzniku elektronických masových 

médií. O pár desetiletí později se podařilo díky experimentům vynalézt pohyblivé 

obrázky, tedy filmy. V první dekádě nového století se oţivený film stal formou rodinné 

zábavy. Tentýţ osud pak ve dvacátých letech potkal rozhlas a ve čtyřicátých letech 

počátky televize. Postupně se přidávala nová a nová média. Masová komunikace se 

stala jedním z nejvýznamnějších rysů a rozhodně neopomenutelným faktem současného 

ţivota (DeFleur, Ballová-Rokeachová, 1996). 

Televizní technologie – nejnovější z vysílacích médií – zdědila mnoho tradic 

z rozhlasu. Zavedení televize bylo rozšířením ustavených zájmů rozhlasu. Veřejnost se 

jiţ seznámila s pohyblivými obrázky a jejich přenos prostřednictvím vysílání byl pro ni 

snadno přijatelný. Televize se rychle stala symbolem sociálního statusu (DeFleur, 

Ballová-Rokeachová, 1996). 

„První pokusy o televizní vysílání na našem území probíhaly jiţ od třicátých let 

20. století, vývoj byl však přerušen druhou světovou válkou. Český rozhlas počítal se 

zřízením televizního studia jiţ od roku 1947. V prvních letech své existence byla 

Československá televize (ČST) součástí organizace Československý rozhlas. Veřejné 

zkušební televizní vysílání začalo 1. května 1953“ (Dostupné z 

<http://fss.muni.cz/rpm/Revue/Heslar/media_verejne_sluzby.htm>[cit 6. 4. 20011]). 

 

2.1.1.1 Druhy masmédií 

 

Masová média, která nám přinášejí nejrůznější informace o výrobcích a 

sluţbách, dělíme podle reklamní praxe na média vysílací – transmisní (rozhlas, televize) 

a tištěná média (noviny, časopisy, venkovní reklama) (Štěrbáková, 2001). 

 

http://fss.muni.cz/rpm/Revue/Heslar/media_verejne_sluzby.htm
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2.1.2 Funkce médií 

 

Funkce médií se můţe měnit v závislosti na typu uspořádání dané společnosti, 

kulturním kontextu a sociálních, ekonomických a politických podmínkách. 

Burton (2001) rozděluje funkce médií takto: 

 zábavná funkce – média poskytují publiku zábavu i rozptýlení, baví své 

příjemce, 

 informační funkce – média poskytují publiku nezbytné informace o světě, 

 kulturní funkce – média předkládají publiku materiály, v nichţ se odráţí kultura 

a jeţ se stávají její součástí, 

 sociální funkce – média publiku poskytují příklady ţivota společnosti, jejího 

jednání, společenských interakcí a společenských skupin, 

 politická funkce – média poskytují příjemcům představu o politických 

událostech, tématech i aktivitách.  

Fialová (2007) řadí mezi základní funkce masových médií: 

 sdělování informací – média zprostředkovávají informace z prostředí, 

 interpretace faktů a zpráv, 

 propojení společnosti – schopnost médií propojit různé články společnosti, které 

nejsou přímo v kontaktu, 

 přenos hodnot, výchova, zábava – masmédia nás učí o lidech, ukazují lidi 

v různých situacích a zdůrazňují, co se od nich očekává. Představují jisté modely 

a vzorce chování. 

 

2.1.3 Role médií v současnosti 

 

Pokud chceme pochopit, jak důleţitým systémem se média stala, zkusme si tedy 

představit, co by to udělalo s naším organizačním, osobním i společenským ţivotem, 

kdyby jednoho dne veškeré prostředky masové komunikace z nepředvídatelného 
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důvodu a nečekaně zmizely. Mohla by přeţít společnost v podobě, jak ji známe 

(DeFleur, Ballová-Rokeachová, 1996)? 

„Média mají velkou moc nad tím, co čteme a co sledujeme. Podstatu této moci 

lze hledat ve vlastnictví, v pákách na uplatnění vlivu, v moci nad produktem a ideologií, 

profesionální moci či kulturním imperialismu“ (Burton, Jirák, 2001, str. 149). 

Masová média určená širokému publiku si rychle získala velmi významnou 

popularitu. Souvislost mezi oblíbenými masovými médii určenými široké veřejnosti a 

procesy sociální integrace je moţné povaţovat za moţný příspěvek moderních 

komunikačních prostředků k posílení soudruţnosti a pospolitosti. Skutečný výklad role 

médií často záleţí na vykladačově vtahu k moderní společnosti (McQuail, 1999). 

DeFleur a Ballová (1996) tvrdí, ţe kaţdý jednotlivec má k médiím vztah 

závislosti, protoţe jednotlivci jsou zaměřeni na dosahování cílů a tyto cíle mnohdy 

vyţadují přístup ke zdrojům, které ovládají právě masová média. Jednotlivec se snaţí 

dosáhnout tří důleţitých cílů: porozumění, orientace a hry. Závislost vyvěrající z cíle 

porozumět společnosti se vyvine v okamţiku, kdy jedinec začne média vyuţívat jako 

zdroje informací, jeţ potřebuje k tomu, aby pochopil ostatní lidi, jiné kultury nebo různé 

minulé, současné či budoucí události a dokázal si je vyloţit. 

Následující tabulka nám ukazuje typologii závislostních vztahů jednotlivců 

k médiím. 

Tabulka č. 1 Typologie závislostních vztahů jednotlivců k médiím (DeFleur, 

Ballová-Rokeachová, 1996) 

                           Porozumění                     Orientace                    Hra 

Porozumění sobě samému, 

tj. poznávat se a zrát jako 

osobnost 

Orientace v jednání, tj. 

rozhodovat se, co si 

koupit, jak zůstat štíhlý 

Solitérní hra, tj. 

odpočívat, kdy je člověk 

sám 

Porozumění společnosti, 

tj. poznávat okolní svět 

Orientace v interakcích, 

tj. získávat nápovědu, jak 

se vyrovnávat s novými 

nebo sloţitými situacemi 

Sociální hra, tj. chodit  

do kina či poslouchat 

hudbu s rodinou nebo 

přáteli 
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Podstatná moc médií spočívá v tom, ţe se podílejí na socializaci jednotlivce, na 

jeho včlenění do společnosti, a tím jak na formování jedince, tak na utváření společnosti 

a vztahu, které v ní panují. V moderních společnostech se média stala podstatným 

zdrojem šíření, prosazování a upevňování sociálních norem a hodnot (Burton a Jirák, 

2001). 

O moci médií a socializaci hovoří ve své knize i DeFleur a Ballová-Rokeachová. 

Mluví o pozornosti jednotlivce, o kterou soutěţí různé a často protichůdné zdroje 

informací sahající od stejně starých přátel k zájmovým skupinám. Tyto zdroje se mu 

snaţí poskytnout definice i návody, jaké chování napodobovat, jaká pravidla jednání 

jsou důleţitá a jaké významy událostem přisoudit. Význačné postavení mezi těmito 

soupeřícími zdroji informací mají právě masové média. V moderní společnosti se stala 

neodbytnými, všudypřítomnými a působivými zdroji informací o tom, jak by se lidé 

měli chovat. Z toho důvodu se také studuje jejich dlouhodobý vliv na socializační 

proces (DeFleur, Ballová-Rokeachová, 1996). 

DeFleur a Ballová-Rokeachová (1996) dále dodávají, ţe socializace nás 

vybavuje schopností komunikovat, myslet, řešit problémy při pouţití postupů 

přijatelných ve společnosti a hlavně se osobně a neopakovatelně přizpůsobovat 

prostředí, ve kterém ţijeme. 

Neměli bychom však význam masovým médií přeceňovat. Média nám sice 

usnadňují dosahování cílů v oblasti porozumění, orientaci i hry, ale nepředstavují jediný 

způsob, jak se těchto cílů dobrat. Lidé jsou propojeni do interpersonálních sítí přátel, 

rodiny a příbuzných a do celé řady dalších sociálních systémů (vzdělávacích, 

náboţenských, politických), které lidem pomáhají uvedených cílů dosahovat (DeFleur, 

Ballová-Rokeachová, 1996). 

„Vědci zkoumající mediální obsah obvykle předpokládají, ţe má přímý vliv na 

diváky a masová média ovlivňují své publikum poměrně uniformním způsobem tak, ţe 

jim „vstříknou dávku“ sdělení, které má standardní účinek“ (Grogan, 2000, str. 87). 

Fialová (2007) se ve své knize Jak dosáhnout postavy snů zmiňuje také o 

kriticích medií. Ti tvrdí, ţe média mají přímé a silné účinky, které ovlivňují ţivoty 

všech. Průměrná populace je prý aţ příliš závislá na médiích a příliš důvěřivá k obsahu 

sdělovaných zpráv. Média umí i z těch nejnesmyslnějších článků kultury udělat něco 
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atraktivního, dramatického či zajímavého. Tímto vytvářejí populární kulturu, která je 

pro společnost zajímavá jen proto, ţe od nich nic nevyţaduje.  

Zástupci médií tvrdí, ţe účinky médií jsou výsledkem osobní volby kaţdého 

jedince. Odpůrci však tvrdí, ţe účinky médií jsou zaloţeny na nesmírné moci médií 

upoutat a udrţet pozornost milionů lidí. Je tedy průměrná populace schopná a má 

motivaci kriticky hodnotit obsah předkládaných médií? Či přijímá vše, co je jí 

nabízeno? Od masových médií lidé očekávají intelektuální a citové naplnění jejich 

ţivotů. Dle některých názorů jsou masová média účinná tím, ţe posilují či podporují jiţ 

existující společenské trendy. Média tedy pomohou pouze posílit některé trendy, 

protoţe lidé si vybírají, která média budou vyuţívat. Vystavují se tedy pouze takovým 

obsahům, které se shodují s tím, čemu jiţ věří (Fialová, 2007). 

Dosavadní výzkumy naznačují, ţe média nemají samostatnou schopnost přímo 

ovlivňovat, ani ve své podstatě nenarušují společenský řád. Média mohou lidi ovlivnit, 

aby začali cvičit, přestali kouřit, či aby kontrolovali svou hmotnost a příjem kalorií. Ale 

za výsledek je zodpovědný kaţdý sám a ne média (Fialová, 2007). 

Fialová (2007) píše o výzkumech, které byly prováděny v Yale a týkaly se 

psychologického vlivu médií. V závěru výzkumu vyplynulo, ţe nízké sebevědomí 

znamená větší ovlivnitelnost, včetně ovlivnění vzory, jeţ nabízejí masová média. Jsou 

patrné i rozdíly mezi pohlavími. A to, ţe ţeny lze ovlivnit snadněji neţ muţe. Dále se 

prokázalo, ţe se stoupajícím věkem se sniţuje pravděpodobnost změny názorů ve směru 

názoru předkladatele informace, protoţe čím jsou lidé starší, tím jsou schopni nahlíţet 

na předkládané informace kriticky.  

„Psychologové soudí, ţe média mohou ovlivnit tělesné sebehodnocení muţů i 

ţen, protoţe se stávají měřítkem, z něhoţ vycházejí nepříznivá hodnocení postavy. 

Neschopnost vyrovnat se ideálu vede k sebekritice, pocitům viny a k oslabení 

sebevědomí“ (Grogan, 2000, str. 88). 

V pol. 90. let se v médiích objevuje nový, zajímavý trend – diskuse o prezentaci 

štíhlých modelek. To odráţí kulturní povědomí o moţném nebezpečí, jaké představuje 

předkládání vzorů velmi štíhlých modelek současným mladým ţenám. Většina článků 

se totiţ zaměřuje na moţnost vzniku poruch příjmu potravy v důsledku sledování 

štíhlých modelek v médiích (Grogan, 2000). 

 



20 

 

2.2 Reklama a její působení na společnost 

 

2.2.1 Pojem Reklama 

 

Není snad nikoho, kdo by si pod termínem reklama nevybavil nic. Reklama na 

nás útočí ze všech stran. Kdyţ zapneme televizi, není moţné, abychom na reklamu 

nenarazili. Kdyţ otevřeme noviny, jistě tam objevíme také nějakou upoutávku. Reklama 

na nás promlouvá při řízení automobilů, ať jiţ z autorádia nebo na billboardech na 

dálnici. 

Slovo reklama vzniklo pravděpodobně z lat. reklamare – znovu křičeti, coţ 

odpovídalo dobové „obchodní komunikaci“. Způsob prezentace se během staletí změnil, 

ale pojem reklama zůstal. V současné době je reklama definována jako „kaţdá placená 

forma neosobní prezentace nabídky zboţí, idejí nebo sluţeb prostřednictvím 

identifikovatelného sponzora“. Z psychologického hlediska jde o určitou formu 

komunikace s komerčním záměrem (Vysekalová, 2007). 

„Za reklamu se povaţuje rozšiřování informací o výrobcích a sluţbách za 

účelem ovlivňování, tvoření a formování nabídky, resp. trhu“ (Ševčík, 1991, str. 37). 

Dle Světlíka (1994) reklamou rozumíme placenou formu neosobní, masové 

komunikace. Cílem reklamy je informování spotřebitelů a záměr ovlivnit jejich chování. 

Reklama můţe plnit ve stimulačním procesu různé úkoly. Reklama se můţe zaměřovat 

na různé cílové skupiny, domácnosti, výrobní podniky, maloobchodní jednotky, 

studenty, sportovce, ţeny. Můţe také ale působit celoplošně na území republiky nebo 

jenom v Praze. Můţeme tak propagovat zdravý způsob ţivota.  

Definice reklamy, schválená Parlamentem České republiky v roce 1995, říká, ţe 

„reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uţivatelé zboţí, sluţeb 

nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií“ (Vysekalová, 2007). 

Nagyová (1994) definuje reklamu jako placenou, neosobní komunikaci 

prostřednictvím různých médií zadávanou podnikatelskými subjekty, neziskovými 

organizacemi či osobami, jejichţ cílem je přesvědčit členy zvláštní skupiny příjemců 

sdělení (cílovou skupinu).  
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Vysekalová (2007) ještě dodává, ţe reklama umoţňuje prezentovat produkt 

v zajímavé formě s vyuţitím všech prvků, působících na smysly člověka. V inzerátu to 

můţe být zajímavý titulek, druh písma, barva, v rozhlasovém a televizním vysílání to 

můţe být zvukový a hudební doprovod apod. Prostřednictvím reklamy tedy můţeme 

oslovit široké publikum, ale nevýhodou na druhé straně je určitá neosobnost a 

jednosměrná komunikace.  

Mezi hlavní prostředky reklamy Vysekalová (2007) zahrnuje: 

 inzerci v tisku, 

 televizní spoty, 

 rozhlasové spoty, 

 venkovní reklamu, 

 reklamu v kinech, 

 audiovizuální snímky. 

Dle Nagyové (1994) velké světové firmy věnují na reklamu obrovské částky. 

Reklamní výdaje se různí v odvětvích a dle firem. Největší podíl reklamních výdajů na 

obratu mají právě kosmetické firmy.  

 

2.2.2 Cíle reklamy 

 

Jak říká Světlík (1994), cílů reklamy můţe být celá řada. Jen efektivně 

zpracované sdělení v reklamě umoţňuje působit účinně na zákazníky prostřednictvím 

stimulačních nástrojů při jejich přechodu od upoutání pozornosti k výrobku či sluţbě aţ 

po jeho koupi.  

Podle účelu cílů rozděluje Světlík (1994) reklamu do následujících skupin: 

 reklamní cíle s funkcí informativní, 

 přesvědčovací (dávat publicitu určité značce, podnítit zákazníky k rychlé koupi) 

 připomínací (připomenout zákazníkům, kde určitý produkt koupit). 

Světlík (2007) dále uvádí hlavní cíle reklamy a to: 
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 tvorba silné značky – jak veřejnost vnímá určitý výrobek, 

 zvýšení poptávky – firma chce zvýšit trţby z prodeje, při zvýšené poptávce 

můţe zvýšit i cenu výrobku, 

 posílení finanční pozice – reklama účinně ukazuje a propaguje úspěchy podniku, 

 vytváření pozitivní image – firma si klade za cíl vytvoření dobrého obrazu 

v očích veřejnosti (financování charitativního programu), 

 motivace vlastních pracovníků – reklama podporuje příznivý obraz o firmě, 

 zvýšení moţností distribuce – jestliţe se výrobek často objevuje v reklamě a je 

zákazníky poţadován, více obchodů si jej objednává a prodává.  

Dle Nagyové (1994) bývá obvyklými reklamními cíli zvyšování obratu. Dále má 

reklama informovat, přesvědčovat a připomenout potencionálnímu spotřebiteli výrobek 

nebo sluţbu.  

Jiní autoři pak rozdělují cíle reklamy takto: 

 seznámení s produktem (získání, prodlouţení či zvýšení stupně známosti), 

 informace o produktu (funkcích, moţnostech pouţití i uţitku, nákladech), 

 posílení důvěryhodnosti produktu (zlepšení jeho image, posílení preferencí), 

 podpora odbytových šancí (cílové časování reklamy, sníţení odbytových 

nákladů). 

 

2.2.2.1 Cílová skupina 

 

S cíli reklamy souvisí i cílová skupina. Cílovou skupinou rozumíme skupinu 

osob, pro kterou je určena propagační akce.  

Cílová skupina je souhrn osob, které v reklamě hodláme oslovit nebo na ně 

působit. Cílová skupina se můţe definovat na základě sociodemografických, ale také 

sociálněpsychologických charakteristik. Důleţitá je ve vztahu k působení propagace 

(Vysekalová a kol., 1997). 
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Mezi základní cílové skupiny řadíme podniky a instituce, obchodní organizace a 

spotřebitele (Štěrbáková, 2001). 

„Zaměření propagace na přesně definovanou cílovou skupinu umoţňuje její 

účinnější oslovení, výběr optimálního nositele propagace (média) i propagačních 

prostředků“ (Vysekalová a kol., 1997, str. 12). 

Velikost cílové skupiny je závislá na předmětu propagace, a ta se můţe 

pohybovat po několik jednotlivců u vybraných specializovaných výrobků aţ po 

milionové počty (u zboţí masové komunikace) (Vysekalová a kol. 1997). 

Štěrbáková (2001) se ve své práci věnuje také rozdělení cílových skupin. 

Popisuje dvě dělení, kdy: 

Varianta A: Diferenciace je zaměřena spíše z hlediska sociálních rolí 

jednotlivých spotřebitelů 

 věk (děti, mládeţ, střední a starší věk), 

 pohlaví (ţena, muţ), 

 sociální role (dítě, rodiče, prarodiče), 

 vzdělání (základní, středoškolské, vysokoškolské), 

 povolání, 

 a další.. 

Varianta B: Diferenciace je zaměřena z hlediska cílů reklamní strategie 

 profesní zaměření firmy, 

 způsob distribuce produktu, 

 cílové klientela, 

 a další…  
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2.2.3 Obsah reklamy 

 

Obsahem reklamy je, dle Ševčíka (1991), především ozřejmění uţitné hodnoty 

zboţí (či sluţby) a vytváření představy o něm (image). Image je obecný termín pro 

označení představ, mínění i očekávání, které člověk ve zboţí či sluţbě vidí.  

Při určování obsahu propagačního sdělení jde o základní myšlenku – apel. 

