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Anotace 

Obsahem této bakalářské práce je analýza reklamní komunikace jako fenoménu dnešní doby, 

především ve vztahu k dětské cílové skupině. Práce se zaměřuje na televizi, jakožto na 

neúčinnější reklamní médium. Teoretická část nejprve obecně pojednává o charakteristice 

televizního média, poté televizi specifikuje jako prostředek reklamní komunikace. Práce se 

dále soustředí na reklamu jako takovou, její cíle a specifika. Pozornost je také věnována 

dětskému adresátovi a legislativním a etických opatřením, která ho v oblasti reklamy 

ochraňují. Konkrétně se práce zaměřuje na míru dětské tolerance k TV reklamě a na základě 

kvalitativního výzkumu hodnotí, jaké povědomí mají děti o reklamě a co jim na ní vadí.   

 

Klíčová slova  

Reklama, televize, spotřební chování, děti, Rada pro reklamu, Kodex reklamy. 

 

Anotation 

The content of this bachelor’s thesis is the analysis of advertising communication as the 

phenomena of contemporary world, especially in the relation to target group of children. The 

work focuses on the television being the most effective advertising medium. 

The theoretical part firstly deals with characterizing of the television medium, then it specifies 

television as the tool of advertising communication. Subsequently, the work concentrates on 

the advertising itself, its goals and specifics. The attention is also paid to child addressees and 

legislative and ethical precautions that protect them in the area of advertisement. The work 

specifically focuses on the level of child’s tolerance to television advertisement and on the 

basis of qualitative research, it evaluates the child’s knowledge of advertisement and what 

they mind about it. 

 

Key words 

Advertisement, television, consumer behaviour, children, Advertising Council, Code of 

Advertising Practice. 
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ÚVOD 

Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala téma „Dětská tolerance k TV reklamě“. 

Pohnutkou byla má osobní netolerance až nesnášenlivost k čím dál tím více agresivnějším a 

neodbytným reklamním praktikám. Přemýšlela jsem, jestli jsem takový negativní postoj 

k reklamám zaujímala vždy, a dospěla jsem k závěru, že v dětství se mi reklamy dokonce 

líbily. Na základě toho jsem si začala klást otázky typu: Proč mají děti reklamy rády? Do jaké 

míry? Co jim na nich vadí?... Na tyto a další otázky se pokusím odpovědět v druhé části práce 

na základě vlastního výzkumu.  

Záměrem této práce je definovat reklamu a přinést základní poučení o reklamní 

komunikaci i následném spotřebním chováním. Jelikož se orientuji konkrétně na televizní 

reklamu, tak se v teoretické části budu nejdříve zabývat televizním médiem – zprvu obecně a 

poté i ve vztahu k reklamě a dětskému publiku. Děti a televize, to je v dnešní době stále 

diskutovatelné téma. Hovoří se o škodlivosti a možných rizicích, která na děti v televizi číhají. 

V této souvislosti bych se také ráda zmínila o kampani Rady pro televizní a rozhlasové 

vysílání, jejímž cílem je upozornit zejména rodiče na nadměrné trávení času jejich dětí u 

televize spojené se sledováním nevhodných televizních pořadů. Ve své práci se dále zaměřím 

na reklamu jako takovou, pokusím se ji definovat, charakterizovat její cíle a nastínit specifika 

a prostředky reklamní komunikace ve vztahu k dětské cílové skupině. V neposlední řadě se 

budu věnovat „toleranci reklamy k dětem“ neboli opatřením, která od reklamy jistou toleranci 

k dětským adresátům vyžadují a dohlížejí na ni. Jedná se o legislativní i samoregulační 

nástroje regulace reklamy. 

Druhá, praktická část práce obsahuje kvalitativní výzkum uskutečněný formou 

strukturovaných rozhovorů s dětmi dvou věkových skupin. Cílem této části je rozhovory 

vyhodnotit a z jejich odpovědí vyvodit konkrétní závěry o dětské (ne)snášenlivosti 

k reklamnímu sdělení.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 TELEVIZE 

1.1.1 Charakteristika televize 

Slovo televize pochází z řeckého tele – daleko a latinského vize – vidět. 

Lze konstatovat, že televize spolu s internetem patří v dnešní době mezi nejrozšířenější 

a nejdostupnější masová média. Televizní vysílání disponuje díky kombinaci vizuálního a 

sluchového působení velmi účinným nástrojem v podobě ovlivňování veřejného mínění, 

názorů lidí, jejich postojů a hodnot. Výzkumy ukazují, že audiovizuální komunikace patří 

mezi nejúčinnější formy mediální komunikace, protože informace, které lze vidět a zároveň 

slyšet, zesilují efekt sdělení. Zvukovou informaci si zapamatuje přibližně 20 % posluchačů, 

vizuální informaci asi 30 % diváků, ale audiovizuální až 60 % příjemců (Pospíšil, Závodná, 

2012). Televize ve svůj prospěch využívá spoustu prostředků jako je hudba, barva, pohyb, 

obraz, animace apod. Právě tato rozmanitost přitahuje především děti, a cíle televizního 

vysílání - jako je šíření informací, vzdělanosti a osvěty - jsou až sekundární. 

Je překvapivé, že si televize ve světě stále drží svou pozici. V posledních letech se 

kdekdo mohl domnívat, že ustoupí velkému vlivu a oblíbenosti internetu. Ale televizní 

vysílání jde s dobou. Významným krokem v této oblasti byl přechod z analogového vysílání 

na digitální, čímž se televizi i divákům otevřely nové možnosti. Lze předpokládat, že u diváků 

mají také úspěch nové televizní kanály, které se zaměřují na určitou cílovou skupinu – mezi 

ně patří např.: Prima Cool, Prima Love, Fanda, Smíchov či TELKA. 

Vedle sebe existují televizní stanice veřejnoprávní a soukromé. Jedinou veřejnoprávní 

televizní společností v ČR je Česká televize, zřízena ke dni 1. ledna 1992, která se svými 

dalšími celoplošnými kanály – ČT2, ČT24 a ČT sport, pokrývá celé území Česka. Její poslání 

spočívá v informování a vzdělávání nejširšího publika. ČT je financována především z tzv. 

koncesionářských poplatků,
1
 dále z vlastní podnikatelské činnosti a z reklamy. Co se týče 

reklamy, její čas nesmí v televizním vysílání přesáhnout jedno procento denního vysílacího 

času. Od března 2011 je ČT povoleno vysílat max. 6 minut reklamy za jednu hodinu. 

(Webové stránky ČT) 

Soukromé televize samozřejmě fungují na jiném principu – zde rozhoduje zájem 

vlastníka. Soukromí vysílatelé svou činnost provozují na tržních, komerčních principech 

především za účelem dosahování zisku. Na českém trhu jsou soukromé televize od roku 1994 

                                                      
1
 Koncesionářský poplatek je zákonem (č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích) stanovený 

měsíční odvod vlastníků televizorů a rozhlasových přijímačů.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Televizor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhlas
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a mají velké zastoupení. První vysílání spustila televize Nova a od té doby zvnikly další 

stanice. Hlavním zdrojem příjmů soukromé televize je reklama, která na nás během vysílání 

neustále útočí. Pro samotnou existenci komerční televize je nejdůležitější sledovanost, a proto 

je jejím cílem upoutat diváka a poskytnout mu po čem touží. 

 

1.1.2 Výhody a nevýhody televize 

Názory na televizi se různí – někteří ji považují za „otevřené okno“ do světa, podle 

jiných představuje hrozbu pro naší kulturu a pro smysluplné trávení volného času. Pozitiva i 

negativa televize jsou početná, pro větší objektivitu zde uvedu ty hlavní. Pomocí výhod lze 

vyvodit, co diváka na televizi láká a nevýhody nám pomohou pochopit postoj odpůrců 

televize. 

Výhody: 

 Televize je velmi významným prostředkem přenášení informací téměř po 

celém světě – informuje nás o aktuálním dění  

 Televize je nenáročnou a pohodlnou formou pobavení - nevyžaduje žádnou 

fyzickou aktivitu 

 Televize nabízí velmi pestrou škálu programů – pořady hudební, vědecké, o 

přírodě, historické dokumenty, reality show, soutěže, cestopisy, sportovní 

utkání, reportáže, filmy, seriály, záznamy z koncertů, pořady pro děti atd.  

 Díky satelitnímu přijímači lze sledovat programy v cizích jazycích 

Nevýhody: 

 Televize je pasivní médium, nepodněcuje člověka k přemýšlení. Diváci jsou 

náchylní k postupné otupělosti, neboť informace jen nekriticky konzumují. 

Člověk se rychle stává předmětem televizní manipulace. 

 Televize může vést k poškození sociálního nebo rodinného života 

 Přílišná sledovanost televize může škodit našemu zdraví: bolest očí, hlavy a 

nedostatek pohybu, který může vést až k obezitě 

 Násilí v televizi má negativní dopad na děti. Banalizování krvavých zločinů 

může mladou generaci podnicovat k napodobování agresivního chování. 

 Komercionalizace, divákům jsou nabízeny podbízivé programy nevalné 

hodnoty a doslova vnucovány reklamy 
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Ani po tomto výčtu silných a slabých stránek televize, ji nelze brát pouze jako dobro 

nebo zlo, její dvě strany od sebe nelze oddělit. V tomto ohledu je nejdůležitější střídmost. 

 

1.1.3 Televize jako reklamní médium 

 Reklama je prezentována prostřednictvím různých typů médií – objevuje se v tisku, 

televizi, rozhlase, na internetu, venku na billbordech apod. Pro každou reklamní kampaň je 

výběr správného média pro svůj produkt či službu zásadní. Při takovém rozhodnutí se musí 

brát v potaz cílová skupina, která musí být oslovena ve správný čas a na správném místě. 

Každé médium má svá specifika, a proto je třeba vše důkladně zvážit.  

 Mezi dominující média reklamní komunikace v současné době stále patří tisk a 

televize. 

 Televizní reklama se objevuje zejména ve formě krátkých cca 30 vteřinových spotů, 

které propagují určitý výrobek či službu, ale může se vyskytovat i v podobě teleshoppingu či 

jako product placement.
2
 Na veřejnoprávní televizní stanici nesmí být vysílaný film přerušen 

reklamou, to lze jen na soukromé televizi, ale i ta musí dodržovat určité limity. Na dodržování 

pravidel vysílání televizní reklamy dohlíží Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). 

V ČR existuje omezení televizní reklamy dvojího druhu – kvantitativní a kvalitativní: 

 Kvantitativní: komerční stanice mohou vysílat reklamy maximálně 12 minut za 

hodinu (komerční). Reklamní vysílání na veřejnoprávních kanálech ČT2 a ČT Sport 

nesmí přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času na každém z těchto programů, 

přičemž vysílání reklam nesmí v době od 19.00 hodin do 22.00 hodin překročit 6 minut 

v průběhu jedné vysílací hodiny. Na ostatních programech nesmí provozovatel ze 

zákona reklamu zařazovat s výjimkou reklamy, která je přímo spojena s vysíláním 

kulturní či sportovní události. 

 Kvalitativní: je zakázána reklama na tabákové výrobky, zbraně, léky, drogy a sex. 

Kromě obecných restrikcí zakazujících skrytou, klamavou a podprahovou reklamu je 

obsahově, popisně určeno, jaká reklama se nesmí v TV objevit.  (Webové stránky 

Mediaguru) 

 Televize má vůči ostatním reklamním médiím určité výhody. Televizní vysílání se 

vyznačuje širokým, celorepublikovým pokrytím, díky kterému je schopno v jednu chvíli 

oslovit obrovské množství (desetitisíce až miliony) diváků. Televizi máme neustále na očích – 

                                                      
2
 Product placement znamená takovou formu reklamy, při níž je konkrétní výrobek nebo služba umístěna do 

filmu nebo pořadu, který sám o sobě nemá reklamní charakter 
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vyskytuje se prakticky v každé domácnosti, ale je přítomna i v restauracích, kavárnách, 

v čekárnách u lékaře nebo na nemocničních pokojích. Mezi nezpochybnitelnou výhodu 

televizní reklamy patří již zmíněná kombinace sluchových a vizuálních prostředků, protože 

spojení obrazu se zvukem je jednou z nejúčinnějších výukových metod. Díky využívání 

těchto prostředků má volné pole působnosti v oblasti kreativity. Televizní reklama je 

rozmanitá, pracuje s barvami, hudbou, sloganem, předkládá divákům krátké příběhy a to 

všechno jako celek působí na psychiku člověka s cílem ovlivnit jeho názory, postoje a 

motivovat ho ke koupi nabízeného produktu. Aby byla reklama úspěšná, musí zasáhnout 

divákovi emoce, což se daří i díky možnosti přesně zaměřit a zasáhnout cílovou skupinu -  u 

sportovních přenosů osloví mužské cílové skupiny, u telenovel zase divačky.  

 Pro televizní reklamu jsou charakteristické i její nedostatky, které je nutné zmínit.  

Velkou nevýhodou zůstávají především obrovské finanční náklady na její tvorbu a vysílání, i 

když má na druhou stranu díky oslovení velkého počtu diváků nízké náklady na dosažení 

jednoho příjemce sdělení. Za negativum lze považovat také krátký čas spotu v reklamním 

bloku, který má inzert na to, aby diváka zaujal a zároveň mu sdělil vše, co je podstatné. Navíc 

reklamě v záplavě konkurentů hrozí, že lehce zapadne mezi ostatní spoty. Další hrozbou 

televizní reklamy je přepínání kanálů nebo vypínání zvuku v době reklamního bloku. 

