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ÚVOD

Předkládaná bakalářská práce se zabývá otázkou účinkování dětí v médiích. V dnešní době
ţije člověk v mediálním světě, je obklopen nepřeberným mnoţstvím informací a zaplaven
nesčetnými formami vizuálních sdělení, jeţ na něho neustále útočí, působí a určitým
způsobem ho také ovlivňují. Předmětem diskuzí se stále častěji stává vystupování dětí
v mediální sféře.
V této práci bude pozornost nejvíce zaměřena na účinkování dětí v reklamním
průmyslu. Podíváme se na strategie, pomocí nichţ se z dětí stávají reklamní herci.
Charakterizujeme si, jaká jsou zákonem daná omezení a opatření pro vykonávání této
činnosti. Neopomeneme ani etické hledisko při práci s dětmi a také zmíníme, proč účast dětí
v reklamní branţi mnohdy vyvolává pobouření veřejnosti.
Neţ se však zaměřím na vystupování dětí v reklamě, podám obecný vhled do celkové
problematiky médií. V teoretické části práce v krátkosti představím mediální svět jako takový,
nastíním širší rámec daného tématu a vysvětlím základní pojmy a koncepty.
Druhou část práce tvoří vlastní výzkum. Této empirické části je věnováno nejvíce
prostoru. Jedná se o kvalitativní studii zaloţenou na analýze rozhovorů, jeţ jsem uskutečnila
v rámci svého výzkumného projektu. Rozhovory jsem zrealizovala s dětmi účinkujícími
v reklamním průmyslu a s jejich rodiči. Zjišťovala jsem jejich zkušenosti a motivace v rámci
daného tématu. Během výzkumu jsem se dozvěděla mnoho zajímavých informací o dětské
účasti v reklamě, které jsem zohlednila při konstatování závěrů k této problematice.
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I. TEORETICKÁ ČÁST

1. MÉDIA
1.1. Základní charakteristika pojmu
Média se stala nedílnou součástí ţivota v současné společnosti. V první řadě bychom si tedy
měli ujasnit, co se pod tímto výrazem vlastně skrývá. Existuje mnoho teorií a konceptů, jeţ se
pojmem zabývají. Je proto téměř nemoţné pokoušet se vyslovit nějakou jednotící definici, jeţ
by byla shodná pro tak různé interpretace. Běţní lidé si pod tímto slovem zpravidla představí
televizi, tisk či internet, ovšem ve skutečnosti je jeho rozsah mnohem širší.
Jestliţe se na pojem podíváme z etymologického hlediska, zjistíme, ţe výraz
„médium“ pochází z latiny a znamená „prostředek, prostředník“ (Jirák, Köpplová 2003,
s. 16). V nejširším slova smyslu si tak představu média můţeme spojit s myšlenkou přenosu
a zprostředkování. Spojení zprostředkované médiem však nemusí mít primárně komunikační
povahu. Například kanadský teoretik médií Marshall McLuhan uvádí, ţe „médium je
poselstvím“ (McLuhan 1991, s. 19). Slavným výrokem vyjadřuje, ţe médiem je kaţdý
prostředek, jímţ člověk rozšiřuje dosah své existence mimo svou mysl a tělo. 1 Kaţdé médium
přináší změnu měřítka, formuje nové prostředí a zpětně na člověka působí (McLuhan 1991).
V uţším slova smyslu slouţí médium záměrně ke komunikaci. Jako média si tak
můţeme představit řeč, gestikulaci, mimiku, obraz apod., pomocí nichţ dochází k přenosu
informací, jeţ mají být sděleny. V práci však budeme sledovat nejuţší význam médií. To
znamená, ţe je budeme chápat jako prostředky masové či mediální komunikace
(Shellmann 2004). Budeme se tedy především zajímat o hromadné sdělovací prostředky.

1.2. Média jako součást společnosti
O tom, ţe média výrazně ovlivňují naše ţivoty, jistě uţ někdy slyšel kaţdý z nás. Obrovský
vliv na společnost i jednotlivce se během 20. století začal přisuzovat tzv. masovým médiím,
za něţ se zpravidla označuje periodický tisk, rozhlas, televize a veřejně dostupná síť
na internetu. Běţně se o nich hovoří jako o určité formě sociální komunikace, která je

1

Například kniha je extenzí naší mysli a paměti, kolo našich nohou, dalekohled našich očí, telefon našich uší
apod.
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dostupná a vyuţívaná velkým počtem uţivatelů. Mediální obsahy nabízejí mnohé - od
poučení, přes orientaci ve světě aţ po zábavu (Jirák, Köpplová 2009).
V nejobecnější rovině se masová média charakterizují jako ustavené společenské
instituce s vlastními pravidly a postupy, jeţ však omezuje a určuje právě společnost, v níţ
působí (McQuail 1999, s. 22). V současné společnosti mají masová média zásadní význam,
který neustále narůstá. Jejich prostřednictvím lze ovládat a prosazovat inovace ve společnosti
a přenášet informace pro fungování většiny společenských institucí. Jsou prostředím, kde se
odehrává řada událostí z veřejného ţivota, slouţí jako zdroj sociální reality a představ o ní, ale
také jako prostředek zábavy, klíč ke slávě a účinnému vystupování na veřejnosti (McQuail
1999).
Média se také významnou měrou podílejí na socializaci moderního člověka, tedy na
tom, ţe se jedinec vřazuje do „své“ společnosti. Tento proces se odehrává převáţně jako
komunikační aktivita (Jirák, Köpplová 2009). Dostáváme se tak k povaze vyuţívání médií
jako zprostředkovatelů šíření sdělení v procesu masové komunikace.

1.3. Masová komunikace
Pojem „masová komunikace“ vznikl uţ na konci třicátých let 20. století, dodnes však
neexistuje všeobecně přijímané vymezení tohoto výrazu. Označením „masový“ se běţně
rozumí velký počet, rozsah či mnoţství. Pojem „komunikace“ v této souvislosti mnohdy nese
spíše

význam

„přenosu“

neţ

komunikace

jako

takové.

Denis

McQuail

hovoří

o tzv. „přenosovém modelu“, při kterém se určité sdělení šíří směrem od zdroje k příjemci
(McQuail 1999, s. 72).
Z pohledu sociální psychologie charakterizuje masovou komunikaci, stejně jako
kteroukoliv jinou komunikaci, sdělování a sdílení významů mezi lidmi. V mnoha směrech se
však tato komunikace od jiných typů 2 odlišuje. Rozdílem je především mnoţinový charakter
původce a příjemce sdělení. V masové komunikaci je potencionálním publikem masa lidí
a také sdělení mívá masovou podobu mnoha výtisků, exemplářů apod. Zprávy mají v podstatě
veřejný charakter a jejich přenos se uskutečňuje jednosměrně od zdroje k příjemci, mezi
nimiţ existuje časová a prostorová vzdálenost. Tu pomáhají překlenout masové komunikační
prostředky (Výrost, Slaměník 1998).

2

Jedná se o komunikaci interpersonální, intrapersonální a komunikaci v malých skupinách.
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S ohledem na tuto skutečnost nám musí být jasné, ţe tyto prostředky mají
ve společnosti značnou moc. Umoţňují totiţ veřejné, masové šíření informací a dalších
sdělení, jejichţ působení tak nezadrţitelně dopadá na velkou část společnosti.
Přestoţe se z hlediska studia masové komunikace názory na povahu a rozsah médií
různí, připisuje se jim významný vliv a účinky na společnost. Lidé získávají mnoho
důleţitých informací právě díky médiím, jeţ nejen podávají přehled o tom, co se děje
ve světě, ale mnohdy také svými sděleními ovlivňují naše názory a postoje. Přestoţe je však
jejich vliv značný, nikdy si nemůţeme být zcela jisti, které všechny účinky můţeme přiřknout
právě médiím. Zřídkakdy jsou totiţ jedinou příčinou určitého efektu (McQuail 1999).
V tomto okamţiku jsme se dostali k tomu, ţe pomocí médií můţeme společně sdílet
velké mnoţství informací, událostí, obrazů apod., jeţ jsou nám média schopna zprostředkovat.
Pomalu tak opustíme ohraničený svět médií a podíváme se na reklamu jako na jeden
z významných typů těchto sdělení. V druhé kapitole se tak dostaneme k základnímu nastínění
fenoménu reklamy, přičemţ posléze se dobereme k avizovaným dětem.
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2. REKLAMA
Reklama se stala nedílnou součástí našich ţivotů. Reklamní sdělení nabízející své produkty
a sluţby se nás za účelem prodeje snaţí přesvědčit o tom, co je dobré, krásné, uţitečné
či potřebné. V této kapitole se krátce seznámíme se základní charakteristikou reklamy. Dále si
ukáţeme, jaká je souvislost mezi reklamou a mediálním průmyslem a jakým způsobem na nás
reklama působí.

2.1. Základní vymezení reklamy
Výraz reklama pochází pravděpodobně z latinského pojmu reklamare - znovu křičeti, coţ
odpovídalo dobové „obchodní komunikaci“ (Vysekalová, Komárková 2002, s. 16). Přestoţe
existuje mnoho definic reklamy, společným znakem bývá spojování reklamy s určitou formou
komunikace, která se odehrává mezi zadavatelem reklamního sdělení a jeho příjemcem.
Zákon o regulaci reklamy3 uvádí, ţe „reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná
prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské
činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboţí, výstavby pronájmu nebo prodeje
nemovitosti, prodeje nebo vyuţití práv nebo závazků, podporu poskytování sluţeb, propagaci
ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak“ (Novaková, Jandová 2006, s. 12). Toto
vymezení odpovídá také psychologickému pojetí reklamy jako určité formy komunikace
s komerčním záměrem (Vysekalová, Komárková 2002).
Smyslem reklamy je přesvědčovat, informovat, prodávat. O nabízeném zboţí
a sluţbách tedy jednak podává informace, zároveň je však také vychvaluje a doporučuje.
Usiluje při tom o vyvolání veřejné pozornosti a přesvědčení potenciálních spotřebitelů
ke koupi (Novaková, Jandová 2006). Aby však reklama mohla takto působit, musí být
divákovi nějakým způsobem zprostředkována. Toto zprostředkování a šíření reklamních
zpráv zajišťují právě média. V tomto bodě je tak nezbytné vyjádřit, jaký vztah mezi nimi
funguje.

3

Zákon č. 40/1995 Sb. §1.
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2.2. Vztah médií a reklamy
K realizování reklamy dochází především pomocí veřejně dostupných médií. To znamená
prostřednictvím tisku, rozhlasu, televize a internetu. Ovšem přesvědčování potencionálních
zákazníků se uskutečňuje i s vyuţitím dalších „komunikačních médií“, jimiţ jsou nosiče
audiovizuálních děl, dopravní prostředky, plakáty, letáky a různé další prostředky, které
umoţňují přenos informací (Novaková, Jandová 2006).
Při prezentování reklamy je vhodné zváţit, jaký typ média se pouţije. Jen se správně
zvoleným médiem lze totiţ efektivně přenášet informace a oslovit cílové publikum.
K dispozici jsou tisková média, televize, rozhlas, pouţít lze i venkovní reklamu
či v současnosti velmi oblíbený internet. Kaţdá z uvedených moţností má své výhody
i nevýhody, které je třeba při výběru zohlednit. Kupříkladu vyuţíváme-li tisková média
a chceme-li oslovit masové publikum, je vhodné zvolit noviny. Pokud se naopak snaţíme
zasáhnout specifické cílové skupiny, vyplatí se spíše reklama v časopise. Své výhody má také
reklama vysílaná v televizi, jeţ s pomocí vizualizace, zvuku a pohybu dokáţe zapůsobit na
více smyslů najednou. Na druhou stranu je ovšem třeba počítat s moţností přepínání kanálů,
vyššími náklady apod. Niţší náklady jsou naopak předností internetu, či plakátů, billboardů
a dalších typů venkovních reklam (Vysekalová, Mikeš 2007).
Spojitost mezi médii a reklamou však není pouze v moţnosti zprostředkovat sdělení
veřejnosti. Je mezi nimi také vztah ekonomický. Z ekonomického hlediska je reklama jedním
z hlavních finančních zdrojů masových médií. Hromadné sdělovací prostředky jsou
financovány zejména z prodeje tiskové plochy, vysílacího času či datového toku v internetu
inzerentům. Cena těchto ploch, prostorů či času ve vysílání se pohybuje v závislosti na tom,
jak velkou pozornost budou ţádoucí příjemci reklamy příslušné straně tisku či časovému
úseku ve vysílání pravděpodobně věnovat (Jirák, Köpplová 2009).
Víme uţ tedy, co se ukrývá pod pojmem reklama a jakým způsobem ji lze divákovi
předloţit. Nyní tedy vyvstává otázka samotného působení reklamy na příjemce, čeho při tom
reklama vyuţívá a jak zrealizovaná reklama ve výsledku vypadá.
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2.3. Působení reklamy
Reklama ve své snaze získat a zaujmout ţádané zákazníky vyuţívá poznatků z mnoho oborů,
ať uţ je to psychologie, sociologie, teorie komunikace či studium médií. Na tvůrce reklam
působí neustálý tlak, aby odhadli zájmy publika. Reklamní týmy ročně utrácejí obrovské
částky za výzkum reakcí a preferencí diváků. Jedním z typických rysů reklamy je i to, ţe
spotřebitel je jí mnohdy ovlivňován, ať chce či nechce. McLuhan v souvislosti s tím říká:
„Reklama není určena pro vědomou spotřebu. Je zamýšlena jako podprahová dávka
drogy…“ (McLuhan 1991, s. 212).
Někteří autoři hovoří přímo o manipulaci, kterou reklama při působení na jedince
vyuţívá. Reklama jako řízená manipulace ovládá lidi, podsouvá jim informace pro ně
významné a pak jim nabízí produkty, jeţ ani nepotřebují, ale i přesto se nechají zmanipulovat
(Béreš 2007, s. 97).
V kaţdém případě je jisté, ţe reklama se snaţí svým působením zlákat moţné
konzumenty k tomu, aby dali přednost jejím výrobkům před jinými. Vyuţívány jsou přitom
různé taktiky, od zábavnosti reklamy, přes její vizuální efekty aţ k cílenému obsazení
určitých, specifických typů reklamních herců. Problematickou otázkou je tak přítomnost dětí,
které jsou do tohoto světa často vtaţeni a v reklamě přímo účinkují.

12

3. DÍTĚ V REKLAMĚ
Reklamy pracující s dětským hercem jsou dnes stále častější, přestoţe by se bez dětské účasti
jistě obešly. Přítomnost dítěte přitom s propagovaným výrobkem mnohdy vůbec nesouvisí.
Jen u malého mnoţství reklam si můţeme říci, ţe dítě propaguje výrobek, jeţ je primárně
spjat s dětskou populací (příkladem můţeme uvést reklamy na dětskou výţivu, plenky,
očkování dětí apod.). Pro tvůrce reklam má ovšem zapojení dětí v reklamní branţi své
opodstatnění. Jak jsme si jiţ řekli, jedním z cílů reklamy je přitáhnout pozornost diváka,
moţného spotřebitele. Děti v reklamě mohou onu pozornost vyvolat. Mohou přilákat
publikum a tím také zvýšit sledovanost dané reklamy, její oblíbenost a zapamatování.

3.1. Cesta dítěte do reklamy
Strategie, pomocí nichţ lze dítě herecky zapojit do výroby reklamy, jsou různé. Často se tak
stává za přispění modelingových či castingových agentur, které „své“ děti posílají na
probíhající castingy. Existují však i jiné způsoby. Mnohé děti se například účastní
nejrůznějších soutěţí, slibujících mediální zviditelnění v reklamě. V souvislosti se současnou
popularitou a šířením internetu se také stále častěji setkáváme s inzeráty na internetu, pomocí
nichţ se rodiče snaţí své potomky protlačit do reklamního světa.
Postupně se podíváme na všechny tyto způsoby, přičemţ začneme s nejefektivnější
metodou, a tou je casting.
3.1.1. Casting
Slovem casting se označuje výběrové řízení na obsazení rolí do reklamy či filmu. 4 Ve velkém
mnoţství případů je vystupování v reklamě podmíněno právě zúčastněním se castingu. Výběr
adepta na roli ovlivňuje řada faktorů: pohlaví, vzhled, věk, ale i herecké schopnosti,
zkušenosti apod. Casting má často více kol. Na prvním kole se zpravidla sejde mnoho
zájemců, kteří se pouze představí na kameru a tím casting končí. Většinou pak dochází ještě
k dalšímu kolu, tedy k uţšímu výběru. Jedná se o tzv. callback, při kterém je uţ počet
uchazečů silně redukován. Zde jsou zpravidla jiţ vyţadovány určité dovednosti. Je-li dítě při
výběrovém řízení úspěšné, objeví se v reklamě.

4

Mediální slovník [online], [cit. 2011-04-15], dostupné na WWW: http://www.mediaguru.cz/medialnislovnik/casting/.
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Pokud si rodič přeje zvýšit šance pro to, aby se jeho dítě dostalo do nějakého castingu,
je výhodné zaregistrovat jej do některé z castingových či modelingových agentur. Na území
České republiky dnes jiţ existuje mnoho takových agentur, některé z nich se dokonce
specializují pouze na registraci dětí, coţ jen potvrzuje skutečnost, jak velkým trendem je dnes
vystupování dětí v reklamě.
Dítě zanesené v databázi agentura nabízí klientům. Za registraci do agentury se
mnohdy platí určitý poplatek, coţ bývá často spojeno s nafocením dítěte do registrační
databáze.
Dítě bývá více prosazované, pokud má s agenturou uzavřenu exkluzivní smlouvu. Na
druhou stranu jsou zde však i nevýhody. Agentuře se zpravidla musí nahlašovat kaţdý
casting, jehoţ se dítě účastní i někde jinde a v případě získání pracovní zakázky jí musí
odvádět peníze, přičemţ jako exkluzivní klient odvádí vyšší procenta z výdělku. Honorář za
natočení reklamy se zpravidla skládá ze dvou částí. Za prvé jsou to peníze za den natáčení či
focení, tedy za výkon práce. Druhou poloţkou pak bývá mnohonásobně vyšší částka
tzv. buyout, coţ je honorář za právo pouţití reklamy k veřejné prezentaci daného produktu.
Agentury zabývající se registrací dětí se prezentují například následujícím způsobem:
„Chceme a budeme nejen tvořit budoucnost výjimečných dětských umělců, ale i pečlivě
pracovat na uplatnění a seberealizaci dětí všech etnických skupin v oblastech reklamy, filmu
a modelingu.“
„Nabízíme kompletní databázi dětí různých typů, etnika dovedností a zaměření, dále
malé „herce“ i děti bez hereckých zkušeností, kterou neustále doplňujeme o nové dětské typy
a hlasy. Individuálním přístupem ke kaţdému malému človíčkovi neboli malé osobnosti, jsme
schopni poskytnout objektivní pohled na dítě a jeho schopnosti. Zaměřujeme se na obsazování
dětských rolí ve filmu, TV, reklamě i dabingu.“ 5
Zajímá-li nás, jaký typ dítěte se v reklamě nejlépe uplatní, Stanislava Radotínská
z dětské modelingové agentury Bandit Models se pro zpravodajský portál iDNES.cz vyjádřila
takto: „Pokud jde o typy malých modelů a modelek, castingové agentury, produkce a reţiséři

5

Zdrojem jsou internetové prezentace nejmenovaných agentur.