Stanovení této základní myšlenky je prvním krokem účinné propagace. Jejímu 

stanovení předchází rozsáhlý průzkum (testování) jejích variant. Při výběru optimální 

varianty apelu se musí respektovat jeho základní funkce, tedy to, ţe má ovlivnit čtenáře, 

diváka nebo posluchače tak, aby si uvědomil existenci výrobku, sluţby nebo podniku, a 

současně u něj vyvolat pozitivní postoj (Ševčík, 1991). 

Obsah reklamy je pak dle Světlíka (1994) obecně rozdělen na informativní 

(klade důraz na fakta, logicky přesvědčuje zákazníka), emotivní (sdělení se opírá o 

psychologický apel – lásku, strach aj.) a vyjadřující image (pokouší se vyvolat ţádoucí 

asociace mezi produktem a ţivotním stylem, atraktivními osobnosti apod.). 

Reklamní aktivity se dají dle Nagyové (1994) rozdělit do dvou základních 

směrů: orientace na výrobek nebo instituci. Výrobková reklama je neosobní forma 

prodeje. Institucionální reklama podporuje myšlenku, koncepci, filozofii i dobrou 

pověst odvětví, společnosti firmy, organizace, osoby, místa či orgánu státní správy.  

Reklamu Nagyová (1994) rozděluje do tří kategorií: 

 informativní/informační  

 přesvědčovací, 

 připomínkovou/připomínační. 

 

2.2.4 Výběr médií pro reklamu 

 

Jedním z nejdůleţitějších rozhodnutí reklamní strategie je, jaká média ta která 

firma pouţije pro přenos sdělení. Vybrané reklamní prostředky musí být schopny 

dosáhnout komunikačních cílů (Nagyová, 1994). 
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Pro reklamní vyuţití existují čtyři základní druhy médií – televize, rozhlas, tisk a 

tzv. exteriérová média (Štěrbáková, 2001). 

Nagyová (1994) říká, ţe reklamními nosiči jsou masové sdělovací prostředky 

jako noviny, televize, rozhlas, časopisy a billboardy.  

 

2.2.4.1 Televizní reklama  

 

Televizní reklamu rozděluje Nagyová (1994) do následujících kategorií: 

mezinárodní TV, národní TV, lokální a kabelová. Typ vysílací struktury, charakter 

jednotlivých stanic a jejich diváků, vysílací časy a náklady na minutu vysílacího času 

jsou pak rozhodujícími momenty, podle kterých se firmy rozhodují, jestli budou TV 

jako reklamní médium pouţívat.  

„Televize je z hlediska historického vývoje reklamy jedním z nejnovějších 

médií. Televizní reklama je nejsledovanějším, a pokud je velmi dobře připravena i 

vysoce účinným druhem reklamy. Při volbě televize pro komunikaci se zákazníky 

věnují marketingový odborníci pozornost typu programu, jeho sledovanosti a struktuře 

diváků. Určité programy přitahují určitý typ diváků“ (Světlík, 1994, s. 169). 

Muţi sledují více sportovní přenosy a tak v přestávce uvidíme reklamu spíše na 

ţiletky, neţ pěnu do koupele. Reklamu na prací prášky nebo parfémy můţeme spíše 

očekávat před vysíláním romantického seriálu. Čas vysílání reklamy a obliba 

příslušného programu je základem pro výpočet sazby za odvysílanou reklamu. 

Nejdraţší reklamy jsou v době mezi 19. a 22. hodinou večerní (Světlík, 1994). 

Světlík (1994) říká, ţe výhodou televizní reklamy je, ţe se jedná o vizuální 

médium. To je právě ideální pro demonstraci výrobku. Kombinace pohyblivého obrazu 

a zvuku je z hlediska působení reklamy velmi efektivní. Reklama působí na smysly 

diváka a upoutává jeho pozornost. Výhodou je i velmi široké pokrytí trhu. 

Nevýhodou televizní reklamy dle Světlíka (1994) je přepínání programů, či jiná 

činnost u velké části diváků v okamţiku vysílání reklamního bloku. Pokrytí trhu se tím 

sniţuje. Nevýhodné je i to, ţe při vysílání reklamního bloku vzniká u diváků informační 

zmatek. Tzn., ţe jeden reklamní šot je překrýván jiným, v podstatě podobným. Coca-
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colu si pak lidé pletou s Pepsi. Televizní reklama je navíc relativně drahá, a proto je 

potřeba pečlivě zvaţovat její volbu z hlediska efektivnosti vynaloţených prostředků. 

 

2.2.5 Efektivní reklama 

 

Abychom byli úspěšní v celém průběhu komunikačního působení reklamního 

poselství od vnímání aţ po nákup, je samozřejmě podstatná znalost adresáta, tedy toho, 

na koho chceme působit a komu naše poselství sdělujeme. Jde o cílovou skupinu, kterou 

chceme oslovit. Kdyţ ji známe, pak můţeme stanovit co, jakým způsobem, kdy a kde 

budeme komunikovat (Vysekalová, 2007). 

Vysekalová (2007) formuluje následující teze: 

 reklama je účinná, kdyţ je příjemce vystaven jejímu působení, 

 reklama je účinná, kdyţ zanechá stopu v paměti příjemce, 

 reklama je účinná, kdyţ způsobí změnu postoje v poţadovaném směru, 

 reklama je účinná, kdyţ vytvoří v mysli příjemce pozitivní emocionální stopu, 

 reklama je účinná, kdyţ vyvolává změnu v chování cílové skupiny 

v poţadovaném směru. 

 reklama přináší informace, které jsou důleţité pro racionální rozhodování 

spotřebitele.  

Řada firem pouţívá ve své reklamě známých osobností, které by mohly zvýšit 

účinnost jejich reklamy. Známým příkladem je třeba Michael Jordan pro Nike. Ale 

v reklamě neúčinkují pouze sportovci, ale herci i zpěváci. Výhodou těchto jmen je to, ţe 

mohou zvýšit šanci na odlišení výrobků v konkurenčním prostředí jiných reklam 

(Nagyová, 1994). 

Právě úspěšní sportovci jsou jako nositelé reklamního sdělení v poslední době ve 

vyspělých zemích velmi módní. Proto řada firem sportovce i sportovní události 

sponzoruje.  
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Dle Nagyové (1994) je ale dobré se drţet těchto základních pravidel: 

 výběrovost a specifičnost – přesné vymezení cílového trhu a nalezení sportu 

nebo sportovce, 

 odhad dlouhodobé popularity sportu či sportovce, 

 originalita – nekopírovat konkurenci pouze s jinou osobností, 

 průběţná analýza výsledků – v dlouhodobém i krátkodobém pohledu.  

 Nagyová (1994) ve své knize píše o výzkumech, které potvrdily, ţe účinná 

reklama dokáţe posilnit v zákaznících vnímání kvality zboţí či sluţby. Výsledkem toho 

pak bývá spotřebitelská věrnost, opakované nákupy a menší pravděpodobnost vzniku 

cenových válek mezi konkurenty.  

 „Při studiu médií a komunikace se uţ mnoho let počítá s tím, ţe reklama 

neprodává pouze výrobky, obrazy a hodnoty, ale celkový ţivotní styl, v jehoţ rámci 

výrobek či sluţba existuje“ (Burton, Jirák, 2001, str. 266). 

 Ţivotním stylem, zdravím, pohybovou aktivitou a dalšími aspekty, které se pojí 

s touto oblastí, se budeme se zabývat v následující kapitole.  
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2.3 Zdraví 

 

Zdraví není všechno. Ale bez zdraví je vše ničím (A. Schopenhauer) 

 „Zdraví, krása a pozitivní mysl spolu úzce souvisí. Jenom fyzicky a psychicky 

zdravý člověk můţe být krásný a ţít v harmonii. Harmonie znamená myslet pozitivně. 

A pozitivní myšlení zákonitě přitahuje štěstí a úspěch… “ (Rollko, 2008, str. 9). 

Slovo zdraví pouţíváme mnohokrát v kaţdodenním ţivotě. Není snad kořen 

slova zdravit či pozdrav od zdraví odvozen? Zdravíme-li někoho, přejeme mu vlastně 

zdraví. 

Zdraví patří k nejvýznamnějším hodnotám ţivota kaţdého z nás. Je tomu tak 

proto, ţe jsme-li zdraví, můţeme pracovat, můţeme uskutečňovat svá přání a realizovat 

své ţivotní plány. Zdraví však není jen významnou hodnotou individuální, má i hodnotu 

společenskou, neboť je zdrojem pro hospodářský a sociální rozvoj společnosti.  

„Zdraví člověka je v současném pojetí dle Světové zdravotnické organizace 

chápáno jako vyváţený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a 

ovlivňováno mnoha činiteli, jako je způsob ţivota, zdravotně preventivní chování, 

kvalita mezilidských vztahů, ale patří sem i kvalita ţivotního prostředí a další“ 

(Machová, Kubátová, 2009, str. 11). 

Fialová (2001) chápe zdraví jako stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody 

ne pouze jako nepřítomnost choroby. Zdraví se vyznačuje i pocitem dobré výkonnosti, 

síly, vnitřní harmonie, radosti ze ţivota.  

Zdraví je předpokladem pro aktivní a spokojený ţivot. Proto je také výchova ke 

zdraví jednou z priorit základního vzdělávání a promítá se i do celého ţivota školy 

(Machová, Kubátová, 2009). 

 

2.3.1 Determinanty zdraví 

 

Zdraví člověka je podmíněno kladným i záporným působením nejrůznějších 

faktorů. Tyto faktory se nazývají determinanty zdraví. Tyto determinanty můţeme 

rozdělit na vnitřní a zevní. Determinanty vnitřní jsou dědičné faktory. Tuto výbavu 
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získává kaţdý jedinec jiţ na začátku svého ontogenetického vývoje od obou rodičů 

(Machová, Kubátová, 2009). 

Zevní faktory, které mají vliv na zdraví, člení Machová, Kubátová (2009) do tří 

základních skupin: 

 ţivotní styl,  

 kvalita ţivotního a pracovního prostředí, 

 zdravotnické sluţby (jejich úroveň a kvalita zdravotní péče). 

Být fit znamená mít zdravé a výkonné srdce, přiměřeně rozvinuté svalstvo. Být 

obratný, pohyblivý a dokázat se úspěšně vyrovnat i s náročnější fyzickou zátěţí (Teplý, 

1995). 

V posledních letech se mnoţí práce poskytující důkazy o neuspokojivém stavu a 

prognózách zdraví obyvatelstva, o neustálém narůstajícím podílu tzv. civilizačních 

chorob, a to zejména srdečně-cévních, na nemocnosti a úmrtnosti obyvatelstva (Teplý, 

1995). 

Na zdraví člověka má také vliv jeho výţiva. Tento vliv se dle Středy a kol. 

(2010) projevuje jiţ před jeho narozením. Látky, které přenášejí dědičné vlastnosti, 

mohou být ovlivněny v potravě obsaţenými mutagenními látkami tak, ţe způsobené 

změny genetického kódu se natrvalo přenášejí na potomstvo.  

Výţiva kojence od narození rozhoduje nejen o jeho zdravotním stavu, ale 

ovlivňuje jeho vývoj a růst do dospělosti. Nevhodné sloţení můţe mít za následek 

pozdější opoţďování tělesného a duševního vývoje a ve stáří se můţe projevit 

zvýšeným krevním tlakem (Středa a kol., 2010). 

 

2.3.2 Životní styl  

 

„Ţivotní styl zahrnuje formy dobrovolného chování v daných ţivotních 

situacích, které jsou zaloţené na individuálním výběru z různých moţností. Můţeme se 

rozhodnout pro zdravé alternativy z moţností, které se nabízejí, a odmítnout ty, jeţ 

zdraví poškozují“ (Machová, Kubátová, 2009, str. 16). 
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Ţivotní styl je dle Jansy (2005) dynamický proces formy bytí jedince, 

determinovaný: 

 geneticky (zděděné predispozice),  

 etnicky (adaptace na rodovou kulturu), 

 sociálně (ţivotní úroveň rodiny a později samovýdělečného adolescenta a 

dospělého, resp. důchodce), 

 kulturně (tradice, návyky, mechanismy řešení situací jedince), 

 profesionálně (volba povolání, změny zaměstnání, mobilita a jiné faktory), 

 generačně. 

Zdravotní stav společnosti hodnotíme především na základě nemocnosti a 

úmrtnosti. Z rozboru příčin chorob s vysokou nemocností a úmrtností vyplývá, ţe 

zdraví nejvíce poškozuje: 

 kouření, 

 nadměrný konzum alkoholu, 

 zneuţívání drog, 

 nesprávná výţiva, 

 nízká pohybová aktivita, 

 nadměrná psychická zátěţ, 

 rizikové sexuální chování.  

„Ţádný z rizikových faktorů však nepůsobí izolovaně, ale ve vazbě na jiné 

faktory ţivotního stylu a jednotlivé jeho součásti nelze od sebe oddělovat. Proto 

pozitivní působení ţivotního stylu se uplatňuje jen v komplexním dodrţování správných 

zásad“ (Machová, Kubátová, 2009, str. 16). 

Teplý (1995) vyjmenovává následující rizikové faktory, které patří 

k nezdravému způsobu ţivota:  

 kouření, 

 energeticky nadměrná a nevhodná výţiva, 
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 nízká pohybová aktivita v ţivotním reţimu, 

 vysoká úroveň psychických tenzí a stresů, 

 zneuţívání alkoholu, léků a drog, 

 nevhodné sexuální chování.  

Kvalita ţivota je další, v posledních letech frekventovaný pojem 

s mnohoznačným vysvětlením. Znamená získání určité spokojenosti a ţivotní pohody 

v mnoha lidských doménách. Patří sem zdraví člověka, psychické funkce, úroveň 

nezávislosti, sociální vztahy, osobní přesvědčení, náboţenství aţ spiritualita. Jansa 

(2005) sem ale řadí ještě aktivitu a pohyb, respekt.  

Dle Fialové (2007) kvalitu ţivota ovlivňují především genetické faktory, způsob 

ţivota, ţivotní úroveň, ţivotní prostředí a v neposlední řadě ţivotní spokojenost. 

Některé z uvedených faktů jsou nám dány a změnit je nemůţeme, jiné máme ale ve 

svých rukou. O způsobu ţivota si tedy rozhodujeme sami.  

Mezi základní sloţky ţivotního stylu Fialová (2007) uvádí: 

 dostatek spánku, 

 pravidelný pohyb, 

 racionální výţiva, 

 nekuřáctví, 

 střídmé poţívání alkoholu, 

 sledování hmotnosti. 

V současnosti se v souvislosti s pojmem "ţivotní styl" stále častěji setkáváme se 

slovním spojením "sedavý způsob ţivota" (Stejskal, 2004).  

Technický pokrok a bydlení ve výškových domech na sídlištích, které jsou 

typické pro druhou polovinu 20. století, zásadně změnily ţivotní styl obyvatel 

vyspělých zem. Současný člověk začal vést převáţně sedavý způsob ţivota. V pracovní 

době sedí, do práce a z práce se dopravuje autem či jiným dopravním prostředkem, 

nemusí ani chodit po schodech, protoţe můţe vyuţít výtahu či eskalátoru. Po práci opět 

sedí, a to u televize či počítače (Machová, Kubátová, 2009). 
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Sedavý způsob ţivota představuje nedostatek tělesného pohybu, jak v 

zaměstnání, tak i ve volném čase. Redukovaná pohybová aktivita a zvýšené psychické 

nároky často vedou ke vzniku takové únavy, která podporuje následnou inaktivitu 

natolik, ţe jedinec je schopen pouze více přijímat (konzumovat), neţ ze sebe vydávat 

(preferuje více pasivní aktivity – např. sledování televize, práce na počítači před 

aktivním čtením nebo cvičením). Část populace řeší zvýšené psychické nároky 

zvýšeným příjmem potravy, zejména ve večerních hodinách. Tak vzniká a stále se 

prohlubuje energetická nerovnováha a vznikají poruchy tělesného i duševního zdraví a 

následně u disponovaných jedinců vznikají tzv. civilizační onemocnění. Tím je 

ovlivněna jejich kvalita ţivota (Stejskal, 2004). 

Jansa (2005) se domnívá, ţe současná dospělá populace více či méně 

zpohodlněla, trpí hypokinezí a do určité míry i despektem k tělesné námaze. Z jeho 

výzkumů vyplývá, ţe mnoho lidí také vědomě porušuje zásady správné ţivotosprávy. 

Především je zřejmá neochota měnit svůj denní reţim i návyky stravování.  

Dle Teplého (1995) je způsob ţivota v dnešní době významně ovlivněn veděcko-

technologickým rozvojem. Na poklesu pohybové aktivity v ţivotním reţimu se značnou 

měrou podílí pouţívání dopravních prostředků, výtahů, pojízdných schodů. 

U jedinců, kde pohybová aktivita nesehrává ţádnou roli, je vhodné podávat 

pozitivní informace o tom, jak pohybové aktivity mohou působit jako prevence proti 

určitým chorobám, zlepšit pohodu, výkonnost i vzhled (Hendl, 1999). 

 

2.3.3 Aktivní životní styl a pohybová aktivita 

 

Pojem aktivní ţivotní styl nepochybně souvisí s pojmem ţivotní styl. Je to forma 

ţivotního stylu, v němţ vedle jeho základních určujících sloţek zaujímá své místo také 

pohybová aktivita, a to především pravidelná a řízená.  

Fialová (2007) přidává k pojmu „ţivotní styl“ také pojmy „fitness“ a „wellness“. 

Většina současníků se s většími či menšími úspěchy snaţí aktivně pečovat o své zdraví, 

kondici i vzhled. Ten, kdo je se svým tělem spokojený, s tím, jak vypadá a jaké podává 

výkony, bývá mnohem méně nemocný (tělesně), ale bývá i mnohem vyrovnanější 

(duševně). 
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Dle Blahušové (1995) se k nám pojem wellness dostává ze Spojených států, kde 

provází novou vlnu péče o zdraví, která přerůstá známý pojem fitness. Lidem uţ nejde 

jenom o zdatnost, ale o celý ţivotní styl, v němţ zdatnost sice hraje podstatnou roli, ale 

jen jako základ zdravého způsobu ţivota a z něho plynoucí pohody.  

Czichoschewski a kol. (2005) tvrdí, ţe wellnes je vše, co nám dělá dobře nebo 

co nás udrţuje fyzicky a psychicky zdravé a v pohodě. Dle Czichoschewskeho je to tedy 

lehká gymnastika, uvolnění a pročištění duše. Wellness je také zlepšení smyslového 

vnímání a aktivní zabývání se sebou samým a okolím, které nám dodává sílu a 

ovlivňuje naši krásu.  

Středa a kol. (2010) s pojmem wellness spojuje sportovní regeneraci, sportovní 

výţivu a pitný reţim, regeneraci pohybem a pouţití fyzikálních prostředků (např. 

masáţe). 

 

2.3.3.1 Pohybová aktivita 

 

Pohybová aktivita patří mezi faktory ovlivňující vývoj jedince od jeho narození 

aţ pro smrt. Umoţňuje nejen kultivaci tělesnou, ale i duševní, protoţe aktivuje 

myšlenkové procesy a přináší pozitivní proţitky. Pohyb je velmi důleţitou součástí 

ţivota ve všech vývojových fázích kaţdého jedince. Přesto se v posledních letech 

potřeba pohybu sníţila pod fyziologickou mez v důsledku vlivu moderního způsobu 

ţivota (Fialová, 2007). 