 

1.1.4 Děti a televize 

Lze konstatovat, že televize stále zabírá podstatnou část volného času dětí. Podle 

posledních výzkumů děti stráví průměrně 25 hodin týdně před obrazovkou. I přes velkou 

oblíbenost internetu, ke kterému už neodmyslitelně patří různé sociální sítě, si televize pořád 

drží svou pozici. Čím je to způsobeno? Nelze přehlídnout fakt, že téměř každá česká 

domácnost vlastní nejméně jeden televizor, který už od malička působí na smysly dítěte. Dalo 

by se říct, že klasické večery u televize do jisté míry rodinu stmelují, ale zároveň vytvářejí 

jistý návyk. Potřeba sledovat televizi každý den se poté může stát stejně nezbytnou a 

samozřejmou tak jako jídlo či spánek. Sledovanost se tedy stává jistým rituálem, který se 

postupem času synchronizuje s našimi biologickými rytmy. Dalším důvodem je existence 

pořadů cílených přímo na dětské publikum, které dětem nabízejí svět vyhrazený pouze pro ně. 

Dítě se tak stává televizním divákem již v raném věku a  tráví čas před obrazovkou často bez 

dozoru rodičů, kteří by měli dohlížet na to, jak dlouho a co vlastně jejich děti v televizi 

sledují. 
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 Sledování televize skýtá jistá rizika v podobě negativních následků na dětech, kdy se 

jedná zejména o osvojení  si násilného nebo sociálně neakceptovatelného chování či 

materiálních hodnot. Bílý kruh bezpečí (BKB) upozorňuje na to, s jakými problémy se 

potýkají děti, které tráví příliš času u televize a  nabádá rodiče, aby „neodkládali své děti před 

obrazovku“. A jak se pozná televizní dítě? V důsledku dlouhého pasivního sledování televize, 

během kterého probíhá jednosměrná komunikace, se dítě špatně vyjadřuje. Také má problémy 

s navazováním běžných sociálních vztahů, nedokáže si hrát s ostatními dětmi ani samostatně. 

Co se týče učení, dítě má potíže se schopností koncentrace, neudrží pozornost, je netrpělivé. 

Dále se jeho chování vyznačuje hyperaktivitou, chvíli neposedí na místě, čímž kompenzuje 

roli pasivního diváka. Takovéto dítě se nudí, nedokáže se zabavit a požaduje okamžité 

uspokojení svých potřeb, navíc touží po všem, co vidí v reklamě. BKB doporučuje rodičům, 

aby se svým ratolestem více věnovali, protože otevřená komunikace a společné zážitky jsou 

to nejcennější, co mohou dětem dát. (Webové stránky Bílého kruhu bezpečí) 

Jak už jsem se zmínila, televize děti utváří už od počátku jejich života. Podle Lurçat 

jsou dětské osobnosti ovlivňovány především po stránce emocionální. Děti se vidí v tom, na 

co se dívají. Mohou se tak ztotožňovat s osobami, se zvířaty, s věcmi. Televize dětem 

předkládá modely, hrdiny, kterým se touží podobat a to je hlavním důvodem, proč je její 

působení na utváření osobnosti tak silné. Avšak na míře emocionálního dopadu televize se 

podílí konvergence různých faktorů. Na základě toho, že volný čas dětí probíhá pod kontrolou 

televize, Lurçat označuje děti jako „televizní vězně“ a je zástancem názoru, že televize může 

děti připravit o jejich dětství. V této souvislosti vyzdvihuje znepokojující fakt, že se děti 

stávají televizními diváky dříve než školáky. (Lurçat, 2004) 

Existence dětského publika dává televizi možnost s ním manipulovat, protože děti, 

vzhledem ke svým malým zkušenostem a snadnou adaptací, jsou médii lehce ovlivnitelní. Lze 

rozlišovat dvě podoby dětské manipulace - jedná se buď o přímou manipulaci dětského 

diváka nebo se děti využívají jako prostředek působení na dospělé. 

Nejen pedagogové se právem obávají možných důsledků ve vývoji mladé generace. 

Avšak nejedná se pouze o televizi, ale i o ostatní média. V této problematice zastává 

nejdůležitější roli pochopitelně fungující rodina a působení rodičů na dítě. Rodiče by měli 

limitovat čas, který děti stráví u televize, podporovat je v mimoškolních aktivitách a hlavně 

s nimi komunikovat a diskutovat. Ale i škola má nezastupitelnou úlohu. Je třeba, aby přijala 

úkol učit děti s médii zacházet a kriticky přijímat a zpracovávat předkládané informace. Proto 

se jedním ze šesti průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu stala Mediální 

výchova. 
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1.1.4.1 Kampaň Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost  

Během denního vysílání běží v televizi spousta pořadů, filmů a seriálů nevhodných 

pro děti. Zdá se, že většinu rodičů to neznepokojuje, možná si to ani neuvědomují a tím svým 

ratolestem umožňují získávat denní dávku násilí a agresivity. Avšak jsou to právě oni, kdo 

nese zodpovědnost za to, co jejich děti sledují či nesledují a tím se významně podílí na 

vytváření  jejich hodnotového systému a celkově na jejich zdravém vývoji. 

V dnešní době jsou děti prostřednictvím televize velice brzy konfrontovány se „světem 

dospělých“, kde se objevuje násilí, sexualita a různé výstřednosti. Asi 80 % času stráveného 

před televizní obrazovkou dětmi od 4 do 10 let je u programů, jež jsou určeny pro širokou 

veřejnost a ne přímo dětem. 25 až 30 % dětí ve věku od 8 do 12 let sledují televizní pořady i 

ve večerních hodinách. Na základě toho se už v tomto brzkém věku setkávají se seriály, filmy 

a informacemi, které jim nejsou určeny. Výzkumy ukazují, že jsou děti podrobeny až tisícům 

násilných scén za rok. Tato banalizace násilí může dávat dětem dojem, že to tak ve světě 

běžně chodí. Je proto třeba, aby dospělí pomáhali dětem rozlišovat realitu v běžném životě a 

realitu reprezentovanou v televizi. (Dagnaud, 2005)  

Tato problematika nenechala chladnou ani Radu pro televizní a rozhlasové vysílání 

(RRTV), a tak vznikla kampaň Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost  upozorňující na 

to, jak fenomén televize může negativně působit na dítě. Kampaň je zaměřena právě na 

rodiče, má je varovat před možnými dopady televizního vysílání na jejich děti s cílem posílit 

jejich zodpovědnost za výběr mediálních obsahů. Problémem je nadměrné trávení času 

dětského diváka před televizní obrazovkou spojené se sledováním nevhodných pořadů. 

Kampaň byla spuštěna v září roku 2011 v České televizi, na Primě, na Nově a na TV 

Barrandov a mohla tak oslovit nejširší diváckou veřejnost. Jedná se o televizní spoty, které 

vznikly za podpory evropského fondu Phare roku 2007 v Rumunsku, kde tamní Rada řešila 

stejný problém – znepokojovalo ji, že rumunské děti tráví u televize příliš mnoho času a navíc 

většinou bez rodičovského dohledu.  

„Situace v České republice není v tomto směru o mnoho lepší. Podle sociologických 

výzkumů z posledních let má téměř polovina českých dětí ve věku 4-14 let televizor ve svém 

pokoji, a každý druhý rodič přiznává, že se nezajímá o to, jaké pořady jeho dítě v televizi 

sleduje. Vliv televize dnes zasahuje ve velké míře prakticky celou populaci, ovlivňuje lidskou 

psychiku a sociální chování, přičemž právě dětský divák je mimořádně náchylný ke kopírování 

negativních vzorců chování.“, podotýká RRTV ČR, která se rozhodla použít již vzniklé 

rumunské spoty s tím, že byly textově adaptovány pro českou veřejnost.  

Kampaň sestává ze tří půlminutových klipů nazvaných Oslava, Metro a Noc: 
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 Klip RRTV – Oslava: Probíhá narozeninová oslava, právě přichází na řadu 

rozkrojení dortu malým oslavencem. Chlapec ale začne nožem do dortu 

agresivně a bezpříčetně bodat s doprovodem zuřivých skřeků. Nakonec nůž 

zapíchne do plyšového medvídka na stole. Hosté jsou v šoku a chlapec nasadí 

nechápavý výraz. 

Slogan na konci: Televize děti inspiruje. K čemu? To záleží na Vás. 

 Klip RRTV – Metro: Rodiče s dcerkou nastupují do metra. Dívenka si všimne, 

že se na ni dívá jeden chlapec, a proto bez váhání přistupuje k tyči a předvede u 

ní suverénní taneček po vzoru striptérek doprovázený svůdným pohledem, jež 

patří dotyčnému klukovi. Všichni dívku nechápavě pozorují.  

Slogan na konci: Dopřejte svému dítěti luxus být dítětem. 

 Klip RRTV – Půlnoc: Naskytne se nám pohled do obývacího pokoje jedné 

rodiny - je tma, místnost osvětluje jen puštěná televize. Matka i otec usnuli na 

gauči a naproti televizní obrazovce se v křesle choulí vystrašený malý chlapec. 

Slogan na konci: Pustili byste dítě o půlnoci do lesa? A u televize ho necháte? 

(Webové stránky RRTV) 

Kampaň měla v ČR značný úspěch, u diváků dosáhla příznivé odezvy. To lze posoudit 

podle celorepublikového průzkumu, kterého se zúčastnilo přes 600 respondentů – rodičů dětí 

do 15 let. 90 procent z nich vidělo alespoň jeden ze spotů a přes 70 procent z respondentů 

označuje kampaň za účinnou. Spoty zapůsobily především na ženy a rodiče předškolních dětí. 

Za zajímavé považuji také to, že klip Oslava zapůsobil především na muže, klip Metro 

šokoval zejména ženy a klip Půlnoc oslovil veřejnost nejvíce, zřejmě proto, že byl 

nejrealističtější. (Webové stránky ČT) 

 

1.1.4.2 Televize a vývoj dítěte 

Do 3 let  

              I ti nejmenší se vyvíjí tím, že reagují na svět, na prostředí, které je obklopuje. 

Televize je staví do pasivní pozice, která může uškodit jejich vývoji. Specialisté v tomto věku 

televizi výslovně nedoporučují ani v případě, že se jedná o pořady určené speciálně pro děti 

mladší 3 let.  

  

3 až 6 let 
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Po třetím roku věku může sledování dětských pořadů s výchovně-vzdělávacím 

zaměřením stimulovat určité schopnosti dítěte jako je paměť či rozpoznávání písmen a číslic. 

Pro tuto věkovou kategorii představuje 10 minutové sledování takového programu už 

zvýšenou koncentraci. Doporučuje se dávat přednost krátkým úsekům s možností pořad 

několikrát přehrát znovu, aby dítě porozumělo ději a jednání postav. V tomto věku jsou děti 

velmi citlivé. U rodičů je vyžadována zvláštní obezřetnost k tomu, co děti v televizi sledují, 

neboť dítě ještě nedokáže rozlišit např. reklamu od pořadu či fikci od reality, protože vše, co 

vidí, považuje za reálně. Proto je důležité o tom s dítětem rozmlouvat. 

 

6 až 10 let 

V tomto věkovém období se myšlení dítěte rozvíjí a umožňuje mu rozlišovat to, co je 

reálné a co není - od 6 let se rozumové poznání dítěte začíná opírat o analytické konkrétní 

myšlení. Může se stát, že dítě bude chtít předvést schopnost napodobit to, co v televizi vidělo. 

Do 8 let by děti měly sledovat pouze pořady jim určené. Nevhodné je i sledování televizních 

novin, jelikož nejsou přizpůsobeny dětské senzibilitě. 

10 let a více 

Mezi 10. a 12. rokem života začíná být dítě více autonomní. Začíná se dívat na pořady 

pro širokou veřejnost, rádo střídá programy. V tomto období  je nezbytné, aby rodiče dohlíželi 

na výběr vhodných a kvalitních pořadů a učili tomu i dítě. 
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1.2 REKLAMA 

Masová média se v dnešní době stávají čím dál tím víc skloňovaným pojmem. Není 

tajemstvím, že hrají v životě člověka významnou roli a ani to, že dokáží být velmi vlivná. 

Obrovský vliv představuje také reklama využívající stále promyšlenější strategie, kterými se 

snaží oslovit co možná nejširší publikum. Reklama a média ovlivňují naše rozhodování, i 

když si to ani neuvědomujeme či nechceme připustit. Avšak reklama není médium – reklama 

na médiích parazituje, potřebuje je pro své přežití. Na druhou stranu, pro média je reklama 

stejně nezbytná, spousta médií (např. televizní kanály, noviny, časopisy) by bez ní 

neexistovala. (Giles, 2012, s. 53)   

Vliv reklamy a médií na naše chování, myšlení a kulturu je možná větší, než jsme si 

ochotni připustit. Reklama ovlivňuje ve velké míře nejen poptávku po určitém produktu či 

službě, ale i celkový životní styl a systém hodnot. Nespočet reklamních sdělení na nás útočí 

každý den, na každém kroku. To, jak vnímáme reklamu, míra kritičnosti se liší podle typu 

osobnosti a společnosti. Těmi nejzranitelnějšími zůstávají děti.  

Nejedná se ale jen o reklamu, celkově jde o hodnoty, které vyznává současná 

společnost. Reklama tyto hodnoty ve svém ztvárnění pouze reflektuje, odráží společenskou 

situaci, konzumní styl života. Konzumní společnost je uzavřený kruh, ve kterém hrozí úbytek 

individuality a osobní svobody. Reklama tomu napomáhá. 

 

1.2.1 Reklama a její definice 

 Slovo reklama pochází z latinského výrazu reclamare, což znamená znovu křičet, 

vyvolávat. Definic reklamy existuje velké množství a každá se svým pojetím trochu liší.  