14

reklamních spotů hledají děti zajímavé, které mají charisma, ale jsou dětsky přirozené. To, co
castingové agentury určitě nehledají, jsou malí dospělí.“ A dodává: „výhodu mají děti, které
se nestydí a rády se předvádějí. A pak také ty, které jsou herecky nebo sportovně nadané."6
Přestoţe zápisem do agentury dítě získává největší šance, jak se můţe stát „reklamní
tváří“, existují i jiné moţnosti. Dalším z osvědčených způsobů je účast v soutěţi.
3.1.2. Soutěţ
Některé firmy pravidelně vyhlašují soutěţe, jejichţ výherci se mohou mimo jiné těšit
i z účasti v reklamě. Typickým příkladem společnosti, která takové soutěţe organizuje je
například Hamánek. Dítě v tomto případě můţe získat titul „Baby roku“. „Vyhrajte nejen
nový titul „Baby roku“, ale i velké mediální zviditelnění Vašeho miminka a spoustu
atraktivních cen!“7, dozvíte se na jejich stránkách. Rodiče, kteří si přejí se s potomkem
zúčastnit, zasílají na internetové stránky fotografie svých dětí. Poté dochází k několika
soutěţním kolům, ze kterých vzejdou „nejkrásnější děti“ a to dle názoru hlasujících z řad
veřejnosti a také podle poroty sloţené z odborníků a zástupců sponzorů. Vítězné dítě
s největším počtem hlasů získává jak hmotné ceny, tak i účast v reklamě: objeví se na titulní
straně časopisu pro maminky a na etiketách kojeneckých výţiv Hamánek. 8
Jako další příklad společnosti, jeţ je známá vyhlašováním soutěţí s příslibem
mediálního zviditelnění, lze zmínit výrobce čokolád KINDER. Fotky vítězného dítěte jsou
v tomto případě umístěny na obalu čokolády.
Tento typ reklamní účasti je spíše jednorázový. Navíc v prvním jmenovaném případě
také věkově dosti omezený. Volba této strategie se proto nejeví tolik významná pro další
moţné směřovaní k reklamní „slávě“ dítěte jako tomu bylo u předešlé metody. Poslední
strategií, u které se zastavíme, je inzerce.

6

Traubová J., Chcete své dítě dostat do reklamy? Není to aţ tak sloţité [online], [cit. 2011-04-21], dostupné na
WWW: http://ona.idnes.cz/chcete-sve-dite-dostat-do-reklamy-neni-to-az-tak-slozite-piv/deti.aspx?c=A101214_114016_deti_job .
7
Baby roku 2010 [online], [cit. 2011-04-25], dostupné na WWW: http://www.hamanek.cz/souteze/ukoncenesouteze.html/31_33-baby-roku-2010/1.
8
Hamánek Baby roku pokračuje i v roce 2011 [online], [cit. 2011-05-10], dostupné na WWW:
http://www.hamanek.cz/aktuality/novinky.html/1_371-hamanek-baby-roku-pokracuje-i-v-roce-2011/1.
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3.1.3. Inzerce na internetu
Rozšíření internetu s sebou přineslo ještě jeden způsob, jímţ se lze přiblíţit k vidině účasti
v reklamě. Existují portály, kde mají lidé moţnost zdarma vkládat nejrůznější typy inzerátů.
Prostřednictvím internetových webů pak mohou být inzerovány také nabídky, které
proklamují poskytnutí dítěte do reklamy. Tak například pod heslem „casting-konkurz“ dnes
nalezneme inzeráty, pomocí nichţ se rodiče snaţí děti protlačit do televize či na stránky
časopisů. Většinou je u takového inzerátu několik fotografií potomka a krátký popisek,
například: „… rádi bychom dali našeho pětiměsíčního syna do reklamy, filmu, atd. je to
zlatíčko pořád se jen směje…“ nebo podobně: „Ráda bych naši dcerunku viděla v reklamě. Je
jí půl roku, je moc šikovná a hlavně krásná…“. V některých případech je inzerát pojatý
i takovým způsobem, aby vyjadřoval, ţe samo dítě touţí po tom, objevit se v reklamě: „Jsem
velice povedené děťátko, jsem klidná a hodná holčička, jsou mi čtyři měsíce a ráda bych se
ukázala v reklamě nebo ňákém dětském časopise…“.9
Inzerce tohoto typu se mnohdy setkává s nepochopením. Co vede rodiče k tomu, aby
vystavovaly fotky svých mnohdy pouze několika měsíčních dětí na odiv kaţdému, kdo
zabrousí na podobné stránky? Jde opravdu o touhu prosadit dítě do mediální branţe nebo
hraje roli finanční stránka či splnění nějakého vlastního snu? Ať tak či onak, šance, ţe se takto
nabízené dítě skutečně dostane do reklamy, je poměrně mizivá. V databázích různých
castingových a modelingových agentur jsou zaneseny stovky tváří a ani ty se v mnohých
případech neuplatní, přestoţe se při realizování reklamy tvůrci zpravidla nejprve obrací na
tuto oblast.

Viděli jsme, jakými způsoby můţe dojít k tomu, ţe se dítě dostane k moţnosti
vystoupit v reklamě. To, ţe se reklamní průmysl bez dětské účasti dnes jiţ neobejde, je
zřejmé. Podíváme-li se například na televizi, zjistíme, ţe dětské tváře se v průměru objevují
v kaţdé třetí čtvrté vysílané reklamě. Nyní se tedy zastavíme u reklam, ve kterých se děti
objevují. Co tyto reklamy propagují? Jak ve výsledku vypadají? Na tyto otázky si odpovíme
na následujících stránkách.

9

Typy těchto inzerátů [online] dostupné na WWW: http://prahacity.olx.cz/.
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3. 2. Emocionální zpracování reklamy
Český zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. jako cíl reklamy označuje „… podporu
podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboţí…“ (Jirák, Köpplová
2009, s. 138). Aby reklama mohla tohoto cíle dosáhnout, musí na své příjemce zapůsobit.
V dnešní době máme nepřeberné mnoţství výrobků, které plní stejnou funkci a jejichţ rozdíly
jsou zanedbatelné. Jak si má člověk vybrat mezi takovým mnoţstvím kosmetických výrobků,
potravin, pracích prášků a dalších produktů, kdyţ ve většině případů neexistují racionální
argumenty pro volbu toho či onoho zboţí? V tu chvíli nastupuje reklama, která za účelem
nalákání zákazníka často sází na emoce, protoţe jejich zařazení mívá větší váhu neţ
informace a racionální argumenty (srov. např. Vysekalová, Mikeš 2007). Emoční působení je
osvědčeným způsobem, jak upoutat pozornost případného konzumenta. Obsadit do reklamy
malé, roztomilé dítě je jednou z metod, jak takového citového působení dosáhnout. Děti
mnohdy přitahují pozornost bez ohledu na věk či pohlaví. Záměrem reklamy však zpravidla
bývá zapůsobit na určitou, specifickou část populace.
Děti se často obsazují do reklam týkajících se domácnosti, jídla či kosmetiky. Tyto
reklamy se zpravidla snaţí zaujmout především ţeny: „Abyste si vy, ţeny, nemyslely, ţe se
o vás reklamní průmysl nezajímá, stačí se podívat na jakýkoliv předmět vhodný pro
domácnost. Ve většině případů zjistíte, ţe se kolem něj vţdy musí batolit alespoň dvě roztomilé
dětičky, které nemohou nenavodit dojem, ţe s nabízenou pomůckou získáte i vy ten jedinečný
pocit tepla rodinného krbu a naplněného mateřství…“ (Sedláček 2009, s. 14 n.).
Mnohé české reklamy jsou důkazem toho, ţe vystupování dítěte v reklamě na diváky velmi
dobře funguje. Takové reklamy se často zapíší do paměti lidí a s úspěchem jsou pak vysílány
několik let. Stačí si vzpomenout na legendární reklamu na kečup společnosti „Hamé“, jeţ se
i po patnácti letech od svého vzniku neustále objevuje na obrazovce. Hlavní roli zde
samozřejmě hraje malé dítě. To se v reklamě „láduje“ hranolky namáčenými v kečupu
a vesele se přitom oblizuje, přičemţ na závěr reklamy je vyřčen slogan: „potěšení z kečupu,
kečupy Hamé“.
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Obr. 1.: Oblíbená česká reklama na kečupy Hamé. Motiv malého kluka
se zrzavými vlasy, známého z televizní reklamy, se dostal také na
billboardy10.

Obrovskou popularitu si například získala také dnes jiţ klasická „vánoční reklama“ na
nápoj Kofola. Scénář reklamy je následující: otec jde s malou dcerkou do lesa pro vánoční
stromeček a při tom jí vypráví o tom, ţe pokud se holčička na Štědrý den postí, uvidí zlaté
prasátko. Při vycházce ovšem dvojice narazí na skutečného divočáka, na něhoţ dívka reaguje
dnes jiţ slavnou větou „Ne ne já nemusím, já uţ ho vidím“. Jak můţeme vidět,
s propagovaným výrobkem podoba reklamního spotu sice nesouvisí, ale právě vtipnost
reklamy a roztomilost hlavní hrdinky zvýší její oblíbenost a posléze i oblíbenost nápoje.
Takových reklam s dětskými účastníky bychom mohli jmenovat více.

Obr. 2.: Holčička v reklamě na nápoj Kofola.11

10
11

Foto [online]: http://strategie.e15.cz/zpravy/hame-v-konzerve-v-misce-i-ve-sklenici.
Foto [online]: http://www.sme.sk/c/5161185/kupte-si-vianoce.html.
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Mnozí autoři se shodují na tom, ţe největší pozornost přitahuje především obsazení
malých dětí a nemluvňat (srov. Dupont 2009). Jedním z mnoha případů, které potvrzují danou
skutečnost, nám můţe být reklamní klip na francouzskou vodu Evian. Reklama, která se
natáčela v Praze a v níţ se jednou z „hlavních hvězd“ stalo české dítě, zobrazuje několik
batolat předvádějících aţ akrobatické kousky na kolečkových bruslích a propagujících přitom
zmíněný produkt. Pointa spotu je taková, ţe pití zmíněné vody Vám zajistí mladé tělo.
Reklama se brzy stala obrovských hitem internetu, kde ji zhlédlo několika desítek miliónů
uţivatelů webu.12

Obr. 3.: Reklama na francouzskou vodu Evian s motem: „Evian. Live young“.13

Při emocionálním zpracování reklamy si zákazník s daným sdělením spojí určité
pocity. K vyvolání takového emocionálního procesu vyuţívají reklamy nejen zobrazení dítěte,
ale i jiné aktéry, předměty či události. Mimo jiné to mohou být například zvířata, známé
osobnosti, svatby apod. (Dupont 2009) Reklamní tvůrci musí však věnovat zvýšenou
pozornost také tomu, jakým způsobem bude reklama pojata. Mohlo by se totiţ stát, ţe určitým
zobrazením dítěte v reklamě zákazníky naopak odradí.
V současnosti se objevují mnohé skandály v souvislosti se zneuţíváním dětí. Jak
důleţitou roli hraje správné uchopení reklamy a převaţující celospolečenské vnímání, pocítila
na vlastní kůţi i světově proslulá značka Calvin Klein:

12
13

Reklama je ke zhlédnutí [online] na WWW: http://www.youtube.com/watch?v=XQcVllWpwGs.
Foto [online]: http://i.lidovky.cz/09/072/lngal/MPR2c60dc_evian_young_commercial_4.jpg .
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„Reklamní kampaň ukazovala dvě malé, ani ne šestileté děti, které poskakují na pohovce
oblečené pouze do spodního prádla od firmy Calvin Klein. Na obrázku nebyly ţádné dospělé
osoby. Billboard byl umístěn na Times Square v New Yorku, naproti obchodu Disney. Mezi
prvními, kdo kritizoval tuto kampaň, byly noviny New York Post. Byla odstartována mohutná
vlna protestů. Reverend Wildmon, předseda americké asociace rodin, prohlásil, ţe reklama je
pornografie. Prezident Clinton řekl, ţe nesouhlasí s tím, aby děti byly vyuţívány pro komerční
účely. Starosta New Yorku se nechal slyšet, ţe billboard je nechutný, ale ţe ho nemůţe nechat
odstranit. Protesty byly tak silné, ţe firma Calvin Klein zastavila kampaň, nechala předělat
billboard, ačkoliv reklama sama o sobě byla nevinná a neškodná a měla pouze zobrazovat
„smějící se a hrající si děti, které chtějí být takové, jaké jsou“…“ (De Pelsmacker, Geuens,
Van den Bergh 2003, s. 101-102).

Obr. 4.: Reklama značky Calvin Klein s dětmi propagujícími spodní prádlo. 14

14

Foto [online]: http://www.penelopeironstone.com/CS322body.htm.
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Jak demonstruje uvedený příklad, ne vţdy je obsazení dítěte vhodnou volbou pro
nalákání zákazníka, resp. samo o sobě to nestačí. Celkové zpracování reklamy hraje velice
důleţitou roli při jejím posuzování a přijímání. Ve výše uvedeném případě reklama sice
vzbudila pozornost, ale zcela se minula poţadovaným účinkem. Namísto toho, aby zákazníky
přilákala a vyvolala pozitivní emoce, je naopak odvrátila a setkala se s negativními ohlasy,
coţ ve výsledku vedlo k jejímu staţení.
Způsob, jakým můţe být dítě v reklamě zobrazováno, je uţ dnes regulováno zákonem.
V České republice se touto problematikou zabývá zákon o regulaci reklamy a Kodex reklamy.

3.3. Regulace účinkování dětí v reklamě
Jak jiţ bylo řečeno, dítě v reklamě má své opodstatnění. Právě ono dokáţe vyvolat jedny
z nejsilnějších emocí. Dnes se tak setkáváme s dětskými herci téměř ve všech reklamách, ať
uţ jde o propagaci jídla, kosmetiky, ale i aut, pojištění či očkování. Musíme si však uvědomit,
ţe i účinkování v mediích, resp. v reklamě, je druh práce. V současné době je u nás práce dětí
jiţ regulována v zákoně o zaměstnanosti. Účinkování dětí v reklamě je dále ošetřeno v zákoně
o regulaci reklamy a v etickém Kodexu reklamy.

3.4. Děti a zákon o zaměstnanosti
Práce dětí jako taková se v současné době stává stále častějším tématem diskuzí. V roce 2004
došlo v ČR k novele zákona15, která práci dětí do patnácti let věku zakazuje. Činnost
umělecká, kulturní, sportovní a reklamní sice zůstala pro dítě mladší patnácti let anebo
navštěvující povinnou školní docházku nadále povolena, ale k jejímu vykonávání je od tohoto
data potřeba získat povolení vydávané příslušným úřadem práce. Bez tohoto souhlasu nesmí
děti výdělečně účinkovat v reklamě.16 Vykonáváním všech těchto činností se zabývá Část
šestá §121-124 zákona. Povolení je vydávané vţdy jednotlivě pro určité dítě a pro určitou
činnost. Úřad jej vyřizuje na základě písemné ţádosti podané zákonným zástupcem dítěte.
Ţádost musí obsahovat identifikační údaje dítěte i zákonného zástupce. Pokud je dítě
dostatečně věkově a rozumově vyzrálé na vyjádření názoru, musí obsahovat jeho písemný

15

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Tato podmínka se ovšem vztahuje pouze na účinkování s povahou práce, to znamená, ţe dítě musí něco
vykonávat. Jestliţe by byla do reklamy pouţita například fotografie dítěte pořízená rodiči při běţné činnosti,
stačí k tomu pouze jejich souhlas.
16
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souhlas s výkonem činnosti. Dále je nutný lékařský posudek, popis činnosti, identifikační
údaje provozovatele činnosti a časové vymezení činnosti. Povolení úřad vydává nejdéle na
dobu dvanácti měsíců, lze ho však prodlouţit nebo o něj ţádat opakovaně (Bičáková 2007).
Účinkování v reklamě zákon vymezuje jako „reklamní provádění úkonů v reklamě a
propagaci výrobků, sluţeb nebo jiných objektů a předmětů a činnost v modelingu“ (Bičáková
2007, s. 100). V zákoně je výkon ošetřen z několika hledisek. Dítěti je tato činnost povolena,
jestliţe je přiměřena jeho věku, není pro něj nebezpečná, nebrání jeho vzdělání nebo docházce
do školy a účasti na výukových programech a nepoškozuje jeho zdravotní, tělesný, duševní,
morální nebo společenský rozvoj. Zákon dále připojuje různé další podmínky, při nichţ smí
dítě činnost vykonávat. Je zde určena maximální délka výkonu dané činnosti dle věku dítěte17;
ošetřena je také noční činnost18 a podmínky týkající se odpočinku. V neposlední řadě jsou
zmíněny případy, při nichţ úřad práce výkon činnosti dítěte zakáţe. Je to například v případě,
kdy dítě vykonává činnost bez povolení nebo provozovatel činnosti při výkonu činnosti dítěte
porušil povinnosti stanovené zákonem atd. (Bičáková 2007).

3.5. Děti a zákon o regulaci reklamy
Otázkou dítěte v reklamě se dále zabývá zákon o regulaci reklamy19. Reklamy jsou zde sice
posuzovány především z hlediska jejich působení na děti a mladistvé, tedy na osoby mladší
18 let, ale zmíněny jsou i děti, jeţ v reklamě přímo vystupují. Reklama zaměřená na děti
a mladistvé dle tohoto zákona nesmí například podporovat chování ohroţující jejich zdraví,
psychický nebo morální vývoj; nabádat je, aby přemlouvaly své rodiče, zákonné zástupce
nebo jiné osoby ke koupi výrobků a sluţeb či vyuţívat jejich zvláštní důvěry vůči rodičům
a jiným osobám.
Co se týče dětí, které se reklamy účastní, podle zákona je nesmí ţádná reklama
nevhodným způsobem ukazovat v nebezpečných situacích (Chaloupková, Holý 2009, s. 17).
Mediální zákon dále určuje, ţe provozovatelé vysílání nesmí zařazovat reklamy
17

Maximální rozsah výkonu činnosti u dítěte do 6 let věku je 2 hodiny denně, přičemţ její celková délka za
týden nesmí přesáhnout 10 hodin. U dítěte od 6 do 10 let věku 3 hodiny denně, za týden maximálně 15 hodin.
Dítě ve věku od 10 do 15 let můţe činnost vykonávat 4 hodiny denně a celková délka za týden nesmí přesáhnout
20 hodin.
18
Dítě nesmí vykonávat činnost mezi 22. a 6. hodinou. Pokud následující den není dnem školního vyučování,
zákaz platí v době mezi 22.30 a 6. hodinou.
19
Zákon č. 40/1995 Sb.
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a teleshopping určené dětem, nebo v nichţ vystupují děti, pokud podporují chování ohroţující
jejich fyzický, psychický nebo mravní vývoj (Chaloupková, Holý 2009, s. 155).