Výzkum, který provedl Schultz, vztahuje ţivotní styl k pohybovým aktivitám. 

Zde popsal pět proţitkových stylů, které od sebe liší věk a úroveň vzdělání (Elhenický, 

2008). 

 seberealizační typ – dává pozor na dobrý zdravotní stav a dává přednost 

proţitkovým sportům, setkáním v restauracích, klasické hudbě a divadlu, 

 typ bavící se – jeho aktivity jsou orientována na výkon, upřednostňuje sportovní 

oblečení, fitness centra, fotbal, hokej a jiné masové sporty 

 harmonický typ – konzervativní jedinec, má rád klid, čte jednoduchou literaturu, 

zájem sportovat je malý a proţitek sportu je spojen s pasivitou, 
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 integrační typ – dbá více o svůj zevnějšek, preferuje vyšší formu kultury a je 

orientovaný na sociální normy 

 vyšší typ – typ vysokoškolského člověka, preferuje váţnou hudbu, umění a 

literaturu. V oblibě mívá sporty jako golf a tenis.  

„Pohyb je jedním ze základních projevů existence ţivočichů, včetně člověka. 

Pohybem si ţivočišné organismy zabezpečují takovou polohu v prostoru, která je 

nejoptimálnější při vyhledávání potravy, ukrytí před nepřáteli nebo před nebezpečím 

vyvolaným faktory vnějšího prostředí, při vyhledávání druhého pohlaví apod.“ 

(Machová, Kubátová, 2009, str. 39). 

Lidské tělo, jako tělo všech ţivočichů, je vyvinuto k pohybu a k aktivitě. 

Přemisťování těla v prostoru je umoţněno aktivním pohybem (výsledek vlastní 

pohybové aktivity). Aktivní pohyb je nezbytným a nejpřirozenějším předpokladem pro 

zachování a upevňování zdraví (Machová, Kubátová, 2009). 

Dle Machové a Kubátové (2009) je pohyb nezbytným předpokladem 

k zachování a upevňování normálních fyziologických funkcí organizmu: 

 zvyšuje tělesnou zdatnost, 

 sniţuje hladinu cholesterolu, 

 přispívá k duševní svěţesti, zvyšuje pocit duševní pohody a odolnost vůči stresu, 

napomáhá lepšímu prokrvení a okysličení mozku, 

 pomáhá při bolesti v zádech, 

 zpevňuje kosti a zmenšuje tak riziko zlomenin, zvláště u lidí ve vyšším věku, 

 zlepšuje prokrvení kůţe a tím i fyzický vzhled, 

 je prevencí chronických neinfekčních (tzn. civilizačních) chorob.  

Pohybová aktivita je základní biologickou potřebou. Bez ní není moţné 

dosáhnout zdravého ţivota. Diamondovi (1994) připomínají, ţe veškerý vědomý pohyb 

těla je vlastně cvičením a cvičení je součástí ţivota, zakořeněné v lidské existenci. Není 

třeba na ni pohlíţet jako na zvláštní disciplinu.  

Pohybová aktivita je bezprostředně spjata s vývojem člověka. Je jedním z 

faktorů ovlivňujících proces růstu a vývoje, myšlení, fyzickou výkonnost, schopnost 
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podávat další výkony, jak ve zdraví, tak v nemoci. Je nenahraditelným faktorem 

utváření, potencování i usměrňování vývoje (Bunc, 2006). 

Pohybová aktivita (tělesná výchova a sport ve školách) byla doposud společností 

vnímána zejména v oblastech výkonových tendencí. Je důleţité si uvědomit, ţe 

pohybová aktivita, především na kondiční úrovni (fyzické zatíţení) se v současnosti 

stává kompenzací nedostatku pohybového zatíţení a psychického tlaku jako důsledku 

současného způsobu ţivota (Bunc, 2006). 

Pravidelná pohybová aktivita i přirozená (obvyklá) je spolu s přiměřeným 

energetickým příjmem nejlepším, nejbezpečnějším a ekonomicky nenákladným 

preventivním nebo v další řadě léčebným prostředkem většiny civilizačních 

onemocnění.  

Machová, Kubátová (2009) říká, ţe na pohyb nelze pohlíţet pouze jako na 

prostředek ovlivňující fyzické zdraví a kondici, ale je třeba si uvědomit také jeho další 

hodnoty. Kromě účinků socializačních a komunikačních jsou to účinky 

psychoregenerační, psychoregulační a psychorelaxační, které příznivě působí na 

duševní stav jedince, neboť jsou prevencí stresu, negativních emocí a dalších 

neţádoucích jevů. Cíleně prováděný aktivní pohyb by se proto měl stát nezbytnou 

součástí ţivotního stylu dnešního člověka, jeho denního reţimu.  

Pozitivní působení pohybu na organismus závisí na vhodném výběru 

pohybových činností. Tento výběr musíme podřídit zdravotnímu stavu, věku, pohlaví, 

pohybovým zkušenostem a výkonnosti (Fialová, 2007). 

Za základní parametry pohybového reţimu povaţuje Fialová (2007) následující: 

 celkový objem – mnoţství pohybových činností v denním či týdenním reţimu, 

 obsah a strukturu pohybové činnosti – značně individuální – závisí na 

zdravotním stavu, fyzických předpokladech i psychickém proţívání, 

 intenzitu – má význam především u pohybového reţimu, jehoţ cílem je zvyšovat 

výkonnost kardiovaskulárního systému, 

 frekvenci pohybové činnosti – v týdenním reţimu je velmi důleţitá, protoţe 

pohyb by se měl stát součástí kaţdodenního ţivota. 
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Blahušová (1995) uvádí ve své knize také principy FIT. Tedy frekvenci, 

intenzitu a trvání pohybové činnosti.  

Teplý (1995) chápe pod pojmem pohybový reţim veškerou pohybovou činnost, 

souhrn všech motorických aktivit, které jsou víceméně pravidelně a dlouhodobě 

včleněny do způsobu ţivota. Patří sem i pohybová činnost v pracovní i mimopracovní 

době, ve volném čase, práce na zahrádce, ale procházky, houbaření či myslivost.  

A jaký pozitivní dopad můţeme očekávat od pohybového reţimu dle Teplého (1995)? 

Od tělovýchovné a sportovní činnosti, za předpokladu, ţe jde o činnost 

pravidelnou, dlouhodobou, realizovanou s dostatečným objemem a přiměřenou 

intenzitou očekáváme, ţe: 

 zvyšuje námahovou zdatnost, svalovou vytrvalost a svalovou sílu, 

 zlepšuje činnost srdce a cévního systému, 

 pozitivně ovlivňuje krevní tlak, 

 prohlubuje dýchání, zlepšuje schopnost plicní ventilace, 

 posiluje kosti a zmenšuje riziko zlomenin, 

 přispívá k udrţení páteře a kloubů ve funkční zdatnosti, 

 přispívá k udrţení přiměřené hmotnosti, 

 přispívá k duševní svěţesti, zklidňuje nervové napětí 

 zlepšuje schopnost soustředění, pomáhá odstranit potíţe při usínání.  

Diamondovi (1994) ve své knize vztahují pohybovou aktivitu k našemu srdci. 

Normální a zdravé srdce je prý tak silné a odolné, ţe je nemoţné namáhat zbytek těla 

tak, aby to ublíţilo tomuto úţasnému orgánu. Tento jedinečně zkonstruovaný, nesmírně 

odolný a zdatný zázrak dokonalosti má neustálou vládu nad řekou ţivota, kterou je 

krevní řečiště. Zřejmě největším přínosem pravidelného cvičení je skutečnost, ţe díky 

němu srdce sílí a je výkonnější a větší. Větší srdce je zdravější, silnější, má pomalejší  a 

silnější úder.  

Pohybová cvičení ovlivňují tělo různým způsobem. Pravidelné cvičení vede 

obvykle ke sníţení krevního tlaku, brání rozvoji kornatění tepen a tím vzniku srdečně 
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cévních chorob. Příznivý vliv byl také prokázán u celé řady dalších chorobných stavů, 

např. při cukrovce, bolestech páteře aj. (Středa a kol., 2010). 

Pravidelnou pohybovou aktivitou a rozvojem tréninkových dovedností 

nezdokonalujeme jenom své proporce, ale i svoji duši. Pokud budou v rovnováze, 

budeme mít přesně to, co chceme: zdraví, sílu, mládí, krásu a sebevědomí. Je to ta 

nejlepší, nejpřirozenější cesta, kterou nenahradí ţádný lék (Rollko, 2008). 

 

2.3.3.2 Výţiva a stravování 

 

Do aktivního ţivotního stylu patří bezesporu i správná výţiva. K čemu by nám 

bylo pouhé cvičení, kdybychom se denně přejídali, vybírali si tučné, nezdravé potraviny 

či konzumovali jídlo bez vitamínů a minerálů?  

Výţiva je faktor, který ovlivňuje jednak růst a vývoj, školní i pracovní 

výkonnost, ale také i pocit pohody. Vhodná výţiva se uplatňuje při prevenci některých 

chorob, jindy usnadňuje léčení. Nesprávná výţiva naopak člověku škodí (Machová, 

Kubátová, 2009). 

Potravou člověk získává jednak pro svůj organismus energii k zajištění činnosti 

a stavební látky k výstavbě tkání a orgánů. Správná (racionální) výţiva by měla být 

vyváţená po stránce kvantitativní i kvalitativní (Machová, Kubátová, 2009). 

„Z kvantitativního hlediska musí výţiva zajišťovat příjem energie odpovídající 

jejímu výdeji. Proto lidé, kteří vykonávají lehkou svalovou činnost (sedavé zaměstnání), 

mají niţší energetické nároky, neţ ti, kdo těţce fyzicky pracují“ (Machová, Kubátová, 

2009, str. 18). 

„Z kvalitativního hlediska má být strava vyváţená a rozmanitá, aby byl zajištěn 

dostatečný a vyváţený přísun ţivin, vitamínů a minerálů. Nesmí se zapomínat na příjem 

vody. Nevyváţená nebo jednostranná výţiva při nesprávných stravovacích zvyklostech 

můţe být příčinou nedostatků některých ţivin, oslabení imunitního systému a 

zvýšeného rizika kardiovaskulárních či nádorových onemocnění“ (Machová, Kubátová, 

2009, str. 18). 
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Fialová (2007) uvádí pravidla racionální stravy: 

 výţiva musí být dostatečně pestrá – dostatek základních ţivin a nezbytných látek 

v optimálním poměru, 

 strava má být smíšená – z rostlinných a ţivočišných druhů, 

 příjem musí energeticky odpovídat výdeji energie, 

 kaţdé jídlo by mělo obsahovat určité mnoţství vlákniny, 

 celodenní příjem potravy by měl být rozdělen do více dávek, 

 strava by měla být plnohodnotná – zajišťovat dostatečný příjem vitamínů, 

minerálů … 

„K poškozování zdraví dochází při nedostatečné výţivě, nevyváţené výţivě, 

přejídání nebo při psychogenně podmíněné poruše příjmu potravy. Nevhodná výţiva je 

závaţným rizikem, které se podílí na vzniku neinfekčních hromadných onemocnění 

(tzv. civilizační nemoci). Ke vzniku civilizačních chorob má vztah především nadměrný 

energetický příjem, velké mnoţství ţivočišných tuků, cholesterolu a cukrů v potravě“ 

(Machová, Kubátová, 2009, str. 35). 

 

2.3.4 Péče o tělo 

 

V našem světě existuje jeden objekt, který je cennější, krásnější a uznávanější 

neţ všechny ostatní – naše vlastní tělo (Fialová, 2001). 

Všichni známe štíhlé, závist budící lidi, kteří se stravují vydatně, ale netloustnou. 

A na druhé straně jsou tlustí, kteří stravu omezují, a přesto se jejich hmotnost nezmění. 

Je tělesná hmotnost osudem (Stránský, 1991)? 

Péče o vzhled a upravený zevnějšek jsou povaţovány za součást či projev osobní 

kultury. Fialová (2007) říká, ţe roli rádce a informátora dnes od rodičů a učitelů 

přebírají z velké části právě masová média, která nás informují o tom, co je módní, jak 

se česat, jak oblékat, o jakou postavu usilovat atd. Média jsou velmi mocným 

prostředkem ovlivňování. Jestli budou vyuţita pozitivním směrem, záleţí především na 

charakteru informací, které předkládají.  
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Mezi masová média, jak jsme se jiţ zmínili výše, a mezi která řadíme kromě 

televize, periodický tisk, rozhlas a film různé informační bulletiny, knihy, zvukové 

záznamy, kazety, plakáty a v neposlední řadě také tzv. nová média (videotext a 

kabelové sluţby), mají přes všechna svá specifika několik shodných rysů. Účastní se 

procesu komunikace a předávají informaci (obrazovou, zvukovou či textovou) velkému 

počtu lidí najednou. Jsou přístupná široké veřejnosti a mohou vychovávat, předávat 

informace, ale mohou také dezinformovat a zamlţovat určité údaje (Fialová, 2007). 

Péče o zdraví a tělo začíná dle Blahušové (1995) u lidí, kteří jsou zdrávi a 

zlepšují svůj ţivotní styl aţ k dosaţení ţivotní pohody a rovnováhy.  

Péče o tělo znamená starat se o jeho zdraví, vzhled a zdatnost. Tyto tři sloţky 

jsou základem tělesného sebepojetí, kterému se věnujeme níţe.  

V bohatých západních společnostech je štíhlost většinou spojována se štěstím, 

úspěchem, mladistvostí a společenskou přijatelností. Naopak nadváha je spojována 

s leností, nedostatkem vůle a ztrátou kontroly. Pro ţeny je tedy ideálem štíhlá postava, 

pro muţe je ideálem štíhlá a přiměřeně svalnatá postava. Nadváha je vnímána jako 

fyzicky neatraktivní a je asociována s dalšími negativními charakteristikami. Uţ i malé 

děti dávají přednost štíhlým vrstevníkům a nechtějí si hrát s dětmi, jeţ mají nadváhu. A 

vidíme-li na obrázku postavu s nadváhou, připisujeme ji záporné vlastnosti. A tento 

předsudek přetrvává do dospělosti (Grogan, 2000). 

V souvislosti s péčí o tělo uvádí Czichoschewski a kol. (2005) pojem 

bodystyling. Pod tímto termínem si můţeme představit nenáročný způsob formování 

těla. Zahrnuje jak cílený trénink svalů lehkými aţ středně těţkými váhami, tak i trénink 

prospívající srdci a krevnímu oběhu. Bodystyling je také zdravé stravování a péče o 

tělo. Tato kombinace je to, co nám pomůţe k takové postavě, se kterou se cítíme 

jednoduše dobře.  

Při bodystylingu je nejdůleţitější fitness trénink, který se skládá z jednoho nebo 

dvou vytrvalostních sportů a trénink svalů (Czichoschewski a kol., 2005). 

Vnější vzhled bývá ovlivněn mnoha různými okolnostmi, které společně vytvářejí určitý 

obraz jedince. Někdo tak můţe manifestovat např. obraz vysokého sociálního postavení, 

původu, ale i špatné nálady, radosti i sexuální přitaţlivosti (Fialová, 2006). 



40 

 

Vzhled poskytuje o člověku řadu informací. Dle Fialové (2006) to je věk a 

pohlaví, příslušnost ke skupině, status a společenská role, zaměstnání a individuální 

osobnostní znaky.  

Fialová (2006) dodává, ţe k vytvoření osobní prezentace je zapotřebí věnovat 

pozornost úpravě zevnějšku, oblečení, drţení těla, chůzi, postavě i výrazu obličeje.  

Nároky na lidské tělo se dle Fialové (2006) v poslední době značně změnily. Pro 

naše babičky bylo tělo především nástrojem k přeţití, slouţilo k plození dětí a 

zachování sama sebe. Bylo-li jejich tělo zdravé, pak bylo vše v pořádku. Ale dnešní 

ţena povaţuje tělo za objekt, který ostatní hodnotí, a který ona sama můţe měnit a 

tvarovat. Být zdravý dnes nestačí. Naše kultura vytvořila mýtus dokonalého těla. A tak i 

nejmladší generace, děti v deseti letech mají pocit, ţe jejich tělo dokonalé není a 

ztotoţňují se s potřebou splňovat určité normy.  

V současné společnosti vzrůstá zájem o vlastní osobu a vzhled i funkčnost. 

Image těla jako důleţitá součást celkového sebepojetí se dostává do popředí zájmu 

společnosti. Snaha po dokonalém těle je vyuţívána médii i výrobci různých preparátů 

(Fialová, 2006). 

 

2.3.5 Sebepojetí  

 

Dnešní doba nám prostřednictvím médií nabízí vzory, jejichţ tvarům se snaţíme 

alespoň přiblíţit. Často ale nedokáţeme své tělo dobře posoudit a hodnotíme ho kriticky 

i přesto, ţe nás okolí vnímá pozitivně. Tato skutečnost je typická zvláště u ţen (Fialová, 

2006). 

Kaţdý člověk o sobě má určitý obraz. O svých vlastnostech, schopnostech, 

vědomostech, o své inteligenci, těle, zdraví, vzhledu. Tento obraz o sobě a současně i 

postoj k sobě nazýváme sebepojetím (Fialová, 2007). 

Sebepojetí chápeme jako celkový postoj k vlastní osobě, který má prvky 

kognitivní (sebepoznávání, sebedefinování…), emocionální (sebehodnocení, sebeúcta) a 

činnostně regulativní (sebeprosazování, sebeuplatnění, sebekontrola) (Fialová, 2007). 

Sebepojetí vychází z vlastních zkušeností, ale opírá se i o mínění druhých lidí. 

Ten, kdo má nepřiměřené a nepravdivé sebepojetí, je lehce zranitelný, protoţe musí 



41 

 

počítat stále s moţností, ţe bude konfrontován s neočekávanými reakcemi druhých lidí. 

Výsledkem toho je pak úzkost a obranná reakce (Fialová, 2007). 

Následující obrázek znázorňuje základní prvky sebepojetí, tak jak je uvádí 

Fialová (2007). 

 

 

 

... … 

 

 

Tabulka č. 2  

Obrázek č. 1 Stuktura sebepojetí (Fialová, 2007) 

 

Fialová (2007) u sebepojetí rozlišuje dvě základní úlohy a to: 

 nástroj orientace v osobním ţivotě – pomáhá orientovat se ve vztazích 

společenských, citových, časových. Jednání člověka záleţí na tom, jak 

spolehlivý obraz o sobě má, 

 stabilizátor činnosti – sebepojetí je relativně stálé, má tendenci k jednotě a 

odmítání změn. Vjemy a představy vztaţené k sobě (tělesnému vzhledu, zdraví, 

citlivosti) jsou relativně neměnné.  

Podle Balcara (1991) můţeme rozlišit několik základních významů sebepojetí: 

 Zobrazení: „jsem“ – jak se vnímám jako individualita. 

 Hodnocení: „mám být“ – rozpor mezi ideální já x skutečné já. 