Ottův slovník naučný reklamu popisuje jako „veřejné vychvalování předmětů 

obchodních, uměleckých a p., jež se děje prospekty, plakáty, obchodními štíty, vyvolávači 

nosiči návěští atd., zvl. pak časopisy. Anonce prostě věc oznámí, reklama snaží se ji od okolí 

odlišiti, vyzvednouti, pozornosti obecenstva přiblížiti. Stává se tak nadpisy (nápadnými, 

tajemnými, zvědavost budícími), tím, že nešetří místem, stereotypním opětováním, verši, zvl. 

pak obrázky“.  

Jinak zní definice, které zveřejňují profesionální organizace – např. The American 

Marketing Association, jež definuje reklamu jako „oznámení nebo přesvědčující sdělení 

v masmédiích v placeném nebo dotovaném čase nebo místě, činěná různými 

identifikovatelnými jednotlivci, společnostmi nebo organizacemi“.  

Definice reklamy se také samozřejmě vymezuje v zákoně 40/1995 Sb., o regulaci 
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reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zní: „Reklamou se rozumí oznámení, 

předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu 

podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu 

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

služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak“.  

Z pohledu marketingového, je reklama „jedním z nástrojů marketingové komunikace, 

který je v rukou profesionálů vhodným a velmi účinným prostředkem komunikace se 

spotřebitelem“. (Pospíšil, Závodná, 2012, s.17)  

 Za nadčasový lze považovat výrok Zdenka Šindlera, který se objevil v jeho díle 

Moderní reklama z roku 1906, kde uvádí, že: „Reklama byla, jest a bude. Ona jest 

nejmocnější pákou obchodu, neboť není uměním zboží vyrobiti, ale uměním prodati, 

doporučiti je. Reklama jest alfou a omegou obchodu. Ona byla pro všechny časy a bude, 

pokud lidstvo nevyhyne. Reklamu činí obchodník svému zboží, učenec své knize, kněz svému 

náboženství a mocnář své říši.“
 
(In: Vošahlíková, 1999, s. 7)  

A na závěr bych citovala kontroverzní výrok o reklamě O. Toscaniho, který zní: 

„Reklama je navoněná mršina. O mrtvých se vždycky říká: „Vypadá hezky, dokonce jako by 

se usmíval.“ To samé platí i o reklamě. Je mrtvá, ale usmívá se dál.“ (Toscani, 1996, s. 138) 

Avšak není pravidlem, že reklama prodává jen výrobek, neboť může také nebo zároveň 

nabízet hodnoty, podporovat postoje, vytvářet vztahy či varovat před nebezpečím. 

 

1.2.2 Typologie reklamy 

 Reklamu lze třídit podle různých kritérií. Podle druhu média se dělí na elektronickou 

(televizní, rozhlasová, internetová, product placement) a fyzickou (tisková, venkovní, in-store 

reklama). Dále se dá klasifikovat podle obsahu sdělení, podle druhu výrobku, podle 

zadavatele či podle způsobu apelu na adresáta. Dalším kritériem je také cílová skupina, pro 

kterou je reklamní sdělení určeno – záleží na tom, zda mají být osloveny ženy, muži či děti. 

 Čmejrková (2000, s. 21) ve své knize uvádí typologii podle A. A. Bergera. Ten 

reklamy třídí podle žánrů a instinktů, na které reklama útočí: 

 Strach (anxiety) – příjemci se vnukne hrůza z pachu a pak se mu nabídne 

řešení, který pach odstraní.  

 Výhody (benefits stated) – nabízejí se přednosti, spojené s koupí, mající 

podobu nižší ceny, vyšší účinnosti a trvají déle.  
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 Humor (humour) – působí na lidi pozitivně, protože je důležité příjemce 

naladit, je třeba s ním zažertovat.  

 Svědectví (testimonials) – slavná osobnost či člověk, jako jsme my, nás 

ujišťuje, že výrobek je skvělý a máme si ho koupit.  

 Předvádění (demonstrations) – spoléhá na praktickou zkušenost a na to, že 

budeme věřit něčemu, co na vlastní oči vidíme.  

 Nepřímý apel (indirect appeal) – neboli životní styl a tzv.soft sell, který nám 

neopakuje do nekonečna jméno výrobku a k ničemu nás nenutí, ale vyvolává v 

nás životní touhy.  

 Připoj se k davu (join the crowd) – apeluje na stádní instinkt, protože 

nechceme stát stranou, jde-li o něco výhodného. 

 

1.2.3 Základní cíle reklamy 

Pokud chce být reklama účinná, musí mít svůj cíl. Cíle reklamy se liší s ohledem na to, 

zda se jedná o reklamu komerční či nekomerční.  

Komerční reklama, jakožto nástroj marketingové komunikace, se velmi rychle mění a 

využívá stále nové strategie a prostředky. Existují ale určité zásady a postupy, které zůstávají 

neměnné. Reklamní cíle mohou být různorodé a mohou se měnit na základě aktuálních 

trendů, ale ty základní jsou stále stejné. Jedná se o informativní, přesvědčovací a připomínací 

cíl reklamy. (Pospíšil, Závodná, 2012, s.19) 

Informativní cíl reklamy spočívá v předávání informací spotřebiteli. Jde o upozornění 

na nový produkt či službu na trhu a jeho představení. Obsah reklamního sdělení se zaměřuje 

na popis výrobku a to z toho důvodu, že recipienti o produktu zatím nic nevědí, a je proto 

nutné jim informace poskytnout. Účelem je tedy u cílové skupiny vzbudit pozornost a 

následný zájem o daný výrobek. 

 Avšak pouze informativní složka v reklamním světě nestačí, proto reklama na 

potenciální spotřebitele útočí účinnějšími prostředky. Jejím cílem je přesvědčit. Přesvědčit 

spotřebitele o jedinečnosti svého produktu, o tom, že je to výrobek ušitý mu na míru, bez 

kterého se neobejde, a který ho učiní šťastnějším. V reklamě se nešetří superlativy a dalšími 

prostředky, které by mohly přimět spotřebitele ke koupi. Zákazník je ke koupi motivován 

například různými slevami, soutěžemi. Zdá se, že v reklamě je všechno dovoleno. A to vše 

proto, aby výrobek uspěl v konkurenčním boji na trhu.  
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Posledním ze tří základních cílů reklamy je cíl připomínací, jehož úkolem je produkt  

stále udržovat v povědomí spotřebitelů. Pro obchodníky je zásadní, aby si lidé zapamatovali 

jejich značku a přijali ji, a to často bez ohledu na to, jestli mají nějaké povědomí o kvalitě a 

potřebnosti produktů, které se pod touto značkou skrývají. Zapamatování značky lze 

považovat za první krok k úspěchu. 

Primárním cílem nekomerční, mimoekonomické reklamy není prodej produktu, 

budování značky, boj o zákazníka a vytváření zisku. Jejím hlavním cílem je změnit postoje, 

názory, hodnoty a chování lidí. Jedná se zejména o činnost osvětovou, charitativní, vzdělávací 

či politickou, jejímž účelem je na něco upozornit či změnit, protože „pomocí reklamy se nejen 

prodává zboží a služby, ale nabízejí se i takové hodnoty, jako je vzdělání, k reklamě směřují i 

takové obory lidské činnosti, jako je zdravotnictví, věda a kultura, reklamou se propaguje a 

buduje politické přesvědčení. Reklama se dnes užívá k tomu, aby ovlivňovala postoje etické, 

sociální, národní, občanské, aby formovala požadavky ekonomické i ekologické, vytvářela 

naše pojetí světa.“ (Čmejrková, 2000, s. 11) 

 

1.2.4 Reklama jako komunikace  

Slovo komunikace pochází z lat. communicare, což znamená učiniti společným, tedy 

sdílet. Obecně lze komunikaci nazvat procesem přenášení sdělení od nějakého zdroje 

k nějakému adresátovi. Tento pohled na komunikaci jako přenos se dá znázornit takto: zdroj 

→ sdělení → příjemce.  

Reklama je považována zejména za jednu z pěti forem marketingové komunikace, 

jejímž cílem je prostřednictvím předávaných informací ovlivňovat poznávací, motivační a  

rozhodovací procesy spotřebitele. Nelze popřít, že proces reklamní komunikace se velmi 

podobá procesu masové komunikace, tedy komunikaci mezi masmédii a publikem. Pro 

masová média je charakteristické, že v procesu masové komunikace: 

1. nabízejí obsahy (sdělení) určené prvotně ke krátkodobému užití (jako je zpravodajství 

a zábava), které mají aktuální charakter (zpravodajství) a jsou 

2. produkovány formálními organizacemi s vnitřní hierarchií pravomocí a odpovědností, 

užívajícími vyspělé technologie sloužící k multiplikaci vyrobeného sdělení a jeho 

distribuci s pomocí rozmanitých zprostředkujících technik, aby se dostaly 

3. k masovému, disperznímu a anonymnímu publiku (k velkému, rozptýlenému a 

neuzavřenému počtu lidí), a to 

4. veřejně, tedy bez omezení přístupu, 
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5. převážně jednosměrně, tedy bez možnosti výměny role podavatele a příjemce, popř. 

s technologicky organizovanou interaktivitou, a 

6. nepřímo, tedy s odloženou a institucionalizovanou zpětnou vazbou, a to vše 

7. s určitou periodicitou produkce, která je 

8. nabízena pravidelně, resp. průběžně, 

9. přičemž toto publikum je složeno z jednotlivců zapojených do svých sociálních vazeb a 

aktivně nakládajících s tím, co jim média nabízejí (Jirák, Köpplová, 2009, s. 46)   

Lze konstatovat, že masová komunikace je východiskem reklamy. Mezi hlavní rysy 

masové komunikace, které můžeme vztáhnout i na reklamní komunikaci, patří množinový 

(reklama je dílem kolektivu autorů) a veřejný charakter komunikace, trvalé rozdělení rolí 

původce a příjemce a skutečnost, že původce a příjemce nejsou v bezprostředním kontaktu. 

(Vavřičková, 2010, s. 16) 

Pojďme se podívat na reklamní komunikaci detailněji. Jedná se o proces, do kterého je 

zapojeno hned několik prvků: 

 Subjekt reklamy (výrobní či obchodní organizace, firma) - ten, v jehož zájmu 

reklama vzniká 

 Předmět reklamy (hmotný produkt (výrobek), nehmotný produkt (služba), 

značka) - to, co reklama nabízí, co prosazuje 

 Realizátor reklamy (reklamní agentura) - ten, kdo reklamu vytváří, posílá za 

zákazníkem 

 Reklamní sdělení (návrh) – hlavní myšlenka budoucí kampaně 

 Reklamní prostředky (spot, leták) - ty, co dostávají reklamní sdělení k cílové 

skupině 

 Reklamní média (tisková, elektronická, venkovní, spoje, internet) – ty, co 

distribují reklamní prostředky 

 Příjemce reklamního sdělení (potenciální zákazníci, spotřebitelé) – ti, jimž je 

reklama určena (Křížek, Crha, 2002) 

Reklamní komunikace neprobíhá jen od subjektu k cílovým skupinám - příjemce také na 

sdělení nějakým způsobem reaguje, což lze považovat za určitý typ zpětné vazby, jejímž 

prostřednictvím subjekt zjišťuje účinnost reklamní kampaně. Důležité je zmínit, že v procesu 

může dojít k tzv. šumům, což jsou různé komplikace, které mohou poškodit sdělení, jeho 

dekódování či příjem. 
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Jak celý proces reklamní komunikace probíhá a co ho ovlivňuje, lze vidět na modelu 

procesu reklamní komunikace, který názorně ukazuje jednotlivé stupně tohoto procesu včetně 

různých typů šumů, jež mohou proces negativně ovlivnit. 

 

 

Obr. 1 Stupně procesu reklamní komunikace (Pospíšil, Závodná, 2012, s. 23) 

 

Proces komunikace je zde rozdělen do šesti stupňů, které tvoří specifickou část procesu 

reklamní komunikace. První tři stupně se přitom odehrávají na straně zdroje reklamního 

komunikace (např. marketingového specialisty), druhé tři stupně pak na straně příjemce, tedy 

spotřebitele. V první fázi komunikace zdroj, většinou reklamní specialista, společně se 

zadavatelem reklamního sdělení formují cíle komunikace. Ve druhém stupni spouští subjekt 

reklamy reklamní kampaň a jeho úkolem je vhodným způsobem zakódovat sdělení, které má 

být doručeno spotřebiteli. Předpokladem správného zakódování je dobrá znalost cílové 

skupiny a její chování. Ve třetí fázi procesu probíhá odesílání reklamního sdělení a 

komunikátor musí rozhodnout o tom, který reklamní prostředek (médium) pro přenos sdělení 
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využije. Čtvrtý stupeň už patří do sféry příjemce, který reklamní sdělení přijímá 

prostřednictvím daného média. Důležitým faktorem ovlivňujícím tuto fázi je vnímaní a 

motivace příjemce, které hrajou významnou roli při pochopení a přijetí sdělení. Pátá fáze je 

charakteristická dekódováním přijaté zakódované informace spotřebitelem. Jedná se o určitý 

mezistupeň mezi přijetím reklamního sdělení a následným chováním spotřebitele. Účelem je 

vyvolat ve spotřebitelově mysli určitou psychickou reakci (např. emoce, přemýšlení), což by 

vedlo k zapamatování si reklamy. Šestý stupeň je konečnou fází reklamní komunikace. Pokud 

předešlé fáze proběhly bez komplikací (bez šumů) a došlo ke shodě mezi prvním a posledním 

stupněm, mezi druhým a pátým stupněm a mezi třetím a čtvrtým stupněm reklamní 

komunikace, dochází ke změně chování příjemce (nákup, loajalita ke značce) a proces je tedy 

považován za efektivní. 