3.6. Etický kodex reklamy
V neposlední řadě je na reklamní činnost dítěte myšleno také z etického hlediska. Etické
zásady pro regulaci reklamy nalezneme v tzv. Kodexu reklamy, vydaným občanským
sdruţením Rada pro reklamu (Vysekalová, Mikeš 2007). Rada vznikla v r. 1994 jako první
východoevropská organizace samoregulace reklamy. Samoregulace znamená, ţe stát či státní
orgány reklamu neregulují, ale reklama je usměrňována pravidly, která přijme sám reklamní
průmysl. Tato pravidla jsou pak formulována v Kodexu reklamy.20 Kodex doplňuje právní
regulaci reklamy o etická pravidla. Cílem Kodexu je přispívat k tomu, aby reklama v České
republice splňovala etická hlediska, aby byla pravdivá, slušná a čestná a v rozsahu Kodexu
respektovala mezinárodně uznávané zásady reklamní praxe vypracované Mezinárodní
obchodní komorou (Chaloupková, Holý 2009).
Rada pro reklamu tedy posuzuje přípustnost reklam z etického hlediska a věnuje se
pouze takovým stíţnostem, v nichţ převaţují etické výhrady nad právními. Pokud v takovém
případě obdrţí stíţnost na určitou reklamu nebo pokud se sama o některé reklamě domnívá, ţe
by mohla porušovat ustanovení Kodexu reklamy, zahájí tzv. rozhodovací proces a stíţnosti
projednává.21
Arbitráţní komise Rady pro reklamu můţe tedy rozhodnout, zda je reklama etická či
neetická. Všechna její rozhodnutí mají však formu pouhého doporučení. Rada nemůţe
neetickou reklamu stáhnout z televizního vysílání, tisku apod. Rada pro reklamu je nestátní,
nezisková organizace a jako taková nemá ve své kompetenci právo na udělování ţádných
sankcí, jakými jsou například finanční pokuty. V naprosté většině jsou však reklamy, které
jsou označeny za neetické, staţeny. Rada má totiţ v případě nerespektování jejích doporučení
moţnost předat případ k dalšímu řešení příslušnému Krajskému ţivnostenskému úřadu, který
má zákonem danou pravomoc udělovat sankce.22
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Rada pro reklamu [online], [cit. 2011-04-14], dostupné na WWW: http://www.rpr.cz/cz/index.php.
Rada pro reklamu [online], [cit. 2011-04-14], dostupné na WWW:: http://www.rpr.cz/cz/profil.php.
22
Tamtéţ.
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3.6.1. Kodex reklamy v souvislosti s dětmi
Kodex se při posuzování podob reklamního sdělení z etického hlediska věnuje i otázkám
souvisejícím s dětmi. Kromě pravidel, která mají předejít špatnému vlivu reklamy na děti, zde
nalezneme i několik pravidel, jeţ souvisejí s dětmi účinkujícími v reklamě a s tím, jakým
způsobem mohou být tyto děti v reklamách prezentovány.
Tato pravidla jsou vyjádřena následujícím způsobem (Chaloupková, Holý 2009, s. 191 n.):
1. Všeobecně
„Léky, dezinfekční prostředky, ţíraviny a zdraví ohroţující prostředky nesmí být
v reklamách zobrazeny v dosahu dětí bez rodičovského dohledu a nesmí v nich být
prezentovány děti, které s těmito produkty jakýmkoliv způsobem manipulují.“
„Prací a čisticí prostředky nesmějí být v reklamách zobrazeny v dosahu dětí bez
dozoru dospělé osoby a nesmějí v nich být prezentovány děti, které s jejich obsahem
jakýmkoliv způsobem manipulují.“
2. Bezpečnost
„Všechny situace, kde v reklamách vystupují děti, musí být pečlivě zváţeny z hlediska
bezpečnosti.“
„Děti v uličních scénách nesmí být zobrazovány jako děti bez dozoru, pokud není zcela
zřejmé, ţe jsou dostatečné staré, aby zodpovídaly za svou vlastní bezpečnost.“
„Děti se nesmí v reklamě objevovat při hře na ulici, pokud nebude jednoznačně vidět,
ţe jde o oblast vyhrazenou hrám nebo jinou bezpečnou oblast.“
„V reklamách, ve kterých vystupují děti jako chodci či jako cyklisté, musí být jasně
vidět, ţe se děti chovají v souladu s bezpečnostními pravidly, předpisy a zásadami“.
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3.6.2. Neetická reklama a děti
Jak jiţ bylo řečeno, kaţdý kdo se domnívá, ţe určitá reklama je eticky nevhodná se
můţe obrátit s poţadavkem jejího prošetření na Radu pro reklamu. Mezi kauzami, které
upozorňují na nevhodnost reklamy z etického hlediska, se objevují i takové, v nichţ vystupují
děti. Mezi lety 2002-2011 Arbitráţní komise Rady pro reklamu řešila čtyři kauzy z oblasti
problematiky dítěte v reklamě.
Z projednávaných stíţností vyplývá, ţe si lidé všímají vyuţívání dětí ke komerčním
účelům především z hlediska toho, jakým způsobem jsou děti v reklamách prezentovány.
Setkáváme se i s názory, ţe by děti neměly být jakýmkoliv způsobem vyuţívány pro reklamní
a jiné mediální účely.
Kauzy neetických reklam s účastí dítěte řešené Arbitráţní komisí Rady pro reklamu v letech
2002-2011:23

Čj. 061/2007/STÍŢ
„Stíţnost směřuje proti velkoplošné reklamě společnosti, která nabízí zprostředkování práce
na montáţních linkách. Podle stěţovatele je dítě zobrazené s kravatou a mobilem zneuţito
k reklamě. Nabízený produkt není určen pro děti a s dětmi nesouvisí.“

Čj. 021/2006/STÍŢ
„Stěţovatel poukazuje na to, ţe dívka na plakátu je ke svému věku cca 10 aţ 12 let
nepřiměřeně nalíčena, oblečena a v póze, která evokuje sexuální atmosféru.“

Čj. 041/2006/STÍŢ
„Stíţnosti soukromých osob na velkoplošnou reklamu, kde je vyobrazena nezletilá dívka
s hořící cigaretou v ruce. Text „O přestávce stihnu i dvě.“

23

Rada pro reklamu [online], [cit. 2011-04-14], dostupné na WWW: http://www.rpr.cz/cz/kauzy.php.
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Čj. 051/2002/STÍŢ
„Stíţnost soukromé osoby směřuje proti reklamě na deodorant WC. Dle stěţovatele je
„vyobrazení svlečeného dítěte v poniţující situaci je úpadek morálky“. Stěţovatel ţádá zákaz
zneuţití dětí ke komerčním účelům.“
Pouze reklama s dívkou a cigaretou byla komisí prohlášena za neetickou. Dle komise
je v rozporu s Kodexem reklamy především v tom bodě, ţe „reklama musí být slušná, čestná
a pravdivá.“ A dále pak také, ţe „ţádná reklama nesmí v zásadě ohroţovat dobré jméno
reklamy jako takové, či sniţovat důvěru v reklamu jako sluţbu spotřebitelům“.24

Obr. 5.: Reklama Sdruţení Řetěz lásky k dětem - projekt proti dětskému kouření.

24
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Rada pro reklamu [online], [cit. 2011-04-14], dostupné na WWW: http://www.rpr.cz/cz/kauzy.php?rok=2006.
Foto [online]: http://erben.bloguje.cz/377024-koureni-o-prestavce-stihnu-i-dve.php.
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Účast dětí v nejrůznějších typech reklam bude neustále předmětem diskuzí a rozporů.
Pokud se rodič (či jiný zákonný zástupce) rozhodne zapojit své dítě do reklamního průmyslu,
nelze mu v tom bránit. Popravdě řečeno si lze jen těţko představit, ţe by se reklama dnešní
doby zcela obešla bez dětské účasti. Je proto na rodičích, aby dobře zváţili, k čemu své dítě
propůjčí a k čemu ne.
Zřejmě největší pobouření, co se týče vyuţívání dětí v reklamě, vyvolává přehnané
a někdy aţ nemorální stylizování dívek do podoby dospělých ţen. O jeden z největších
skandálů v nedávné době se postaralo francouzské vydání módní časopisu Vogue v prosinci
loňského roku, kdyţ nafotilo a uveřejnilo fotografie malých dívek vyobrazených jako dospělé,
„sexy“ modelky. Fashion story nesoucí název Cadeaux („Dárky“) byla projektem redaktorky
Carine Roitfeld a módního guru Toma Forda. Jejím cílem byla propagace výrobků, jeţ měly
malé modelky na sobě. Dívky pózovaly se silným nalíčením, ve vyzývavém oblečení
a vysokých podpatcích, které v ţádném případě neodpovídaly jejich věku. Redaktorka se
k celé situaci vyjádřila následovně: „Je to zvláštní, jaké negativní emoce tento projekt vyvolal.
Ale přesně toto se v módním byznyse děje! My jsme s Tomem jen chtěli upozornit na to, jak
jsou velmi mladá děvčata vyuţívaná k propagaci různých výrobků a značek. A také – jak jim
je vnucována role jakéhosi sexsymbolu,… jsem ale ráda, ţe díky poprasku kolem fotek se
začalo o tématu mladých modelek více mluvit, a o to mi vlastně šlo,“26 Aféra nakonec
skončila odchodem redaktorky z časopisu.
Je třeba si však uvědomit, ţe toto není jediný případ takového stylizování a vyuţívání
dětí. V reklamním a hlavně modelingovém průmyslu najdeme děti běţně. Dětští modelové
jsou předváděni v časopisech, na billboardech, na přehlídkách apod. Mnohdy tyto případy
nevyvolávají takové vlny odporu. Jedním z moţných vysvětlení můţe být to, ţe děti leckdy
nejsou takto výrazně přetvářeny do podoby dospělých a předvádějí například dětskou módu.
I přes to je ovšem nutno si uvědomit, ţe většina modelek začíná ve velmi mladém věku,
nezřídka ještě v období dětství.
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dostupné

na

WWW:

Obr. 6.: Fotografie z Fashion story „Cadeaux“ francouzského vydání časopisu Vogue.

27

27

Foto [online]: http://live .drjays.com/index.php/2011/01/06/has-french-vogue-taken-child-models-too-far/.
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3.7. Neetické zacházení při práci s dětmi
Světem médií hýbou i jiné skandály týkající se „vyuţívání“ dětí pro účely umění či reklamy.
Na konci roku 2006 se tématem bouřlivých diskuzí stala práce americké fotografky
a umělkyně Jill Greenberg. Ta vytvořila sérii fotografií s názvem „End Times“, na niţ byly
vyobrazeny hystericky plačící děti. Pobouření nevzbudily ovšem přímo fotografie jako
takové, ale především to, jakým způsobem autorka dosáhla nafocení těchto záběrů. Aby se
dítě rozplakalo, dala mu nejprve lízátko a pak mu ho sebrala. „Některé z nich plakaly
spontánně, někdy jsem zase poţádala jejich matku, aby na pár minut odešla z místnosti.“28
Objevily se i takové názory, ţe fotografka tímto způsobem děti skutečně zneuţívala a týrala.
„Uţ to došlo tak daleko, ţe bývám přirovnávána k Michaelu Jacksonovi, a dokonce
i Hitlerovi.“29 Na to reagovala s obhajobou, ţe se jich nedotýkala ani s nimi nemluvila…
„řekla jsem jim jen dobrý den, děkuji a na shledanou. A samozřejmě promiňte.“30
Ovšem nemějme iluze, ţe k podobným událostem v mediálním průmyslu nedochází či
v minulosti nedocházelo. Například kanadský producent Bob Ezrin údajně pověděl dětem, ţe
jejich matka zemřela, aby mohl jejich pláč nahrát v roce 1973 na album „Berlin“ amerického
rockového zpěváka Lou Reeda31.
Vyvstává tak otázka, zda je správné děti vyuţívat k jakékoli umělecké činnosti.
Přestoţe Jill Greenberg zakázala sérii fotografií vyuţít pro komerční účely, nezabránila tomu,
aby se téměř totoţné obrázky staly předmětem reklamy.
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30
Tamtéţ.
31
Tamtéţ.

29

Obr. 7.: Snímky ze série „End Times“ fotografky Jill Greenberg. 32
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Foto [online]: http://www.kopeikingallery.com/exhibitions/view/end-times.
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3.7.1. Plačící dítě jako účinná zbraň reklamy
Skutečnost, ţe obsadit do reklamy dítě má pro její tvůrce své výhody, uţ byla zmíněna. Dítě
přitáhne pozornost jako magnet a citově zapůsobí a co teprve takové dítě, které samo silné
emoce vyjadřuje. To, ţe pláč dítěte vzbudí velkou pozornost a rozruch - coţ je vlastně taky
„dobrá reklama“ sama o sobě - nezůstalo bez odezvy. Práce Jill Greenberg zaujala dokonce
i tvůrce reklam v České republice. Agentura „Lemonade“ přišla s nápadem propagovat
podobným způsobem původně nealkoholické pivo. Dítě mělo pláčem reagovat na tragickou
dopravní nehodu způsobenou pitím řidiče. Petr Václavek z výše jmenované agentury se pro
Lidové noviny vyjádřil následovně: „Nabídli jsme to trhu jako svou aktivitu. Práci
Greenbergové jsme pouţili s jejím souhlasem jen jako pracovní ilustraci s tím, ţe pro
případnou skutečnou kampaň by se tyto snímky musely přefotit. Vypadalo to nadějně, ale
zájem pak nakonec utichl.“33 K uskutečnění kampaně na motivy snímků Jill Greenberg došlo
nakonec aţ později v Chicagu, kde pobočka Euro RSCG nafotila podobné záběry a pouţila je
pro kampaň asociace na ochranu dětí - Juvenile Protective Association.34
Obr. 8.: Kampaň asociace na
ochranu dětí Juvenile Protective
Association. 35
Chicagská pobočka Euro RSCG
motiv plačících dětí přefotila v
podobném stylu a pouţila pro
kampaň asociace na ochranu dětí
upozorňující na to, ţe děti lze
zneuţívat i verbálně, coţ mají
tyto

fotografie

obrazně

znázorňovat.
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Krupka J,: Náhubkový zákon omezí i reklamu [online], [cit. 2011-05-04] dostupné na WWW:
http://byznys.lidovky.cz/nahubkovy-zakon-omezi-i-reklamu-dns-/mojepenize.asp?c=A090401_094600_ln_ekonomika_abc
34
Tamtéţ.
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Foto [online]: http://adsoftheworld.com/media/print/juvenile_protective_association_kid_2
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Obr. 9: Motiv „trpícího dítěte“ se objevil také v reklamní kampani hnutí Amnesty international, jeţ usiluje
o dodrţování lidských práv na celém světě. 36

3.8. Účast dětí v reklamě – klady a zápory
Názory na vyuţívání dětí ke komerčním účelům se budou vţdy různit. Jiný postoj
k problematice zaujme laická veřejnost, tvůrci reklamy či přímí účastníci reklamního
průmyslu. Aby bylo moţné rozhodnout se o správnosti či nesprávnosti tohoto jevu, musel by
člověk zřejmě posuzovat případ od případu. Vzít v potaz zpracování reklamy, zobrazení dítěte
a samozřejmě také samotné dítě, jeho osobnost. Hledět na to, jak vysoké se na něj kladou
nároky, jestli samo touţí vystupovat v reklamě apod. Viděli jsme, ţe lidé jsou mnohdy
pobouřeni tím, ţe je dítě vyuţíváno k reklamě. Jsou to však lidé, kteří mají nějakou podobnou
zkušenost? Vědí vůbec, jak to v reklamní branţi skutečně chodí? Nebo je pobuřuje pouhý
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Foto [online]: http://jazarah.net/blog/amnesty-international-the-only-witness-wont-talk-stop-domesticviolence/.
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způsob vyobrazení dítěte a na to, jak se s ním zachází a jestli si z této zkušenosti můţe odnést
i něco prospěšného, nehledí?
Dostáváme se k empirické části práce, kde se pomocí rozhovorů dobereme k tomu, jak
situaci vnímají děti jako aktivní účastníci reklamy a jejich rodiče.
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II. EMPIRICKÁ ČÁST

1. Představení výzkumu
1.1. Metodologie výzkumu
Empirická část bakalářské práce se věnuje motivacím a zkušenostem rodičů a dětí
v souvislosti s účinkováním dětí v reklamě. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak sami tito aktéři
vnímají proces, v němţ se z dětí stávají reklamní herci a jaké motivace je vedou k tomu, aby
se tohoto procesu zúčastnili. Vzhledem k mému záměru jsem zvolila kvalitativní výzkumnou
strategii, pro kterou je typické, ţe se výzkumník snaţí sledovanému jevu porozumět v jeho
sociálním kontextu a za tímto účelem získává mnoho informací od menšího počtu jedinců
(Disman 2008).
Výzkum jsem realizovala formou polostrukturovaných rozhovorů. Nejprve jsem
si stanovila výzkumné otázky, na něţ jsem se snaţila nalézt odpovědi. Jednak to byla otázka
hlavních důvodů, které vedly rodiče k tomu, aby herecky zapojit své dítě do výroby reklamy.
Zajímalo mě také, jakým způsobem při tomto rozhodování zohledňovali přání vlastního
dítěte. V oblasti motivace jsem se dále snaţila zjistit, co na druhé straně motivuje děti, aby
reklamě propůjčily svou tvář. Druhou zkoumanou oblastí, byly zkušenosti, které účastníci
výzkumu nabyli během svého působení v reklamní branţi. V souvislosti s tím, jsem se snaţila
zjistit, jak informátoři hodnotí spolupráci s castingovými agenturami a s reklamním štábem,
co soudí o situaci natáčení ve vztahu k zátěţi dítěte a jak rodiče zpětně hodnotí své rozhodnutí
zapojit vlastní dítě jako herce do tvorby reklamy.