 Směřování: „chci být“ – zdroj motivace. 

 Moc: „mohu učinit“ – obraz o sobě můţe být ovlivněn druhými lidmi. 

 Role: „mám učinit“ – očekávání společnosti.  

O důleţitosti obrazu vlastního těla mluví i Říčan (1972). Myslí tím i jeho 

anatomii, ale nikoli především. Jde hlavně o sílu, vzhled, odolnost, zdravotní stav atd., 

Já 

Inteligence Tělo Charakter Pocity… 

Zdraví Tělesný vzhled Tělesná 

výkonnost 
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tak jak se promítají do našich moţností, plánů, nadějí i obav. Obraz sebe je součástí 

osobní mapy světa, a to jednou z nejdůleţitějších částí.  

Sebe samy nejen poznáváme, ale máme k sobě i citový vztah, podobně jako 

k různým osobám a předmětům, které jsou v naší osobní mapě. Citový vztah k „Já“ je 

sloţitý a často plný rozporů (Říčan, 1972). 

Balcar (podle Fialové, 2007) uvádí jednotlivé fáze vývoje sebepojetí: 

 věk batolecí – jsem to, co mohu svobodně dělat, 

 věk předškolní – jsem to, co učiním, 

 věk školní – jsem to, co dovedu, 

 období dospívání – jsem to, čemu věřím, 

 věk mladé dospělosti – jsem to, co miluji, 

 střední věk – jsem to, co poskytuji, 

 období zralosti – jsem to, co po mně zůstane.  

 

2.3.6 Tělesné sebepojetí 

 

Fialová (2007) uvádí i termín tělesné sebepojetí, které definuje jako postoj 

k vlastnímu tělu, které zaujímáme na základě obrazu utvořeného o těle, jeho vzhledu a 

funkčnosti. Tělo je a bude předmětem sociálního a kulturního vývoje. V současné době 

se začíná pěstovat kult, který klade na naše tělo náročné poţadavky – aby bylo zdatné, 

opálené, štíhlé, zdravě vypadající.  

Vnímání a proţívání našeho těla je ovlivněno i sociálními faktory. Abychom 

mohli svému tělu porozumět, musíme se zabývat nejen vlastní zkušeností a proţíváním, 

ale také kulturním prostředím a jeho poţadavky a tlaky na vzhled i funkčnost lidského 

těla (Fialová, 2007). 

Mrazek (dle Fialové, 2007) pod pojem tělesné sebepojetí řadí všechny představy 

jedince, které mají vztah k jeho vlastnímu tělu. Proto má tělesné sebepojetí kognitivní, 

afektivní a konativní komponenty, které ho charakterizují. Představy o vlastním těle 

jsou důleţitými komponentami osobního subjektivního modelu reality, která člověka 
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neustále provází a donucuje, stejně jako ostatní objekty okolí, k afektivnímu, 

kognitivnímu a konativnímu stanovisku.  

Fialová (2006) za tělesné sebepojetí povaţuje všechny představy, které mají 

vztah k tělu člověka. Vzhled a funkčnost těla zásadně ovlivňují tělesný a psychický stav 

i projevy člověka v chování.  

Poznatky ze zahraničních výzkumných prací z poslední doby, které mají 

souvislost s tělesným sebepojetím, dle Fialové (2007) ukazují, ţe: 

 tělo je naší vizitkou, vypovídá o věku, pohlaví, zdravotním stavu, společenském 

postavení, 

 postoj k vlastnímu tělu podmiňuje náš vztah k ostatním lidem i naše chování, 

 hodnocení vlastního těla má význam pro sebehodnocení a psychickém zdraví, 

 tělesné hmotnost je základní sloţkou tělesného sebepojetí, 

 aktuální či domnělá otylost a touha po štíhlosti nezávisí často na skutečné 

hmotnosti 

 současný ideál zdatnosti a štíhlosti prezentovaný médii je nereálný pro většinu 

obyvatel, 

 v důsledku touhy po štíhlosti vzniklé především na základě působení médií 

narůstá mnoţství stravovacích poruch, 

 současně se ale v důsledku konzumního způsobu ţivota rozšiřuje obezita, 

 vývoj tělesného sebepojetí v ţivotě jedince směřuje od oceňování zdatnosti 

v dětství a mládí k významu vzhledu v mládí a středním věku aţ k péči o zdraví 

ve starším věku.  

Spokojenost s vlastním tělem a zprostředkovaně i se sebou samotným je 

nejvýrazněji dle Fialové (2006) ovlivněna pohlavím a sportováním. Ukázalo se, ţe muţi 

a sportující populace vnímají daleko méně problémů se svým tělem.  

„Tím, ţe je člověk přijímán druhými a přijímá i sám sebe, je moţné pravé 

sebepoznání a plné fungování jedince. Hlavním znakem zralé a dobře fungující 

osobnosti je otevřenost vůči záţitkům a novým poznatkům, která je podmíněna jistotou 

o vlastní hodnotě ve všech ohledech a důvěrou ve vlastní schopnosti. Člověk se 
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zdravým sebepojetím se stává aktivním a uvědomělým tvůrcem svého ţivota“ (Fialová, 

2007, str. 19). 

Za základní sloţky tělesného sebepojetí povaţujeme zdraví, vzhled a zdatnost. 

 

2.3.6.1 Zdraví 

 

Zdraví je věnována v naší práci samostatná kapitola výše. Je třeba ještě zmínit, 

ţe Fialová (2001) chápe pojem zdraví v souhlasu s lékařskou definicí a rozlišuje ještě 

subjektivní a objektivní aspekt zdraví. Subjektivní aspekt zdraví je zaloţen na vnitřních 

pocitech. Pocit zdraví tedy zahrnuje nepřítomnost faktorů nemoci a kromě toho sem 

zahrnuje ještě pocit dobré výkonnosti, síly, vnitřní harmonie, radosti ze ţivota. Mezi 

další zdroje pozitivních pocitů jmenuje tělesný vzhled a schopnost seberealizace. Do 

objektivního aspektu zdraví zahrnuje názor jiných lidí na zdravotní stav jedince – názor 

lékaře.  

Neméně důleţité je také psychické zdraví. Fialová (2001) tvrdí, ţe přímo souvisí 

se zdravým fyzickým. Špatný tělesný stav můţe způsobit psychické zhoršení a naopak 

chatrné duševní zdraví můţe zapříčinit tělesné onemocnění.  

 

2.3.6.2 Vzhled 

 

Vzhled má výrazný vliv na celkové sebepojetí. Snaha po zdokonalení tělesného 

vzhledu se můţe stát hnacím motorem pro zdravý způsob ţivota a ovlivnit pohybové 

aktivity v denním reţimu i působit na správné výţivové návyky, ale i naopak můţe naše 

tělo značně poškodit (Fialová, 2006). 

Péče o krásu je dnes součástí naší tělesné kultury. Člověk by dle Fialové (2006), 

měl dbát na tuto součást péče o sebe mnohem dřív, neţ jednoho dne zjistí, ţe jeho 

postava je neforemná, pleť ochablá, účes zanedbaný, drţení těla nesprávné.  

 „Osobní vzhled můţe v našem ţivotě ovlivnit to, jak se cítíme, jak se chováme, 

jak jednáme s ostatními… a zprostředkovaně také to, kam se ve společnosti zařadíme a 

jak budeme úspěšní“ (Fialová, 2007, str. 123). 
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 V dnešní době je povaţováno za samozřejmost, ţe lidé vyuţívají k dosaţení 

dokonalého vzhledu prostředky kosmetické péče. Dnes jiţ za kosmetiku nepovaţujeme 

jen různé krémy, barvy a jiné preparáty. Patří sem i různé přístroje a jiné pomůcky. 

Kosmetické salony stále rozšiřují svoje sluţby a lákají na stále nové a nové procedury. 

Nabízejí nám kompletní kosmetické ošetření pleti, léčbu akné, či vyhlazování vrásek. 

Běţné jsou manikúry, pedikúry, modeláţ nehtů, úprava obočí, řas. Některá studia se 

specializují na piercingy, tetování či na permanentní make-up. Hodně rozšířené 

v poslední době jsou salony, které klientům nabízejí sluţby zaměřené na celé tělo – jsou 

to masáţe, odstraňování celulitidy a strií, ţilek, chloupků, zeštíhlování, modelace 

postavy (Fialová, 2007). 

 

2.3.6.3 Zdatnost 

 

Zdatností rozumíme schopnost těla fungovat s optimální účinností. Za 

nejdůleţitější součásti zdatnosti povaţuje Fialová (2006) kardiorespirační vytrvalost, 

svalovou sílu, vytrvalost a kloubní pohyblivost.  

Zdatnost chápe Bunc a kol., (2006) jako rozvinutou schopnost organismu 

odolávat vnějšímu stresu, která má genetický základ. Zdatnější organismus je totiţ 

schopen fungovat optimálněji, pracovat déle s menším mnoţstvím chyb a realizovat 

náročně získané dovednosti po značně dlouhou dobu.  

Zdatnost se dá také chápat jako připravenost organismu konat práci, nebo jako 

schopnost člověka vyrovnávat se s vnějšími nároky, odolávat aktuálním vlivům okolí. 

Tělesná zdatnost je součásti obecné zdatnosti člověka (Bunc a kol., 2006). 

Kondice je pak součástí obecnějšího pojmu zdatnosti, jako specifická 

připravenost organismu. Tělesná kondice je vázána na úroveň specifické pohybové 

činnosti (Bunc a kol., 2006). 

Za nejdůleţitější součásti zdatnosti povaţujeme: 

 kardiorespirační vytrvalost, 

 svalovou sílu, 

 svalovou vytrvalost, 
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 neuromuskulární koordinaci, 

 rychlost svalové kontrakce, 

 kloubní pohyblivost.  

Fialová (2001) říká, ţe zdatnost můţeme získat, pokud: 

 vykonáváme pravidelné aerobní činnosti, zlepšující kardiorespirační vytrvalost a 

zabraňující ztrátě svalové hmoty, 

 zpevňujeme svaly posilováním, svaly jsou pak schopnější a efektivnější, 

 usilujeme o optimální kloubní pohyblivost protahováním, 

 změníme sloţení těla sníţením mnoţství podkoţního tuku.  

Kdyţ si uvědomíme význam tělesné zdatnosti a pokusíme se udrţovat svou 

kondici v rámci svých individuálních moţností, bude naše tělesná schránka lépe 

fungovat i vypadat, a my se budeme cítit kompetentně a spokojeně (Fialová, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

3 METODOLOGICKÁ ČÁST 

 

3.1 Cíle a úkoly diplomové práce 

 

Cílem naší diplomové práce je analýza informací týkajících se péče o tělo, které 

nabízí současné televizní kanály. Sledovaným souborem jsou výchovně vzdělávací 

pořady a reklamy 4 českých televizí, které jsou zaměřené na lidské tělo, péči o jeho 

vzhled a zdraví. 

Tato práce si klade za cíl přinést ucelenou představu o tom, co nám přinášejí 

současná média z oblasti péče o tělo. Současný člověk denně odolává nabídkám médií, 

která nás informují, co je právě moderní, jak se česat, oblékat, jak cvičit. A vzhledem 

k tomu, jakou roli dnes média v ţivotě lidí hrají, domníváme se, ţe jsou mocným 

prostředkem k ovlivňování člověka. 

 

K dosaţení daného cíle byly stanoveny tyto dílčí úkoly: 

1. Studium literárních pramenů, které se vztahují k problematice péče o tělo a úloze 

médií v ţivotě současného člověka. 

2. Výběr metod a postupů, příprava systému kategorií pro obsahovou analýzu. 

3. Výběr jednotlivých vzdělávacích pořadů. 

4. Studium a vlastní realizace záznamu vybraných programů. 

5. Zpracování a interpretace zjištěných výsledků. 

6. Vyvození závěrů pro praxi – praktický dopad médií na zdravý ţivotní styl 

současné populace 
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3.2 Stanovení výzkumných otázek 

 

Před zahájením samotného výzkumu bylo potřeba poloţit si výzkumné otázky, 

na které měl odpovědět náš výzkum. Otázky směřovaly k současným pořadům a 

reklamám, vysílaných čtyřmi českými televizemi. Otázky byly zaměřené na péči o tělo 

v souvislosti s médii. 

 

Hlavní výzkumná otázka zní: 

Vysílají české televize kvalitní pořady a reklamy, které jsou zaměřeny na aktivní péči o 

tělo? 

 

Dílčí otázky zaměřené na televizní pořady: 

Podporují televizní pořady zdravý ţivotní styl? 

Jakému tématu se ve výchovně vzdělávacích pořadech věnuje největší pozornost? 

 

Dílčí otázky zaměřené na televizní reklamy: 

Podporují reklamy zdravý ţivotní styl? 

Jsou reklamy obsahově zaměřeny spíše na ţeny? 
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3.3 Použité metody ve výzkumu  

 

3.3.1 Metody získávání a vyhodnocování dat 

 

Ve výzkumné části zaměřené na sledování televizních pořadů jsme vyuţili 

metody kvalitativního výzkumu. Kvalitativní výzkum je dle Hendla (2005) proces 

hledání porozumění, zaloţený na různých metodologických tradicích zkoumání určitého 

lidského či sociálního problému. Mezi základní metody kvalitativního přístupu patří 

metoda pozorování, kterou jsme vyuţili při získávání výsledků našeho výzkumu při 

popisu televizních pořadů.  

Ve výzkumné části zaměřené na sledování televizních reklam jsme vyuţili 

obsahové analýzy. Aby bylo dosaţeno vysoké úspěšnosti obsahové analýzy, musel být 

jasně definován cíl výzkumu, který byl podloţen opodstatněnými teoretickými 

východisky.  

Vlastní obsahová analýza zahrnovala podrobné studium materiálu a jeho obsahu, 

vztaţeného ke sledovanému problému. Prvním úkolem bylo přesně analyzovat daný 

materiál, coţ zahrnovalo vytvoření systematického popisu třídění jeho obsahu. Tento 

popis se stal součástí sdělení a následné klasifikace sdělovaných informací a jejich 

konečné interpretace. 

 Základním problémem analýzy obsahu bylo sestavení systému kategorií, dle 

kterých jsme prováděli třídění údajů – reklam. Obsahový rozbor vytváří základní 

stavební kameny pro vyuţití kvantitativní analýzy. Při kvantitativnímu rozboru 

věnujeme pozornost převáţně četnosti výskytu kategorií, jejich spočítání a komparaci.  

 

3.3.2 Obsahová analýza 

 

„Základní princip této metody spočívá v tom, ţe si výzkumník vymezí 

reprezentativní vzorek nějakého typu mediovaných sdělení (například novin, ale také 

třeba násilných scén), pojmenuje jeho jednotlivé části či prvky a pak spočítá, kolik se 

mu ocitlo poloţek pod jednotlivými pojmenováními“ (Burton, Jirák, 2001, str. 33). 
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Jedná se o metodu, která dovoluje přesně popsat zkoumaný materiál, vymezit 

proporce mezi jeho jednotlivými aspekty, zpochybnit rychlé a falešné soudy a dovést 

pozorovatele k úvahám o věcech, které mu vůbec nepřišly na mysl, dokud neviděl 

přesné výsledky před sebou na papíře (Burton, Jirák, 2001). 

 

3.3.3 Aplikace metod ve výzkumu 

 

V přípravné fázi diplomové práce bylo zapotřebí vytvořit pracovní postup, který 

bude plně vycházet z předem vypracované metodologie diplomové práce. Poté jsme 

provedli rešerši a analýzu literárních pramenů s tématem.  

Druhým krokem bylo rozdělení daných aspektů do jednotlivých kategorií a 

subkategorií a jejich stručné charakterizování. Vše jsme pak zanesli na záznamový arch.  

Při samotném výzkumu jsme analyzovali předem vybrané televizní stanice (viz 

Charakteristika souboru) a zachycovali četnost vyskytujících se reklam, se vztahem 

k péči o tělo. 

Pokud jde o aplikaci metod ve výzkumu televizních pořadů, pouţili jsme metodu 

kvalitativního výzkumu, které vyuţívá kvalitativní pozorování. Hlavním cílem bylo 

získat popis případů (popsat výchovně vzdělávací pořady). 

 

3.3.4 Charakteristika souboru 

 

 Za prostředek sběru informací pro tuto diplomovou práci jsme zvolili jako 

médium televizi. Toto médium je dostupné téměř kaţdému a je jedním z velmi častých 

prostředků reklamních kampaní jednotlivých zboţí a sluţeb.  

 V naší diplomové práci nás zajímalo, zda čtyři nejpopulárnější české televizní 

kanály (ČT 1, ČT 2, TV Nova, TV Prima) vysílají pořady, které se zabývají tématem 

péče o tělo. Vybrané televizní kanály a jimi vysílané pořady jsme sledovali v měsíci 

dubnu 2011. 

V  diplomové práci nás téţ zajímalo, zda se i televizní reklamy zaměřují na péči 

o tělo. Sledovaný měsíc byl rovněţ měsíc duben 2011. U kaţdé televizní stanice (ČT 1, 
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ČT 2, TV Nova, TV Prima) jsme analyzovali 5 vysílacích dnů. Z čehoţ 4 dny byly 

v týdnu (pondělí aţ pátek), jeden den o víkendu (tedy sobota či neděle). Dny, ve kterých 

jsme sledovali ten který kanál, byly vybrány náhodně. Reklamy jsme z důvodu časové 

náročnosti nesledovali celý den, ale pouze od 17 – 21 hod. V čase, který můţe být 

označen za hlavní vysílací čas. Sledovány byly všechny reklamy, které v tuto dobu 

běţely a měly alespoň malé sepjetí s péčí o tělo.  
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4 VÝSLEDKY: VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ POŘADY 

 

4.1 Výchovně vzdělávací pořady 

 

Dle výzkumné zprávy nazvané Obsahová analýza televizních vzdělávacích 

pořadů, vypracované Doc. PhDr. Petrem Sakem, CSc. a Mgr. Karolínou Sakovou v roce 

2006, jsou televizní vzdělávací pořady charakterizovány třemi aspekty. Jak je ve zprávě 

uvedeno, kaţdý vzdělávací televizní pořad by měl být určen vybrané cílové skupině 

(např. lidem nad 15 let se zájmem o cestopisy, TV divákům, kteří rádi sledují soutěţní 

pořady), měl by se zabývat určitým předmětem či disciplínou (např. ekologií, fyzikou, 

chemií, výtvarným uměním) a měl by obsahovat vzdělávací cíl (např. poznávání, 

upozornění na zajímavosti existující ve světě kolem nás, zábavné seznámení 

s novinkami, rozvíjení vzdělávacího efektu). 

 

4.2 Jste to, co jíte 

 

Zařazení pořadu: reality show 

Vysílací stanice: TV Prima 

Vysílací den: čtvrtek 

Vysílací čas: 21.20  

Rozsah pořadu: 60 min 

Zaměření: na jedince s obezitou či nadváhou, propagace zdravého ţivotního 

stylu, propagace racionální stravy 

Počet odvysílaných dílů: 4 

Dny odvysílaných dílů: 7. 4., 14. 4., 21. 4., a 28. 4 2011 
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Televizní pořad Jste to, co jíte, vysílá TV Prima od r. 2006. Tato reality show je 

určena hlavně odváţným lidem, kteří se nebojí a nestydí vystoupit před televizními 

kamerami a chtějí změnit svůj dosavadní, většinou ne úplně ten správný ţivotní styl.  