 

1.2.5 Modely reklamního působení 

Jak už jsem zmínila výše (konkrétně se to týká pátého stupně reklamní komunikace), aby 

reklamní sdělení zapůsobilo na příjemce – spotřebitele, musí upoutat jeho pozornost, 

zaujmout ho, vyvolat v něm touhu a přimět ho k činu, tedy zejména ke koupi. Tak lze 

parafrázovat významy slov tvořících známou zkratku AIDA (attention, interest, desire, 

action). (Čmejrková, 2000, s. 20) Jedná se o model popisující proces fungování optimální 

reklamy, který údajně vznikl už koncem 19. století. Aby byla reklama účinná, musí projít 

několika fázemi. První etapa je významná a jde v ní o to, aby reklama potenciálního 

spotřebitele oslovila, zaujala, tedy vyvolala pozornost. V reklamním světě se hovoří o tzv. 

poutači, což je například titulek reklamního článku, výrazný zvukový nebo grafický prvek 

reklamy apod. Důležitou roli zde hraje humor, vtip, originalita, kreativita. Poutač pozornosti 

je důležitým předpokladem celkové účinnosti reklamního sdělení, ale musí vést příjemce 

k zájmu o produkt či značku. Vzbuzení zájmu je druhou etapou modelu AIDA, na kterou 

navazuje fáze třetí označována jako desire (touha) či decision (rozhodnutí). Zde klíčovou 

pozici zastává motivace – motivace, jež potenciálního spotřebitele vede právě k rozhodnutí. 

Vysekalová a Komárková (Vysekalová a kolektiv, 2007, s. 86) označují reklamu za „soubor 

stimulačních prostředků, s jejichž pomocí se snažíme ovlivňovat motivaci člověka“. Buď 

reklama působí propagačními argumenty, které přesvědčují o výhodnosti nákupu, na 

racionalní uvažování člověka  nebo v mnoha případech reklamní sdělení působí jen na city a 

vytváří tak v člověku touhu určitý produkt vlastnit. Avšak ve většině případů jsou 

v reklamách rozumové a emocionální apely kombinovány. Po vyvolání pozornosti a vzbuzení 
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zájmu o reklamní produkt recipient tedy učiní rozhodnutí nebo pocítí touhu si nabízený 

produkt pořídit a posledním krokem a fází reklamního působení se tak stává samotný nákup 

výrobku.  

Model AIDA vychází ze staršího modelu LSB (look, stay, buy neboli podívej se, zastav 

se, kup) a navazují na něj další modely, např. ADAM (attention, desire, action, memory čili 

pozornost, touha, nákup, zapamatování), který klade důraz na velký význam zapamatování. 

Jde o to, aby si spotřebitelé zapamatovali a oblíbili značku a nakupovali stále. 

Nejnovějším modelem reklamního působení je koncept DIPADA (definition, 

identification, proof, acceptance, desire, action neboli definování, identifikace, důkaz, přijetí, 

touha, akce), kde jde zejména o výzvu ke koupi. (Křížek, Crha, 2002) Přesto většina 

reklamních odborníků dává přednost jednoduššímu modelu AIDA. 

Pro dnešní reklamu je typická snaha o stále lepší strategii, reklamní diskurz je 

sofistikovanější, reklamní agentury spolupracují s psychology, kteří odhalují naši povahu, 

zájmy, přání a prostřednictvím toho útočí na naše emoce, a proto není snadné se ze světa 

reklam vymanit. 

 

1.2.6 Děti a TV reklama 

První televizní reklama byla odvysílána už v první polovině 20. století a od té doby prošla 

mnoha změnami. V dnešní době je reklama dosti agresivní a neodbytná, během televizního 

vysílání je nemožné ji ignorovat. Dotýká se nás všech a rozhodně není snadné před ní 

uniknout. Většina reklam nám přináší krátké, přehnané a silně emocionálně zabarvené 

informace, jež jsou osobitě adresovány určité cílové skupině. Mezi nejsnadnější kořisti 

televizních spotů patří děti mladší 14 let z důvodu jejich vysoké emocionální ovlivnitelnosti. 

Cílem reklamy je podchytit děti už v raném věku a úspěšně je vést ke konzumnímu způsobu 

života. „Vzrůstající důležitost dětské cílové skupiny není ničím překvapivým, uvědomíme-li si, 

že dvě třetiny produktů, které lidé používají, když jsou dětmi, používají i nadále v dospělosti.“ 

(Vavřičková, 2010, s.25) Obchodníci se tedy snaží vybudovat u svých potenciálních dětských 

zákazníků pevný vztah ke své značce, ztotožnění se s ní.  

Design reklamy je koncipován přímo na míru cílové skupině. Reklamy se nás snaží 

přesvědčit, že v nákupu jejich produktů tkví naše štěstí či úspěch. Reklamní tvůrci využívají 

chytlavé hudby, pestrých barev, humoru a krátkých příběhů – tohle vše děti zajímá. „První 

úskalí reklamního působení na dětského recipienta představuje nejistá schopnost dětí 

rozeznat, které sdělení je a které není reklamní, tedy omezená schopnost až neschopnost 
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rozlišit reklamu od jiných diskurzů.“ (Vavřičková, 2010, s. 32) Děti si dále nejsou vědomy 

přesvědčovací funkce reklamy. To, co vidí v reklamě, považují za pravdivé a reklamy berou 

jako jistý druh zábavy či jako nezávislou informaci. Až kolem 11 až 12 let začínají být děti 

k reklamám kritičtější a nedůvěřiví. Reklamy také využívají fakt, že děti mají potřebu 

sounáležitosti s vrstevnickou skupinou. Tyto reklamy v dětech vzbuzují dojem, že pokud si 

propagovaný produkt pořídí, budou v partě oblíbené a budou mít spoustu přátel. (Vavřičková, 

2010) 

Trh s dětskou cílovou skupinou stále vzkvétá a je velmi lukrativní. Lze konstatovat, že 

děti se vyznačují velkým vlivem na své rodiče, čehož si jsou obchodní firmy dobře vědomy a 

využívají toho. Děti v podstatě určují rodinné nákupy – rozhodují například o tom, jaké 

potraviny, elektroniku či model auta si rodina pořídí. „Vliv dětí na rodinné nákupy se logicky 

s věkem zvyšuje, přičemž se též stále výrazněji diferencuje z hlediska pohlaví.“ (Vavřičková, 

2010, s. 26) Jak už jsem se zmínila, děti jsou velmi emocionálně ovlivnitelné a věnují 

pozornost především takovým produktům, které jsou pro ně určené, jako jsou: hry, hračky, 

knihy, oblečení, cukrovinky atd. Poté tyto výrobky požadují po rodičích, kteří jsou ve většině 

případů neschopni nátlaku odolat. Když děti zpozorují, že jejich přsvědčovací metoda má 

úspěch, začnou toho vyžadovat čím dál více.  

Společnosti díky dětskému publiku enormně bohatnou. Reklama dětem vytváří svět, který 

chtějí napodobovat, s postavami, které obdivují. Děti preferují produkty prezentované 

v reklamě, neboť mají dojem, že jsou lepší, chutnější.  

Reklama skutečně podmiňuje děti ke konzumnímu způsobu života prostřednictvím velmi 

promyšlených strategií. V obraze reklamy jsou děti budoucími spotřebiteli a na základě toho 

se k nim také chová. Proto už jsou děti zakořeněny ve spotřebním světě od útlého věku. 
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1.3 SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ 

Spotřební chování je určitým typem lidského chování a je typické pro každého z nás.  

„Zahnuje jak důvody, které vedou spotřebitele k užívání určitého zboží, tak způsoby, kterými 

to provádějí, včetně vlivů, které tento proces provázejí.“ (Koudelka, 1997, s. 6) Spotřební 

chování lze zařadit mezi charakteristické znaky dnešní společnosti. 

 

1.3.1 Faktory ovlivňující chování spotřebitele 

 Spotřebitel je v procesu nákupního chování ovlivňován celou řadou různých faktorů. 

Tyto faktory lze rozdělit do čtyř, respektive pěti skupin. Jedná se o vlivy kulturní, 

společenské, osobní, psychologické a neméně záleží také na vlivu samotného spotřebitele. 

Každá ze skupin se dále dělí na podskupiny, viz. obrázek. 

 

Obr. 2 Faktory ovlivňující chování (Kotler, 2007) 

Kulturní faktory 

Kulturní faktory patří do největší skupiny, která má na spotřebitele nejsilnější vliv. 

Mezi zásadní kultuní faktory, jež ovlivňují spotřebitelovo chování se řadí kultura, subkultura 

a společenská třída. 

 Kultura má široké pojetí. V tomto kontextu se jedná o kulturu jako o určitý 

soubor naučených pravidel a způsobů chování, kterým se odlišují příslušníci 

jedné skupiny lidí od jiných skupin lidí. Kultura pramení z několika zdrojů, 

které mají vliv na to, co se z dané kultury přenese do spotřebního chování. 

Mezi tyto zdoje patří zejména rodina, škola, ale v dnešní době také média. 
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Projevem kultury jsou symboly – např. slova, gesta, oblečení apod., které se 

snadno přenášejí.  

 Subkultura je určitá menšinová kultura v rámci kultury většinové. Většinou 

tato skupina vzniká nevědomě, ale nevylučuje se ani možnost záměrného 

budování. Příslušníci takovéto skupiny se od hlavní kultury odklání rozdílnými 

názory, hodnotami či životním stylem. 

 Společenská třída je určitá kategorie lidí, kteří mají stejné společenské 

postavení. 

Společenské faktory 

    Druhou skupinou, která má významný vliv na spotřebitele jsou pochopitelně 

společenské faktory jako je rodina, referenční skupiny a role a status spotřebitele v dané 

společnosti.  

 Skupiny mají na spotřebitele různý vliv a potřeba patřit k určité skupině se objevuje u 

každého člověka. Skupiny lze rozdělit na čtyři typy – primární, sekundární, referenční 

a aspirační. V primární skupině probíhá přímá a neformální interakce, jedná se 

zejména o rodinu a přátele. Vztahy ve sekundární skupině jsou formálnější, jde 

například o volnočasové organizace, odborové svazy apod. Třetím typem je referenční 

skupina, která je jistým vzorem pro chování jedince, i přesto, že do ní nemusí patřit. A 

poslední skupinou je skupina aspirační, do které jedinec nepatří, ale chtěl by. 

 Rodina je specifickou skupinou, která má na spotřebitele silný vliv. Co se týče 

nakupování, každý člen rodiny má většinou svou roli – některé výrobky kupují jen 

ženy, o jiných rozhodují děti či partneři společně.  

 Role a společenský status definují postavení ve skupině. Role je označována jako 

očekávané chování jedince a status se vyznačuje obecnou úctou jedince v dané 

skupině. 

Osobní faktory 

 Neméně důležitými faktory v procesu spotřebního chování jsou faktory osobní neboli 

sám spotřebitel a jeho charakteristiky. Zde záleží na jeho věku, zaměstnání, ekonomické 

situaci, životním stylu a v neposlední řadě na jeho osobnosti a vlastním sebepojetí. 

 Věk a životní fáze – Spotřebitel se v průběhu let vyvíjí, upravují se jeho potřeby a to 

má vliv i na změnu jeho preferencí a vkusu při nákupu. Spotřební chování ovlivňuje 
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také životní cyklus rodiny – tzn. že jinak bude nakupovat bezdětná rodina, jinak rodina 

čtyřčlenná.  

 Zaměstnání – Na spotřebitele má vliv to, zda je zaměstnaný, jaký bere plat či v jakém 

oboru pracuje. Vše se promítne na výběru produktů a jejich ceně. 

 Životní styl je komplexní systém aktivit, chování a názorů, které jedince 

charakterizují. Každý člověk se projevuje po svém, má vlastní zájmy, názory. Životní 

styl je pro reklamní tvůrce velmi důležitým ukazatelem, který jim umožňuje oslovit 

celou skupinu. K tomu je třeba dobře znát jejich zvyklosti a preference. 

 Osobnost a vnímání sebe sama – Osobnost je definována jako soubor psychických, 

fyzických a sociálních vlastností jedince. Každý člověk je charakteristický svou 

individualitou, která také ovlivňuje jeho způsob spotřebního chování. 

Psychologické faktory 

Poslední skupinou faktorů, které určují spotřebitelské chování, jsou psychologické 

vlastnosti jedince. Mezi nejdůležitější patří motivace a potřeby, vnímání, učení a přesvědčení 

s postoji.  

 Motivace a potřeby – Motivace jsou pohnutky, které nás vedou k jednání a příčinou 

motivace jsou potřeby. Maslow uspořádal potřeby člověka hierarchicky podle jejich 

důležitosti. Vychází z předpokladu, že na prvním místě je potřeba uspokojit 

fyziologické potřeby, poté následuje potřeba jistoty a bezpečí, potřeba sounáležitosti a 

lásky, dále potřeba uznání a nejvýše se nachází potřeba seberealizace. 

 Prostřednictvím vnímání spotřebitel zpracovává realitu a reaguje na ni. Smysly 

člověka reagují na vnější podněty a reakce jsou závislé na tzv. prahu citlivosti, tedy na 

hranici, na níž je člověk schopen podnět zaregistrovat a vnímat. Proces vnímání může 

být ovlivněn různými vlivy, jako jsou selektivní pozornost, selektivní zkreslení a 

selektivní paměť.  

 Učení je procesem získávání vědomostí, zkušeností a zpracování informací. V procesu 

marketingové komunikace se uplatňují dva typy učení – učení podmiňováním a 

sociální učení. 