1.2. Technika sběru dat
Potřebná data jsem získávala pomocí rozhovorů vedených s rodiči a s dětmi nahrávaných na
diktafon. Výhodou tohoto typu záznamu je, ţe plynulost rozhovoru není narušována zápisem,
ani nemůţe dojít k opomenutí důleţitých informací. Jako nejvhodnější typ rozhovoru
vzhledem k mému výzkumnému projektu jsem zvolila polostrukturované rozhovory
s otevřenými otázkami. Hendl hovoří o tzv. „rozhovoru pomocí návodu“ (Hendl 2005,
s. 175). U tohoto typu rozhovorů se nejprve vytvoří návod, pomocí něhoţ bude rozhovor
probíhat. Tento návod tvoří seznam témat či širších otázek, které je třeba během rozhovoru
probrat. Jeho výhodou je jednak to, ţe ulehčuje srovnání mezi rozhovory a také zajišťuje, aby
se nezapomnělo na ţádné zásadní téma, které je pro výzkumný problém relevantní. Přesto
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však poskytuje informátorovi volnost pro vlastní vyjádření, protoţe otázky nejsou pevně
stanoveny a jejich formulaci lze přizpůsobovat na základě předchozích odpovědí (Hendl
2005).
Rozhovory jsem provedla osobně a se souhlasem informátorů si je nahrávala.
Rozhovory jsem vedla podle předem připravené osnovy (viz níţe), která měla zajistit udrţení
základního směru rozhovorů. Otázky jsem ovšem kladla v různém pořadí, podle přirozeného
průběhu rozhovoru. Reakcí na získanou odpověď byly mnohdy další doplňující otázky, které
pomohly osvětlit probírané téma. Důleţitou roli při kladení otázek sehrály osobní zkušenosti
informátorů. Některé otázky tak vyvstaly aţ během provádění výzkumu.
Základní osnova rozhovorů:
A. Okruh probíraných témat s rodiči:
1. Jaké byly hlavní důvody toho, ţe jste se rozhodl(a) zapojit své dítě do reklamní
činnosti?
2. Jakou roli sehrál zápis do castingové agentury?
Jakým způsobem jste se o castingové agentuře dozvěděl(a)?
Proč jste se rozhodl(a) zapsat své dítě do castingové agentury?
Jaké máte zkušenosti s agenturou?
Zohledňoval(a) jste při rozhodování o registraci vlastní přání či názor dítěte?
3. Jaké máte zkušenosti s castingy?
Jak často je dítě zváno na casting?
Byl(a) jste někdy přítomný(a) při castingu? Jak casting probíhal?
4. Jaké jsou Vaše zkušenosti s natáčením (popř. focením) reklamy za účasti Vašeho
dítěte?
Jaké máte zkušenosti se spoluprácí při natáčení?
Jak hodnotíte zázemí, které je dítěti při natáčení poskytováno?
Jak velké jsou podle Vás na děti kladeny během natáčení nároky?
5. Jaký má podle Vás vliv vykonávání reklamní činnosti na ţivot dítěte?
Myslíte si, ţe tato zkušenost Vaše dítě nějak ovlivnila? Jak?
Podporujete nějakým způsobem dítě v herecké činnosti?
Povaţujete tuto činnost spíše za koníček nebo byste si přál(a), aby se v této
oblasti Vaše dítě pohybovalo i v dospělosti?
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6. Jak zpětně hodnotíte své rozhodnutí zapojit dítě jako herce do výroby reklamy?
B. Okruh otázek pro děti:
1. Jaké jsou tvé důvody, ţe vystupuješ v reklamě?
Baví tě natáčení reklamy?
Podporují tě rodiče v této činnosti?
2. Jaké máš zkušenosti z castingů?
3. Jaké jsou tvé zkušenosti s natáčením reklamy?
4. Jaké jsou tvé další koníčky, čemu se věnuješ?
5. Díváš se pak na sebe rád(a), kdyţ se vidíš v televizi?
6. Chtěl(a) by ses této činnosti věnovat i v dospělosti nebo máš uţ představu o tom, co by
tě zajímalo?

1.3. Výběr vzorku a prostředí výzkumu
Při rozhodování o výběru vzorku byly určující výzkumné otázky, na něţ jsem hledala
odpovědi. „Cílem konstrukce vzorku v kvalitativním výzkumu je reprezentovat populaci
problému, populaci jeho relevantních dimenzí“ (Disman 2008, s. 304). Vzorek byl
konstruován s ohledem na výzkumný problém, který měl být tímto vzorkem co nejlépe
reprezentován. Jednalo se tedy o účelový výběr vzorku. Vzorek vytvořili děti účinkující
v reklamě a jejich rodiče. Protoţe osobně neznám ţádné dítě, které by natáčelo reklamu,
rozhodla jsem získat ţádoucí informátory přes castingovou agenturu, která má tyto děti
uvedené ve své databázi. Agentura mi poslouţila jako tzv. „gatekeeper, dveřník“, poskytla mi
potřebné kontakty a umoţnila tak přístup k informátorům (Hendl 2005, s. 152). Výchozím
kritériem pro výběr vzorku tedy byla skutečnost registrace dítěte v castingové agentuře a jeho
vystupování v reklamě37.
Vzhledem k tomu, ţe dle castingové agentury jsou to v naprosté většině ţeny, které
své děti registrují, byl vzorek rodičů omezen z generového hlediska a rozhovory byly
zrealizovány pouze s matkami. Pokud jde o děti, které se účastnily výzkumu, nehrálo pohlaví
roli. Kritériem pro zařazení dětí do vzorku byl pouze jejich věk, aby vzhledem ke svému věku
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Pro zajímavost jsem se rozhodla zařadit také jeden případ dítěte, které je sice zaregistrované v agentuře, ale
prozatím nic nenatáčelo, abych zjistila, jak rodič v takovém případě hodnotí své rozhodnutí zapsat dítě do
agentury.
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byly schopné na pokládané otázky odpovídat. Během výzkumu byly provedeny rozhovory
s dětmi ve věku šest aţ dvanáct let.
Vzorek byl dále vymezen lokálně. Všichni informátoři, vyjma jednoho případu,
pocházeli z Prahy. Chtěla jsem tím zabránit moţnému zkreslení výsledků, protoţe se dalo
předpokládat, ţe rodiče ze vzdálených míst musí vynaloţit větší úsilí, aby se s dítětem
zaregistrovali v praţské agentuře a dojíţděli na castingy, mohou být tedy vedeni odlišnými
pohnutkami. Nehledě na to, ţe by bylo značně obtíţné zrealizovat rozhovor s mimopraţskými
lidmi. V jednom případě účastníci výzkumu nebydleli přímo v Praze, přesto jsem ale tento
případ zařadila, protoţe se domnívám, ţe tato skutečnost závěry nijak neovlivnila. Rodina
totiţ pochází z blízkého okolí a rodič do Prahy dojíţdí za prací, dítě zde navštěvuje školu.
Celkem bylo zrealizováno devět rozhovorů. Terénní výzkum jsme započala v únoru
2011, kdy jsem se spojila s castingovou agenturou, sháněla kontakty a připravovala se
na rozhovory. Samotné rozhovory pak proběhly v měsících březnu a dubnu, jednalo se tedy
a krátkodobí terénní výzkum. Vţdy jsem se nejprve telefonicky spojila s člověkem, se kterým
jsem chtěla dělat rozhovor, seznámila jsem ho s výzkumem a jeho průběhem a dohodla se na
termínu a místu provedení rozhovoru. Všechny rozhovory proběhly v Praze. Ve většině
případů se schůzka uskutečnila v kavárně či restauraci, jeden rozhovor proběhl v bytě
informátora.

1.4. Zpracování a analýza dat
V kvalitativním typu výzkumu probíhá sběr dat a jejich analýza současně. Další data sbíráme
v okamţiku, kdy jsme analyzovali první případ. Poté se můţeme dále rozhodnout, jaká data je
ještě potřeba získat a koho je nutné oslovit (Disman 2008). Data se analyzují induktivní
metodou. Hendl to definuje tak, ţe se „konstruuje obraz, který získává kontury v průběhu
sběru a poznávání jeho částí“, badatel tedy „nesestavuje ze získaných dat skládanku, jejíţ
konečný tvar zná“ (Hendl 2005, s. 51).
Kaţdý rozhovor jsem si po jeho skončení co nejdříve poslechla. Opakovaným
poslechem rozhovoru bylo moţné se lépe připravit na ten další a vyvarovat se případných
chyb pro příště, uvědomit si, zda nechyběly nějaké důleţité otázky apod. Rozhovory jsem
nejprve přepsala formou komentované transkripce, která zachycuje i mimoslovní projevy
(např. pauzy, důrazy, smích apod.) či narušení rozhovoru (Hendl 2005).
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Při konečné interpretaci však nebyly pouţity celé, doslovně přepsané rozhovory.
Snaţila jsem se zachovat autenticitu výpovědí a neztratit smysl výpovědí. Zachovávala jsem
základní větnou strukturu i pouţitý slovník. Vypouštěla jsem však stylistické prvky, které
neměly

pro

skutečnou

výpověď

smysl,

naopak

jí

v transkripci

zatemňovaly

(např. nedokončené věty, citoslovce). Dále jsem vypouštěla pasáţe, které informátor
v rozhovoru zmínil mimo okruh šetřeného tématu a jeţ by nepřispěly k osvětlení toho, co
jsem chtěla prozkoumat.
Základem analýzy textu bylo kódování (Hendl 2005). Jednotlivé části textu jsem si
označila kódy vztahujícími se k mnou řešeným otázkám. Účelem kódování byla snaha nalézt
společné znaky, resp. rozdíly ve výpovědích. Z kódů byly vytvořeny kategorie, které se staly
základem interpretace textu.

1.5. Hodnocení kvality výzkumu
Při hodnocení kvality výzkumu je třeba vzít v potaz několik aspektů. O kvalitním provedení
výzkumu můţeme hovořit v případě, ţe byl správně zvolen plán výzkumu a výzkumné
strategie, dobře provedeny sběr, analýza a interpretace dat. Kvalitativní výzkum bývá
zpravidla

hodnocen

z hlediska

důvěryhodnosti,

přenositelnosti,

hodnověrnosti

a potvrditelnosti (Hendl 2005). Důvěryhodnost představuje především to, zda byl zkoumaný
předmět dobře identifikován a popsán. Jako předmět zkoumání jsem označila účinkování dětí
v reklamě, aby nedošlo k nedorozumění, jednalo se o vystupování v jakékoliv formě reklamy,
tj. v televizní reklamě, reklamě v časopisech, na billboardech apod.
Další otázkou kvality výzkumu je jeho přenositelnost, tj. „moţnost vyuţít závěry
z daného případu pro jiný případ, který se mu podobá“ (Hendl 2005, s. 339). Můj výzkum se
pojí s konkrétními lidmi a místy. Výzkum uskutečněný mimo praţskou lokalitu by mohl
přinést odlišné závěry. Z hlediska prostoru tedy výzkum není přenositelný. Rozhovory byly
dále vedené s osobami z určité castingové agentury. V případě interview s lidmi z jiných
agentur by také mohlo dojít k odlišným výsledkům.
Potvrditelnost, čili objektivitu studie (Hendl 2005, s. 340) se snaţím zajistit
zdůvodněním všech kroků při provádění výzkumu a zařazením všech důleţitých informací
studie.
Nedílnou součástí hodnocení výzkumu je také reliabilita, čili nakolik by při
zopakování studie byly získány stejné výsledky (Hendl 2005). Zvýšení reliability vyţaduje,
aby se při přípravě, realizování a analýze výzkumu postupovalo důsledně. Při nahrávání
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rozhovorů můţe být reliabilita váţně oslabená nepřepsáním rozhodujících míst rozhovoru
(Silverman 2005).
Je nutno také počítat s tím, ţe výpovědi informátorů byly závislé na jejich paměti
a dále na tom, co vše mi byli ochotni sdělit, zda záměrně nezatajili určité informace či se ve
svých výpovědích nestylizovali do nějaké role. Je třeba ovšem zmínit, ţe mě všichni
informátoři přijali velmi přátelsky a ochotně zodpovídali všechny mé otázky. Nestalo se mi,
ţe by některý z informátorů nechtěl na něco odpovědět.

1.6. Etika výzkumu
Etické otázky jsou nedílnou součástí realizování výzkumu. Vzhledem k tomu, ţe se můj
výzkumný projekt opírá o interakci s lidmi, byly etické otázky nanejvýš důleţité. Zohlednila
jsem tyto principy: otázku poučeného souhlasu, soukromí i emočního bezpečí (Hendl 2005).
Kaţdý informátor byl nejprve seznámen s účelem a průběhem výzkumu a ujištěn, ţe
informace, které mi sdělí, nebudou ţádným způsobem zneuţity a nebudou poskytnuty nikomu
jinému. Dále byl seznámen s tím, jakým způsobem bude se získanými daty naloţeno. Princip
zachování soukromí jsem zajistila udrţením totoţnosti účastníků výzkumu v anonymitě.
Nezasahovala jsem do soukromí informátorů víc, neţ bylo nezbytně nutné. Při uvádění
výpovědí pouţívám pouze křestní jména informátorů, nezmiňuji ani název castingové
agentury, přes kterou jsem na ně získala kontakt.
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2. Interpretace rozhovorů
2.1. Rozhovory s rodiči
Vstup do světa reklamy
Jak jsem jiţ avizovala v představení mého výzkumného projektu, rozhovory jsem vedla
s rodiči, kteří se rozhodli zaregistrovat své dítě do castingové agentury. Moje úvodní otázka
tedy směřovala k tomu, jakým způsobem se matky o agentuře dozvěděly a jaké důvody je
vedly k tomu, aby tam přihlásily své dítě a předurčily mu tak moţnou účast v reklamní branţi.
Odpovědi, které mi byly poskytnuty, lze rozdělit do dvou kategorií. Za prvé se ve
výzkumném vzorku objevili rodiče, kteří se v mediálním průmyslu sami profesionálně
pohybují.

Hana:
Já mám divadelní fakultu, učil mě pan Rösner, takţe vlastně jsem v tom odjakţiva
a s agenturou jsem spolupracovala já sama při škole, takţe vlastně to po mně tak
nějak zdědil… já jsem hrála a teď dělám filmovou produkci v podstatě a vlastně
pracuju v agentuře.
Johana:
To byla docela náhoda, protoţe my máme nějakou známou, která se kamarádí se
zakladatelkou té agentury a zrovna, kdyţ jsme byli najednou na návštěvě u tý známý,
tak ona říká, přijďte, zaregistrujte se a tak to vlastně vzniklo. Tak kvůli tomu jsme se
přihlásili do této agentury. No a vzhledem k tomu, ţe jsem herečka, tak vlastně proto.
Jisté předchozí zkušenosti s mediální oblastí před registrací dětí mi sdělila také paní Irena.
Přičemţ se také zmínila, ţe později se s dětmi také registrovala a nyní se tomu věnuje, s tím
ţe to má pouze jako koníček.
Irena:
Já uţ jsem k tomu trošku tíhla od dětství, protoţe jsem chodila vlastně do
dramatického krouţku, hrála jsem amatérské divadlo, takţe mě ty média a tyhle věci
vţdycky přitahovaly, ale v podstatě mě na to potom přivedla aţ kamarádka, která byla
se svým synem taky zaregistrovaná v jedné agentuře. Takţe kdyţ jsme potom trošku
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povyrostli a klukům bylo asi čtyři, pět roků, tak jsem je nechala taky zaregistrovat
a začali jsme vlastně od těch pěti let.
Z dalších výpovědí vyplývá, ţe ostatní rodiče se před zkušeností vlastních dětí v této oblasti
nepohybovali a na nápad k registraci je přivedl někdo jiný.
Margarita:
Hrály jsme si v parku a přišla paní a oslovila nás, ţe je dcera moc zajímavá a jestli
bychom nechtěly nafotit nějaký kalendář a ona chtěla, ona se předváděla. Takţe holka
fotila ve dvou letech kalendář a tam nám dali tu adresu na agenturu. My jsme se tam
ohlásily, takţe od tý doby, vlastně od třech let tam je.
Ovšem i paní Margarita později dodává, ţe díky zkušenostem dětí svých dcer se i ona později
zaregistrovala a dostala se do reklamy.
Margarita:
To bylo úplně náhodou. My jsme byly na tom castingu a vlastně ten reţisér, kterej
vybral holku starší, tak řekl, abych přivedla i mladší, ţe obě dvě asi je vemou. Tak
jsem přivedla tu mladší, pak byl casting, já jsem vůbec nevěděla, jestli jo nebo ne
a potom právě řekli, jestli nechci hrát maminku. A já říkám „a co mám dělat“? - „nic,
jenom se usmívat.“ Tak jsme řekla no tak jo, proč ne. Takţe nás přivezli, odvezli,
nakrmili a dobrý. Takţe já jsem vlastně právě kvůli nim taky natáčela, kdyţ byly volby,
minulý rok, dělaly jsme reklamu za ČSSD Paroubkovi. Všude na billboardech jsme
byly.
Vyskytl se i jeden případ, ve kterém rodič doposud neměl ţádnou zkušenost, které by nějak
souvisela s médii.
Olga:
O agentuře jsem se dozvěděla od kamarádky a upřímně trvalo mi hodně dlouho, neţ
jsem se k tomu odhodlala, malého tam přihlásit. Jen jsem to chtěla zkusit, jaké to bude
aţ bychom šli na nějaký casting.
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Castingové agentury
Další blok se zabývá castingovými agenturami. Věděla jsem, ţe všichni z rodičů své dítě do
agentury zaregistrovali. Z rozhovorů jsem však zjistila, ţe často nezůstávají pouze u jedné
agentury, ale jejich děti jsou najednou v databázích více agentur.

Irena:
Těch agentur máme si myslím čtyři. Nemáme nikde podepsanou exkluzivitu, takţe
máme jich víc. Při registraci se vyplnil formulář, kluky si nafotili a to bylo vše. A pak
nám posílali vlastně pozvánky nebo vţdycky přišla nějaká SMS a pozvání na nějaký
casting.
Johana:
Obě dvě děti jsou v agenturách různejch. Rozdíl v agenturách je určitě v přístupu
k těm lidem, to jo. Já mám pocit, ţe my jsme právě asi ve třech agenturách jenom
a u kterých jsme byly na začátku a který nám hned daly práci. My to nějak jakoby
nepřeháníme. Takţe jsem neměla potom potřebu shánět - vím o dalších agenturách,
ale neměla jsem potřebu se registrovat a chodit někam jinam.
Margarita:
Ještě v jedné jsou, ale s tou zatím nic nenatáčely.
Hana:
My jsme jakoby zaregistrovaný v jedný a nejvíc kšeftů má od nich. On je u nich jako
exkluzivní klient od těch pěti let, teď jsem vypověděla teda smlouvu, protoţe jsem
absolutně nebyla spokojená se servisem.
Olga:
Nikde jinde nejsme. Kdyţ jsem slyšela o jiných agenturách, kde chtějí třeba i patnáct
set korun, ani mě to nelákalo.

Zohlednění přání dítěte
Dítě zápis do agentury a účast v reklamním průmyslu samozřejmě vnímá, pokud se tedy
nejedná o batole. Olga, Johana a Margarita zaregistrovaly své děti v nízkém věku (nejstaršímu
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byly tři roky), takţe zde nemůţeme postihnout, jaký názor by děti zaujaly, kdyby věděly, o co
se jedná. Ostatní děti byly zaregistrovány v pěti letech, kdy uţ rodiče mohou více zohlednit,
zda k tomu děti určitým způsobem tíhnou.
Jak se ukázalo v případě paní Hany, dítě, které je uţ větší, ale přesto v předškolním
věku, se samo projeví a dokáţe vyjádřit svůj názor. Vyprávěla, ţe mezi jejími dvěma dětmi
byl v tomto ohledu vţdy rozdíl. Jelikoţ dcera se této činnosti nikdy nechtěla propůjčit, nemělo
prý ani smysl ji kamkoliv registrovat či s ní chodit na castingy, protoţe by tam stejně nešla.