Tímto pořadem provází MUDr. Kateřina Cajthamlová a specialista na výţivu 

Ing. Petr Havlíček. V pořadu se téţ setkáváme i s odborným osobním trenérem Mgr. 

Martinem Šťastným, který je absolventem Fakulty tělesné výchovy a sportu a dále 

prošel několika odbornými školeními.  

Pořad se nezaměřuje pouze na hubnutí, ale hlavně na změnu ţivotního stylu. 

K tomu je samozřejmě zapotřebí odhodlání a pevná vůle. Kaţdý týden pak diváci 

mohou sledovat, jak se účastníkům pořadu Jste to, co jíte daří bojovat s přebytečnými 

kilogrami a centimetry. Pořady navíc také obsahují i zajímavé recepty na zdravou 

výţivu. 

V pořadu shledáváme za důleţitý moment rozbor sloţení stravy, kterou dotyčná 

osoba konzumuje. Moderátoři vyřazují nezdravé jídlo, které účastník reality show běţně 

konzumuje, a vytvářejí pro něj nový stravovací plán, uzpůsobený konkrétně kaţdému na 

míru. Pozornost se věnuje také nápojům a jejich mnoţství, které daná osoba vypije.  

Účastník pořadu musí program řádně nastudovat a hlavně se jím řídit. Důleţitá 

je jak zdravá strava, tak i pravidelný pohyb. Odborníci pomáhají s výběrem a nákupem 

potravin, stejně tak i s přípravou pokrmů a doporučují další zdravé recepty. Pokud je 

potřeba, provedou jedinci také zátěţový test, ve kterém se pak kaţdý zúčastněný 

dozvídá, v kterém pásmu tepové frekvence jeho tělo nejefektivněji spaluje tuky, a jakou 

intenzitu zátěţe by pro své cvičení měl zvolit, aby se mu podařilo zdravě zhubnout. Po 

dvou měsících dodrţování takového programu dochází k zhodnocení, zda byl program 

efektivní a přinesl poţadované výsledky.  

 

4.2.1 Analýza vybraného dílu 

 

Dne 7. 4. 2011 byl v pořadu pan Václav, 43letý manaţer zahraniční firmy, 

milovník motorek, který touţil zhubnout do motorkářského oblečení. Pan Václav, jak o 

sobě sám vyprávěl, kaţdoročně přibíral, jelikoţ skončil s aktivním sportováním. Celkem 
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přibral 30 kg. Jak sám tvrdil, mohlo za to přejídání masem, sedavý způsob ţivota, 

minimum pohybu, nemoci a stres.  

Jako v kaţdém díle, první činností, která na účinkující čeká, je vyloţení 

nejčastěji konzumovaných potravin na stůl. Odborníci poté radí, které potraviny musí 

pryč z lednice a spíţe. V případě Václava to byly párky, salámy, klobásy, sladkosti, bílé 

pečivo, slazené nápoje, bůček, tučné sýry, alkohol. Odborníci následně připomínají, co 

je obsahem zdravé výţivy. Správný jídelníček by se měl skládat z celozrnného pečiva, 

ovoce a zeleniny, ryb, libového masa, nízkotučných sýrů, luštěnin a mléčných výrobků.  

Panu Václavovi byl naordinován zdravý jídelníček a pravidelný pohyb pod 

dohledem trenéra, který kladl důraz především na dodrţování optimálního pásma tepové 

frekvence při zatíţení v posilovně. Jako další pohybová aktivita mu byla doporučena 

sviţná chůze a veslování na veslařském trenaţéru. Bylo nutné, aby pan Václav tento 

reţim pečlivě dodrţoval. Pan Václav se veškerými radami řídil, a okolí si po čase začalo 

všímat změn, ale hubnutí nebylo tak velké, jak by se dalo očekávat. Na vině byly 

nejspíše léky na vysoký krevní tlak a také stres.  

Pan Václav váţil před hubnutím 145 kg, po 8 týdnech zhubl 6 kg a slavnostně 

dopnul motorkářské oblečení, ale dál chce v nastaveném reţimu pokračovat a aktivně 

hubnout.  

 

4.2.2 Zhodnocení pořadu 

 

Pořad jsme sledovali po celý měsíc duben, celkem tedy 4 díly. V pořadu jsme se 

dále seznámili s paní Pavlínou, tanečnicí a zpěvačkou, která bývala kdysi štíhlá, ale to 

bylo jen za pomoci drog a nyní bojuje s 90 kg, kterých by se ráda zbavila. 21. 4. byly 

v pořadu rovnou dvě účastnice, a to paní Simona a její dcera Romana. V posledním 

dubnovém vysílání jsme viděli paní Andreu, která od mládí drţela různé diety a nyní se 

její váha vyšplhala na 113 kg.  

Struktura pořadu Jste to, co jíte je vţdy stejná, jen obsah se mírně přizpůsobuje 

dle účastníků a zájemců o hubnutí. Díly jsou vţdy zaloţeny na principech odbourání 

starých stravovacích návyků a na vytvoření nového a zdravého ţivotního stylu. 

K obsahu tedy nemáme připomínky. Z teoretické části víme, ţe při dodrţování určitého 
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reţimu při snaze zhubnout, je zapotřebí věnovat pozornost jak stravě, tak i pohybové 

aktivitě.  

Pořad je vysílán jedenkrát týdně od 21.20 hodin (tedy 4x ve sledovaném měsíci 

dubnu). Pořad je určen cílové skupině dospělých, především těm, kteří mají problémy 

s vlastním ţivotním stylem, zejména s obezitou. Výběr tohoto času se nám zdá být 

vhodný, jelikoţ v tuto dobu je většina potencionálních diváků jiţ doma a mohou tedy 

pořad pravidelně sledovat. Co se týče rozsahu pořadu, myslíme si, ţe 60 min dlouhé 

vysílání je optimální. 

Domníváme se, ţe pořad se můţe stát inspirací pro televizní diváky, dává rady a 

návody, jak ţít zdravěji a aktivněji a v neposlední řadě můţe motivovat ty, kteří 

s hubnutím otálejí, či nevědí, jak a kde začít. Pravidelným sledováním si divák vytvoří 

konkrétní představu jak zdravě hubnout, a pak jiţ záleţí na něm, zda začne se svým 

ţivotem také něco dělat.  

Další klad tohoto pořadu spatřujeme v předkládání určitých zdravých receptů 

televizním divákům, kteří se mohou inspirovat, a při pravidelném sledování a 

zaznamenávání jednotlivých receptů na zdravé pokrmy získají praktickou kuchařku.  

Tento pořad má navíc vlastní webové stránky, na kterých mohou diváci získat 

další zajímavé informace z oblasti zdravého ţivotního stylu, najdou zde také plno 

různých receptů nebo praktických tipů (např. vakuování potravin). 

Nevýhodou tohoto pořadu je úzké zaměření kaţdého dílo na konkrétní osobu. 

Televizní divák by se měl řídit pouze obecnými návody, a neměl by všechny vyřčené 

informace vztahovat na sebe samého. Kaţdá osoba je individualitou, a ne všechny 

výroky, které v pořadu zazní, platí na všechny bez výjimky. 

Kladně hodnotíme rozhodně to, ţe v pořadu vystupují vzdělaní odborníci, na 

jejichţ vědomosti a dovednosti se můţeme spolehnout. Naopak způsob komunikace 

moderátorů vůči účastníkům reality show se nám ne vţdy zdál vhodný. V některých 

případech moderátoři jednali dosti familiérně či naopak direktivně vůči osobě, která 

chce změnit svůj ţivot. Tento přístup nemusí vyhovovat všem a navíc je diskutabilní, 

zda patří na televizní obrazovky. 

Bohuţel oblasti stravy je věnováno mnohem více prostoru, přikládá se jí větší 

důraz neţ vhodné pohybové aktivitě a jejímu mnoţství v reţimu kaţdého účastníka.   
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4.3 Vypadáš skvěle! 

 

Zařazení pořadu: reality show, life-style magazín 

Vysílací stanice: ČT 1 

Vysílací den: úterý  

Vysílací čas: 11. 35 

Rozsah pořadu: 19 min 

Zaměření: na jedince, kteří nejsou spokojeni se svým vzhledem, úprava vzhledu, 

změna visáţe 

Počet odvysílaných dílů: 1 

Dny odvysílaných dílů: 5. 4. 2011 

 

Jak jsme psali výše, téměř kaţdý člověk se chce líbit, chce být kladně hodnocen 

okolím, a chce být spokojen sám se sebou. Řada lidí neví, co jim sluší, v čem vypadají 

dobře a přitaţlivě, a proto potřebují odbornou radu a pomoc.  

Vypadáš skvěle! je pořad zaměřený výhradně na úpravu vzhledu zúčastněných 

osob. Tento pořad je zařazen mezi reality show a life-style magazíny. ČT 1 ho 

s přestávkami vysílá od r. 2004. Pořadem provází Petr Lesák, který je i jeho autorem. 

Ten, kdo se chce nechat v pořadu proměnit, musí projít výběrovým řízením a 

následně je pozván na jeden natáčecí a zkrášlovací den. Účastník reality show divákům 

televizních obrazovek po úvodním představení poodhalí své soukromí, to, kde ţije, jak 

pečuje o svou vizáţ, co má v šatníku a čím se zabývá ve svém volném čase. Tomuto 

statečnému účastníkovi se pak věnuje celý tým profesionálů, kterými jsou kadeřník, 

vizáţista a stylista a za dozoru kamer jej přímo v pořadu promění. 

Tým odborníků společně utváří novou osobnost. Právě stylisté, kadeřníci a 

vizáţisté totiţ dobře vědí, co figurantovi bude slušet, jak zvýraznit to, co se přírodě 

povedlo a jak potlačit nedostatky. Celá proměna je pak hodnocena porotou, která se 

skládá z různých osobností českého showbyznysu.  
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Ve sledovaném měsíci byl odvysílán pouze jeden díl a to 5. 4. 2011. Rozboru 

tohoto dílu se věnujeme níţe.  

 

4.3.1 Analýza vybraného dílu 

 

Dne 5. 4. 2011 byla hlavní účinkující paní Věra, maminka dvou dětí, svobodná a 

v té době bez práce. Přála si, aby o ní byl po proměně větší zájem. Věra poodhalila 

některé detaily ze svého ţivota a také se nám předvedla v některých modelech ze 

svého šatníku.  

Věře se po úvodním představení věnoval celý den tým stylistů, kteří ji obarvili a 

ostříhali vlasy. Poté podstoupila bělení zubů a líčení. Následně ji byly doporučeny 

konkrétní tipy, jak pečovat o její problematickou pleť.  

Módní stylista ji na závěr proměny vybral „trendy“ oblečení a Věra se v něm 

ukázala televizním divákům na předváděcím mole. Celou proměnu pak hodnotila 

herečka Veronika Ţilková, modelka Agáta Hanychová a herečka Dana Batulková. 

K celkové proměně se téţ vyjádřila část rodiny a kamarádka. Všichni hodnotili Věřinu 

proměnu kladně, Věra vypadala mnohem lépe neţ před proměnou. 

 

4.3.2 Zhodnocení pořadu 

 

Tento pořad je obsahově zaměřen na změnu vzhledu a na vyzdvihnutí předností 

a zakrytí nedostatků. Pořad se nezabývá ţivotním stylem ani jídelníčkem, řeší spíše 

konkrétní situaci nespokojeného, často nevýrazného jedince. 

Délka pořadu je pouhých 20 min. Domníváme se, ţe by mohl být o něco delší, 

alespoň 30 min. Televiznímu divákovi by pak mohl předloţit více zajímavostí, rad a 

typů v oblasti líčení, účesů a módy. Nyní je pořad podáván pouze jako krátké vstupy 

mezi jednotlivými kroky proměny, zachycuje jen nejdůleţitější okamţiky dne. Ale 

moţná právě toto byl záměr pořadu. 

Vypadáš skvěle! byl vysílán na ČT 1 během pracovního týdne (v úterý) a to od 

11. 35 hodin. Dle tohoto vysílacího času můţeme usuzovat, ţe je pořad zaměřen na 
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ţeny v domácnosti či na mateřské dovolené. Tento vysílací čas se nám jeví jako 

naprosto nevhodný pro širší veřejnost.  

Pořad můţe být pro televizní diváky návodem, jak přistupovat k vlastní osobě. 

Kaţdý zde můţe získat plno uţitečných rad z oblasti módy, líčení, česání apod. Pořad je 

plný kreativních nápadů a návodů v péči o vzhled. V neposlední řadě zúčastněným 

zvedá sebevědomí a dodává důvěru a odhodlání.  

Na pořadu můţeme kladně ohodnotit, ţe v něm vystupují profesionální 

odborníci, kteří svému oboru rozumí. Přispívají tak ke kvalitě vysílaného pořadu. Tito 

odborníci vědí, co je právě „in“ a díky nim můţou být v obraze i diváci. Rozhodně ne 

všichni mají takové finanční moţnosti, aby si pro radu stylisty zašli do příslušných 

salónů.  

Problémem se můţe stát, ţe účastníky pořadu jsou většinou lidé s nepříliš 

uspokojivou finanční situací, nezaměstnaní, s nízkým sebevědomím. Účast v pořadu je 

pro ně zajímavým záţitkem i zkušeností, je o ně dobře postaráno. Odborníci jim poradí, 

jak o sebe pečovat a doporučí jim tu nejkvalitnější kosmetiku, vyberou moderní oděvy 

(pro některé finančně nedostupné) a účastník si odnáší plno hodnotných rad. Avšak je 

otázkou, zda se dotyčný bude radami řídit, či lépe řečeno můţe řídit. Bude mít 

v budoucnosti prostředky na to, aby si doporučenou kosmetiku zakoupil, začal 

navštěvovat kadeřnické salóny a začal se odívat ve značkových obchodech? Bohuţel 

některým zbude po proměně jen (alespoň) hezká vzpomínka.   

Nakonec musíme konstatovat, ţe vzdělávací poslání tohoto pořadu není, na 

rozdíl od pořadu Jste to, co jíte, tak nosné. Pořad je zaměřen pouze na vzhled, který 

podléhá módním trendům, kondici účastníka odsouvá na vedlejší a nepodstatnou kolej. 
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4.4 Sama doma 

 

Zařazení pořadu: kontaktní publicistický 

Vysílací stanice: ČT 1 

Vysílací den: pondělí - pátek 

Vysílací čas: 12. 30 

Rozsah pořadu: 90 min 

Zaměření: program se skládá z různých rubrik (zdraví, krása, děti, móda) za 

účasti pozvaných hostů 

Počet odvysílaných dílů: 19 

Dny odvysílaných dílů: 1. 4, 4. 4., 5. 4., 6. 4., 7. 4., 8. 4., 11. 4., 12. 4., 13. 4., 14. 

4., 15. 4., 18. 4., 19. 4., 20. 4., 21. 4., 22. 4., 26. 4., 27. 4., 28. 4., 29. 4.,  

 

Sama doma je ţivě vysílaný publicistický pořad. Představuje kontaktní magazín, 

který se na obrazovkách objevuje od r. 1998. Jeho diváky jsou především ţeny 

v domácnosti, čemuţ odpovídá i vysílací čas (od 12. 30 h). Pořadem provází několik 

moderátorek, např. modelka Iva Kubelková, herečka Ester Janečková, Jana Havrdová, 

manaţerka Českého svazu aerobiku, Alena Veliká. Ty se v pořadu střídají a zvou si do 

studia různé odborníky z řad lékařů, sociologů, psychologů.. Ti poskytují rozhovory na 

dané téma a diváci tak mohou získat nové informace a uţitečné rady z různých oblastí.  

Ţeny se dozvídají mnohé i o nejnovějších trendech v oblasti oblékání, kosmetiky 

či úpravy vlasů. Program pořadu je rozmanitý, zajímavý a hlavně inspirativní. Poskytuje 

nejen zábavu, ale hlavně informace. Co je na tomto pořadu odlišného od předchozích je 

to, ţe tento pořad je vysílán ţivě a diváci mohou vstupovat do jednotlivých vysílání 

prostřednictvím telefonických či internetových dotazů. 

Kaţdý týden je věnován jednomu hlavnímu tématu, které se prolíná různými 

oblastmi. Ve sledovaném měsíci dubnu to byla tato téma: spánek, mozek a mozková 

centra, vlasy a úrazy.  
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4.4.1 Analýza vybraných dílů 

 

4.4.1.1 Týden první  

 

V prvním týdnu sledování pořadu (4. 4. – 7. 4.) byl hlavním tématem spánek, 

který doplňovala další témata. Pro zpracování diplomové práce jsme zařadili pouze ty, 

které mají sepjetí s péčí o tělo. 

 

Hlavní téma: spánek  

 

Diváci se mohli dozvědět o poruchách spánku, fázích spánku a biorytmech, které 

popisoval Doc. MUDr. Petr Smolík. Spánek u dětí přiblíţil další pozvaný host a to 

MUDr. Petr Karger. O nespavosti hovořila MUDr. Závěšická. MUDr. Pavel Dohnal 

osvětlil poruchy dýchání ve spánku. Poslednímu tématu, kterému se v pořadu věnovali, 

a týkal se spánku, byla narkolepsie a mikrospánek. 

 

Vzhled a krása 

 

V oblasti krásy se věnovala pozornost péči o ruce a nehty, manikúře, zdobení 

nehtů a nejnovějším trendům v této oblasti. Televizní divačky se mohly seznámit s 

moderní manikúrou i technikami, jak se dá vytvořit obrázek, a pochopit, jak je výroba a 

zdobení takových nehtů náročná. 

Zpestřením pořadu Sama doma bývá proměna přímo ve studiu. Proměna se stala 

v pořadu tradicí. Většinou jsou proměňovány ţeny, tento týden byl však kromě paní 

Bohunky zkrášlován muţ. Figurant Jiří byl ostříhán a byl pro něho téţ vybrán leţérní 

moderní outfit.  

Vizáţistka Petra Šestáková nezapomněla divačkám poradit, jak se správně 

nalíčit, jak vybrat a pouţít vhodný make-up. Hovořila téţ o stínování tvářenkou a 

pudřenkou v souvislosti s tvarem obličeje. 
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Pohyb a zdraví 

 

V oblasti péči o tělo se věnovali v tomto týdnu józe a to konkrétně správnému 

dýchání. Předcvičoval fyzioterapeut David Henneberg. Při cvičení vyuţíval overballu. 

Upozorňoval na nedostatky v pohybových reţimech současného člověka. Při cvičení byl 

kladen důraz na správné dýchání. Hovořil téţ o józe ve spojitosti se spánkem a dechem. 

V pořadu se mluvilo taktéţ o golfu pro děti. Divákům byly přiblíţeny dětské 

golfové tábory, kurzy a golfové akademie. Do studia byli pozváni malí golfisté, aby 

sami předvedli divákům, jak umí zacházet s golfovou holí.  