 Přesvědčení a postoje mají velký vliv na nákupní chování, ovlivňují vztah člověka 

k určitému produktu a není snadné je změnit. (Pospíšil, Závodná, 2012) 
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1.3.2 Role značek 

Pro úspěšný vstup firmy na trh je z reklamního hlediska nejdůležitější pojmenování 

své firmy a jejích produktů. Co nemá jméno, jako by neexistovalo. Aby byl název propagačně 

účinný, musí splňovat určité podmínky. Dobrý název firmy a produktu musí být zejména 

jedinečný, originální, nesmí se shodovat s žádným již existujícím názvem a neměl by se ani 

žádnému jinému podobat, aby spotřebitel nebyl zmatený. Název tedy musí být pro zákazníka 

dobře zapamatovatelný a nezaměnitelný. Originalita pojmenování je předpokladem k jeho 

zaregistrování jako ochranné známky, ale také ke komerčnímu úspěchu. 

 Typů názvů je hned několik. Z některých názvů už je patrný vztah k předmětu nabídky 

či činnosti firmy – rychleji tak proběhne jeho zapamatování. Ve spoustě případů nese název 

firmy jméno majitele, např. Baťa, Ford, Škoda. Takové pojmenování má zlidšťující charakter, 

není anonymní a snadněji si získává důvěru. Oblíbené jsou také názvy vycházející z křestních 

jmen, ze jmen mytologických hrdinů např. Orion či názvy vzniklé z pojmenování zvířat 

(Puma), květin apod. K častým dále patří názvy tvořené zkratkou (BMW, ČEDOK). Početnou 

skupinou jsou firmy, které mají ve svém názvu cizí slova. Jejich výhodou těchto je 

mezinárodní srozumitelnost. (Křížek, Crha, 2002, s. 106) 

 Ale samotný název firmy či produktu zdaleka nestačí k vytvoření značky. Značka má 

velký význam pro spotřební chování, zahrnuje spoustu prvků a představuje celkovou image 

firmy či výrobku. Definice Americké marketingové asociace říká: „Značka je jméno, název, 

znak, výtvarný projev nebo kombinace předchozích prvků. Jejím smyslem je odlišení zboží 

nebo služeb jednoho prodejce nebo skupiny prodejců od zboží nebo služeb konkurenčních 

prodejců.“ Vysekalová (2011, s. 136) o značce hovoří jako o  vztahu mezi produktem a 

zákazníkem, orientačním bodu při výběru, souboru vjemů v hlavě zákazníka, nositeli 

klíčových hodnot důležitých pro zákazníka. Výrobce vlastní produkt, značku vlastní zákazník, 

protože značka je to, co mají zákazníci v hlavě, ve své mysli.  

 Značka obsahuje několik důležitých identifikačních znaků, které ji činí jedinečnou a 

na základě kterých se odlišuje od konkurence. Mezi ty nejdůležitější, jež působí na 

spotřebitele, patří: název, logotyp, barevný standard, grafický symbol či maskot, slogan a 

znělka (Křížek, Crha, 2002, s.101). Logo a slogan společně vytvářejí základní stavební kámen 

reklamní komunikace. Slogan je považován za ztělesnění podstaty značky, jejího charakteru. 

Může to být vtip, říkanka, verš, otázka, motto – musí to být nápadité a snadno 

zapamatovatelné. 

 Řada odborníků na strategii značek využívá metodologii teorie Carol S. Pearsonové a 

Margaret Markové o archetypech značek. Archetyp je popisován jako základní psychologická 
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asociace, kterou sdílí členové jedné skupiny s určitým objektem (Vysekalová a kolektiv, 

2011, s.155). Silné značky nás oslovují a upoutávají proto, že ztělesňují určitý archetyp, tzn. 

že vypráví příběh, který působí na naše emoce. Hodnota značky pro nás pak spočívá v tom, 

v jaké míře s určitým příběhem souzníme. Pearsonová a Marková rozlišují 12 základních 

archetypů, jejichž pomocí můžeme identifikovat, na kterém z nich určitá značka stojí. 

 

 

 

Obr. 3 12 základních archetypů 

Zdroj: http://www.perfectcrowd.cz/2008/02/znaky-a-archety.html 

 

 Člověk žije ve světě zahlceným různými značkami, na základě kterých dělá svá 

rozhodnutí. „Velká část lidského chování znamená rozhodování  mezi značkami. Nejde jen o 

značky potravin a nápojů, ale také o značky firem, pro které pracují kvůli výdělku, o značky 

bank, kam ukládají vydělané peníze, o značku obchodu, v němž nakupují zboží, o značky, 

k nimž tíhnou, o značky, kvůli nimž vyvíjejí aktivitu, o oblast, v níž chtějí žít (dokonce i o 

zemi), o styl domu, v němž chtějí žít, o čtvrť, v níž chtějí bydlet, o politickou stranu, kterou 

volí, o typ knih, které kupují, o noviny, které čtou, o televizní kanály, které sledují, o filmy, na 

které chodí, o typ manžela či manželky, po kterém touží, o typ dětí, které chtějí mít, o typ školy 

či církve, kam budou jejich děti chodit…“ (Plessis, 2011, s. 21) 

http://www.perfectcrowd.cz/2008/02/znaky-a-archety.html
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Značkám se nemají šanci vyhnout ani děti, které jsou značkami obklopeny už od 

kolébky. Obchodníci si jsou vědomi toho, že děti představují velkou kupní sílou, a proto se 

snaží je lapit různými způsoby - k těm nejviditelnějším patří právě značka. Dnešní děti mají 

už velice brzy velkou znalost značek. Seznamují se s nimi především prostřednictvím 

televize, reklamy, v supermarketech…jsou všude okolo. Děti mají značku produktu spojenou 

především s reklamou, která se jim líbí, zapůsobí na ně. Dospívající vlastní rádi něco, co jen 

tak nikdo nemá, dávají přednost novinkám, ale na druhou stranu si také potrpí na mezinárodně 

známé a úspěšné značky (zejména na značkové oblečení), které pro ně představují určitý 

životní styl.  

 

1.3.3 Dětský spotřebitel 

Spotřebnímu chování se nevyhnou ani ti nejmenší. Děti jsou specifickou cílovou 

skupinou reklamního trhu. Nejdříve jsou to pochopitelně rodiče, které za děti nakupují a 

rozhodují o tom, s čím si bude hrát, o jeho šatníku, stravování apod., avšak než se nadějí, jsou 

to právě jejich ratolesti, které mají hlavní slovo při rodinném nákupu.  

Děti jsou citlivé na podněty emocionální povahy, proto jsou mnohem zranitelnější než 

dospělí. Hlavní roli při ovlivňování dětských preferencí hraje bezesporu reklama, ale 

důležitým faktorem při jejím přijímání je také věk dítěte. Věkové kategorie z hlediska cílové 

skupiny odpovídají tzv. „kultu věkových kategorií“ (Vysekalová, 2000). Tyto kategorie lze 

popsat na základě dětských preferencí v oblasti oblékaní, hudby, filmu, jazykových 

zvláštností, protože každé věkové období má svou obraznost, která se na výběru podílí. 

Soutěživost se u dětí projevuje již kolem 3. roku, takže i předškolní děti dokáží být 

velmi neodbytné, když chtějí koupit něco, co vidí v televizi či u kamaráda. Stadiem sociální 

identity můžeme označit věkové období do 12 let, kdy si dítě hledá svoje místo především ve 

vrstevnické skupině. V tomto období děti touží po určitém výrobku s cílem udržet si pozici ve 

skupině a pokud ho nemá, cítí se méněcenně. Pro reklamu jsou „nejvděčnější“ cílovou 

skupinou dospívající ve věku 13 až 18 let. A to z důvodu, že se v tomto období utvářejí první 

spotřebitelské návyky, které mohou přerůst až v loajalitu k určitým značkám. Dospívání je 

charakteristické hledáním identity, utvářením hodnot a nápodobou životního stylu svých 

vzorů. 

Vliv sociálních skupin na děti a dospívající je silný. Ve věku mezi 8 a 9 lety děti 

důkladně pozorují, co dělají a co vlastní ostatní děti a začínají řešit, co je zrovna „in“. Děti 

zbožňují nějakou hračku nebo sbírají určité samolepky, jen aby se ujistily, že patří do skupiny. 
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Děti a mladiství podléhají normám ve skupině a orientují se podle nich – tento fenomén se 

nazývá „peer-presure“. (Vysekalová a kolektiv, 2011) 

Každá generace dětí je jiná. Čím se vyznačuje ta dnešní? 

 Jsou informovanější – lépe znají výrobky značky, osvojují si symbolické 

stereotypy mezi výrobkem, značkou  a sociálním postavením člověka. 

 Dříve spotřebně dospívají – stávají se uživateli některých výrobků dříve, než je 

vžité schéma, např. parfémů, oblečení. 

 Jsou samostatnější – „děti s klíči od domu“ jsou po příchodu ze školy samy 

doma, obstarávají nákupy a některé domácí práce. 

 Mají větší vlastní příjmy – dostávají větší kapesné a přivydělávají si, takže si 

některé produkty (cukrovinky, hračky, CD) kupují samy. 

 Dříve si uvědomují vztah mezi cenou a hodnotou – vědí například, že nemohou 

po rodičích žádat neúměrně drahé výrobky. 

 Dříve rozlišují reklamu od skutečnosti – jsou kritické k častému opakování 

reklamy, mají rády jasnou a zábavnou formu reklamy. Televizi silně konkurují 

počítače a internet. 

 Nevystupují při socializaci rodiny jen pasivně – vnášejí stále více do rodinného 

života  nové hodnoty a prvky chování, kterým se od nich naopak učí rodiče.  

            (Vysekalová, 2004, s. 237) 

 

1.3.4 Děti konzumu aneb Komercializace dětství 

 Consuming Kids: The Commercialization of Childhood (Děti konzumu aneb 

Komercializace dětství) je americký 66 minutový dokumentární film z roku 2008, který bez 

servítek ukazuje, jak reklamní trh bezostyšně útočí a manipuluje s americkými dětmi za 

účelem vlastního zisku. Celý film doplňují komentáře a poznámky odborníků, kteří se 

problematice v USA věnují a také ukázky reklam jak ze současnosti, tak z minulosti. Jedná se 

o dokument, který uvádí spoustu zajímavých faktů a svou pravdou (i když všeobecně 

známou) šokuje. Jediný nedostatek bych viděla v tom, že dokument nenavrhuje žádná 

opatření v této problematice. 

 

 Proč se výrobci a obchodníci zaměřují na děti, snaží se je oslovit a získat za každou 

cenu? Protože děti jsou neustále rostoucí kupní silou a navíc mají také velký kupní vliv - 

ovlivňují při nákupu dospělé. Často to jsou právě děti, které rozhodují o tom, jaké si rodina 
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pořídí auto, počítač nebo kde stráví dovolenou. Známý je tzv. fenomén otravování (the nag 

factor), kdy děti neúnavně přemlouvají rodiče ke koupi určitého produktu. Čím vyšší je počet 

opakování těch samých otázek, tím je faktor otravování účinnější. Tvůrci reklam jsou si toho 

všeho vědomi, a proto vymýšlí stále lepší a lepší strategie. Generace dnešních dětí je 

obchodníky podchycena jako žádná před tím – ovlivňují ji reklamy, značky, rozmístění zboží, 

prodej ve školách nebo skrytý prodej. Marketing na děti působí ze všech stran, všemi 

možnými způsoby. Jeho cílem není jednorázový nákup, ale především dlouhodobý 

spotřebitel. Děti jsou proti obrovskému tlaku médií bezbranní, každý den na ně útočí kolem 

3000 komerčních informací. 

 Děti byly součástí trhu od nepaměti, ale dřív byl dětský trh nepoměrně menší a 

výrobky výrazně levnější. Dětská reklama existuje už od 50. let. V 70. letech nebyla reklama 

pro děti sice tak masivní, ale právě v této době se z ní začal stávat samostatný průmyslový 

obor, což začalo postupně vyvolávat negativní reakce až to vyústilo v jistá politická opatření. 

Na konci 70. let Federální obchodní komise USA prosadila zákaz reklamy zaměřené na děti 

mladší 8 let. Zákaz se opíral jednak o zdravotní problém se slazenými cereáliemi, jednak o 

výsledky průzkumů, které prokázaly, že děti ještě nechápou smysl reklamy, protože nemají 

dostatek informací, aby mohly reklamě čelit a rozpoznat nepoctivé obchodní praktiky. Roku 

1980 Kongres USA nejednal v zájmu ochrany spotřebitelů, když pod tlakem reklamních 

tvůrců a obchodníků odebral Federální obchodní komisi pravomoc regulovat reklamu a 

obchod s dětským zbožím. O 4 roky později došlo vládou k úplnému zrušení státního dohledu 

nad dětským televizním vysíláním - nevídaně tak vzrostl obchod s dětským zbožím a 

obchodníci získali obrovskou moc. 

Před deregulací reklamy vzrůstala částka, kterou děti utratily přibližně o 35 % ročně. 

Po deregulaci se tato suma zvýšila každým rokem o 35 %. Takže ze 4 miliard dolarů v roce 

1984 jsme nyní (2008) na 40 miliardách, což představuje nárůst o 850 %.  

 Co se týče dětí a hraček, velké oblibě se těší různé postavičky z filmů. George Lucas, 

režisér Hvězdných válek, jednou prohlásil: „Já nejsem režisér, jsem tvůrcem hraček.“ 

Reagoval tím na skutečnost, že díky obrovské marketingové síle Hvězdných válek vzniklo 

značné množství výrobků s touto tematikou – masky, figurky, hračky, světelné meče, 

hrnečky, sušenky, knihy a další. Postavičky z filmů propagují nezdravé jídlo v rychlém 

občerstvení (McDonald's), děti je mají na obalech potravin (jsou přesvědčeny, že tyto 

potraviny jsou lepší, chutnější než jiné), jsou i na oblečení a školních aktovkách. Psycholog 

vysvětluje, že děti mají potřebu jistoty a kontinuity, proto se vždy snaží upnout k nějakým 

pevným orientačním bodům – takovými body mohou být právě postavičky z filmů. 
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V dětském světě představují jistoty, děti mají pocit, že si s nimi rozumí, cítí se s nimi dobře. 