Hana:
Takţe Zdendu, toho jsem přihlásila v pěti letech, no a on k tomu vţdycky jevil od
malička vlohy. … Já Vám něco řeknu, já od malička miluju filmy. Takţe já všechny
filmy, co mám, umím nazpaměť. Zjistila jsem v jeho třech letech, ţe ty repliky opakuje
úplně stejně jako já. Takţe náš rozhovor plyne většinou v replikách nějakýho filmu,
coţ nikdo nechápe, o čem my dva se bavíme, to je strašně vtipný. Já třeba mu dám
mlíko k snídani, naleju mu a řeknu: „Zmůţeš to?“ a on mi řekne: „hravě pravda“, jo
a podobným způsobem my komunikujeme. A kdyţ jsem tohle zjistila, ţe on opravdu
vydrţí ty čtyři hodiny sedět u televize, čumět na filmy a jakoţe jsou to filmy, ne
animovaný pohádky, ale opravdu Petrolejový lampy a chodí do Národního divadla na
dramata, na činohry a pak s reţisérem diskutuje o prostě politickým dramatu, já jenom
jako mám vţdycky bulvy dokořán a prostě ptá se tak jako inteligentně, ne blbě, tak on
mi řikal, ţe by taky chtěl hrát ve filmu, kdysi dávno, kdyţ byl malej, tak jsem řikala, ţe
to není problém, jestli chce, ţe ho přihlásím a přihlásila jsem ho…. Pak mám ještě
dceru nádhernou, všichni jí chtějí a já ji nedala. Ona nemá zájem a já jí nebudu nutit
jako jo, o to jde. Zdenda ten zájem projevil. Ona je taková princezna a jak jí oni viděj,
tak se mi ptaj, ţe by chtěli Janičku na casting, uţ dvakrát jí nabídli dabing, ona
nechce. Já se jí vţdycky zeptám: „Chtěla bys?“ a ona – „nechtěla“. Aţ si Janička
řekne, mami, já bych chtěla, proč ne, ale pokud nemá zájem, tak já jí nenutím, na co.
… on je mnou ovlivněn, ale je pravda, ţe já ho nenutím, kdyby to nechtěl, jako
Janičku mám tu druhou dceru a ta zase tancuje, zpívá, ta má hudbu. Divadlo
absolutně jako ne, ona nestojí o to, být v televizi. Ona třeba tancuje na besídce, ale
z radosti, jakoţe ne z toho, aby byla slavná. To ten Zdenda si myslím, ţe trošičku má
v sobě. On je ten typ, co chodí rád v obleku uţ teď a je jinej.
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Také paní Irena má zkušenost s tím, jak se můţe projevit dětská osobnost.
Irena:
Ten mladší třeba byl takovej zakřiklejší, stydlivější, takţe to vţdycky jsem se zeptala,
chceš, nechceš, kdyţ nechtěl, tak jsem ho nenutila, protoţe jsem věděla, ţe by tam moc
nic nepředvedl.

Hodnocení agentur
To, ţe jednotlivé agentury se mezi sebou mohou značně lišit, není nic překvapivého. Je třeba
si proto dobře promyslet, do jaké agentury své dítě přihlásíte. Samozřejmě se Vám můţe stát,
ţe se zaregistrujete a agentura se Vám uţ nikdy neozve, s čímţ se setkali také účastníci mého
výzkumného vzorku. Tato skutečnost ovšem nemusí znamenat nic tak strašného, tedy pokud
jste nezaplatili velký registrační poplatek. Napravit to můţete jednoduše - zvolením jiné
agentury.
Registrační poplatky většinou nemívají vysokou hodnoty, někdy se také neplatí vůbec.
Johana:
Já mám pocit, ţe jsem platila jenom u jedný agentury, jinak ţe ta registrace byla
zadarmo. Ale je pravda, ţe si to nepamatuju a jestli tam byl nějakej vstupní poplatek,
tak minimální, nějaká stovka, víc ne.
Margarita:
U jedné jsme myslím neplatili, ale u té druhé tam jsme platili, kvůli tomu, ţe oni jim
dělali fotky. Mohli jsme neplatit, mohli jsme přinést fotky, ale já jsem neměla čas,
takţe jsem řekla, klidně je vyfoťte, já zaplatím. Takţe to vlastně bylo v ceně s fotkou.
Také paní Olga se zmínila, ţe za registraci zaplatila jen pár korun. Některé agentury si však
účtují mnohem víc, jak podotkla paní Hana o jedné agentuře, v níţ má syna a která si za
registraci bere dva tisíce.
Dále se rodiče zmiňovali, jak jsou spokojeni s prací agentury. Shodli se, ţe podmínky, které
agentury zajišťují, byly vţdy v pořádku.
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Margarita:
...s nima jsme byli spokojení.
Pouze paní Hana vypověděla, ţe špatná zkušenost s jednou agenturou jí přiměla aţ
k vypovězení exkluzivní smlouvy.
Hana:
Kdyţ je exkluzivní klient, tak mu dávají samozřejmě více těch prací, ale ty negativa
jsou ty, ţe kdyţ by ho vzala jiná agentura, tak on vţdycky musí jít k této. To znamená,
ţe i kdyţ si ho najde jiná agentura a obsadí ho, tak já to musím nahlásit agentuře, kde
jsem jako exkluzivní klient a dát ty prachy jí, nevím za co. I kdyţ tam nebudu klient, tak
mně ta agentura obsadí toho kluka stejně a já si ty peníze nechám, ţe jo. Oni ho uţ
teďka hodně znají, takţe ho hodně volají, já uţ teď nepotřebuju být exkluzivní klient,
ale kvůli tomu jsem tu smlouvu nevypověděla, vypověděla jsem jí proto, ţe nejsem
spokojená, to je celý.
Dále upřesnila, co bylo důvodem ukončení této spolupráce:
Hana:
… jako najednou mi jednoho dne někdo večer volá, a říká, „tak zítra v sedm hodin“
a já: „co?“ – „Váš syn zejtra točí“. Já říkám, „no ale já nic nevím“. Já pak volám do
agentury a říkám „a kdy byste mi to bejvali jako řekli“ a oni – „my jsme to nevěděli“,
říkám no to je dobrý, takţe já si to musím vytelefonovat sama, kdy je odjezd, kam, co,
proč, jo… „tak za co vás platím?“
Navíc protoţe tím, ţe měl tu exkluzivitu, tak jim platí 25%, coţ je hodně jako.
Normální agentury berou deset. Já jsem to nechala být, protoţe ten přístup, kdyţ tam
byla určitá ţena - Daniela, tak to bylo skvělý, já jsem se nemusela o nic starat, kdyţ
jsem nemohla jít na plac, šla ona s ním. Od tý doby, co tam Daniela není a je tam
nějaká jiná baba, která se nestará vůbec o nic, tak jsem prostě teď tu smlouvu
vypověděla. Jsme zaregistrováni pořád, ale uţ nejsme exkluzivní klient, tzn. ţe uţ
nebudu platit 25%.
To, ţe normou za zprostředkování práce je pro agentury 10% z honoráře potvrdila rovněţ
další z informátorek.
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Johana:
Berou zhruba asi 10%. Záleţí na tom, jestli je to reklama nebo jestli je to film. Kaţdá
agentura to má jinak. Za reklamu si myslím berou víc neţ za biják, ale říkám, kaţdá
agentura má ty procenta trošku jinak nastavený, většinou je to myslím 10%.

Casting
Další část je zaměřena na oblast castingu. Rodiče s dětmi zpravidla nesmějí jít přímo na
casting a jsou přítomni pouze jako doprovod. Ochotně se podělili o své zkušenosti s tímto
aspektem.

Hana:
Oni většinou berou ty děti třeba po více skupinách, jakoţe na tom castingu oni skoro
nic nedělají, oni se tam představí na kameru, řeknou kolik jim je, co kde točily
a nazdar. A kdyţ náhodou chtěj víc, tak třeba nějakou etudu. On většinou nechodí na
casting na první, on většinou je pozvanej do druhýho jakoby uţšího výběru a tam
většinou nějakou etudu dělá.
Irena:
Tak úplně ten první casting vlastně co jsme měli, tak ten byl docela náročnej, ten byl
zrovna velikej, kde bylo hodně moc lidí a opravdu jsme čekali teda asi dvě hodiny.
Takţe to bylo docela náročný, ale ne všechny castingy byly takový. Některý probíhají
docela hladce, kde přijdete a ten průběh jde docela hladce takţe…. Ale ten první byl
takovej ten nic moc.
Johana:
Děti chodí na castingy strašně nerady. Teda alespoň já nerada, protoţe vím, co to je.
Většinou se tam sejde sto lidí a člověk tam čeká. Takţe pokud moţno, to děláme tak, ţe
chodíme na ty castingy, kde je málo dětí nebo kde je předvýběr. Kaţdá agentura to
dělá jiným způsobem. Některá opravdu nazve dvě stě lidí najednou a čekáte tam celej
den a některá uţ má udělaný jakoby videa, záznamy s těma lidma, co umějí a dokáţou
a připraví to pro ty reţiséry a ten si vybere z těch dvě stě lidí třeba deset a vy uţ jdete
jenom, kde je těch deset lidí. Tak na tyhle castingy chodíme, na jiný ne. A děti protoţe
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uţ docela hrajou, tak vlastně na takovýhle megalomanský akce uţ jakoby nechoděj, ţe
uţ jsou v tom předvýběru třeba opravdu jenom s deseti dětma.
Matky se shodují na tom, ţe je v podstatě v zájmu dětí, aby nebyli rodiče při castingu
přítomni.
Margarita:
Kdyţ děti vybírali tak ne, nikdy jsem nebyla u toho.
Hana:
On se přede mnou stydí, to zaprvé a za druhé oni tam nechtějí rodiče, protoţe děti
před těma rodičema se chovají jinak, jsou zablokovaný nebo se styděj nebo něco, já
teda bych taky před rodičema nehrála.
Irena:
Rodiče u castingu nejsou, to dělají dobře. Ale jednou, to Vám teda řeknu takovou
příhodu s tím menším synem. Tak jednou teda nás nechali jako rodiče u toho, protoţe
to byl ještě mladší, chodil do školky, těsně před školou, to mu bylo asi šest roků.
A přijeli jsme na casting a dali nám, ţe ho máme naučit jednu takovou větu, něco
o tom, ţe nechce do školky, ţe chce s mámou do práce, něco takovýho a měl to říkat
tak jako smutně. No a manţel je takovej tvrďas a on tam pořád pletl nějaký ty slova.
A ten kluk z něj byl takovej vystresovanej a všechno. Pak přišel ten Jirka, ten pomocnej
reţisér, a „řekni mi tu větu“ a tak a teď ten Viki tam stál a byl uţ z toho manţela
vystresovanej a bál se ho, tak to říkal fakt tak strašně smutně a div se nerozbrečel, jak
furt koukal na toho manţela, „já nechci do školky, já chci s maminkou do práce“.
A ten Jirka: „to bylo skvělý, to bylo úplně úţasný“ (smích). Takţe na základě tohohle
si ho vybrali. No takţe tak, ale jinak nás u toho castingu nenechávají samozřejmě,
právě aby ty děti nebyly těma rodičema takhle v jakýmkoliv směru stresovaný
a ovlivněný, coţ si myslím, ţe je dobře.
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Průběh rozhovorů se dále vyvíjel směrem, kolik času vlastně dětem zabere tato aktivita a jak
často chodí na castingy.

Hana:
Zdenda chodí na castingy čtyřikrát do týdne. Teď chodí, teda respektive nechodí,
protoţe já jsem docela tvrdá máma, takţe hlavní priorita pro mě je škola. Chodí
opravdu teď uţ tak jednou za čtrnáct dní, za měsíc. Ale chodí tak kaţdý týden nějaké
pozvání, ale on se musí učit, on na to trošku kašle, takţe prostě opravdu v prvé řadě je
ta škola a vzdělání a pak se můţe rozhodovat, jak chce.
Irena:
No, tak do nějakého toho jejich věku, do nějakých těch devíti roků, osmi, tak těch
castingů bylo docela hodně. To jsme chodili opravdu, já nevím, třeba třikrát nebo
i čtyřikrát do měsíce, bylo toho dost. Ale teďko uţ se kluci dostávají do takového věku,
dvanáct a jedenáct, kdy uţ toho jakoby pro ně není tolik, protoţe většinou se točí
s těma menšíma dětma. Já říkám opravdu kolem té první, druhé, třetí třídy, a pak uţ
zase trošku takový ty puberťáci, ty náctiletý třeba od těch čtrnácti, patnácti let a potom
nahoru. Takţe my jsme teďko v takovém meziobdobí, kdy je toho fakt málo, kdy těch
nabídek teďko není moc.
Margarita:
No, děti ano zvou je často, ale teď momentálně jsme nebyly, protoţe dcera má strašně
moc úkolů teď a chodí do německé školy, takţe ona má němčinu, angličtinu, češtinu,
takţe má takový zmatek v tom, ţe teď moc ne a zoubky jí vypadly, takţe teď se stydí.
Párkrát nás teď zvali, ale nešly jsme. Předtím byla Škoda Octavka to jsme ještě byly
a teď jak jí začaly padat zoubky, aţ teď, uţ jí je osm, takţe teď se stydí. Takţe teď
nechce. Jinak kdyţ narostou, tak zase určitě bude chtít, kdyţ něco bude zajímavého.

Pokud se děti trochu prosadí a agentury je znají, tak většinou pak nemají o castingy nouze.
V některých případech jsou uţ zvány také spíše jen do uţších výběrů, kde samozřejmě
náročnost toho castingu není taková, protoţe nemusíte čekat tak dlouho, neţ na Vás přijde
řada.
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Natáčení
Další téma, které budeme sledovat, je natáčení. Neţ se dostaneme k jeho samotnému průběhu,
musíme však udělat ještě malou odbočku. V okamţiku, kdy je totiţ dítě vybráno a má natáčet
reklamu, musí pro něj rodiče nejprve získat pracovní povolení, protoţe bez něho se nemůţe
účastnit ţádné pracovní činnosti, tedy ani natáčení.
Irena:
Je potřeba mít pracovní povolení. To nám tenkrát taky agentura pomohla, aby měli
pracovní povolení.
Mohli bychom se sice domnívat, ţe nutnost opatřit toto povolení, můţe být určitou překáţkou,
ale není tomu tak. Všichni rodiče se shodli na tom, ţe získat jej není nic obtíţného, ani příliš
časově náročného.
Hana:
Má pracovní povolení, kaţdej rok to musím vyřizovat. Já to vyřizuju ve chvíli, kdy on
dostane kšeft, kdyţ ho vyberou, tak já musím jít s papírem, oni mi tam dají razítko a to
je všecko.
Johana:
Není to těţký, normálně zajdete na úřad a dají vám ho.… Kaţdá ta Praha, kaţdej
okres to má jinak, jak dlouho to trvá, ale myslím, ţe uţ ty úředníci jsou na to zvyklí
a ţe se to zrychlilo. Třeba já jsem na Kladně a tam ta paní je hrozně rychlá, ţe třeba
do deseti dnů nebo do čtrnácti dnů je to povolení vyřízený.

Nároky na děti
Vyřešili jsme tedy problém toho, co je nutné k tomu, aby dítě mohlo natáčet. Dalším tématem,
u něhoţ jsem se během rozhovorů zastavila, bylo samotné natáčení. Nejprve se podíváme na
to, jak rodiče vnímají nároky, které jsou během natáčení na děti kladeny.
Irena:
Já si myslím, ţe záleţí, jakou to dítě má náturu a samozřejmě musí ty rodiče vědět, co
jejich dítě zvládne nebo jestli je to baví nebo nebaví. Ale kdyţ budu mluvit za moje
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děti, tak ty to bavilo. Samozřejmě je baví, jakmile jsou na place nebo nějaká akce se
děje, tak je to baví.
Ţe můţe být natáčení mnohdy značně náročné a vyčerpávající, a ţe ne vţdy rodiče odhadnou
výdrţ dítěte či si neuvědomují, jak je to náročné a dítě situaci nemusí zcela zvládat, potvrzuje
paní Hana, kdyţ líčí jednu ze svých vzpomínek ze synova natáčení.
Hana:
Kdyţ si vezmete třeba tady obyčejnou ţenskou z ulice, která má hezký dítě, tak
samozřejmě ho tam dá s tím, ţe bude točit a bude slavný a budou mít prachy. Hlavně
malý holčičky chtěj bejt co vţdycky - herečky, zpěvačky. To je jednoduchý jak facka,
akorát ţe třeba Zdenda kdyţ točil myslím první reklamu - na Granko, to byl ještě
malej, tak to točil s nějakou holkou, která taky vlastně točila poprvé a vím, ţe točili
dlouho a ţe holčička po čtyřech hodinách plakala, ţe uţ chce jít domu, jo. Takţe tam
zjistila, jak je to těţký, ţe ta vidina toho… jako fakt to není jednoduchý. Takţe holčička
jako ona točí dál, já vím, ţe chodí na ty reklamy, ale první reakce byla velmi plačtivá,
ţe uţ nemohla, ţe uţ prostě toho měla dost, protoţe ten záběr opakujete tisíckrát, ţe jo.
Mezi moţné vyčerpávající momenty pro děti během natáčení se běţně povaţuje také dlouhá
doba čekání mezi natáčením záběrů.
Irena:
Samozřejmě co je takový náročnější nebo náročnější to není, ale nebaví je to čekání,
který na natáčení třeba hodně je. Protoţe neţ se všechno nachystá a podobně, ale zase
na druhou stranu, vţdycky jsem si s sebou brala různé společenské hry a podobně, ke
kterým se doma třeba ani nedostanete a nemáte zdaleka tolik času, kdeţto tam kdyţ
jsou ty prostory na to čekání tak jsme to trávili hraním různých her a karet a podobně,
takţe si myslím, ţe to bylo přínosné i po téhle stránce, ţe jsem se jim mohla věnovat, ţe
byl na to čas a ţe ten čas jsme si pokrátili nebo různým kreslením a podobně.
Hana:
A pak i to čekání, ale třeba kdyţ jsou tam děcka a čekají, tak oni si hrajou spolu, ţe to
tak nějak jde, ale horší je třeba kdyţ jednu scénu opakujete čtyři hodiny pořád dokola
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Johana:
Tak to k tomu patří, to čekání. To se musí brát jako jakoby nutný zlo. A kdyţ se čeká
a většinou teda děti ze začátku občas chodily na nějakej komparz, ale pak uţ měly
role, takţe o nás bylo vţdycky dobře postaráno, ţe třeba měly, co se týče toho zázemí,
ţe měly děti svůj karavan, a kdyţ byla zima, tak to bylo vytápěný a měly tam třeba
i telku v tom karavanu, takţe ten volnej čas jakoby zabily, nebo věnovaly studiu textu,
kdyţ se točily exteriéry.