 

Výţiva, vaření 

 

V tomto týdnu se televizní diváci mohli dozvědět také o zdravé výţivě malých 

dětí, především o proteinech. Vaření menších pokrmů právě pro děti popsala Bc. Blanka 

Sekerová. Konkrétně připravovala proteinové plátky se zelím a těstovinami a štíhlé 

nudle se ţampiony a pórkem. 

Tomáš Kalina učil diváky vařit polentu (rozdrcená kukuřičná mouka). Hana 

Havlíčková, nutriční terapeutka, doplňovala informace ohledně polenty (pouţití při 

bezlepkové dietě) a věnovala se i historii potravin. Inspirovat jsme se mohli také 

přednáškou o staré české kuchyni (zadělávané telecí se šťovíkovou omáčkou, 

bramborové šulánky). 

 

4.4.1.2 Týden druhý  

 

V druhém týdnu sledování (11. 4. – 15. 4) byl hlavním tématem mozek a 

mozková centra, tedy lékařské téma.  
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Hlavní téma: Mozek 

 

Úvodní informace přinesl divákům MUDr. Miroslav Kalina. Tématu mozku a 

problematice u dětí se věnoval MUDr. Zbyněk Straňák, primář novorozeneckého 

oddělení Ústav pro péči o matku a dítě v Praze. Ten věnoval pozornost i prenatálnímu 

vývoji mozku a vývoji a onemocnění dětského mozku. MUDr. Martin Kovář 

seznamoval televizní diváky s neurologickou léčbou. MUDr. Michal Šetlík se věnoval 

neurochirurgii. O cévních mozkových příhodách hovořil MUDr. Daniel Václavík. 

 

Vzhled a krása 

 

Další oblastí, která nás v naší diplomové práce zajímá, je hubnutí. I toto téma se 

objevilo v pořadu Sama doma. Zastupoval ho Ing. Tomáš Martiník z Institutu zdraví 

Hradec Králové. Mluvil o metabolismu, reţimu a pohybových aktivitách. V pořadu byl 

probírán konkrétní program zaměřený na hubnutí paní Evy Kýčkové, který ji 

naordinoval právě Tomáš Martiník. Společně se snaţili divákům přiblíţit, jak by měl 

takový program vypadat, jak dodrţovat zásady zdravé výţivy. Paní Evu také 

moderátorky zváţily a změřily obvody, aby se zjistilo, zda udělala či neudělala v 

hubnutí pokroky.  

Nechyběla téţ proměna před kamerou, změnu visáţe podstoupila paní Helena. 

 

Pohyb a zdraví  

 

Do oblasti zdraví bychom mohli zařadit debatu o správném a zdravém sezení. 

Spinální ţidle představila redaktorka Jana Vaňátková. Ţidle jsou určeny pro dlouhodobé 

sezení a mají speciální konstrukci, která dovoluje neustálý pohyb a balancování.  

 

Příspěvkem z oblasti sportu bylo představení Nordic skatingu. René Kujan 

představil severské bruslení, ke kterému jsou potřeba speciální brusle a hole.  Hovořil 

hlavně o výhodách tohoto sportovního odvětví. 
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Výţiva, vaření 

 

V oblasti vaření a zdravé stravy vystoupila Věra Boháčová, která stravu zaměřila 

na zdravý vývoj mozku. Divákům představila tři recepty na snídani či svačinu pro děti – 

obloţený slunečnicový chléb, ciabattu s mozzarelou, sendvič se salátem a kuřecím 

masem. Zabývala se zdravou a pravidelnou stravou dětí. Informovala televizní diváky o 

vitamínech, vláknině, minerálních látkách a o jejich denních příjmech u dětí.  

Vaření se věnoval ještě František Kšána, který připravoval velikonoční pokrmy z 

jehněčího a skopového masa. 

 

Móda 

 

Tento týden se v pořadu objevilo i téma módy. Konkrétně se řešila korekce 

postavy oblečením. Vizáţistka Hana Matysová popisovala dva typy postav, postavu 

typu hrušky a jablka a doporučovala pro ně kombinace a vrstvení. Televizním divačkám 

téţ nabídla módní trendy jara 2011.  

 

4.4.1.3 Týden třetí  

 

V třetím týdnu (18. 4. – 22. 4.) sledování pořadu Sama doma byly hlavním 

tématem vlasy.  

 

Hlavní téma: Vlasy 

 

Jedním z prvních hostů tohoto týdne byl MUDr. Jan Lippert, který podával 

odborné informace ohledně růstu vlasů, dědičnosti a barvení vlasů. Srovnával barvu 

vlasů s jejich kvalitou. Diváci se mohli seznámit s obrázky zdravého vlasu, 

poškozeného vlasu. Pozornost věnoval téţ stravě, zdůrazňoval, ţe redukční dieta můţe 

kvalitu vlasů výrazně ovlivnit. Poté odpovídal na konkrétní dotazy divaček.  
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MUDr. Monika Arenbergerová hovořila o nemocích spojených s vlasy, o 

vypadávání vlasů, jejich příčinách, o roztocích, potravinových doplňcích a vitamínech. 

MUDR. Eliška Pojezdná z dermatovenerologické kliniky FK Královské Vinohrady 

pojednávala na téma vlasy a děti. Mluvila hlavně o vších, prevenci a léčbě a o 

přípravcích proti vším. Komplexní vlasovou diagnostiku představil MUDr. Milan 

Nasswetr. 

  

Vzhled a krása 

 

Tento týden se opět věnovala pozornost zdravému hubnutí. Tentokrát byla 

pozvána do studia slečna Veronika, kde ji moderátorky přeměřily, změřily tuk, 

převáţily a vyhodnotily, zda Veronika zhubla. 

Ani tento týden nechyběla proměna.  

Dále byla pozvána vlasová stylistka Jana Burdová, která mluvila o nových 

trendech v oblasti kadeřnictví a o avantgardních účesech.  

O prodluţování a doplňování vlasů hovořila Nataša Hradecká, vlasová 

poradkyně. Představila nejnovější metodu doplňování vlasů hair-talk. Poté zkrášlila 

slečnu Kateřinu doplněním a prodlouţením jejich vlasů. 

 

Výţiva, vaření 

 

Bc. Blanka Sekerová ţivě připravovala sladké, ale zároveň zdravé velikonoční 

dobroty. Diváci se dozvěděli, ţe by měli sladit hlavně přírodními surovinami, přírodním 

cukrem a ovocem. Konkrétně byli seznámeni s receptem na svěţí ovesná vajíčka a 

tvarohovo-pudingový krém s ovocem.  

Michal Hromas připravoval salát z kuskusu, pečené velikonoční jehně a tradiční 

ruský dezert zvaný ruská pascha.  

Bc. Hana Havlíčková rozebírala stravu a tekutiny, které mají spojitost 

s krásnými vlasy, a dávala televizním divákům tipy, jak se stravovat, čeho se vyvarovat, 

aby byly vlasy kvalitní.  
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Šéfkuchař Michal Barták naservíroval v pořadu řeckou tradiční velikonoční 

polévku. 

 

Móda 

 

Z oblasti módy se v pořadu objevily jarní tipy. Televizním divačkám byly 

doporučeny nejnovější trendy. Klára Dvořáková Klempířová věnovala pozornost i 

doplňkům, které jsou zrovna „in“, poradila, jaké typy bot se budou nosit v létě. Řeč byla 

i o kabelkách, jejich různých druzích a barvách.  

 

Zajímavosti 

 

Zajímavostí v tomto týdnu bylo představení projektu Česko se hýbe. Jedná se o 

novou nezávislou iniciativu, která má přispět k ozdravění populace. Česko se hýbe chce 

lidem všech věkových skupin (od dětí aţ po seniory) připomenout, jak je důleţitý 

pravidelný a přiměřený pohyb pro zdraví, duševní a fyzickou pohodu, jak pomáhá 

zvládat kaţdodenní zátěţ a stres a jak můţe prodlouţit aktivní a plnohodnotný ţivot.  

Podle této iniciativy si stačí uvědomit pár zásadních pravidel: 

 Choďte! (chůze je nejpřirozenější a základní pohyb člověka) 

 Nahoru pěšky, dolů výtahem! (do schodů pěšky, dolů se klidně svezte) 

 Uvědomte si, jak dýcháte! (stačí deset plných nádechů a výdechů a starosti jsou 

menší) 

 Protáhněte se! (i v kanceláři máte moţnost) 

 Vyrazte do přírody! (zeleň a slunce jsou lék na všechno)Jděte do toho s přáteli! 

(ve dvou a více se to lépe táhne) 

Cílem iniciativy je, aby i státní orgány, ministerstva a zdravotní pojišťovny, 

pochopily, ţe účinným lékem na některé zdravotní neduhy je pohyb, který budou lékaři 

pacientům ordinovat na lékařský předpis. Tak je tomu třeba v Belgii či Nizozemsku, 

tedy státech s podobnou legislativou uvnitř Evropské unie. 
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4.4.1.4 Týden čtvrtý  

 

V posledním týdnu sledování (26. 4. - 29. 4.) byly hlavním tématem úrazy.  

  

Hlavní téma: úrazy 

 

Téma úrazy se opět prolínalo jednotlivými díly pořadu Sama doma v průběhu 

celého týdne. Jedním z prvních témat probral prof. MUDr. Petr Havránek, CSc. a 

věnoval se prevenci dětských úrazů. O popáleninách způsobených při grilování hovořila 

MUDr. Cecília Stonová. O popáleninách všeobecně hovořil MUDr. Lubomír Broţ. 

MUDr. Ivo Kopáček radil, jak předcházet úrazům u dětí v domácnosti. 

 

Vzhled a krása 

 

Tento týden navštívila Sama doma paní Hana s Ing. Tomášem Martiníkem, aby 

mohly moderátorky zhodnotit její proces hubnutí. 

 

Výţiva vaření 

 

Do pořadu byly pozvány nutriční poradkyně Monika Divišová a Kristýna 

Kalinová, které radily v oblasti stravy. Připomínaly televizním divákům důleţitou 

konzumaci zeleniny a ovoce. Podávaly návody, jak ochutit zeleninu. Srovnávaly dvě 

jídla – hranolky s panenkou a zeleninu s lososem.  

V oblasti výţivy se objevilo také téma mléko, konkrétně byly rozebírány mýty a 

pověry o něm. Diskuzi vedla laktoloţka Doc. Ing. Kvěloslava Šustová, Ph.D. Nejdříve 

se zabývala spotřebou mléka v různých zemích, mluvila o alergiích na mléko, různých 

druzích mlék a o laktóze. Vyjadřovala se k mléku plnotučnému, polotučnému a 

nízkotučnému. Televizní diváci se také mohli dozvědět, jaké ţiviny mléko obsahuje a 

také to, ţe se řadí do kategorie potravin. 
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Vaření se věnovala v tomto týdnu Darina Sieglová, která připravovala čerstvá 

bylinková másla. A poté měla připraveny pro diváky recepty na paţitkové palačinky s 

jemnou bylinkovou náplní a těstoviny s ricottou a bylinkami. 

 

Pohyb a zdraví 

 

Oblast, která nás v diplomové práci velice zajímá, je pohybová aktivita spojená 

se zdravým ţivotním stylem. Petr Sysel rozebíral toto téma v souvislosti se sniţováním 

váhy po těhotenství. Zdůrazňoval především to, ţe formování postavy je dlouhodobý 

proces, který se skládá ze stanovování si krátkodobých cílů. Dále také doporučoval, 

alespoň na začátek, svěřit se do rukou odborníka, který pomůţe stanovit optimální 

program. V neposlední řadě zdůrazňoval také komplexní přístup při práci s tělem, tedy 

to, ţe k dosaţení vytyčených cílů vede více cest.   

 

Móda 

 

Studio navštívila Anna Simpson (Andrea Stančíková), image konzultantka a 

stylistika, která jiţ od malička šila šaty pro panenky. Dnes se věnuje stylizování, 

analyzuje postavu jedince, měří základní míry a poté navrhne osobní styl zákazníka. 

Vyjadřovala se k oblékání současných ţen a radila, jaké jsou vhodné modely pro různé 

typy postav.   

Mezi módu bychom ještě mohli zařadit outdorové oblečení pro děti, které bylo 

v pořadu představeno. Tato „teorie“ byla doplněna i o dětskou módní přehlídku. Diváci 

se mohli dozvědět o materiálech vhodných pro děti do přírody, jak je prakticky 

obléknout, co zvolit, aby byly v teple a hlavně chráněny před nepříznivými vnějšími 

vlivy.  
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4.4.2 Zhodnocení pořadu 

 

Pořad Sama doma musíme hodnotit velice kladně. Je vysílán ţivě na ČT 1 kaţdý 

všední den od 12.30. Tématické sloţení tohoto pořadu i jeho obsah nás mile překvapil. 

Tento pořad není zaměřen pouze na péči o tělo, ale propojuje různá témata. Kaţdý 

týden je program zaměřen na jedno hlavní téma, které je doplněno dalšími zajímavými 

tématy z oblasti medicíny, zdraví, sportu, módy, vaření, péče o děti. I přes to, ţe se 

v pořadu sport a pohyb prezentuje, není mu věnováno tolik prostoru, ve srovnání 

s ostatními tématy, kolik by mu podle nás, vzhledem k jeho kladnému vlivu na zdraví, 

mělo být věnováno. Program pořadu je rozmanitý, zajímavý a hlavně inspirativní. 

Poskytuje nejen zábavu, ale hlavně informace.  

Kladně hodnotíme to, ţe celý pořad je vysílán ţivě, diváci mohou do vysílání 

vstupovat pomocí internetového chatu a je jim přímo odpovězeno na dotazy, které se 

týkají daných témat. Další pozitivum spatřujeme v přímém tlumočení českého jazyka 

pro neslyšící spoluobčany. Ke kvalitě pořadu přispívá i kultura mluveného projevu, 

která byla u moderátorek na vysoké úrovni.  

I tento pořad má vlastní webové stránky, které můţe televizní divák navštívit, 

můţe se např. dozvědět, jaká budou následovat hlavní témata v konkrétním týdnu, 

v archivu si můţe vyhledat informace, které ho zajímají. Či jen v diskuzi vyjádřit vlastní 

názor o pořadu. 

Nevýhodu pořadu spatřujeme v tom, ţe je relativně dlouhý (90 min) a témata se 

během těchto minut střídají. Chvíli je věnováno vaření, pak se plynule přejde na jiné 

téma, a k vaření se opět dostáváme za pár minut. Proto ten, koho by zajímalo jen určité 

téma, je nucen sledovat pořad celý. Téţ vysílací čas není úplně nejlépe zvolen. Diváky 

tohoto pořadu se mohou stát maminky na mateřské dovolené či nezaměstnaní. Ostatní 

potencionální diváci mohou sledovat pořad zpětně na Internetu, coţ alespoň částečně 

vynahrazuje nevhodně zvolený vysílací čas.  
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4.5 Souhrn  

 

V hlavním vysílacím čase (odpoledne a večer) byl v dubnu 2011 zařazen jeden 

výchovně vzdělávací pořad v čase přístupném dospělým divákům. V době pracovní 

doby byly vysílány dva ze tří výchovně vzdělávacích pořadů. Obsah je zaměřen ve větší 

míře na módu (péči o vzhled), stravování (vzhled a zdraví). Pohyb není adekvátně 

v pořadech prezentován i přes problémy, které hypokineze způsobuje.  
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5 VÝSLEDKY: REKLAMA 

 

5.1 Reklama 

 

Reklamou, jak píšeme výše, rozumíme všeobecně placenou formu neosobní 

masové komunikace. Jedná se jím hlavně o přesvědčovací proces. Cílem reklamy je 

většinou zvyšování obratu trţby jednotlivých firem nabízejících různé produkty. Mezi 

další úkoly reklamy patří informovat, přesvědčovat a připomenout potencionálnímu 

spotřebiteli výrobek či sluţbu. Televizní reklama je nejsledovanějším a současně jedním 

z nejúčinnějších druhů reklamy.  

 

5.2 Vyhodnocení obsahu sledovaných reklam 

 

Výsledky našeho výzkumu zaměřené na televizní reklamy jsou zpracovány do 

přehledných tabulek. 

 

5.2.1 Cílová skupina 

 

Prvním kritériem, které nás zajímalo při analýze televizních reklam, bylo jejich 

zaměření dle cílových skupin, pro které je reklama určena. Ne vţdy byla reklama určena 

pouze jedné cílové skupině, často se stávalo, ţe nabízený produkt byl určen pro širší 

spektrum potencionálních zákazníků. Toto je patrné hlavně u reklam zaměřených na 

potraviny.  
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      Tabulka č. 2 Dělení reklamy dle cílové skupiny 

Zaměření reklamy 

Cílová skupina (počet) 

Dospělí 

Mládeţ Děti  Kojenci 

Muţi Ţeny 

Potraviny 37 36 36 28 1 

Nápoje 21 14 7 4 0 

Doplňky stravy 7 9 2 3 0 

Zdravotnické přípravky, léky 11 12 2 3 1 

Hygienické přípravky 7 10 1 1 0 

Péče o tělo a vlasy 1 21 0 0 1 

Kosmetika 7 12 0 0 0 

Propagace firem, značek 13 15 10 10 0 

Celkem 104 93 58 49 3 

 

Co se týká celkového počtu, z tabulky vyplývá, ţe téměř polovina reklam byla 

určena dospělé populaci s téměř minimálním rozdílem mezi produkty (výrobky) pro 

ţeny a muţe. Nejvýznamnější rozdíl je v poloţce „Péče o tělo a vlasy“, kdy pro ţeny 

bylo určeno 21, kdeţto pro muţe pouze 1 reklama, coţ činí rozdíl téměř 91%.   

V porovnání rozdílů cílových skupin mezi dospělou skupinou a skupinou 

mládeţe a dětí dle jednotlivých skupin produktů vyplývá, ţe kromě potravin jsou 

reklamy určeny téměř výhradně dospělé populaci. Za příklad můţeme uvést skupinu 

reklam „Kosmetika“, kdy pro děti a mládeţ není určena ani jedna reklama.  
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5.2.2 Účel reklamy 

 

Účel reklamy přímo souvisí s cílovou skupinou a s cíly reklamy. Za cíle 

reklamy, jak se zmiňujeme v teoretické části, povaţují autoři např. seznámení 

s produktem, informaci o produktu a v neposlední řadě podporu odbytových šancí.  

Při analýze reklam jsme povaţovali za důleţité rozdělení účelu do třech 

následujících kategorií, a to prodej, informace (informace o produktu, vzdělávací 

funkce) a změna chování (kdy nás reklama přímo navádí např. k dodrţování určitého 

vzorce chování). 

    Tabulka č. 3 Dělení reklamy dle účelu 

Zaměření reklamy 

                           Účel 

Prodej Informace 
Změna 

chování 

Potraviny 45 0 0 

Nápoje 24 0 0 

Doplňky stravy 7 4 0 

Zdravotnické přípravky, léky 10 3 0 

Hygienické přípravky 10 0 0 

Péče o tělo a vlasy 22 0 0 

Kosmetika 19 0 0 

Propagace firem, značek 6 9 0 

Celkem 143 16 0 

 

Pokud se podíváme na nabídku reklam dle jejich účelu, jímţ je prodej, 

informace a změna chování, zjistíme, ţe kromě „Doplňků stravy“ a „Propagace firem a 

značek“, které nám podávají i informace, je zbytek reklam směřován jen a pouze 

k prodeji. Ke změně chování nenabádá ani jedna ze sledovaných reklam.  
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5.2.3 Způsob prezentace 

 

Následující tabulka č. 4 znázorňuje dělení reklam dle způsobu její prezentace. 