Tento silný vztah k postavičkám je velkým potenciálem k vydělávání peněz. 

 Novodobý fenomén reklamy v zábavě a zábavy v reklamě už nezná žádné hranice. A 

to zejména díky rozvoji nových mediálních technologií. Děti s mobilními telefony se stávají 

hlavní cílovou skupinou obchodníků, díky mobilům jsou děti daleko méně odolné vůči 

působení reklamy – jedná se o tapety, vyzvánění, hry apod. Další hrozbu představuje internet. 

Denně se připojí více než 40 mil. dětí. Děti chatují, hrají internetové hry, sledují různá videa a 

přitom na ně neustále útočí reklamy. 

 Dokonce i v amerických školách je reklama přítomna na každém kroku – je na 

stěnách, ve školních autobusech, v tělocvičnách… Škola využívá reklamu k získávání 

finančních prostředků. 

 Reklamní strategie jsou velmi progresivní a masivní. Reklamní tvůrci spolupracují se 

sociology, psychology, aby reklamy na děti byly účinnější a aby mohli zapůsobit na děti 

všeho věku. Provádí dokonce etnografické výzkumy – chodí s dětmi do supermarketů a 

natáčejí, jakým způsobem si prohlíží zboží, pozorují, jak děti snídají, jak se rozhodují, co si 

obléknou. Další formou strategie je neuromarketing. Děti podstupují vyšetření magnetickou 

resonancí a odborníci sledují, co se děje v jejich mozku na základě určitých podnětů. Dále 

provádí mrkací testy a sledují, kolikrát dítě během reklamy mrkne nebo odvrátí oči. Když 

mrká často, provedou na reklamě změny. Marketingoví odborníci se schází a debatují na téma 

efektivního způsobu prodeje zboží dětem. Vznikl v podstatě nový vědecký obor o dětství, 

jehož výsledky využívají společnosti.  

 Změnilo se pojetí reklamy. Společnosti ustoupily od přehnaného vychvalování 

výrobků a přiklonily se k reklamě prostřednictvím symbolů. To znamená, že výrobek už 

nepropagují na základě toho, co umí nebo jak chutná, ale na základě společenského mínění. 

Reklama děti přesvědčí, aby chtěly určitý výrobek, protože to je „cool“. Vymezuje to jejich 

individualitu - jsou to, co si kupují. Zde nejde jen o prodej výrobku dětem, jde tu o předávání 

hodnot a základní hodnotou, která je dětem předávána je to, že věci nebo značky je mohou 

učinit šťastnými.  

 Dětská kultura je velmi náročná, protože existuje spousta velmi drahých výrobků pro 

děti (značkové oblečení, iPody, mobilní telefony). Celý systém dětských hodnot je založený 

na pohodlí, okamžitém uspokojení a bezvýhradném materialismu. Dřív chtěly být děti 

lékařem, baletkou, teď chtějí být bohaté. 

 Materialistická společnost vede děti k tomu, aby předčasně dospěly (způsob oblékání, 

kosmetika, elektronika). Vypadat starší je přirozeným pudem dětí a reklamy na tom těží. 
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Obchodníci nikdy nenabízejí své produkty dětem jako celku – vždy to jsou dívky a chlapci. 

Dívky jsou přesvědčovány o tom, že musí dobře vypadat, být sexy a že to, co nakupují a jak 

vypadají, určuje jejich cenu. Na chlapce se obrací jako na dospělé a přesvědčují je o tom, že 

být správným mužem je spojeno s agresivitou, houževnatostí a drsností. Jsou ovlivňováni 

obrazy násilí, moci a nadřazenosti už od raného věku. Počítačové hry se čím dál více 

přibližují realitě a učí je, že při jakémkoli konfliktu je třeba použít násilí, sílu. Je šokující, 

kolik násilí je dětem předkládáno ve formě zábavy. 

 Jako reakcí na špatná média vznikla média nová (DVD, televizní pořady, dětské 

počítače) podporující rozvoj dětí. Jedná se o výchovné a naučné programy, jež jsou určené už 

dětem v batolecím věku. Avšak i zde se jedná pouze o byznys. 

 Pozornost je věnována také masivnímu sledování televize. Americká pediatrická 

společnost uvádí, že média změnila způsob, jakým si děti hrají. V důsledku sledování televize 

u dětí mizí volná hra. Děti nic nepodněcuje vytvářet si vlastní příběhy, využívají to, co už 

viděly na obrazovce a používají hračky vycházející z filmů či televizních pořadů. V tomto 

případě se nejedná o skutečnou hru, protože není založena na dětské fantazii a zkušenostech, 

je to jen napodobování. Dětem je vnucováno, že si nemůžou hrát na žádného hrdinu, aniž by 

měly veškeré potřebné vybavení a takových produktů potřebují čím dál víc, protože je každá 

„hotová“ hračka začne po chvíli nudit (nemusí tvořit, myslet).  

 Masivní sledování televize a reklam má negativní dopady. Čím více dítě využívá 

televizi a ostatní média, tím více bývá postiženo depresemi a úzkostnými stavy. U dětí se 

objevují také zdravotní problémy (cukrovka, obezita), které se dříve v tomto věku téměř 

nevyskytovaly, poruchy soustředění nebo hyperaktivita. Obchodníci z dětí těží bez ohledu na 

jejich zdraví.  
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1.4 LEGISLATIVNÍ A DALŠÍ OPATŘENÍ REKLAMY 

Formování reklamy je ovlivněno několika zákony a regulacemi, a to nejen v České 

republice, ale také v Evropské unii. Všechny tyto zákony a legislativní úpravy, které reklamu 

v různých směrech upravují a limitují, jsou pro reklamu závazné. 

Kromě těchto právních opatření reklamy jsou využívané i mimoprávní samoregulační 

nástroje, jež na legislativu navazují a doplňují ji. Samoregulace je flexibilním nástrojem, který 

zároveň účinně reflektuje jakékoli změny na trhu. Charakteristickým prostředkem 

samoregulace jsou etické kodexy. V České republice se jedná o Kodex reklamy, který vydává 

Rada pro reklamu. 

 

 

1.4.1 Právní regulace reklamy 

 Cílem legislativní úpravy je vytvoření takových podmínek, které zamezí 

neomezenému a nekontrolovanému šíření potenciálně škodlivých a nebezpečných mediálních 

obsahů.   

Dítě jako konzumenta obchodních sdělení, a to nejen reklamy televizní a rozhlasové, 

ale rovněž jiných forem reklamy, například tištěné či billboardové, chrání zákon č. 40/1995 

Sb., o regulaci reklamy. Podle § 1 tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských 

společenství v oblasti regulace reklamy klamavé, srovnávací, na tabákové výrobky, na 

humánní léčivé přípravky, na veterinární léčivé přípravky, na potraviny a na počáteční a 

pokračovací kojeneckou výživu, a upravuje obecné požadavky na reklamu a její šíření včetně 

postihů za porušení povinností podle tohoto zákona a stanovení orgánů dozoru. Dále 

upravuje regulaci reklamy uvádějící zvláštní nabídku, jakož i reklamy na alkoholické nápoje, 

na přípravky na ochranu rostlin, na střelné zbraně a střelivo a na činnosti v pohřebnictví. 

Zákon zakazuje reklamu založenou na podprahovém vnímání, reklamu klamavou a skrytou. 

Dále není povoleno přerušování pořadů pro děti reklamou. 

Pokud jde o osoby mladší 18 let, podle § 2 zákona reklama nesmí:  

 podporovat chování ohrožující jejich zdraví, psychický nebo morální vývoj, 

 doporučovat ke koupi výrobky nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo 

důvěřivosti, 

 nabádat, aby přemlouvaly své rodiče nebo zákonné zástupce nebo jiné osoby ke koupi 

výrobků nebo služeb, 

 využívat jejich zvláštní důvěry vůči jejich rodičům nebo zákonným zástupcům nebo 

jiným osobám, 
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 nevhodným způsobem je ukazovat v nebezpečných situacích. 

Dále zákon reguluje reklamu na specifické výrobky, kterými jsou např. tabákové výrobky 

či alkohol. Právní úprava tabákové reklamy prošla několika obměnami zejména z důvodu 

velké míry ovlivňování nezletilých. V roce 2005 byla přejata evropská směrnice, která 

zakazuje reklamu na tabákové výrobky v tisku, v televizi, rozhlase a na internetu. Výjimkou 

je podle § 3: 

 reklama v periodickém tisku, neperiodických publikacích, na letácích, plakátech nebo 

jiných tiskovinách nebo v elektronických prostředcích určená výlučně profesionálům 

v oblasti obchodu s tabákovými výrobky, 

 reklama na tabákové výrobky ve specializovaných prodejnách tabákových výrobků 

nebo ve výkladní skříni a na přiměřené označení těchto prodejen, 

 reklama na tabákové výrobky v provozovnách, ve kterých se prodává nebo poskytuje 

široký sortiment zboží nebo služeb, jedná-li se o reklamu umístěnou v té části 

provozovny, která je určena k prodeji tabákových výrobků, 

 sponzorování motoristických soutěží a sponzorskou komunikaci v místě konání, 

 publikace, které jsou tištěné a vydávané ve třetích zemích, pokud nejsou především 

určeny pro vnitřní trh Evropských společenství. 

Regulace reklamy na alkohol je důležitým krokem pro ochranu zdraví. I přesto je však 

reklama na alkoholické nápoje oproti reklamě na tabákové výrobky předmětem legislativních 

opatření daleko méně. 

Reklama na alkoholické nápoje je povolena v každém médiu, ale nesmí podle § 4: 

 nabádat k nestřídmému užívání alkoholických nápojů anebo záporně či ironicky 

hodnotit abstinenci nebo zdrženlivost,  

 být zaměřena na osoby mladší 18 let, zejména nesmí tyto osoby ani osoby, které 

jako mladší 18 let vyhlížejí, zobrazovat při spotřebě alkoholických nápojů nebo 

nesmí využívat prvky, prostředky nebo akce, které osoby mladší 18 let oslovují, 

 spojovat spotřebu alkoholu se zvýšenými výkony nebo být užita v souvislosti s 

řízením vozidla, 

 vytvářet dojem, že spotřeba alkoholu přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu 

úspěchu, 

 tvrdit, že alkohol v nápoji má léčebné vlastnosti nebo povzbuzující nebo 

uklidňující účinek anebo že je prostředkem řešení osobních problémů, 
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  zdůrazňovat obsah alkoholu jako kladnou vlastnost nápoje. 

 

1.4.2 Etická samoregulace reklamy 

 Etická samoregulace reklamy má svou institucionalizovanou podobu, kterou v českém 

prostředí představuje Česká rada pro reklamu a etická opatření v oblasti reklamy jsou 

formulována v Kodexu reklamy. 

 

1.4.2.1 Rada pro reklamu 

 Rada pro reklamu (RPR) je nestátní, nezisková organizace, která byla založena roku 

1994 zadavateli, agenturami a médii jako organizace samoregulace reklamy. Jejím hlavním 

cílem je zajišťování čestné, legální, pravdivé a decentní reklamy na území České republiky. 

Rada doplňuje česká legislativní opatření v oblasti reklamy o etické podmínky. Tyto etická 

pravidla jsou vyjádřena v Kodexu reklamy RPR a princip samoregulace spočívá v tom, že na 

jejich dodržování nedohlíží stát či státní orgány, ale reklamní společnosti samy. V každém 

státě se Kodex reklamy liší na základě historických, společenským a legislativních podmínek 

země. Mezi hlavní výhody samoregulace reklamy bezesporu patří její vysoká flexibilita 

s ohledem na různé změny reklamního trhu.  

 Rada pro reklamu řeší stížnosti na reklamu v tisku, v audiovizuální produkci, na 

plakátových plochách, zásilkových služeb, v kinech, v rozhlasovém a televizním vysílání a na 

internetu. Naopak se nezabývá volební reklamou a stížnostmi, kde převažují právní výhrady 

nad etickými. 

 Posuzování stížností na neslušné či neetické reklamy má na starosti Arbitrážní komise 

Rady pro reklamu, ve které jsou zastoupeni představitelé členských organizací této rady, 

zadavatelé reklamy, reklamní agentury, právní odborníci a od roku 2001 také psycholog a 

sexuolog. Kontrolu nad dodržováním Kodexu provádí přímo veřejnost prostřednictvím 

stížností. Stížnost Radě může podat jakákoliv fyzická či právnická osoba, případně i státní 

orgán. Stížnost se musí týkat konkrétní reklamy a musí se jednat o etické či morální porušení 

Kodexu, ne porušení právního charakteru. Arbitrážní komise poté stížnost posoudí a vydá 

vyrozumění, jestli kritizovaná reklama Kodexu skutečně odporuje čí neodporuje. Pokud uzná 

stížnost za oprávněnou, doporučí úpravu příslušné reklamy nebo rovnou její stažení. RPR 

vydává jen rozhodnutí, která mají formu doporučení, protože jako nezisková organizace 

nemůže udělovat sankce. Jestliže její doporučení není respektováno, může Rada záležitost 
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předat příslušnému Krajskému živnostenskému úřadu, který už má ze zákona pravomoc 

sankce udělovat. 

 Členské organizace Rady pro reklamu jsou povinny dodržovat Kodex a zavazují se, že 

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

členy RPR patří např.  Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace, 

Nova, Česká televize, Prima, Český rozhlas, Unie vydavatelů, České sdružení pro značkové 

výrobky a další. 

 Rada pro reklamu také nabízí službu Copy Advice, což je systém, jehož význam 

spočívá v preventivní ochraně spotřebitele před neetickými prvky v reklamě. Na Radu se 

může obrátit zadavatel reklamy nebo přímo reklamní agentura s žádostí posouzení své 

připravované reklamní kampaně ještě před jejím spuštěním. Rada kampaň posoudí v rámci 

pravidel etického Kodexu a vydá písemné vyjádření. 