Negativní zkušenosti
Rodiče se vesměs shodli na tom, ţe se s výrazně negativními zkušenostmi při natáčení u
svých dětí doposud nesetkali.
Irena:
Nemám, kluky to opravdu baví a vţdycky se na to moc těší, takţe negativní zkušenost
v podstatě nemám. Moţná jsme nikdy neměli tak velkou roli nebo, přemýšlím, ale fakt
negativní zkušenost, to fakt nemáme. Myslím, ţe opravdu ne.
Johana:
Negativní zkušenost asi nemám. Jakoţe třeba co se týče toho zázemí, tak to bylo
vţdycky v pohodě. Nemáme negativní zkušenost. Moţná třeba s reţisérem, ţe jo, ţe se
mu něco nelíbí, ale to uţ se musí vydrţet, třeba ta klapka kdyţ se jede patnáctkrát.
Margarita:
Zázemí bylo vţdy dobrý, oni přinesou pizzu, prostě cokoliv pro děti, dávají jim najíst
a pití. Já si myslím, ţe děti jsou obskakovaný. Není to špatný, já jsem neměla špatný
zkušenosti, tak nevím, zatím to bylo dobrý vţdycky.
Hana:
Se špatným přístupem k dětem na place jsem se nesetkala. A u těch reklam, kdyţ je
třeba dítě jedno, tak ho všichni obskakujou. Dítě se má na place vţdycky nejlíp. Dali
mu i to oblečení mimochodem po reklamě. Značkový hadry prostě všecko. To bylo
dobrý oblečení, z H&M měl dţíny, mikinu, tričko, boty, všecko…. A i si pamatuju, ţe
na jedný reklamě seděl a jedl párky, dali mu nějakej krejzlík pod bradu, aby si
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nezašpinil kostým, a vím, ţe ho reţisér volal na plac a ţe tam říkali, ať si dojí v klidu.
Tak si dojedl a pak teprve šel.
Čas
Postupně jsme se dostali k tomu, kolik času děti natáčením stráví. Zákonem je stanoveno,
kolik hodin denně mohou děti v závislosti na svém věku pracovat. Ovšem během rozhovorů
jsem se dozvěděla, ţe zdaleka ne vţdy jsou tyto principy v praxi dodrţovány.
Johana:
Reklamy jsou většinou na den, dva. No ono to je ze zákona vlastně daný, ţe ty děti
nesměj točit podle věku, ţe nějak do šesti let můţou dvě hodiny denně, tak nějak.
Přiznává také, ţe ve skutečnosti tomu tak mnohdy není.
No dodrţovaný to není, ale… takhle, kaţdej to počítá jinak. Oni to počítají tak, ţe
vlastně čas se začíná počítat od té chvíle, kdy jede klapka, kdy uţ se točí a kdyţ klapka
skončí, tak se ten čas stopne, ale to je nesmysl, ţe jo. Prostě jsou tam od rána do
večera.
Podobnou zkušenost má také paní Hana.
Hana:
Ta práce je celý den. Minule co dělal, tak začal v pět ráno a končil v devět večer. Ale
on je v pohodě, jako ono to není celých těch dvanáct hodin na place před kamerou. On
třeba točí já nevím dvě hodiny, pak má pauzu, znáte to, natáčení je hlavně o čekání.
Natočíte jeden záběr a tři, čtyři hodiny sedíte někde v karavanu a čekáte. Ale on je
v pohodě. On to miluje. Ono ho to hrozně baví, on je hrozně šikovnej a hezkej navíc
ještě k tomu a navíc pracuje jako profík. Pracuje dvanáct hodin v kuse, nechce čurat,
nechce jíst, a kdyţ všichni padaj na hubu tak on pláče, ţe uţ je konec. On je takovej
profík a oni ho hodně ţádají.
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I kdyţ je natáčení někdy časově více náročné, můţe být celková vyčerpanost zmírněna, pokud
je o děti dobře postaráno

Irena:
Natáčeli jsme, bylo to uzpůsobený. Kdyţ jsme natáčeli jeden film, tak tam to bylo
i navíc hodin nebo to bylo pozdějc, ale zase byl kolem toho bezvadný servis. Měli jsme
krásný karavan, kde jsme si mohli prostě odpočívat, kde bylo teploučko, bylo to
krásný, takţe ty podmínky pro to děcko byly v pořádku. Nebo se točila i nějaká scéna,
kde malýho kropili, nebylo úplně nejteplejš ale byl krásně vybavenej a hnedka ho
zahřívali, takţe, vţdycky ten servis kolem toho teda, musím zaklepat, ţe byl.

Škola
Dostala jsem se také k aspektu školy. Protoţe děti se účinkování v reklamách a mnohdy
i jinému natáčení docela dost věnují, nebylo překvapením, ţe občas musí být uvolněny ze
školy. Zjišťovala jsem, jak moc dětem tato činnost narušuje školní docházku (či prospěch)
a jak se na situaci, ţe děti chodí na castingy nebo natáčejí, dívá vedení školy.
Hana:
Jo, to já ho uvolním. Oni to vědí, takţe není problém a ono to zas není tak často. On
zas netočí kaţdej tejden. Takţe kdyţ má casting a je to někdy o školu, a je dobrej, tak
mu napíšu, ţe jde na casting a nikdo nic neříká. A kdyţ točí tak většinou je to buď
přizpůsobený škole anebo ho omluvím. Nikdy to nebylo dýl neţ týden, kdyby třeba točil
půl roku, tak to se nestalo ještě, ale i kdyby se to stalo, tak uţ jsem se o tom s nima
bavila, ţe tam není problém, já ho doučím doma, ţe on si udělá zkoušku, v dnešní době
to ty školy neřešej.
Irena:
Ty reklamy jsou na jeden den. To oni na dýl nedělali. Viki teda akorát fotil ještě
nějakej katalog pro Kenvelo, tak to jsme si byli uţít týden v Thajsku, to bylo fajn, ale
jinak ty reklamy byly většinou ještě po víkendech, takţe jsem je ani nemusela nějak
extra uvolňovat.
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Určité komplikaci mohou nastat, pokud se dítě věnuje i jinému natáčení neţ jsou jen reklamy.

Johana:
Problémy ve škole… jako učitelé? Ne vůbec ne. To bylo v pohodě. Teď Johana točila
dlouhej seriál a je to nějak čtrnáctidílný seriál, kde ona má hlavní roli, takţe to bylo
strašnejch dní, asi osmdesát pět natáčecích dní měla. Takţe chyběla děsně ve škole,
takţe pak uţ jí to jakoby nešlo, protoţe není zrovna ten studijní typ, nechtělo se jí moc
šprtat, takţe ta škola jakoby šla trošku stranou a zrovna se dostala na víceletý
gymnázium do prvního ročníku, takţe nic moc ve škole. Takţe pak uţ učitelé byli
takový, jakoţe se uţ ošklíbali, kdy uţ to skončí. Ale uţ to skončilo, takţe uţ to zase
dohnala všechno.
Paní Hana také uznala, ţe synovy aktivity, mají dopad na jeho prospěch.
Hana:
On jde tou jednou cestou, jako bohuţel i, protoţe on na tu školu fakt kašle. Kdyţ se
nedostane na konzervatoř, tak kam půjde, na jakou školu? On vůbec nechce jinam
a on na to ani nemá známky, on jinak to fláká. On co ho baví, tak má jedničku
s hvězdičkou, co ho nebaví, tak on se učit nebude. On tady chodí s tím, ţe já nevím, na
co by měl umět tropický pásma, k čemu mu to bude, říkám si, Zdendo.

Z výpovědí jasně vidíme, ţe školám v podstatě nijak zvlášť nevadí, kdyţ se děti věnují
natáčení. Lépe řečeno záleţí spíše na tom, aby dítě dokázalo skloubit školu s natáčením. Asi
jinak by tomu bylo, kdyby kvůli těmto aktivitám opravdu propadalo. Takový případ se však
v mém vzorku neobjevil a proto bychom mohli pouze spekulovat, zda by se škola nějakým
způsobem snaţila zakročit.
U dětí, které jsou při natáčení předškolního věku, tato starost s uvolňováním
z vyučování a s docházkou samozřejmě odpadá.
Margarita:
To bylo akorát tak přizpůsobený, ţe jsme vţdycky mohli, protoţe ona byla zase menší,
takţe měla jenom školku, takţe nebyl problém.
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Finanční stránka
Pokud se pohybuje v reklamní branţi, nemůţeme se samozřejmě vyhnout ani trošku citlivější
otázce, a to otázce peněz.

Ohodnocení dětské práce
S rodiči jsem si nejprve povídala o tom, jak je to s finančním ohodnocením dětí.
Hana:
Ty reklamy ty jsou dobře ohodnocené, určitě ano. On točil i film a u těch filmů, on
točil zatím jeden a studentskej, takţe to bylo spíš zadarmo, ale byla to výborná
zkušenost pro něj. Ty peníze, to je o roli, jestli ten kluk má hlavní roli, tak má
samozřejmě hodně peněz. Takţe kdyţ má hlavní roli, tak má těch peněz víc, ţe jo.
A v tý reklamě teďka myslím dostane, ještě jsme nebyli vyplacený, ale ta poslední
reklama, kde točil jenom dopoledne, tak těch šedesát tisíc dostane.
Irena:
Tak rozdíl v ohodnocení samozřejmě je, u dětí je to většinou za půl, ale člověk to
bere… nebo ty reklamy jsou zase hodnocený líp, neţ ten film nebo třeba pohádka, ale
my to zase bereme jako srdeční záleţitost. Samozřejmě jsou příjemný, ne ţe ne, ţe jo,
kaţdá koruna dobrá, čím víc tím líp (smích), ale i kdyţ je to za málo a prostě ta
moţnost je, tak většinou právě proto, ţe je dobrá třeba ta parta, dobrej kolektiv,
dostanete se na hezký místa, jo, kam se třeba normálně nedostanete. Taky ten servis
kolem toho a všechno, tak si to prostě uţíváme, tak jakoţe ta moţnost je. Tak pro nás
je to záţitek. Ţe nekoukáme jenom na ty korunky, ale i na ty záţitky.
Johana:
Dostanou v podstatě o půlku míň. Je to tak všude, i v tom dabingu i při tom natáčení
na obraz. Děti mají většinou i menší honoráře neţ poloviční, ale to uţ záleţí na tom
rodiči nebo na tý agentuře, která Vás zastupuje, jak se domluví s produkcí. Kdyţ o to
dítě stojí, tak mu dají větší honorář.
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Margarita:
No já nevím, já se v těch cenách moc nevyznám. Já ani nevím, jak se to pohybuje. Ale
holka má z toho radost, protoţe ona to má ráda prostě. Jí se to líbí, takţe ono tak
nešlo o peníze, prostě se jí to líbilo.

Role peněţ
Jak jsme mohli zaregistrovat ve výpovědi paní Ireny, záţitek můţe převáţit finanční
ohodnocení. Někteří ale zmiňují, ţe také peněţní částka hraje při rozhodování o přijmutí
nabídky velkou roli.
Hana:
Teď je mu dvanáct a upřímně řečeno chodíme jenom na ty castingy, kde jako mám
pocit, ţe to je dobrej kšeft i za dobrý peníze, nebudu lhát. Kdyby to bylo za málo peněz,
tak to tam nejde. Na to nemam čas, abych tam s ním trčela, opravdu. Za to mi to
nestojí, aby přišel o školu, abych já se musela omluvit z práce, vzít si hlídání a trčela
tam celý den za dva tisíce, to ne. A on by ani nešel. Jako tuhle volali, ţe by potřebovali
Zdendu na komparz a já říkám – „Zdendo kompa“ – „nepudu“, říkám „to ti chválím“,
protoţe to je jako v ţivotě. Kdyţ je někdo ředitel v bance, nemůţe v tý bance uklízet
a kdyţ jednou hrajete velký role, nemůţe vzít komparz, protoţe kdyţ ten komparz
vezmete, tak uţ vám budou nabízet jenom komparzy. Kdyţ to uděláte jednou, uděláte to
uţ po třetí, po pátý. Jak jim pak vysvětlíte, ţe uţ nechcete komparz, ale zase ty velký
role? A tohle on ví, tohle on má v sobě, to znamená, ţe i otázka jeho je za kolik, chce
vědět, probíráme smlouvu, on se v tomhle orientuje velmi dobře. Moţná je to špatně
moţná ne, já nevím.
Zde nalézáme zajímavý moment, a to ten, ţe samy děti si uvědomují, ţe za natáčení budou
ohodnoceny penězi. I další rodiče také přiznávají, ţe i z tohoto hlediska se děti o práci
zajímají, protoţe vědí, ţe si pak za vydělané peníze budou moci něco koupit.
Irena:
Tady ty reklamy je pro ně taky takový, jakoby kdyţ něco chtěj, tak si tím vydělaly
vlastně svoje korunky, oni mají samozřejmě ty děti jednak radost z toho, ţe se jim něco
povedlo, ţe eventuelně budou někde vidět, pak samozřejmě úspěch před spoluţáky
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a samozřejmě i ta finanční stránka, ţe budou mít svoje korunky a ţe si za to můţou
něco koupit, z toho mají taky radost.
Dále se zmiňuje také o tom, ţe natáčení syny se stoupajícím věkem stále baví a chtěli by
dokonce i více natáčet, nyní právě více také z finančních důvodů.
Tak samozřejmě tím, ţe oni uţ jsou teď starší, tak je zajímají ty korunky jakoby. Kdyţ
byli malí, tak to bylo víc jako koníček nebo tak. A dneska, uţ se furt ptaj, mami nevolal
někdo, jestli je zase někdo nezval, říkám kluci ne, máte smůlu. Protoţe samozřejmě
jejich nároky jak rostou, tak by chtěli tohlencto a támhlencto. Takţe k tomu teď
začínají tíhnout spíš i z finanční stránky.
Na tom, ţe finanční stránka není dětem zcela lhostejná, se shodly i ostatní matky.

Prospěch z peněz
V tuto chvíli se nám tak nabízí další otázka. Dávají rodiče dětem peníze stranou? Dovolí jim
vydělané peníze utratit či s nimi hospodařit? Nebo snad dětem peníze vůbec nedávají?
Například paní Irena svým synům vţdy určitou částku dá na útratu.
Irena:
Samozřejmě ţe nedáváme jim všechno. Samozřejmě co si natočej, to mají daný
stranou, ale vţdycky z kaţdé té reklamy mají nějakou představu, co si z toho koupěj,
tak to je nechám, aby měli ten pocit, ţe si vydělali.
Johana:
Kaţdý dítě má svůj účet a svoje daňový přiznání, normálně podává. To musím, pokud
si vydělává víc jak, nevím, kolik je přesně teď ta částka, ale musí podat daňový
přiznání, takţe kaţdý z těch mých dětí má normálně svůj účet a podává daňový
přiznání.
Margarita:
Na tu reklamu vydělala nejvíc, takţe hned jsem jí koupila počítač. Takţe ony vţdycky
vybírají šatičky, oblečení a botičky.
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Všechny dotazované matky shodně prohlásily, ţe dětem z jejich výdělku dávají něco na
útratu. Ovšem v jednom případě se také ukázalo, ţe ne vţdy všechny peníze, které dítěti
nejsou ihned vyplacené, jsou mu uloţeny na účet.
Hana:
Je to tak, ţe kdyţ ty peníze dostane, tak teď většinou, my teď máme nějaký potíţe, takţe
on mi to většinou dá a my z toho zaplatíme nějaký dluhy nebo něco. Ale vţdycky mu
z toho dám něco a on si z toho něco koupí. Třeba si koupil playstation nebo teď si chce
koupit takovej kufr na poker, on hraje poker, takţe chce kufr asi za čtyři tisíce nebo za
kolik. Dneska jsem mu koupila za těch šest set malinkej, tak je z toho úplně odvázanej.
No ale vţdycky si z toho něco koupí. A teď máme v plánu, aţ peníze přijdou, ţe bychom
třeba někam jeli nebo tak. Ale on je taky hodnej. Mám třeba problémy se zubama, léčí
mi zuby, mám nějaký hrozný potíţe, to je jedno a on mi řekl: „aţ mi přijdou ty peníze,
já ti koupím nový zuby“. On je hodnej nebo mi dá na nájem třeba jo, nebo tak.
Mezi natočením reklamy a vyplacením honoráře je několika měsíční časová prodleva.
Hana:
S penězi to proběhne dobře, ale uběhne třeba půl roku, neţ nám ty peníze dají, coţ je
teda vopruz. Oni na to mají tři aţ pět měsíců a nespěchaj. Teď točil v listopadu
naposled a ještě jsme nedostali nic. Právě jsem dneska psala do agentury, jako jak to
vypadá, protoţe prvního vlastně by uţ měl být ten finální spot, tzn., ţe jakmile je
finální spot na světě, tak oni hned přiznají ten buyout, pouţití světový, jo. A teď mi
psali, ţe prvního to nebude, ţe to bude patnáctýho, no tak furt to oddalujou, mě to leze
na nervy…. U reklamy je to tak, ţe on točí, třeba šest tisíc za den plus uţití - buyout, ţe
to jde po celým světě a ten buyout je většinou padesát tisíc nebo sto tisíc, hodně. A ten
honorář za tu reklamu, těch šest nebo osm, tak ten uţ dostal po čtyřech měsících a ten
buyout ještě ne. To znamená, ţe aţ mi řeknou ano, uţ je finální spot na světě, tak
za další měsíc dostane buyout. A ten půlrok neţ přijdou peníze je docela dost dlouhá
doba na můj vkus. A navíc ještě kdyţ máte tu exkluzivitu, tak o to je to delší ţe jo,
protoţe já nezabráním tomu, aby mně přišel buyout, firma si ho nechala, třeba měsíc,
dva, na úroky pěkně a pak mi zavolala, to já prostě neovlivním, bohuţel, protoţe
dávají peníze tý agentuře a ne mně. A ve chvíli, kdy nebudu exkluzivní klient, tak je
nebudou dávat agentuře, ale mně do ruky. O to jde.
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Natáčení jako zdroj potěšení a nových záţitků
Probrali jsme jeden z motivačních popudů, který vede rodiče a i děti k tomu, ţe se věnují
natáčení reklam: tím je peněţní zisk. Všichni rodiče se však shodují na tom, ţe děti tato
činnost baví a to je hlavní důvod toho, proč se tomu věnují, Proţívají akci, mají nové
zkušenosti a poznávají zajímavé lidi.
Mnohdy mají děti natáčení spojené s výjimečnými záţitky.
Irena:
První reklama staršího syna byla v šesti letech, neţ šel do školy nebo v pěti. To bylo
tenkrát pro zahraniční banku vlastně pro italskou banku Monte. To byla hezoučká
reklama a tam teda se povedlo ještě, ţe jsme měli takovej záţitek, ţe asi po půl roce se
nám ozvali z produkce, ţe vlastně vedení té banky, ten ředitel, ţe nás zve do Itálie, ţe
má ta banka nějaké výročí. A pozvali nás tam asi na třídenní pobyt. Všechno nám
hradili, hotel, letadlo, všechno. Takţe ještě jsme k tomu měli takovej nádhernej, úplně
exkluzivní výlet, včetně večeří, takţe to bylo fajn.
Margarita:
Třeba já je taky natáčím od malička a ony jsou zvyklé před kamerou a fotky děláme
hodně a jim se to strašně líbí. Obě dvě, ony jsou takový parádnice a pořád se
předvádějí. Právě ţe se jim strašně líbí, ţe je tam trošku pudrujou a dělají jim účesy.
Jelikoţ paní Hana sama v agentuře pracuje, vyjádřila se také k tomu, jak vnímá děti, které
chodí na castingy, zda je to baví nebo nebaví.
Hana:
Ty lidi, kteří se nepohybují ve filmové branţi, tak chtěj za prvý to svoje dítě ukázat, za
druhý peníze. Jo a to dítě většinou chce, protoţe vidí tu vidinu peněz, ţe bude slavné a
ţe ho ve škole budou všichni poznávat, to si troufám říct. A ty děti, který jsou z filmový
branţe, tak ty většinou nechtějí. Buď nechtěj, pokud se tomu nechtěj věnovat, jako kdyţ
mají třeba rodiče herce, tak spousta jich se tomu nechce věnovat. Jsou třeba
zaregistrovaný a třeba na ten casting i jdou jako jo a třeba to i odtočej, ale jako ţe by
nějak po tom prahly, to si nemyslím.
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Zájmy
Další oblastí, u které se zastavíme, jsou záliby dětí. Z výpovědí vyplynulo, ţe natáčení děti
baví a rády se mu věnují. Nemohla jsem tedy opomenout ani okruh, který bychom mohli
označit za „hobby“ dětí. Samozřejmě mě zajímalo, zda se děti věnují něčemu, co by rozvíjelo
jejich herecké dovednosti.