Způsob prezentace jednotlivých produktů značně souvisí s tím, jaké cílové skupině je 

ten či onen produkt určen. Za významné povaţujeme to, ţe v reklamách týkajících se 

„Péče o tělo a vlasy“ a „Kosmetika“ je patrné značné propojení způsobu prezentace 

krásnou ţenou a slibovaným výsledkem, kdy ţena jako cílová skupina můţe věřit tomu, 

ţe po pouţití tohoto produktu bude stejně přitaţlivá jako ţena z reklamy. 

Tabulka č. 4 Dělení reklamy dle způsobu prezentace 

 

Zatímco způsobu prezentace krásnou ţenou či dítětem je vyuţíváno v kaţdé 

skupině reklam, zábava a vtip jsou proti tomu uţity jen v minimální míře a to pouze u 

„potravin“, „nápojů“ a „propagace firem a značek“.  Ne příliš vyuţívaným, ale podle 

nás efektivním způsobem prezentace, je obsazení reklamy známou osobností či 

celebritou. Tohoto efektu vyuţívá v nejvyšší míře značka Snickers, která do své 

Zaměření reklamy 

Způsob prezentace 

(Krásná) 

Ţena 
Muţ Dítě 

Zábava, 

vtip 
Efektivita/výsledek 

Známá 

osobnost, 

celebrita 

Potraviny 6 0 10 6 22 2 

Nápoje 2 0 3 3 16 1 

Doplňky stravy 3 0 1 0 5 2 

Zdravotnické přípr., léky 1 0 2 0 10 0 

Hygienické přípravky 3 0 1 0 6 0 

Péče o tělo a vlasy 18 1 1 0 20 0 

Kosmetika 11 8 0 0 19 5 

Propagace firem, značek 6 6 6 4 10 1 

Celkem 50 15 24 13 108 11 
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reklamy na čokoládovou tyčinku obsadila hned 5 sportovců velmi populárních mezi 

mladou generací.   

 

5.2.4 Celkový přehled zastoupení produktů 

 

V této kapitole se budeme zabývat zastoupením produktů, které byly ve 

sledovaných reklamách prezentovány. Tyto produkty jsme rozdělili dle jejich zaměření 

do skupin. Získali jsme tak 8 různých skupin, které jsou spolu s počtem propagovaných 

produktů uvedeny v tabulce č. 5. Graf č. 1 znázorňuje toto zastoupení v procentech.  

 

                 Tabulka č. 5 Zastoupení produktů celkem 

Produkty Počet produktů 

Potraviny 45 

Nápoje 25 

Doplňky stravy 11 

Zdravotnické přípravky, léky 13 

Hygienické přípravky 10 

Péče o tělo a vlasy 22 

Kosmetika 19 

Propagace firem, značek 15 

Celkem 160 
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Graf č. 1 Zastoupení produktů 

 

V tabulce č. 5 nalezneme souhrn všech odvysílaných produktů. Za měsíc duben 

2011 bylo zaznamenáno 160 různých produktů. Nejvyšší počet produktů zahrnovala 

skupina potravin (28%). Druhou nejpočetnější skupinou produktů byly nápoje (16%), 

péče o tělo a vlasy (14%) a kosmetika (12%). Naopak nejméně produktů bylo 

prezentováno v kategoriích doplňků stravy (7%) a hygienické přípravky (6%). Ţádné 

reklamy propagující sportovní aktivity či zdravý ţivotní styl nebyly ve sledovaném 

období odvysílány.  

Z těchto výsledků by se mohlo zdát, ţe nejvíce reklam, které byly odvysílány, 

bylo zaměřeno na potravinové produkty. Úlohu zde však hraje nejen počet produktů, ale 

i četnost jednotlivých reklam, které se v průběhu vysílání na všech televizních kanálech 

více či méně opakovaly. Aby bylo moţné porovnávat mezi sebou jednotlivé skupiny 

produktů, vytvořili jsme přehlednou tabulku č. 6, která uvádí relativní počet 

odvysílaných reklam na 1 produkt z kaţdé sledované skupiny. 

Tabulka má čtyři sloupce – zaměření reklamy, počet produktů, počet 

odvysílaných reklam a relativní počet. Kolonka „relativní počet“ se vypočítala jako 

podíl počtu odvysílaných reklam k počtu produktů.  
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Tabulka č. 6 Relativní počet  

Zaměření reklamy Počet produktů Počet odvysílaných reklam Relativní počet 

Potraviny 45 162 3,6 

Nápoje 25 87 3,5 

Doplňky stravy 11 35 3,2 

Zdravotnické přípravky, léky 13 35 2,7 

Hygienické přípravky 10 34 3,4 

Péče o tělo a vlasy 22 95 4,3 

Kosmetika 19 38 2,0 

Propagace firem, značek 15 77 5,1 

Celkem 160 563 3,5 

 

 Z této tabulky vyplývá, ţe relativně nejméně reklam bylo propagováno u 

kosmetiky. Tuto informaci nalezneme v modře vyznačeném řádku. Naopak relativně 

nejvíce byla propagována skupina firem a značek. Tento řádek je vyznačen v tabulce 

ţlutou barvou.  

 Tabulka č. 6 obsahuje téţ řádek „celkem“, z kterého je patrné, ţe za sledovaný 

měsíc bylo propagováno 160 různých produktů vztahujících se na péči o tělo. 

Dohromady na všech sledovaných televizních kanálech bylo zaznamenáno 563 reklam, 

coţ znamená, ţe na 1 produkt byla reklama odvysílána v průměru 3,5 krát.  

Jak vyplývá z výše uvedeného a jak se budeme moci přesvědčit v následujících 

kapitolách, kde se podrobně zabýváme rozborem jednotlivých skupin reklam podle 

zaměření nabízených produktů, ve sledovaném období nebyly vysílány ţádné reklamy 

propagující zdravý ţivotní styl, zdravou výţivu či pohybovou aktivitu a zařízení, ve 

kterých je lze provozovat. Reklama na sportovní zařízení se objevila pouze jednou 

(spadá do skupiny „Propagace firem a značek“) a byla to reklama na vodní svět 

Aquapalace. Nejvíce reklam bylo zaměřeno na potraviny, bohuţel v nejvyšší míře byla 

propagována nezdravá jídla a sladkosti, mezi nápoji pivo a slazené limonády. 
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V následující tabulce č. 7 se spíše pro zajímavost můţeme seznámit 

s nejvysílanějšími televizními reklamami z námi sledovaných skupin. Došli jsme 

k závěru, ţe nejvíce vysílanou reklamou na čtyřech českých kanálech ve sledovaném 

období byla reklama na obchodní řetězec Lidl a to s počtem 17 opakování, druhou 

nejvysílanější reklamou byla reklama na máslo Rama a na třetí pomyslné příčce 

skončila reklama na Dobrou vodu. 

 

        Tabulka č. 7 Nejvysílanější reklama 

Zaměření reklamy 

Produkt a jeho počet opakování 

Název Četnost 

Potraviny Rama máslo 14x 

Nápoje Dobrá voda 13x 

Doplňky stravy Urinal Acut 7x 

Zdravot. přípravky, léky Panadol Novum 11x 

Hygienické přípravky Ústní voda Listerine 7x 

Péče o tělo a vlasy Doliva - kosmetická řada 11x 

Kosmetika Deodoranty Garnier, Nivea, Fa 4x 

Propagace firem, značek Lidl 17x 

 

 

5.2.5 Produkty 

 

V následujících kapitolách jsou blíţe popsány jednotlivé skupiny produktů. 

Zaměřili jsme se především na zachycení četnosti výskytu výrobků v těchto skupinách, 

které jsme zaznamenali do tabulek. 
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5.2.5.1 Potraviny 

 

Tabulka č. 8 obsahuje skupinu potravin. Do této kategorie jsme zařadili i mléko, 

které má stejně jako ostatní potraviny sytící účinek a nelze jím nahradit pití nápojů.  

       Tabulka č. 8 Potraviny 

Potraviny  

Počet 

produktů % 

Mraţené výrobky 1 2,22 % 

Polévky, bujóny 3 6,67 % 

Omáčky 2 4,44 % 

Müsli, cereálie 1 2,22 % 

Maso, ryby 2 4,44 % 

Čokoládové výrobky 5 11,11 % 

Ţvýkačky, bonbony 4 8,89 % 

Sušenky 5 11,11 % 

Čipsy, krekry 2 4,44 % 

Zmrzlina 2 4,44 % 

Jogurty 10 22,22 % 

Ml. nápoje 1 2,22 % 

Mléko 1 2,22 % 

Smetana 1 2,22 % 

Sýry 3 6,67 % 

Máslo 1 2,22 % 

Strava pro kojence 1 2,22 % 

Celkem 45 100,00 % 
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Mezi potravinami mají největší zastoupení jogurty, kterých bylo nabízeno 

celkem 10 různých druhů. Naopak nejméně bylo produktů v kategorii mraţené výrobky, 

cereálie, mléčné nápoje, mléko, smetana, máslo a strava pro kojence – od kaţdého byl 

propagován pouze jeden výrobek. Ţádná z reklam nepropagovala ovoce a zeleninu. 

 

5.2.5.2 Nápoje  

 

Následující tabulka č. 9 je zaměřena na nápoje, které dále rozdělujeme na 

nealkoholické a alkoholické. 

 

Tabulka č. 9 Nápoje 

Nápoje 

Nealkoholické Alkoholické 

Celkem 

Voda Limo Dţus Kakao Káva  Pivo 
Šumivé 

víno  
Ostatní 

Počet 

produktů 5 5 1 1 3 5 1 4 25 

% 20% 20% 4% 4% 12% 20% 4% 16% 100% 

 

 

Tabulka č. 9 ukazuje, ţe největší zastoupení z nápojů zaujímá reklama na vodu, 

limonádu a pivo a to všechny po 5 různých produktech. Naopak nejméně 

propagovanými jsou šumivé víno, kakao a dţus po jednom reklamním produktu.  

 

5.2.5.3 Doplňky stravy 

 

Další sledovanou oblastí byly doplňky stravy. Doplňky stravy mají dodat 

organizmu ţiviny, které potřebuje, ale člověk je nezískává v dostatečné míře v běţné 

stravě. Dále jde o látky, které mají příznivý účinek na zdravotní stav jedince. 
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            Tabulka č. 10 Doplňky stravy 

Doplňky stravy Počet produktů  % 

Péče o krevní oběh 2 18 % 

Péče o močové cesty 1 9 % 

Péče o prostatu 1 9 % 

Péče o klouby 2 18 % 

Péče o svaly 1 9 % 

Přípravky k hubnutí 2 18 % 

Vitamíny 2 18 % 

Celkem  11 100 % 

 

Mezi doplňky stravy jsou ve čtyřech kategoriích nabízeny 2 různé produkty, 

v ostatních je to pouze jeden výrobek.  

 

5.2.5.4 Zdravotnické přípravky, léky 

 

Tabulka č. 11 poskytuje přehled zdravotnických přípravků a léků. Do této 

skupiny jsme zařadili všechny přípravky, které pozitivně ovlivňují zdravotní stav 

jedince. Patří sem jak léčivé masti či krémy, tak i analgetika – prášky.  

 

Tabulka č. 11 Zdravotnické přípravky, léky 

Zdravotnické přípravky, 

léky 

Počet 

produktů % 

Masti, krémy 5 38% 

Spreje - alergie 1 8% 

Zdravotnické pomůcky 1 8% 
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Mezi zdravotnickými přípravky má největší zastoupení skupina mastí a krémů. 

V reklamách na masti a krémy se objevovalo 5 různých produktů. Tato skupina tvoří 

38% z celkového počtu reklamovaných zdravotnických přípravků. Na druhé straně s 

nejmenším počtem propagovaného produktu, shodně po jednom jediném, byly spreje 

proti alergii a zdravotnická pomůcka Kosmodisk. 

 

5.2.5.5 Hygienické potřeby 

 

Tabulka č. 12 je zaměřena na hygienické potřeby. Patří sem výrobky, které jsou 

uţívány ke kaţdodenní hygieně.  

 

                             Tabulka č. 12 Hygienické potřeby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analgetika  2 15% 

Očkování 2 15% 

Péče o zaţívací trakt 2 15% 

Celkem  13 100% 

Hygienické potřeby Počet produktů % 

Dámské intimní potřeby 3 30% 

Hygiena rukou 1 10% 

Zubní pasty 4 40% 

Ústní voda 1 10% 

Ústní spreje 1 10% 

Celkem 10 100% 
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Z tabulky č. 12 můţeme vyčíst, ţe největší zastoupení v propagaci hygienických 

potřeb měly zubní pasty. Na televizních obrazovkách se objevovaly 4 druhy a tvoří tak 

40 % z celkových 100 % propagovaných hygienických potřeb. Ústní sprej, ústní voda a 

hygiena rukou jsou zastoupeny pouze z 10% a v těchto třech skupinách byl propagován 

pouze jeden výrobek/produkt.  

 

5.2.5.6 Péče o tělo a vlasy 

 

 Další sledovanou skupinou byly přípravky na tělo a vlasy. Výsledky přináší 

tabulka č. 13, která zaznamenává všechny kosmetické výrobky, které jsou určeny k péči 

a ošetření těla a vlasů.  

          Tabulka č. 13 Péče o tělo a vlasy 

Péče o tělo a vlasy Počet produktů % 

Sprchové gely, šampony 4 18% 

Tělová mléka 5 23% 

Krémy na obličej 3 14% 

Šampony na vlasy 4 18% 

Barvy na vlasy 3 14% 

Vlasová regenerace, styling 3 14% 

Celkem 22 100% 

 

Nejvyšší zastoupení v této skupině mají tělová mléka, která tvoří 23 % ze všech 

propagovaných produktů. Neměli bychom opomenout ani šampony na vlasy, které byly 

zastoupeny 4 výrobky, tedy 18 % z celkového počtu, stejně jako barvy na vlasy, které 

byly rovněţ zastoupeny 4 výrobky. V této kategorii zcela postrádáme reklamy 

propagující krémy na ruce a přípravky a krémy k ošetření nohou a chodidel.  
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5.2.5.7 Kosmetika  

 

Nyní se budeme zabývat reklamami zaměřenými na kosmetiku jak pro ţeny, tak 

pro muţe. Z celkového počtu zastoupení produktů zaujímala kosmetika 12 %. Do této 

skupiny jsme zařadili dámské kosmetické potřeby – řasenky, make-up. Mezi pánskou 

kosmetikou můţeme jmenovat holicí potřeby či balzám po holení. Antiperspirant, 

deodorant a parfém byly pro obě pohlaví stejné. Tabulka č. 14 znázorňuje veškerou 

kosmetiku pro ţeny a muţe, která byla propagována na televizních kanálech ve 

sledovaném měsíci. Graf č. 2 znázorňuje zastoupení kosmetických produktů pro muţe a 

ţeny v procentech. 

  

Tabulka č. 14 Kosmetika pro ţeny a muţe 

Kosmetika Make-up Řasenky Antiperspirant Deodorant Parfém 
Holicí 

potřeby 

Balzám 

po 

holení 

Celkem 

Ţeny 2 1 3 4 1 0 0 11 

Muţi 0 0 2 4 0 1 1 8 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

           Graf č. 2 Zastoupení kosmetických přípravků pro ţeny a muţe 
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Nejvíce zastoupenou skupinou v kosmetice pro ţeny byl deodorant, který byl 

propagován 4 různými produkty a tvořil tak 36 % z celkového počtu propagované 

kosmetiky pro ţeny. Nejméně zastoupenou skupinou byla překvapivě řasenka, která 

byla propagována jedním výrobcem. 

U pánské kosmetiky můţeme konstatovat, ţe v počtu propagovaných produktů 

převýšil všechny taktéţ deodorant. Tvořil aţ 50 % reklamovaných produktů. Jedna 

skupina – a to pánský parfém – se neobjevil v televizních reklamách ani v jednom 

případě.  

Kdybychom měli srovnat propagovanou kosmetiku pro ţeny a muţe, museli 

bychom konstatovat následující. U ţenské kosmetiky bylo propagováno 11 produktů a 

pro muţe 8. Tento výsledek sice nesrovnává četnost, tedy kolikrát se ta která reklama 

v televizi objevila, ale říká nám, ţe u pánské kosmetiky bylo propagováno méně 

výrobků, coţ se dalo očekávat.  

V grafu č. 2 si pak můţeme porovnat jednotlivá zastoupení kosmetických 

přípravků mezi sebou.  

 

5.2.6 Propagace firem, značek 

  

Poslední sledovou skupinou reklam byla propagace firem a značek (tabulka č. 

15).  Do této kategorie jsme zařadili jednak reklamy na obchodní domy a supermarkety, 

restaurace, drogerie (myšleno obchodní sítě), na oblečení (jednotlivé značky) a 

v poslední řadě sem spadala specifická kategorie „relaxace“. Do této kategorie spadá 

např. propagace vodního světu Aqupalace či propagace whirpool bazénu. Z celkového 

přehledu, který je uveden v příloze, se konkrétně dají vyčíst jednotlivé značky a firmy. 

Patří sem jak obchodní řetězce F&F, Mc Donald´s nebo obchodní sítě Billa, Albert 

apod.  
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      Tabulka č. 15 Propagace firem, značek 

Firmy, značky Počet firem % 

Obchodní domy, supermarkety 7 47 % 

Restaurace 2 13 % 

Drogerie - kosmetika 1 7 % 

Móda - oblečení 2 13 % 

Relaxace 3 20 % 

Celkem 15 100 % 

 

Nejvíce zastoupenou skupinou v počtu propagovaných firem byly obchodní 

domy a supermarkety zaměřené na prodej potravin. Tvořily přesně 47%. Naopak 

nejmenší počet produktů byl reprezentován u drogerií, zde se reklama vyskytovala 

pouze jedna, a to na DM drogerii. Na fitness centra, sportovní oddíly a jiná zařízení 

nabízející pohybové aktivity nebyla zařazena reklama ţádná.  

 

5.3 Souhrn  

 

Nabídka prezentovaných produktů zaměřených na péči o tělo je vcelku pestrá. 

Bohuţel většina reklam se zaměřuje na vzhled, krásu a péči o ni tím, ţe jsou nabízeny 

pouze prostředky, které lze koupit. Na druhou stranu reklamy, které by podněcovaly 

diváka k aktivnímu pohybu a změně ţivotního stylu, se ve vysílání neobjevily vůbec. 

Mezi potravinami, které byly nejvíce v reklamách propagovány, se z těch, které jsou 

zdravé a pro člověka prospěšné, nevyskytovaly ţádné.  
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6 DISKUZE 

 

Tato práce si kladla za cíl zjistit, jsou-li ve vysílání českých televizních stanic 

pořady a reklamy, které vedou diváka ke změně ţivotního stylu a aktivní péči o své tělo. 

V první části výzkumu jsme se zaměřili na vzdělávací pořady, a tak bychom 

měli na počátku diskuze připomenout hlavní výzkumnou otázku, která zněla: Vysílají 

české televize kvalitní pořady, které jsou zaměřeny na aktivní péči o tělo? Ano, české 

televizní kanály vysílají vzdělávací pořady, které jsou zaměřeny na péči o tělo. 