 Mezi hlavní činnosti Rady pro reklamu tedy patří: 

 vydávání Kodexu reklamy a prosazování jeho dodržování prostřednictvím arbitrážní 

komise 

 vydávání stanoviska Copy Advice 

 vydávání odborných stanovisek pro Krajské živnostenské úřady 

 vykonávání osvětové a vzdělávací činnosti 

 v otázkách etiky reklamy spolupráce se státními orgány, soudy, sdruženími a dalšími  

institucemi v České republice i v zahraničí 

 podílení se na tvorbě legislativy v oblasti reklamy a marketingové komunikace 

 zastupování svých členů v EASA – The European Advertising Standards Aliance 

(Webové stránky Rady pro reklamu) 

 

1.4.2.2 Kodex reklamy 

 Kodex reklamy vydávaný Radou pro reklamu je významným nástrojem regulace 

reklamy a velmi přispívá ke zlepšování mediálního prostředí a k růstu významu etických a 

morálních principů.  

 Preambule Kodexu upravuje jeho cíl a povinnosti členských organizací Rady pro 

reklamu. Cílem kodexu je, aby  reklama v České republice „sloužila k informování veřejnosti 

a splňovala etická hlediska působení reklamy vyžadovaná občany České republiky. Cílem 

Kodexu je napomáhat tomu, aby reklama byla především pravdivá, slušná a čestná, a aby v 

rozsahu tohoto Kodexu respektovala mezinárodně uznávané zásady reklamní praxe 
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vypracované Mezinárodní obchodní komorou.“ Kodex navazuje na právní regulaci reklamy a 

a doplňuje ji o etické zásady, které by měly být dodržovány všemi subjekty, jež v oblasti 

reklamy působí. Zároveň Kodex informuje veřejnost o hranicích reklamní etiky. Všechny 

členské organizace Rady pro reklamu se zavazují k dodržování všech ustanovení Kodexu a 

usilují o respektování Kodexu i ostatními subjekty působící v oblasti reklamy. 

 Ze systematického hlediska se Kodex dělí na dvě části. První část se skládá ze tří 

kapitol: Úvodní ustanovení, Všeobecné zásady reklamní praxe a Zvláštní požadavky na 

reklamu. V Úvodním ustanovení jsou vysvětleny pojmy reklama a subjekt reklamy, jsou 

vyjmenovány základní požadavky na reklamu a píše se zde, jaké je uplatnění Kodexu (jak 

probíhá proces stížnosti na reklamu) a jeho vztah k právní regulaci. K všeobecným etickým 

zásadám reklamní praxe, o kterých je pojednáváno v II. kapitole, patří: 

 Slušnost reklamy – Podle Kodexu nesmí reklamní sdělení obsahovat tvrzení a vizuální 

prezentace, které by hrubým způsobem porušovaly normy slušnosti a mravnosti 

obecně přijímané těmi, u nichž je pravděpodobné, že je toto sdělení zasáhne (např. u 

dětí). Týká se to i způsobů prezentace lidského těla.  

 Čestnost reklamy – Reklama nesmí zneužívat důvěru spotřebitele či nedostatek jeho 

zkušeností. Nesmí také využívat podprahové vnímání spotřebitele. Reklama nesmí být 

také skrytá a předstírat, že jde o jiné způsoby šíření informací (reportáž, vědecké 

pojednání apod.). Proto musí být například v televizi reklamní blok oddělen výraznou 

znělkou od běžného programu. 

 Pravdivost reklamy – Reklama nesmí šířit klamavé informace o vlastním nebo cizím 

podniku či produktu. Za klamavý je považován i ten údaj, který je sám o sobě 

pravdivý, ale je prezentován v takové souvislosti, že může recipienta uvést v omyl. 

 Společenská odpovědnost reklamy – Reklama nesmí využívat motiv strachu. 

Výjimkou mohou být různá varování např. před kouřením, řízením pod vlivem 

alkoholu atd. Reklama nesmí zneužívat předsudků a pověr. Reklamní sdělění nesmí 

obsahovat nic, co by hrubým způsobem uráželo národnostní či náboženské cítění 

veřejnosti. 

Druhá část Kodexu obsahuje devět kapitol, které se zaměřují na konkrétní problematické 

oblasti reklamy: Reklama na alkoholické nápoje, Reklama na potraviny a nealkoholické 

nápoje, Děti a mládež, Tabáková reklama, reklama na léky, Identifikace inzerátů tištěných ve 

stylu redakčního materiálu, Reklama na zásilkový prodej, Reklama zasílaná SMS, MMS a 

Reklama na loterie a jiné podobné hry.  
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Pro účely mé práce by bylo přínosné zaměřit se především na kapitolu III zabývající se 

konkrétně vztahem reklamy k dětem a mládeži. V Kodexu se pamatuje na využití dětí jako 

interpretů v reklamě a také na způsoby a formy působení reklamy na děti jako recipienty 

reklamy. Kodex upozorňuje na důležitost pravidel bezpečnosti v reklamách, to znamená, že 

děti nesmí být v reklamách zobrazeny a manipulovat s léky, dezinfekčními prostředky, 

žíravinami, pracími a čisticími prostředky bez rodičovského dohledu. Dále není povolena 

žádná reklama, která by děti povzbuzovala k tomu, aby chodily na neznámá místa a hovořily 

s neznámými lidmi. Děti v uličních scénách nesmějí být zobrazovány jako děti bez dozoru a 

při hře na ulici se smí objevovat jen na místech, kde je jednoznačně vidět, že jde o oblast 

vyhrazenou hrám nebo jinou bezpečnou oblast. V reklamách, kde děti vystupují jako cyklisté 

či chodci se musí chovat v souladu s bezpečnostními pravidly. Kodex také obsahuje body, 

které pamatují na citlivost dětí a na jejich určitou bezbrannost vůči reklamě. „Není povolena 

žádná reklama na komerční produkt či službu, která by obsahovala jakoukoli výzvu dětem či 

která by jakýmkoli způsobem naznačovala, že pokud si děti samy nekoupí nějaký produkt či 

službu, či pokud nebudou mít jiné lidi k tomu, aby si takovýto produkt či službu koupili, 

nesplní tím nějakou povinnost nebo neprojeví dostatečnou loajalitu vůči určitým osobám či 

organizací (…).“ Také nejsou povoleny reklamy, které by vedly děti k tomu, „aby si myslely, 

že pokud nebudou vlastnit inzerovaný produkt, stanou se jakýmkoliv způsobem méněcenné ve 

vztahu k jiným dětem.“ Je také důležité „věnovat pozornost tomu, aby děti nebyly 

podporovány v naléhání na jiné osoby ve snaze získat konkrétní produkt či službu.“ Co se 

týče reklamy na potraviny a nealkoholické nápoje zaměřené na děti, reklama nesmí klamat 

ohledně kladného efektu spojeného s konzumací potraviny či nápoje, nesmí zpochybňovat roli 

rodičů nebo jiných osobností, které jsou pro děti kladnými vzory, při vedení dětí ohledně 

správné výživy, neměla by vyvolávat dojem naléhavosti či nezbytnosti koupě, v reklamě je 

povoleno použití animace za předpokladu, že nebude docházet ke zneužití dětské 

představivosti pro propagaci nevhodných stravovacích návyků a postavy (živé či animované) 

z televizního programu či z tisku nesmí být užity k propagaci potravin a nealkoholických 

nápojů způsobem, který zastírá rozdíl mezi televizním programem či tiskem a reklamou. 

Například, dětský televizní program nebude bez zřetelného oddělení spojen s reklamou, ve 

které účinkují shodné postavy. (Kodex reklamy, 2009) O reklamě na potraviny a nápoje je 

v dnešní době čím dál více diskutováno a uvažuje se o zákazu reklam na nezdravé potraviny 

s ohledem na dětské zdraví a správné stravovací návyky. Reklamy na sladkosti a rychlé 

občerstvení jsou totiž považovány za jednu z příčin dětské obezity, protože televizní reklamy 
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ovlivňují děti, aby si vybíraly vysoce kalorické a málo výživné potraviny a nápoje. V tomto 

případě nejsou pravidla Kodexu, která omezují reklamy na potraviny a nápoje, dostačující.  
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 VÝZKUM O PŘÍSTUPU A TOLERANCI DĚTÍ K TV REKLAMĚ 

Pro praktickou část bakalářské práce byl zvolen a následně proveden kvalitativní výzkum 

o dětské toleranci k televizní reklamě, zaměřený na respondenty ve věku 7-8 a 11-12 let. 

Výzkum byl uskutečněn na Berounsku. 

 

2.1.1 Cíl výzkumu 

Cílem šetření bylo zjistit odpovědi na 4 základní otázky: 

1. Jaké je dětské pojetí reklamy? 

2. Vadí dětem TV reklama a v čem? 

3. Jaké TV reklamě dávají děti přednost? 

4. V čem se bude lišit přístup k TV reklamě u 7-8 letých dětí od přístupu 11-12 letých? 

 

2.1.2 Metodický postup  

Výběr výzkumného vzorku 

 Za cílovou skupinu výzkumu byly úmyslně zvoleny dvě věkové skupiny respondentů. 

Jednalo se o děti ve věku 7-8 let a 11-12 leté děti. Nejmladší recipienty ve věku 7-8 let jsem 

vybrala z důvodu, že v tomto vývojovém stádiu by děti měly už chápat přesvědčovací účel 

reklamy, ale přitom by měly být k reklamě stále dost tolerantní. Jako protipól jsem zvolila 

dětské recipienty kolem 11-12 let. V tomto období totiž dochází v důvěře dětí vůči 

reklamnímu sdělení k přelomu, což se u dětí projevuje vyšší kritikou a celkovým snížením 

obliby reklam. Tuto klasifikaci respondentů jsem používala i při vyhodnocování získaných 

dat, což mi umožnilo porovnávat názorovou odlišnost mezi výše uvedenými kategoriemi. 

 Výzkumu se zúčasnilo celkem 10 dětí, každou skupinu reprezentovalo 5 dětí. Při 

výběru respondentů jsem vycházela zejména z osobních známostí, a to z důvodu větší důvěry 

dětí vůči mně, jež byla předpokladem k vyšší míře otevřenosti. Dbala jsem také na to, aby ve 

výzkumném vzorku byly zastoupeny jak dívky, tak chlapci. 

 

Výzkumná metoda 

S ohledem na věk dětí byl jako metoda výzkumu vybrán strukturovaný rozhovor. 

Hlavním důvodem této volby byla skutečnost, že souvislý písemný projev je u mladších dětí 

časově náročný a ani dotazníky nejsou v tomto případě nejvhodnější, jelikož děti volí 
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odpovědi často jen náhodně. Navíc by po vyplnění dotazníků bylo stejně vhodné uskutečnit 

rozhovor s doplňujícími otázkami.  

Poslední výzkumná otázka se opírala o promítání 5 různorodých reklamních TV spotů 

(dle mého výběru) s účelem ohodnocení prezentovaných reklam dětmi ve stupnici od 1 

hvězdičky (nejhorší) do 5 hvězdiček  (nejlepší). 

 

Výzkumné otázky 

Záznamový arch, který byl pro tento výzkum sestaven, obsahuje těchto 9 otázek 

formulačně přizpůsobených dětem: 

1. Uměl/a bys vysvětlit, co a k čemu je reklama? 

2. Díváš se na reklamy? Jestli ano, co se Ti na reklamě líbí?  

3. Vadí Ti přerušování filmů/TV programů reklamou? 

4. Vadí Ti, že se reklama neustále opakuje? 

5. Vadí Ti na reklamě ještě něco jiného? 

6. Vzpomeneš si na nějakou reklamu, která se Ti v poslední době vůbec nelíbila? 

7. Chceš po rodičích, aby Ti kupovali věci, které vidíš v reklamě? Které? 

8. Myslíš si, že věci nabízené v reklamě jsou lepší a chutnější?  

9. Která z promítaných reklam se Ti líbila nejvíce a která nejméně? Proč? 

 

Výběr reklamních TV spotů 

 Na výzkumnou otázku č. 9 se odpovídalo na základě shlédnutí pěti promítaných 

reklam, které děti hodnotily pomocí udělování hvězdiček. Televizní reklamy jsem vybírala 

osobně a dbala jsem na jejich různorodost, abych zjistila, který typ reklamy děti 

upřednostňují. Bude to reklama, kde účinkují děti, teenangeři, známá osobnost nebo jen stačí, 

když je reklama vtipná? Pracovala jsem s televizními spoty  těchto značek: Jupí, Danone, T-

Mobile, Persil a McDonald's. 

1. Jupí: Sirup Jupí Superhustý – spot „Pusinka“: 

Během rodinné oslavy se dvě děti přesunou pod stůl, kde chlapeček po holčičce loudí 

ovocné pusy. Po jahodové a malinové se však nečekaně objeví pod stolem teta a 

chlapec od ní dostane  štípanou. 

V reklamě hraje píseň Ta pusa je tvá od Hany Zagorové a Petra Rezka. 

2. Danone: jogurt Activia – spot s Danou Morávkovou, 2. část: 

Dana Morávková v reklamě doporučuje jiné ženě, kterou trápí jisté zažívací potíže, 

vyzkoušet Activii. 
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Slogan: Activia – normální je cítit se dobře. 

3. T-Mobile: neomezený free tarif – spot „Loučení skokanů v lázních“: 

V další reklamě T-Mobile se skokani Vojta Kotek a Lukáš Pavlásek loučí s masérkou 

Barborou Seidlovou, která dá Lukášovi lísteček se svým telefonním číslem. Najednou 

se na scéně objeví rozzlobený trenér Zadar (Jakub Kohák) s tím, že mu někdo ukradl 

župan. Odnese to doprovod masérky herec Ladislav Županič, který skončí v bazénu. 