Hana:
Ten dramaťák, tam jsem ho přihlásila taky v těch pěti a to nechtěl. On teda chtěl, ale
kdyţ měli jako vystoupit a něco předvést, tak si sednul pod klavír a seděl tam. Tak
říkám aha, tak nic, tak mu to zrušili a vlastně jsem ho přihlásila aţ vloni, jsem se ho
ptala znova, jestli by to nechtěl a on řekl, ţe jo a od tý doby v pohodě. Nebudu popírat,
ţe jsem vyzkoušela mnoho krouţků, nikde nevydrţel ani týden.
Přestoţe děti mnohdy nechodí do dramatického krouţku, nalezneme u nich spoustu zájmu,
které také nějakým způsobem souvisí s uměleckou činností, ať je to tanec, zpěv, hra na
hudební nástroj, dokonce i hraní v Činoherním klubu.

Irena:
Do dramatického krouţku ne, to nechoděj. Jako kdyţ byli menší, tak jsem je dávala
tady v místě bydliště, ale nějak je to tam nevzalo nebo asi je ta paní učitelka
nedokázala k tomu dost dobře přitáhnout, aby je to dostatečně bavilo. Takţe nedělají
v tomhle směru nic. Jako jejich koníček je, ţe tancujou street dance, breake dance, to
mají rádi, ale v tomhle směru se nevzdělávají, co se týká herectví.
Margarita:
Chodí na klavír a vlastně odmalička zpívají, tančí balet, od tří let, obě dvě holky.
Johana:
Na nějaký dramaťáky vlastně to jsou komedianti a myslím, ţe to nepotřebujou. Kdyby
chtěli, tak uţ si to teď najdou, protoţe jsou velký… a divadlo tak to jo, to je baví,
zajímá. Johča sama hraje v Činoherním klubu, takţe ta uţ má tuhle zkušenost
divadelní a kluk se věnuje muzice spíš, ten je bicman a má kapelu, to ho zajímá.
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Vliv na dítě
Pokud je dítě zvyklé natáčet a veřejně vystupovat před cizími lidmi, tak se to pochopitelně
odrazí na jeho osobnosti a chování. Rodiče se shodují na tom, ţe získané zkušenosti dětem
„něco daly“ a to vesměs pozitivního rázu.

Margarita:
Určitě. Já si myslím, ţe určitě si odnesla z kaţdého něco. Ony jsou z toho takový
nadšený, jim se to líbí a poznávají se s lidma a vidí, jak se to všechno natáčí, klapka,
kamera a všechno super.
Johana:
Rozhodně je to ovlivnilo. Umějí se bavit s dospělejma lidma, umějí se pohybovat mezi
dospělejma bez problému. Určitě jim to dalo hodně.
Paní Irena souhlasí s tím, ţe synové nabyli sebevědomí a díky vystupování jsou průbojní,
dodává však také, ţe svůj podíl na jejich projevu sehrála také výchova.

Irena:
...ale to není jenom tímhle, ţe jsou zvyklí, my je vedeme vlastně k samostatnosti nebo
k takový průbojnosti uţ od malička. Musí se snaţit, kdyţ něco chtějí si to sami zařídit
a sami si trošku pomoct.
Samozřejmě určitou roli hraje i věk dítěte.

Olga:
Takto malé dítko si myslím z toho nic mít nebude ale třeba aţ bude starší, pokud se
k něčemu dostane, tak ho to nějak ovlivní.
Hana:
Tak co se týče toho úspěchu, mně na tom celkem nezáleţí, jako samozřejmě šťastněj je,
mám radost s ním, protoţe třeba natočil ten film, tak měl před půl rokem projekci
v Malostranské besedě, kde přišel v obleku, seděl v první řadě. Pak kdyţ to skončilo,
tak mu chodili cizí lidi gratulovat a já jsem mu to tak přála, to si zaţil poprvé takovej
ten úspěch. On úplně zářil a cokoliv tam chtěl, tak všichni kolem něj skákali. A to jsem
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říkala hele, aby si z toho nezblbnul, protoţe to je tak strašný, člověk se tím opije
okamţitě, zvlášť malý děcko. Zvlášť Zdenda, kterej k tomu trošičku ty sklony má, jako
neříkám, ţe je namyšlenej, to není, ale myslím si, ţe třeba svoje místo ve třídě si
budoval pět let, teprve teď ho vzali. On je úplně jinde, on je jinej, coţ není úplně
dobře, protoţe on nikdy nebyl děcko, on si nikdy nehrál, ale je dítě, nejvíc ho trápí
škola, nemá moc kamarádů.
… ţe by mu úspěch kamarády přidal to určitě ne, s úspěchem to nemá co dělat. Má to
co dělat s jeho povahou, moţná přispělo i to občasný natáčení, ne ţe by se tím
vychloubal a moţná i tím jak my dva spolu ţijeme, já jsem taky docela svéráz. Takţe já
s ním mluvím hodně jako s dospělým, on je duševně strašně daleko, ţe ty děti
vrstevníci mu vůbec nerozumí, coţ je moţná moje chyba. Na druhou stranu se v ţivotě
neztratí, ale se mnou taky nikdo ve škole moc nekamarádil a on má úroveň uţ teď,
jakoby zná svoji cenu a nejde pod ní, coţ si myslím, ţe je hodně, hodně dobře.

Budoucnost dětí
Rodičů jsem se také zeptala, jak vidí budoucnost svých dětí. Zda si jejich děti přejí zůstat
v tomto oboru a věnovat se mu profesionálně.
Hana:
On chce jít na konzervatoř, on nechce nic jinýho dělat. A chce dělat divadlo, proto
kašle na školu, protoţe si myslí, ţe to nebude potřebovat, mě to šíleně štve. A dcera
chce být veterinářka, ona bude jiná a moţná i spokojenější jednou v ţivotě nakonec.
Ona se jednou dobře vdá a bude to veterinářka a bude se mít dobře.

Johana:
No kluk to má určitě jako koníček, příjemný zpestření. Holka teda zatím taky, ale
nevím, jestli bude někdy dělat něco jinýho. Já doufám, ţe jo, ale myslím, ţe ona je
taková, ţe by asi byla herečka ráda.
Margarita:
Zatím to je jako koníček, jenom prostě, ţe se jim to líbí. Kdyţ se rozhodnou dělat to v
dospělosti, tak klidně můţou, nevím, já v tom nebudu. Kdyţ se jim to bude líbit, kdyţ
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budou chtít. I kdyţ tatínek nechce, ten chce právničky. A ony pořád říkají, ţe budou
baletky a to nevím, to nevím. Já je spíš tlačím na nějaký jazyky, aby uměly dobře
a tatínek chce z ní určitě právničku. No uvidím, jak to skončí. Ale jinak, já si myslím,
ţe je to baví.
Jak rodiče přiznávají, své děti by však raději viděli spíše v jiné oblasti.
Hana:
Mně to je jedno, kdyţ on chce, tak ho podpořím. Ale samozřejmě jsem mu řekla
všechny negativa. Protoţe ten umělec v dnešní době, pokud není opravdu hodně
dobrej, tak nemá ţádnou šanci.
Irena:
Beru to spíš jako koníček, protoţe měli jsme moţnost točit. Točili jsme nejenom
reklamy, ale oba dva synové se dostali i k filmu nebo k pohádce točili a podobně.
A tenhle ţivot si myslím, ţe je docela náročnej, ţe je to řehole a my to máme opravdu
jako zpestření jako koníček. Je to radost z toho, ţe uţ vás vyberou, ten úspěch, pak
samozřejmě i ta korunka, ţe za to nějakou mají, ale říkám jako zpestření, ale aby se
tím ţivili, to samozřejmě záleţí na nich, jako kdyby chtěli tak to je jejich věc.
Johana:
Já bych radši, aby se vydaly jinou cestou, protoţe tohle povolání je šíleně nejistý.
Olga:
Stačilo by, kdyby to měl jako koníček, ale určitě nebudeme dítěti v ničem bránit. Kaţdý
má právo na svoji budoucnost a my ho budeme, jak to jen půjde podporovat, ale ne do
ničeho tlačit.

Vnímání reklamy s dítětem
Pro zajímavost jsem se také zeptala, jak sami rodiče, mající vlastní děti v reklamě, vnímají
reklamy, v nichţ dítě vystupuje. Zda si myslí, ţe na ně tyto reklamy více působí a ovlivňují je
neţ reklamy ostatní.
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Hana:
Myslím, ţe ne. Mě absolutně ne, a kdyby bylo na mně, tak já třeba jako herečka bych
reklamu točit nikdy nešla, jako i kdybych se měla jít pást do parku, já nepudu jako jo,
ale to je o přístupu, prostě. Mě to připadá strašně komerční, strašně prodejný.
S uměním to nemá vůbec nic společnýho. Ale on je malý děcko a někde se otrkat musí
a tam se otrká. Tam se otrká s tím, ţe přestal se bát, přestal mít strach, přestal se
stydět a naučil se určitému jednání, chování, práci, tomu, ţe to pak je dřina a myslím
si, ţe není špatný. A ty reklamy, který vidíme, i on řekne mami jeţišmarja, tamhle co
říkají, vţdyť to je blbost. Já říkám je, ale oni to nějak prodat musej, ten výrobek, ţe jo.
Podle mně kdyby to byl dobrej výrobek nebo cokoliv jinýho tak na něj nepotřebujou
reklamu, ţe jo.
Irena:
No toť otázka. Takhle jsem nad tím teda nikdy nepřemýšlela, jestli mě zaujme tím, ţe je
tam dítě nebo ne. Ale samozřejmě, kdyţ je to udělaný i vtipně třeba viz. kdyţ byla ta
vánoční reklama s tou holčičkou „ale já nemusím, já uţ ho vidím“, tak samozřejmě to
je takový roztomilý nebo teď je taky nějaká reklama s hodně roztomilou holčičkou.
Záleţí opravdu na tom, jak je to zpracovaný, tak to Vás pak zaujme a třeba máte to
v hlavě. Ale spíš záleţí na vtipnosti třeba tý reklamy, co to je, co mě osloví nebo
zaujme na tom.
Johana:
No, je to jistým způsobem vydírání, ţe jo. Kdyţ někdo vidí malou roztomilou holčičku
nebo chlapečka, tak si to koupí, moţná. Já myslím, ţe to tak je, ţe to funguje, alespoň
u nějaký části populace.
Margarita:
No ty děti jsou zajímavý, takový roztomilý jsou. To upoutá prostě, ty děti opravdu je
jich vidět.
Olga:
Asi ne, záleţí na lidech jako takových a hlavně potřebách daných lidí. Určitě starší
lidi, i kdyţ se podívají na reklamu, kde maminka s dítětem propaguje vlhčené
ubrousky, si je hned nepůjdou koupit, i kdyţ se nad reklamou budou rozplývat (smích).
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Otázkou také je, zda rodiče uvaţují nad tím, do jaké reklamy dítě zapojí.
Olga:
Ještě jsem nad tím nepřemýšlela. Mám spoustu jiných starostí. Aţ mi nabídnou nějaké
účinkování, tak teprve potom budu posuzovat, jestli se mi to zamlouvá nebo ne. V
dnešní době je toho hrozně moc tak uvidíme.
Johana:
Jestli by děti měly být v reklamě nebo ne? Musím říct, ţe jsem o tom nepřemýšlela. Ţe
bych třeba nedala dítě do reklamy na vloţky a nedala bych dítě do filmu, kde ho
zabíjej. Ale abych se přiznala, já se na televizi nekoukám, pokud to jde, fakt, hlavně na
to nemám čas, takţe to nemůţu posoudit. A kdyţ je reklama, tak kdyţ se náhodou
koukám, tak to přepnu. Jo, takţe fakt to nedokáţu posoudit. Nevím, co by mi vadilo,
neviděla jsem nic, co by mi extra vadilo, akorát jsem si říkala, chudák dítě, to o tom
nemá páru, ţe jo. Ţe sama bych třeba svoje tam nedala.

Zpětné hodnocení
V závěru mě zajímalo, jak rodiče s těmito zkušenostmi zpětně hodnotí své rozhodnutí zapojit
dítě do reklamního světa. Zjišťovala jsem, jestli by své rozhodnutí dnes učinili znovu.
Hana:
Kdybych chtěl tak ano, jako to záleţí na něm. Já jsem ten typ matky, ţe prostě cokoliv
on chce, nebo ho baví, ho podpořím. Samozřejmě ho usměrním nebo tak, ale podpořím
ho. Co ho nebaví, nenutím.
Johana:
Nikdy jsem si neříkala, ţe jsem je neměla registrovat, protoţe si myslím, ţe si dokáţou
poradit s tím, kdyby byla nějaká negativní zkušenost, ţe si dokáţou to s tím člověkem
vyříkat a poradit si samy.
Irena:
Já jako, tak co se týče těch vztahů dětí nebo jak se s nima zachází, tak vţdycky to bylo
takový, ţe opravdu je opečovávali, aby to měly dobrý. Takţe asi co mám dneska tu
zkušenost, ţe se jako chovali hezky, tak bych do toho šla, ţe bych to zkusila.
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2.2. Rozhovory s dětmi
Nyní se podíváme na rozhovory s dětmi. Rozhovory vedené s dětmi netrvaly tak dlouhou jako
s rodiči. V některých případech, především v případě niţšího věku dítěte, byly odpovědi
mnohdy docela prosté a jednoduché – jedna věta, někdy i pouze jedno slovo. Přesto jsem se
dozvěděla mnoho zajímavých informací.

Casting
Nejprve se podíváme na oblast castingu. Roman přiznává, ţe si ani nepamatuje na všechny
castingy, kterých se účastnil, protoţe jich bylo příliš mnoho, ale ţe na ně chodí téměř
pokaţdé, kdyţ ho pozvou. Na otázku, zda na castingy chodí rád, odpověděl:
Roman:
Na castingy moc ne, protoţe se tam většinou dlouho čeká.
Elizabeth naopak sdělila, ţe na castingy chodí ráda a je při tom v klidu, neúčastní se jich však
příliš často.
Elizabeth:
Chodím párkrát do roku, nebo kdyţ je to hodně zajímavé a já mám čas.
Se zkušenostmi se svým prvním větším castingem ve čtyřech letech se mi svěřila Johanka:
Johanka:
Jo, tak můj takovej největší casting a to byla hlavní role taková větší a tam jsem byla
mezi čtyřma holčičkama, který si vybírali a oni si mě zprvu nevybrali, protoţe jsem
byla taková ta nevýrazná a vybrali si jinou holčičku, která vypadala, ţe je taková
super jo. No tak oni jí dali text a ona se rozbrečela, ţe chce tatínka, tak já jsem si tam
začala tak nějak hrát s holkama, tak mě vybrali, jakoţe jsem taková aktivní, no a pak
to nějak klaplo, jakoţe jsem uměla text a vybrali mě.
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Natáčení
Všechny děti začaly natáčet poměrně v brzkém věku, Roman si vzpomněl, ţe natočil v šesti
letech reklamu pro italskou banku, ve stejném věku se do reklamního světa vrhla také
Elizabeth. Zdenda začal v pěti, a jak sám řekl, ne vţdy ho to bavilo.
Zdenda:
No od malička úplně ne, protoţe do pěti let jsem se jako styděl a vůbec mě to nebavilo,
to spíš od pěti let jsem natočil svojí první reklamu a od tý doby se tomu věnuju pořád.
Ne všechny děti si však na své první natáčení pamatují.
Johanka:
No jakoby nepamatuju, ale slýchám o tom. Tak mamka mi řikala, ţe jsem začala hrát ve
dvou letech a to byla reklama na nějakej jogurt a já jsem se tam hrozně přejedla jogurtů
a pak to nebylo moc dobrý.

Radost z natáčení
Děti se shodují na tom, ţe je natáčení velmi baví a rády se tomu věnují. Shodují se také na
tom, ţe doposud neměly během natáčení špatnou zkušenost.
Roman:
To nemám, vţdy se ke mně moc hezky chovali… natáčení mě baví, nejvíc noční
natáčení.

Zdenda:
To jo, my jsme skončili jednu reklamu, já jsem byl smutnej, ţe uţ jsme skončili. Mě to
tam hrozně bavilo.
Johanka:
No tak reklamy dobrý jakoţe já hrozně mám ráda čokoládu a kdyţ jsem točila jednu
takovou reklamu na Sazku, tak tam byla fontána s čokoládou, tak ono to je někdy, jak
kdy, no. Ale myslím si, ţe ten film mě baví víc.
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Elizabeth:
Baví mě všechno. Jsou tam hodně zajímaví lidi, a hlavně mi dělají účesy a oblékají mě
do šatů a tak.
Zmiňován byl také catering.

Zdenda:
Suprovej je catering. To jsem jednou dělal jednu reklamu a tam nebyl catering, tak to
bylo trošku jako blbý. Catering je dobrej, ţe tam je hrozně moc jídla, všechno je tam
zadarmo, můţu toho sníst, kolik chci. To jednou jsem dostal koblihu a nechutnala mi,
tak mi jí odnesli a přinesli mi jinou.
Někdy se však musí dítě spokojit i se skromnější obsluhou. Johanka odpovídá na otázku, zda
byla vţdy s cateringem spokojená následujícím způsobem:

Johanka:
No, to se nedá říct (smích). Ne teďka neříkám, ţe byl ten catering hnusnej, no ale teďka
jsme měli jeden takovej catering jakoţe ty jídla dávali tak čtyřikrát do dne ty samý. Takţe
se mi z toho chtělo jednou zvracet, no a taky ţe se mi to jednou stalo.