Podrobným popisem kaţdého z nich, coţ byla metoda, kterou jsme pro náš výzkum 

pouţili, abychom detailně analyzovali jejich obsah, pozitiva a negativa, jsme došli 

k závěru, ţe i jejich kvalita je na vysoké úrovni. 

Celkově byly vysílány 3 pořady. Na kanále ČT 1 byl vysílán pořad Vypadáš 

skvěle!, v námi sledovaném měsíci byl odvysílán pouze jeden díl, a to 5. 4. 2011. 

Druhým pořadem, který byl s naším tématem diplomové práce spjat a námi sledován, 

byl pořad Sama doma, ţivě vysílaný téţ na ČT 1. Třetím televizním pořadem, který nás 

v našem výzkumu zajímal, byl pořad Jste to, co jíte - reality show určená pro odváţné 

jedince, kteří se rozhodli změnit svůj ţivotní styl k lepšímu, vysílaná na TV Prima. Na 

TV Nova a ČT 2 nebyly vysílány ţádné pořady s touto tematikou. 

Celková délka vysílání a multitematičnost pořadu Sama doma, kdy v jeho 

vysílání jsou s mírnými obměnami zařazeny jak proměny hostů, na které je zaměřen 

pořad Vypadáš skvěle!, tak i sloţení jídelníčku a aktivní ţivotní styl, coţ jsou základní 

principy pořadu Jste to, co jíte, jsou jeho hlavními přednostmi a činí z něj pomyslného 

vítěze ve srovnání těchto pořadů.  

Jak z naší práce vyplývá, pravidelně vysílaných pořadů, které se zabývají péčí o 

tělo, není mnoho. Přitom po prostudování internetových archivů jednotlivých 

televizních stanic jsme zjistili, ţe pořadů s tímto zaměřením bylo v minulosti více. 

Jmenovat můţeme pořady: Mladší o pár let, zábavný pořad vysílaný na TVP Prima a 

moderovaný Sabinou Laurinovou, který byl také věnován kráse a vzhledu, či pořad 

Nahá jsi krásná, uváděný moderátorem a kadeřníkem Liborem Šulou a vysílaný téţ na 

TV Prima. ČT 1 nepravidelně vysílala 8minutové cvičení pro zdraví a lepší náladu 

s názvem Buď fit s ČT. Ve sledovaném měsíci se ani jeden z těchto pořadů nevyskytl. 
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Nabízí se tedy otázka, zda je tento počet pořadů týkajících se oblasti péče o tělo 

a ţivotního stylu, které jsou v programové nabídce jednotlivých televizních stanic, 

dostatečný. V dnešní době, kdy je zdravému a aktivní ţivotnímu stylu stejně tak jako 

péči o tělo přikládána stále větší váha, a je nám ze všech stran nucena potřeba přistoupit 

na tyto zásady, je vzhledem k celkovému vysílacímu času všech televizí zastoupení 

pořadů zabývajících se touto tematikou naprosto nedostačující. I přes to, ţe jednotlivé 

pořady svá témata zpracovávají na vysoké úrovni, a podávají kvalitní rady a návody, 

dospěli jsme k závěru, ţe počet těchto pořadů by měl být vyšší. Toto početnější 

zastoupení by zcela jistě mělo ve výsledku větší přínos pro diváckou veřejnost. I kdyţ 

by se některá témata zcela jistě opakovala, účinek toho, ţe by byla televizním divákům 

více zdůrazňována důleţitost pohybu a péče o vlastní zdraví, by zcela jistě narůstal. 

První dílčí otázka k výchovně vzdělávacím pořadům zněla: „Podporují televizní 

pořady zdravý ţivotní styl?“. 

Podle našeho názoru pořady, které byly vysílány v měsíci dubnu, podporují 

zdravý ţivotní styl. Jsou to ale jen dva z výše uvedených, a to pořady Jste to, co jíte a 

Sama doma. Pořad Jste to, co jíte je především zaměřen na přebudování klientových 

stereotypů a na změnu ţivotního stylu. Druhým pořadem, který se zabývá tématem 

zdravého ţivotního stylu ve svém obsahu, je pořad Sama doma. Ten sice není výhradně 

zaměřen na tuto oblast, ale v rámci svých vysílaných témat se jí moderátorky ve svých 

diskuzích s pozvanými hosty věnují. Z daných témat sem spadá např. vaření zdravých 

pokrmů přímo ve studiu, či propagace nejrůznějších sportovních aktivit podporujících 

zdraví a aktivní prevenci proti různým nemocem.  

Pořad Vypadáš skvěle! se zdravým ţivotním stylem nezabývá, ani ho svým 

obsahem a strukturou nepodporuje.  

Druhá dílčí otázka k výchovně vzdělávacím pořadům zněla: „Jakému tématu se 

ve výchovně vzdělávacích pořadech věnuje největší pozornost?“. 

Na tuto otázku není jednoznačná odpověď. To z toho důvodu, ţe v pořadu Jste 

to, co jíte, je největší pozornost věnována zdravému ţivotnímu stylu, způsobu 

stravování a provozování pohybových aktivit, v pořadu Vypadáš skvěle! naopak pouze 

vzhledu, kráse, image a módě, a v pořadu Sama doma se tato dvě hlavní témata prolínají 

a navíc jsou doplněna ještě o další. V souhrnu, se ve vysílání více pozornosti věnuje 

vzhledu a kráse člověka, neţ zdraví a funkčnosti těla. 
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V druhé části této práce jsme se zabývali analýzou nabídky a obsahu reklam 

vysílaných českými televizemi, které se jakýmkoli způsobem dotýkají oblasti péče o 

tělo a ţivotní styl. Zjistili jsme, ţe paleta těchto reklam je poměrně široká, bez ohledu 

na to, do jaké míry se reklamy na téma péče o tělo a ţivotní styl zaměřují. Pokud ale 

naše hodnotící kritéria zpřísníme tím, ţe budeme od reklam poţadovat prezentaci 

aktivní péče o tělo a budování zdravého ţivotního stylu, dojdeme k závěru, ţe se nám 

okruh takových reklam značně zúţí. Z teoretické části naší diplomové práce lze vyčíst, 

ţe pod pojmem aktivní péče o tělo se skrývá mnoho činností. Mezi ně patří utváření 

aktivního ţivotního stylu, pěstování a udrţování zdraví, dále také pravidelná pohybová 

aktivita, udrţování ideální tělesné váhy, dodrţování správných stravovacích návyků 

včetně správného a vyváţeného sloţení stravy, konzumování přiměřeného mnoţství 

alkoholu, nekuřáctví, odolávání stresu a v neposlední řadě i určitá péče o náš vzhled a 

zevnějšek. Dodrţování těchto zásad by mělo vést nejen k vyrovnanosti organismu, ale i 

jeho funkčnosti a také spokojenosti se sebou samým. 

První dílčí otázka týkající se reklam zněla: Podporují reklamy zdravý ţivotní 

styl? Odpověď zní bohuţel ne. Pokud se vrátíme k výsledkům naší diplomové práce, lze 

konstatovat následující.  

Mezi všemi reklamami nebyla ţádná, která by podporovala zdravý ţivotní styl, 

pohybovou aktivitu a zařízení, ve kterých je lze provozovat, či zdravou výţivu. 

Reklama na sportovní zařízení se objevila pouze jednou (spadá do skupiny „Propagace 

firem a značek“) a byla to reklama na vodní svět Aquapalace. 

Nejvyšší počet produktů, které byly propagovány, spadal do skupiny potravin. 

Ty tvořily 28 % z odvysílaných reklam. Druhou nejpočetnější skupinou s 16 % byly 

nápoje. I přesto, ţe tyto dvě skupiny měly mezi reklamami nejvyšší zastoupení, nebyly 

mezi nimi téměř ţádné, které by propagovaly zdravou výţivu, správné sloţení stravy a 

správné stravovací návyky. V nejvyšší míře byla propagována jídla nezdravá, zejména 

sladkosti, mezi nápoji pak slazené limonády a pivo. Největší zastoupení, co se mnoţství 

produktů týká, měly jogurty, kterých bylo nabízeno celkem 10 různých druhů. Na první 

pohled se můţe zdát, ţe patří do racionální výţivy, ale pokud se podíváme na to, které 

jogurty byly převáţně propagovány, tak to byly sladké, pudingové či tučné tvarohové 

dezerty. Ţádná z reklam nepropagovala ovoce a zeleninu.  
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Co se týká oblasti péče o tělo, jeho vzhledu a zevnějšku, za nejvíce podstatné v 

tomto směru povaţujeme produkty z řad kosmetiky. Nejvíce zastoupenou skupinou 

mezi kosmetickými výrobky pro ţeny i muţe byl deodorant. Při srovnání kosmetiky pro 

muţe a ţeny můţeme říci, ţe u pánské kosmetiky bylo propagováno méně výrobků, coţ 

se dalo očekávat. 

Naopak z pohledu péče o tělo jako o zdravý a fungující organismus nás velice 

zajímala i oblast doplňků stravy. Doplňky stravy zaujímaly 7 % ze všech nabízených 

produktů. Nejvíce byly zastoupeny doplňky stravy z oblasti péče o krevní oběh (Ginko 

prim HOT, Centrum Cardio), péče o klouby (GS Condro Forte, Proenzi), přípravky 

určené k hubnutí (Bioaktivní duoslim, Aplefit) a vitamíny (Vitamín C, Marťánci). 

Nejvíce zastoupenou skupinou v počtu propagovaných firem byly obchodní 

domy a supermarkety zaměřené na prodej potravin. Tvořily přesně 47 %. Naopak 

nejmenší počet produktů byl reprezentován u drogerií, zde se reklama vyskytovala 

pouze jedna a to na DM drogerii. Na fitness centra, sportovní oddíly a jiná zařízení 

nabízející pohybové aktivity nebyla zařazena reklama ţádná.  

Druhá dílčí otázka ohledně reklam zněla, zda jsou reklamy zaměřeny spíše na 

ţeny. Z našeho výzkumu vyplývá, ţe v celkovém počtu produktů bylo ve sledovaném 

měsíci určeno pro muţe 104 a pro ţeny 93 produktů. Produktů ze skupiny potravin bylo 

pro obě pohlaví nabízeno téměř stejně. Pro muţe bylo určeno 37 produktů, pro ţeny 36. 

Větší rozdíl byl pak u propagovaných nápojů, kdy pro muţe bylo určeno 21 výrobků a 

pro ţeny 14. Rozdíl vidíme hlavně v nabídce alkoholických nápojů. Pivo bylo určeno 

pouze pro muţe, pro ţeny byly nabízeny spíše pramenité vody.  

Nejmarkantnější rozdíl mezi nabízenými produkty se objevil ve skupině péče o 

tělo a vlasy, kdy pro ţeny bylo určeno 21 produktů a pro muţe pouze jeden produkt (pro 

vlasový styling Go2be). Ve skupině propagace firem a značek převaţovaly „produkty“ 

pro ţeny, a to o dva (v této skupině nelze mluvit o produktech jako takových, ale spíš o 

propagaci značky). Důvodem je propagace módy a obchodů zaměřených na prodej 

oděvů.  
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7 ZÁVĚR 

 

Závěrem lze konstatovat, ţe všechny cíle, jejichţ dosaţení bylo pro tuto práci 

vytyčeno, se podařilo splnit. Z výsledků práce vyplývá, ţe se na jednu stranu vyplnila 

očekávání ohledně úzké nabídky pořadů týkajících se zvoleného tématu, ale na druhou 

stranu velmi mile překvapila kvalita jejich zpracování a odborná úroveň jejich obsahu. 

Ohledně reklam se bohuţel očekávání vyplnila. Podle dosaţených výsledků se potvrdil 

předpoklad, ţe na zdravý ţivotní styl mnoho reklam zaměřených nebude.  

Lze však vinit televizní stanice z toho, ţe oblasti péče o tělo a zdravého 

ţivotního stylu nevěnují dostatečnou pozornost? Podle mého názoru televize nabízí 

divákům to, co si sami ţádají. V dnešní době, kdy stále převládá pasivní způsob ţivota 

konzumní společnosti, není překvapivé, ţe se nevyskytují reklamy, které by 

propagovaly opak. Takový produkt by se stěţí prodával, a reklama by nepřinesla 

kýţený výsledek, naopak by se mohla stát prodělečnou. I přes to by však neměla být 

podceňována síla médií a televize především, která svým působením má tu moc ovlivnit 

a změnit myšlení a chování lidí, a tím mnohým z nich pomoci. Vţdyť co je důleţitější 

neţ zdravé a funkční tělo? Neţ však toto pochopí i zástupci médií, je prozatím na nás, 

absolventech sportovních fakult vysokých škol, budoucích i současných učitelích 

tělesné výchovy, trenérech a instruktorech ve všech moţných sportovních odvětvích na 

všech úrovních, zejména v oblasti sportu pro všechny, či odbornících přes výţivu, 

abychom postupnými kroky napomáhali přetvářet myšlení společnosti a směřovali ji ke 

zdravému ţivotnímu stylu, pohybu či správným stravovacím návykům. A pokud by se 

toto dařilo, tak věřím, ţe i produkty jako „péče o tělo“ a „zdravý ţivotní styl“ by začaly 

být marketingově lákavé a na televizních obrazovkách bychom se s nimi setkávali 

mnohem častěji.  
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Příloha č. 1 Vysílací reklamy a jejich četnost 



96 

 

Příloha č. 2 Sledovací dny dle televizních kanálů  

TV NOVA 

 

TV PRIMA 

Datum Den 

 

Datum Den 

        7.4. Čtvrtek 

 

6. 4. Středa 

10. 4. Neděle 

 

15. 4. Pátek 

11. 4. Pondělí 

 

17. 4. Neděle 

15. 4. Pátek 

 

18. 4. Pondělí 

26. 4. Úterý 

 

27.4 Středa 

               

     ČT 1 

 

ČT 2 

Datum Den 

 

Datum Den 

8. 4. Pátek 

 

10.4 Neděle 

9.4. Sobota 

 

11.4 Pondělí 

11.3 Pondělí 

 

20.4 Středa 

13.4 Středa 

 

28.4 Čtvrtek 

18. 4. Pondělí 

 

29.4 Pátek 
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Příloha č. 3 Seznam reklam dle vysílacích stanic 

TV NOVA 

Potraviny Nápoje Doplňky stravy Zdr. přípravky 

Airways Aquila Aqualinea Centrum Cardio Cervarix 

Actimel Bohemia Sekt  Ginko Prim HOT Voltaren emulgel 

Activia Coca-cola GS Condro forte Prevenar 13 

Apetito  Dobrá voda Proenzi Panadol novum 

Bebe Brumík Fanta Prostenal Ibalgin 

Bebe dobré ráno Fernet Stock Urinal Akut Espumisan 

Bohemia chips Jacobs   Corega  

Carte D´Or Kofola     

Dobrá máma Korunní voda     

Fantasia Magister     

Florian Magnesia     

Hami Orion - Granko     

Kinder mléčný řez Pepsi - cola      

Kunín - smetana Poděbradka Prolinie     

Lactel  Tchibo     

Maggi       

Pizza Ristorante       

Rama       

Studentská pečeť       

Tofifee       

Tuc       
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TV NOVA 

Hygienické 

potřeby Péče o tělo a vlasy Kosmetika  

Firmy, 

značky 

Always Ultra Dove repair therapy Adidas antipersp. Albert 

Dettol Fa nutriscin Adidas deodorant Aquapalace 

Odol Garnier Astor Coop 

Paradontax Garnier intensive 7 days Axe DM drogerie 

  Got 2 be  Fa H&M 

  Head and shoulders  Fa KFC 

  L´oreal  Garnier Lidl  

  Nivea body milk Gillet MC Donald´s 

  Pallete intensive color créme Gillet Tesco  

  Perfect mousse  Loreal   

  Schwarzkopf - Gliss Kur Max Factor   

  Schwarzkopf N&E Max Factor   

  Syoss Mexx   

  Vichy - norma derm  Nivea   

  Vichy lift activ  Old Spice   

  Wella barva Rexona   

  Wella šampon Right Guard   

    Rimmel   
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TV PRIMA 

Potraviny Nápoje Doplňky stravy Zdr. Přípravky 

3 Bit Aquila Aqualinea Aplefit Canespor 

Actimel Beileys Bioakt. Duoslim Corega  

Activia Bohemia Sekt  Ginko Prim HOT Espumisan 

Airways Braník GS Condro forte Livostin 

Bebe Brumík Buděj. Budvar Marťánci  Nailexpert 

Bohemia chips Coca-cola Muscoaktiv Panadol novum 

Bonavita Dobrá voda Proenzi Rennie 

Carte D´Or Fanta Urinal Akut Voltaren emulgel 

Diskito sušenky Gambrinus     

Dobrá máma Jacobs     

Fantasia Kofola     

Five Kozel     

Hami Magnesia     

Helmans  Nescafé     

Jogobella Pepsi - cola      

Kinder mléčný řez Poděbradka Prolinie     

Knorr polévky Redbull     

Kostíci Relax     

Král sýrů Staropramen     

Kunín - smetana Tullamore     

Lipánek       

Maxinuta       

Mentos       
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Müller mix       

Rama       

Riomare       

Smetana Kunín       

Snickers       

Storck - knoppers       

Studentská pečeť       

Tic Tac       

Tofifee       

Tuc       

Vitana - omáčky       

Vitana - polévky       

Ţeletava       

 

 

TV PRIMA 

Hygienické 

Potřeby Péče o tělo a vlasy Kosmetika  Firmy, značky 

Tena Control Doliva Axe Albert 

Colgate Dove - repair therapy FA aniperspirant Billa 

Elmex Dove - sprchový gel Garnier Coop 

Hodie sprej Dove - tělové mléko Nivea DM drogerie 

Listerine  Fa nutriscin Rexona F&F 

O. B.  Garnier intensive 7 days Rexona Deodorant Interspar 

Odol Got 2 be  Right Guard KFC 
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Paradontax Johnson´s baby   Lidl  

  L´oreal Elséve    MC Donald´s 

  Neutrogena - těl. Mléko   Penny Market 

  Nivea   Tesco  

  Pallete in. color créme     

  Palmolive aroma therapy     

  Schwarzkopf - Gliss Kur     

  Schwarzkopf N&E     

  Vichy - lift activ     

  Vichy - norma derm      

 

ČT 1 

Potraviny Nápoje Doplňky stravy Zdr. Přípravky 

Apetito  Aquila Aqualinea Ginko Prim HOT Bepanthen 

České maso Vocílka Dobrá voda Gs Condro forte   

Míša   Prostenal   

Pribináček   Vitamín C   

Tvaroháček       

 

ČT 1 

Hygienické potřeby Péče o tělo a vlasy Kosmetika Firmy, značky 

Tena Control Doliva - Albert 

    

 

Whirpool bazén 
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ČT 2 

Potraviny Nápoje Doplňky stravy Zdravotnické přípravky 

- - - Kosmodisk 

 

ČT 2 

Hygienické potřeby Péče o tělo a vlasy Kosmetika  Firmy, značky 

- - - Česká muzika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