Zkušenosti s reklamním štábem
Jak jiţ bylo zmíněno, setkávají se děti během natáčení s mnoha novými lidmi. V souvislosti
s tím se mi také svěřily, jak si rozumí s reţiséry.
Roman:
Jsou ta fajn chlápci.
Elizabeth:
Já mám jenom dobrý zkušenosti. Jsou milí a hodní.
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Ani Johanka nezaznamenala ţádnou horší zkušenost.
Johanka:
No to by se nedalo říct horší, ale ono jde o to, jakej je prostě ten reţisér. Teďka jsem
chytla úplně skvělýho pana reţiséra, kterej je úplně v pohodě, má hrozně rád děti, no
ale dokáţe bejt i takovej… (smích).
Svěřila se také, ţe spolupracovala s reţisérem, který to s dětmi umí, ale myslí si, ţe radši
pracuje se staršími herci.

Děti tedy vesměs vyjadřovaly spokojenost s tím, ţe se mohou věnovat natáčení. I kdyţ občas
také přiznaly, ţe jsou i momenty, které je na této práci příliš nebaví.

Roman:
… ţe musím být naprosto potichu, kdyţ se natáčí a jsem na place.
Elizabeth:
Kdyţ se má opakovat stejná věc hodně krát, tak potom je to trochu nuda.

Únava
Jelikoţ jsem se ptala rodičů, co si myslí o nárocích, které jsou během natáčení kladeny na děti
a jestli je to pro ně zvládnutelné. Nemohla jsem tento aspekt opomenout ani u dětí.
Zdenda:
Jako ani ne. Jako já kdyţ tam jsem a prostě točím, i kdyţ čekám tak já nejsem
unavenej, já začnu bejt unavenej, aţ to dohrajeme, aţ kdyţ jedeme domu, jinak
unavenej nejsem vůbec.
Roman a Elizabeth přiznali, ţe pokud natáčení trvá déle, jsou někdy i unavení. Tato časová
náročnost bývá ovšem často spojena především s natáčením filmů, dokumentů pohádek apod.,
o nichţ se informátoři mnohdy také zmiňovali.
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Johanka:
No tak třeba při natáčení jedný pohádky jsme natáčeli třeba asi do půl čtvrtý do rána,
takţe já jsem byla úplně vyřízená, většinou.
Kdyţ jsem se dětí zeptala, jak je to s náročností toho, co se musí naučit neţ jdou na natáčení,
všechny se shodly, ţe texty se učí rychle a vţdy to dobře stíhají.

Peníze
Děti se zmiňovaly o zábavě při natáčení, o setkání s novými lidmi a o zajímavých záţitcích.
Jak jiţ ale vyplynulo z rozhovorů s rodiči, děti se zajímají také o finanční stránku. Přiznaly, ţe
je zajímají i peníze, které za odvedenou práci dostanou, popřípadě, co si za ně budou moci
koupit.

Elizabeth:
Ptám se, co dostanu, posledně jsem dostala počítač.
Roman:
Rodiče mi peníze převáţně ukládají, ale někdy i rovnou vyplatí.

Reflexe
Děti se dále vyjadřovaly také k tomu, jak samy sebe vnímají, kdyţ se potom vidí v televizi.
Zdenda:
No já jsem teda nedávno natočil ten jeden film a na ten se moc dívat nechci, protoţe si
tam připadám hrozně divně v tom filmu. Třeba nedávno jsme dělali jedno představení
a ono to tam bylo natočený a já jsem se na to nemohl dívat, mně to přišlo hrozně
divný. Já se na sebe nerad dívám teda, kdyţ někde se vidím. Já jsem v jedný pohádce
musel zpívat chvilku, to bylo teda hrozný, kdyţ jsem se potom slyšel, já jsem myslel, ţe
se zblázním.
Roman:
Já se na sebe dívám rád.
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Elizabeth:
… vypadá to srandovně.
Kdyţ jsem se zmínila, jestli pociťují během natáčení trému, tak se v podstatě vyjádřily, ţe na
nějakou velkou trému netrpí, i kdyţ Roman přiznal, ţe určitou trému má téměř vţdycky.
V podstatě platí to, ţe čím více se tomu dítě věnuje, tím tréma více opadá.
Elizabeth:
Trochu ano, bála jsem se, ţe to nezvládnu, ale je to jen na začátku potom je to dobrý.

Zájmy – koníčky
Další oblastí, které mě zajímala, byla zájmová činnost dětí. Všechny děti se ve volném čase
věnují natáčení, zajímalo mě, co jiného je také baví a k čemu inklinují, čímţ se trošku
dostáváme i k poslednímu tématu - představě o budoucnosti.
Zdenda jako jediný zmínil, ţe ve volném čase navštěvuje dramatický krouţek.
Zdenda:
Já chodím do jednoho a to není přímo tak dramatický krouţek. Tam chodím, přímo
v Národním divadle se scházíme a tam děláme nějaký pohádky, hrajeme a takhle….
Tohle mě taky baví, i kdyţ moţná, kdybych si měl vybrat, tak asi to natáčení mě baví
víc.
Roman:
Jezdím na čtyřkolce, snowboardu, lyţích a na kole.
Elizabeth:
Ráda se učím, hraju na piano, tančím balet.
Johanka:
Hraju na klavír, pak hraju na housle, pak zpívám, kdyţ jsem byla malá, tak jsem hrála
na flétnu, na zobcovku, no a ráda jezdím na koni, já jsem holka z vesnice a jinak
chodím s Ášou na cvičák, to je můj pes.
Johanka dále hraje v Činoherním klubu a věnuje se také dabingu.
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Děti se také shodly, ţe je jejich rodiče v těchto aktivitách, ať uţ hereckých či jiných,
podporují. Elizabeth se vyjádřila, ţe má „super rodiče, kteří jí podpoří“. Padla také zmínka
o prioritě školy.
Johanka:
Táta ze mě chce mít muzikantku, protoţe táta je muzikant a máma je právě herečka.
No a ta chce, abych měla dobrý známky ve škole, coţ moc nejsou, a říká, ţe pokud
nebudu mít dobrý známky ve škole, tak mi všechno herectví zakáţe, prostě to zatrhne,
neţ budu mít dobrý známky. Nevím, teďka uţ jsem si to zlepšila maličko.

Budoucnost
Jsme u konce rozhovorů, podíváme se tedy, jak vidí děti svoji budoucnost, a zda se v ní
objevuje herecká činnost. Na otázku zda by se Zdenda chtěl stát hercem, okamţitě odpovídá –
„chtěl“ a dále dodává:

Zdenda:
Jednou jsem byl taky na castingu dabingu a to mně teda jako nevyšlo, ale to mně zas
aţ tolik nevadilo, ale kdybych mohl dabovat, tak to bych byl hodně rád. Přiznává
však, ţe o své budoucnosti nemá ještě zcela jasno…. Já ještě úplně jako nevím, co
bude potom, ale já jsem zatím přemýšlel o dvou věcech. Buď bych dělal toho herce
anebo, to mně říkala i mamka, já si myslím, ţe by mě to moţná i taky bavilo, dělat toho
- právníka.
Elizabeth:
Přeju si stát se herečkou.
Roman:
Chtěl bych natáčet, ale jen příleţitostně, co bych chtěl dělat v dospělosti zatím ještě
nevím.
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Johanka není zcela přesvědčena o tom, zda se chce stát profesionální herečkou.
Johanka:
Tak to nevím, protoţe já mám jakoby ještě dost času na rozmyšlenou, ale nejspíš bych
to nechtěla dělat jako stálou práci, chtěla bych to dělat jako koníček, no ještě se uvidí.
Zmínily jsme se také o DAMU.
.Johanka:
No já nevim, já jsem takovej ten kolektivní typ, ţe kdyţ holky chtěj někam, tak já se
k nim nějak přifařim. Ale nejsem taková ta, co by dolejzala za všema, ale asi chci jít
v máminých stopách, takţe chci jít na DAMU.
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3. Závěry výzkumu
V předchozí části jsem interpretovala rozhovory, které jsem uskutečnila během svého
výzkumu. Nyní se podíváme na závěry, které mi z nich vyplynuly. Výzkumem jsem chtěla
odpovědět na následující otázky.
Bod 1.: MOTIVACE

1. Motivace rodičů
Pokud jde o motivace rodičů zapojit své děti do reklamní branţe, snaţila jsem se zjistit, jaké
hlavní důvody rodiče k tomuto kroku vedou. Ve vzorku se objevily následující varianty:
a) finanční motivace
Jako první impulz se tato motivace obvykle neobjevuje, ale nemůţeme říci, ţe není vůbec
přítomna. Spíše se vytváří během aktivní účasti dítěte v herecké činnosti. Peníze nelze
pokládat za bezvýznamný, podruţný faktor, na druhou stranu to však není ani faktor vůdčí.
Z výpovědí vyplývá, ţe s postupně zvyšujícím se věkem dětí, roste také jejich vlastní zájem
o finanční ohodnocení práce, kterou vykonávají. S tím souvisí i to, ţe si samy děti uvědomují,
ţe tato jejich činnost má určitou hodnotu, jeţ je vyjádřena penězi: „on jakoby zná svoji cenu
a nejde pod ní… i otázka jeho je za kolik…“(Hana), další informátor uvádí: „… teď jsou
starší, tak je zajímají ty korunky…“(Irena).
Pokud jde o to, jak velkou roli hraje finanční ohodnocení v rozhodování o přijmutí
nabídky role, pohledy se různí. V některých případech hraje finanční stránka větší roli, jinde
je to spíše o záţitku.
V této oblasti vyvstává také otázka - Kdo má prospěch z peněz? Je to dítě, rodič či
oba? Ve zkoumaném vzorku se objevily všechny tyto varianty. Ovšem významněji je
zastoupen prospěch dítěte. Většinou část peněz dítě dostane hned na utracení a zbytek je mu
uloţen na účet. V jednom případě byly peníze pouţity v případě potřeby do rodinného
rozpočtu či na další nutné výdaje.
b) „Rodičovská pýcha“
Termínem „rodičovská pýcha“ jsem si označila situaci, kdy rodiče vede k zapojení dětí do
reklamy reflexe vlastního dítěte, tedy určitá představa, ţe jeho dítě je „stvořené“ pro reklamu
(např. je výjimečně krásné, šikovné apod.).
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Ve sledovaném vzorku se objevil jeden rodič, jehoţ ke vstupu do reklamní branţe
vedlo přesvědčení o synově nadání a dispozicích: „on k tomu vţdycky jevil od malička vlohy
a ono ho to hrozně baví, on je hrozně šikovnej a hezkej navíc ještě k tomu a navíc pracuje
jako profík…“(Hana). I kdyţ o jisté nadanosti dítěte nepochybují ani ostatní rodiče – zvláště
pokud se uchytí. Mohou si pak dovolit účastnit se uţ jen uţších kol castingů, kam jsou zvány
nadanější děti.
Z toho plyne, ţe tento faktor osamoceně nelze zpočátku povaţovat za převaţující
v motivaci rodičů. Postupně však můţe přibývat na síle.
c) Podnět zvenku
Objevují se také případy, kdy rodiče akceptovali a aktivně se ujali cizího nápadu herecky
zapojit dítě do reklamy. Tato skutečnost se ověřila u čtyř rodičů, proto tento faktor můţeme
povaţovat za významný. Značná část rodičů potřebuje být nasměrována k úvahám
zaregistrovat dítě do agentury a zapojit ho do reklamní branţe. Nejedná se zde o vnitřní
motivaci rodičů, ale o impulz, který se musí někde napojit na soustavu vnitřních osobních
motivací rodiče. Je totiţ pravda, ţe tento příznak bývá doprovázen i dalšími faktory, například
tím, ţe se rodič o tuto oblast sám zajímá.
Pokud jde o pobídnutí rodičů, spíše jsem předpokládala, ţe myšlenku zapojit dítě do
reklamního světa probudí v rodičích příbuzní či známí, tedy lidé, se kterými se rodič zná.
Oproti mému očekávání však došlo také k oslovení rodiče cizím člověkem v parku.
d) Rodiče-profesionálové
Po rozhovorech s rodiči jsem došla k dalšímu zajímavému závěru, a sice ţe někteří rodiče se
rekrutují ze samotné branţe. Není to pro ně tedy úplně cizí svět. Jsou jiţ informováni o tom,
jak to v této oblasti funguje, zajímají se o tuto oblast, popřípadě se v ní někteří začnou po
zapojení dítěte také sami aktivně pohybovat.
Rodiče většinou nemají velké ambice, ale aktivitu v médiích spíše vidí jako koníčka pro dítě
a poskytnutí činnosti dítěti, jeţ ho můţe určitým způsobem obohatit.
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2. Motivace dětí
Další otázky, na něţ jsem se snaţila odpovědět, se týkaly motivace dětí. Co je pro ně
důvodem toho, aby se věnovaly reklamní činnosti? Z odpovědí mi vyplynuly následující
závěry:

a) Zdroj potěšení
Ve všech zkoumaných případech, se potvrdilo, ţe děti vykonávání činnosti baví. Zmíněný
faktor lze tedy povaţovat za nejvýznamnější v motivaci dětí účinkovat v reklamní branţi. Za
zmínku jistě stojí také to, ţe radostný pocit z práce se objevuje mnohdy později, kdy uţ se dítě
„otrká“, nemá trému, je jistější a činnosti se věnuje delší dobu.
Kdybychom chtěli sledovat otázku, proč účast v reklamním průmyslu děti baví,
dojdeme k závěru, ţe je to jednak z důvodu určité akčnosti, děti mají nové záţitky, poznávají
nová místa i lidi. U dívek se také objevuje také okouzlení „péčí“ při natáčení – česáním,
make-upem a kostýmy.
b) Přání rodičů
Účinkování dítěte v reklamě na přání rodiče nebylo ověřeno v ţádném z případů. Jistě za
prvotní impulz lze povaţovat registraci dítěte do castingové agentury a posléze jeho posílání
na castingy rodičem, avšak rodiče při tom zohledňují názor vlastního dítěte, resp. dítě, které
na casting jít nechce, tam nepůjde.
c) Touha být hercem
Z výzkumu dále vyplývá, ţe ve většině případů se u dětí zpočátku neobjevuje motivace být
hercem. Samotná činnost však v některých dětech rozvíjí směřování k této profesní lince
a touhu věnovat se herecké kariéře. Někdy je to spojeno také s koníčky, například návštěvou
dramatického krouţku. Čím jsou děti starší, zajímají se také více o finanční stránku a peníze
se stávají významnějším popudem k vykonávání činnosti.
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Bod 2: ZKUŠENOSTI
Druhou oblastí, na kterou jsem zaměřila pozornost, byly zkušenosti rodičů a dětí s účastí
v reklamní branţi. V této oblasti mi vyvstanuly následující otázky: Jaké mají informátoři
zkušenosti s castingy? Jak vnímají informátoři situaci natáčení? Do jaké míry je pro dítě
zátěţí pracovat v reklamním průmyslu? Jsou zde zajištěny adekvátní pracovní podmínky? Je o
děti dobře postaráno?
a) Casting
Během výběru dítěte do reklamy rodiče většinou nebývají přítomni, protoţe by mohli ovlivnit
výkon dítěte při castingu. O tom, jak výrazně můţe přítomnost rodiče dítě ovlivnit, svědčí
případ, při kterém otec dítě psychicky tak vystresoval, ţe na základě této skutečnosti roli
získalo, neboť se tvářilo dostatečně smutně. Většinou jsou však rodiče přítomni pouze jako
doprovod.
Dále si zde můţeme poloţit otázku, zda děti chodí na castingy rády. Je přitom ale třeba
rozlišovat mezi jednotlivými castingy. Pokud jde o případy, při nichţ se sejdou stovky
uchazečů, tak to ty děti evidentně příliš nebaví, protoţe tam musejí dlouho čekat neţ se
dostanou na řadu. V ostatních případech většinou na casting jdou, protoţe vědí, ţe jen tak
mohou roli získat.
b) Zátěţ pro dítě
Pokud jde o otázku zátěţe dítěte při natáčení, je pravda, ţe se dítě musí práci věnovat celý
den, coţ můţe být značně nepohodlné. Je jistě nutné zohlednit kaţdé jednotlivé dítě, jeho
osobnost a povahu. Neţ samotné natáčení bývá pro děti ovšem často více zatěţující čas mezi
natáčením, přípravy a doba, kdy se čeká na začátek záběru, coţ můţe být velmi zdlouhavé.
Z výzkumu dále vyplynulo, ţe zátěţ při natáčení není vţdy zcela přizpůsobena
potřebám dítěte. Především z hlediska času. Dítě mnohdy pracuje do velmi pozdních hodin
nebo naopak začíná v brzkých ranních hodinách. Poté děti přiznávají, ţe po takovém dni jsou
mnohdy unavené.
c) Pracovní podmínky
Skutečně se ověřilo, ţe reklamní agentury zajistí podmínky pro práci dítěte na dobré úrovni.
Všichni respondenti se shodují, ţe zázemí bylo vţdy v pořádku a nenastaly ţádné velké
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problémy. O děti je postaráno z hlediska ubytování, pokud se jedná o reklamu realizovanou
v exteriérech, mají zajištěnou stravu a nápoje a v případě potřeby často také dopravu.

Bod 3: BUDOUCNOST
O své budoucnosti děti nemají ještě zcela jasno, coţ je celkem pochopitelné, uvědomíme-li si,
ţe se pohybuje ve věkové hranici do dvanácti let. Přesto však tři z nich připouští, ţe by se
rády věnovaly herecké činnosti profesionálně (Zdenda, Elizabeth), nebo to zcela nevylučují
(Johanka). Avšak i v případě, kde touha být hercem není přítomna (Roman), dítě nevylučuje,
ţe by se příleţitostnému natáčení pro radost nebránilo.
Rodiče se shodují na tom, ţe by své děti viděli raději spíše v jiném oboru, ale jejich
přání zohlední a podpoří je.

Závěrem lze konstatovat, ţe moţnost nechat účinkovat své dítě v reklamě povaţují rodiče za
poskytnutí určitého druhu činnosti dítěti, která ho obohacuje, ale nenutí jej do ní. Je to
koníček, jenţ děti baví a díky kterému mají moţnost rozvíjet své schopnosti. Zacházení
s dětmi probíhá také na dobré úrovni. Jistě je třeba počítat s moţnými nepříjemnými
okolnostmi, jeţ mohou během procesu nastat, například dlouhé čekaní, pozdní natáčení apod.,
ale jak se shodli informátoři, to k tomu zkrátka patří a kaţdý se musí rozhodnout sám, zda je
ochoten to se svým dítětem absolvovat či nikoliv.
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IV. Obrazová příloha
Obrazová příloha obsahuje fotografie, které jsem získala během svého výzkumu. 38
Obr. 1.: Fotografie dětí v databázi castingové agentury.

Takto vypadají fotografie, jeţ jsou pořízené
během

registrace

castingové

dětí

agentury.

do
Spolu

databáze
s nimi

v databázi nalezneme také základní údaje o
dítěti: jméno, věk, výšku, váhu, barvu vlasů
a očí, míry a někdy také další údaje jako
například dovednosti, zkušenosti apod.
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K jejich pouţití pro účely bakalářské práce jsem obdrţela souhlas od rodičů.
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Obr. 2.: Fotografie dětí během natáčení reklamy.
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Obr. 3.: Pauza na občerstvení při natáčení reklamy.
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