Voda vystříkne až na papírek s tel. číslem a rozmočí ho. Vojta nešťastného Lukáše 

uklidňuje slovy: „To nech plavat. Obvoláme všechny možný kombinace.“   

4. Persil: gelové kapsle – spot „Persil Active Tabs“: 

Mladá žena se během spotu nejdříve rozhoduje mezi sportovními a společenskými 

boty, potom mezi dortem a zeleninovým salátem a nakonec řeší dilema, jestli dát 

přednost pracímu prášku Persil nebo raději zvolit sladnější použití v podobě gelových 

kapslí. Nakonec je jí představen nový Persil Active Tabs, neboli předdávkované 

tablety, a její problém je elegantně vyřešen.  

Slogan: Persil. Inspirován vámi. 

5.  McDonald's: akce Fajn pár za pár - spot „Fajn pár za pár (Rapeři)“: 

Dvojice mladých raperů přijde do McDonald's a svým slangem si vybírají z nabídky. 

Během jejich řeči běží české titulky.  

Slogan: Tak hip-hop do mekáče. (viz. Příloha 1) 

 

2.1.3 Vyhodnocení získaných dat 

1. věková skupina: věkový průměr skupiny je 7,4 let. Respondentů bylo celkem pět, 

z toho 3 chlapci a 2 dívky. 

2. věková skupina: věkový průměr skupiny je 11,8 let. Respondentů bylo celkem pět, 

z toho 3 chlapci a 2 dívky. 

 

Vyhodnocení otázky č. 1: Uměl/a bys vysvětlit, co a k čemu je reklama? 

 U této otázky jsem vycházela ze skutečnosti, že všichni respondenti reklamu znají, 

proto jsem předpokládala, že budou schopni ji nějakým způsobem charakterizovat. Tento 

předpoklad se mi víceméně potvrdil.  

1. věková skupina (7-8 let):  

Mladší děti nebyly schopné přímo pojem reklama vysvětlit, ale začaly rovnou 

specifikovat její účel. Jako nejčastější odpověď na otázku k čemu je reklama zaznívalo: 
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„Reklama je k tomu, aby si to lidi kupovali.“ Dva dotazovaní dokonce použili v souvislosti 

s reklamou slovo „lákat“: „Reklama nás láká, abychom si koupili ty věci, co ukazuje.“ nebo 

„Oni je reklamou takhle lákají.“ Na základě toho lze konstatovat, že už si děti v tomto 

věkovém období začínají pomalu uvědomovat přesvědčovací účel reklamy. 

2. věková skupina (11-12 let):  

V tomto věku si respondenti už nevystačí jen s definicí „aby si to lidi kupovali“, ale 

doplňují ji o další důležité aspekty. Například nepřímo uvádějí některé principy, na kterých 

reklama pracuje, aby dosáhla svého cíle: představování novinek, potřeba zaujmout, snaha 

potenciální zákazníky přesvědčit, využívání televizního média jako nejúčinnějšího reklamního 

prostředku a další. Jeden z respondentů odpověděl takto: „Reklama uvádí nový věci, aby lidi 

věděli, o čem to je. Zabírá to dost času, protože těch reklam tam je hodně, ale lidi si to potom 

víc kupujou, protože to vidí. Reklama prostě chce na ten produkt přilákat co nejvíc lidí.“ 

Další se vyjádřil o reklamě takto: „Reklama je k lákání lidí, aby si tu věc kupovali. Aby jim 

ukázali nějaký novinky, aby ty lidi navnadili.“  

 

Vyhodnocení otázky č. 2: Díváš se na reklamy? Jestli ano, co se Ti na reklamě líbí? 

 Všichni dotazovaní na otázku, zda sledují reklamy, odpověděli kladně. A není divu, 

protože ve skutečnosti nemají na výběr – pokud televizi sledují, reklamy jsou její součástí. 

1. věková skupina (7-8 let): 

Čtyři z pěti respondentů uvedli, že preferují především vtipné reklamy: „Mám rád, 

když je reklama srandovní, když se zasměju.“ Další, co se jim na reklamách líbí, jsou 

písničky, což uvedli celkem dva dotazovaní. Jeden respondent na reklamách oceňuje to, „že 

jsou krátký a každá jiná.“ Je zajímavé, že dívky byly z rozhovoru vyloženě nadšené. Jedna z 

nich mi prozradila, že má ráda reklamy na šampóny, „protože potom hezky voníme.“ Ta druhá 

přímo popisovala oblíbenou reklamu: „Třeba ta s tím dortem, jak ho rozkrojí, on se rozprskne 

a ten pán je pak celej špinavej.“   

2. věková skupina (11-12 let): 

Podle předpokladu jsou děti v tomto věku k reklamě kritičtější. Vysvětlují, že reklamy 

musí sledovat, i když nechtějí. Čtyři z pěti respondentů odpověděli v tom smyslu, že se na 

reklamy dívají pouze v případě, když běží nějaký film nebo pořad, který by rádi viděli. Jeden 

z respondentů dokonce uvedl, že ho reklamy obtěžují – doslova: „Musím se na ně dívat, i 

když nechci. Obtěžují mě všude.“ Reklamy je nebaví, tolerují jen ty, které jsou vtipné, což 

potvrzuje například tato odpověď: „Nějaký ty reklamy jsou povedený, vtipný, tak ty se mi líbí, 

ráda se pobavím. Jinak ostatní nemusím.“ Vtipné reklamy uvádí všichni respondenti, pouze 
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jeden z nich to více rozvádí: „Líbí se mi, když je reklama vtipná nebo když tam jsou slavní 

herci, dobrá hudba, obrázky.“ 

 

Vyhodnocení otázky č. 3: Vadí Ti přerušování filmů/TV pořadů reklamou? 

 Podle mého předpokladu se všichni respondenti jednoznačně shodli na tom, že jim 

přerušování filmů reklamou vadí. 

1. věková skupina (7-8 let): 

 Jeden z respondentů této věkové skupiny se vyjádřil takto: „To mi fakt hodně vadí. 

Protože se vždycky dívám, je tam nejlepší část filmu a bum – reklama.“ U jednoho 

z dotazovaných se dokonce objevilo slovo „nesnášet“: „Nesnáším, když mám rozkoukanej 

film a musí být hnedka reklama.“ 

2. věková skupina (11-12 let):  

I starším dětem přerušování filmů či pořadů velmi vadí. Jeden dotazovaný si dokonce 

stěžuje na četnost reklam: „Během některých filmů je těch reklam hodně a zaberou pomalu 

víc času než ten film.“ Jiný respondent využívá reklamní blok po svém: „Někdy se to hodí, 

když si chci pro něco dojít nebo se jdu napít, ale jinak mi to vadí.“ 

 

Vyhodnocení otázky č. 4: Vadí Ti, že se reklama neustále opakuje? 

 Respondenti nejsou tolerantní ani k opakování reklam. Opět se na tom shodli všichni. 

1. věková skupina (7-8 let): 

Vadí jim to z toho důvodu, že reklamy běží neustále a navíc jsou pořád stejné. Ocenili 

by, kdyby reklamy byly kratší a jeden z dotazovaných by dokonce radši žádné, což mě 

s ohledem na věk dítěte celkem překvapilo. 

 2. věková skupina (11-12 let): 

 I této věkové skupině vadí, že „reklamy běží pořád dokola, pořád to samý.“ Jednomu 

respondentovi není lhostejné dlouhé časové trvání reklamních bloků, a tak navrhuje řešení: 

„Kdyby tam dali třeba jen ty nejdůležitější reklamy. Protože já jsem to jednou měřil a ty 

reklamy měří víc než ten film.“ Jiný dotazovaný vidí řešení v přepínání reklam. 

 

Vyhodnocení otázky č. 5: Vadí Ti na reklamě ještě něco jiného? 

 1. věková skupina (7-8 let): 

 Pouze jeden respondent z pěti uvedl, že mu na reklamách vadí to, „že ukazujou 

blbosti.“ Těžko říct, zda na to přišel sám nebo to slýchává doma, ale přikláněla bych se spíše 
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k té druhé variantě. Ostatní děti odpovídaly v tom smyslu, že už jim na reklamě nejspíš nic 

dalšího nevadí. 

 2. věková skupina (11-12 let): 

 Respondenti této věkové skupiny jsou v tomto směru o dost kritičtější. Vytýkají 

reklamě její neférové jednání a nekalé praktiky, například podávání nepravdivých informací: 

„Vadí mi, že v reklamě nemluví vždycky pravdu,  že chtějí jen donutit lidi, aby si to kupovali.“ 

Nebo: „Některý reklamy mi připadají trochu hloupý a otravný. A vadí mi, že si dost často 

vymejšlí a přehnaně vychvalujou ten jejich výrobek.“ Skutečnost, že některá reklamní sdělení 

nejsou pravdivá, uvedli čtyři z pěti respondentů. Na základě toho se dá konstatovat, že děti 

v tomto věku jsou vůči reklamě dost nedůvěřiví. 

 

Vyhodnocení otázky č. 6: Vzpomeneš si na nějakou reklamu, která se Ti v poslední době 

vůbec nelíbila? 

Zpočátku jsem si nebyla jistá, zda budou respondenti tohoto věku schopni si v takové 

rychlosti vybavit nějakou neoblíbenou reklamu, ale celkem mě překvapili.  

1. věková skupina (7-8 let): 

V této kategorii na otázku odpověděli celkem tři dotazovaní. Jeden uvedl reklamu na 

prací prášek, druhý na jogurt Activii a ten třetí se vyjádřil takto: „Nelíbí se mi taková ta 

reklama na ten vysavač, jak tam skáče ten kluk…mohl by si ublížit“. Z tohoto příkladu lze 

usoudit, že dítě v tomto věku není jestě schopno odhalit reklamní triky. 

2. věková skupina (11-12 let): 

Na otázku nebyl schopný odpovědět pouze jeden respondent. Jeden z dotazovaných 

uvedl, že nesnáší teleshopping, jinak všichni ostatní jmenovali konkrétní reklamní spot: 

 „Taková ta na ten nábytek… XXX Lutz tatatata. Je to takový moc upovídaný, 

otravný…a skoro žádný nabídky.“ 

 „Ta karta Visa. Je to takový divný. Prostě jak tam běží a najednou je mladej, 

pak je zase starej. A jinak třeba ještě se mi nelíbí na tu omáčku čínskou, jak 

tam vaří to Magi.“ 

 „Asi reklama na Activii. Na tu už jsem alergická.“ 

 

Vyhodnocení otázky č. 7: Chceš po rodičích, aby Ti kupovali věci, které vidíš v reklamě? 

Které? 

 1. věková skupina (7-8 let): 
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 Na základě odpovědí respondentů na tuto otázku lze konstatovat, že děti po rodičích 

nabízené produkty v reklamách zpravidla žádají. Jedná se zejména o cukrovinky a hračky, což 

je v tomto věku pochopitelné. Všichni dotazovaní se přiznali, že alespoň někdy chtějí výrobky 

z reklamy koupit. Jeden respondent se vyjádřil takto: „Když se mi v reklamě něco líbí, tak jo. 

Třeba nějaký nový sladkosti nebo brambůrky.“ Další odpověděl: „Ano. Chci dobroty nebo 

jsem tam viděla takový ty malý Petshopáky.“ Na jedné z odpovědí lze vidět, že na děti zabírájí 

různé dárečky k nabízenému výrobku v podobě samolepek či magnetek: „Ani ne. Jen někdy 

bonbóny, čokoládu nebo Kostíky… My totiž sbíráme ty magnety.“  

 2. věková skupina (11-12 let): 

 Odpovědi této věkové skupiny se od té mladší liší. Čtyři z pěti respondentů odpověděli 

na tuto otázku „ani ne“ a ten patý přímo „ne“: „Ne to ne. To já si koupím, co chci, i když to 

v reklamě není.“ Co se týče produktů, jeden dotazovaný se vyjádřil takto: „Moc ne, přál jsem 

si jenom mobil z reklamy a ten jsem pak dostal.“ Jiný pronesl toto: „Spíš ne. Občas třeba 

bonbóny nebo tak, ale hračky ne.“ V přístupu dětí k reklamě hrají důležitou roli rodiče, kteří 

jim svým postojem a chováním jdou příkladem. Jeden respondent uvedl, že věci z reklam 

kupují pouze v případě, že na to narazí v obchodě a líbí se jim to. 

 

Vyhodnocení otázky č. 8: Myslíš si, že věci nabízené v reklamě jsou lepší a chutnější? 

 1. věková skupina (7-8 let): 

 Odpovědi na tuto otázku se překvapivě poměrně dost lišily. Dva respondenti si 

nemyslí, že by produkty z reklamy byly kvalitnější či chutnější. Další se se svou odpovědí: 

„Asi jo, říkají to.“ přiklání spíše na stranu zbylých dvou dotazovaných, kteří jsou přesvědčeni 

o tom, že rozhodně ano, protože „ jsou tam lepší novinky“ nebo jednodušše proto, že „věci 

z reklam mám nejradši.“ U dětí v tomto věkovém období se stále projevuje určitá naivita vůči 

reklamnímu sdělení. 

 2. věková skupina (11-12 let): 

 Nedůvěra k reklamám v tomto věkovém období se projevila i v odpovědích na tuto 

otázku. Všichni dotazovaní jednoznačně odpověděli, že si rozhodně nemyslí, že by nabízené 

výrobky v reklamě byly kvalitnější či chutnější než jiné: „To, že to je v reklamě, ještě 

neznamená, že je to nejlepší.“ Dva respondenti dokonce pronesli, že je to někdy i naopak. 

Jiný dotazovaný je přesvědčen o tom, že je třeba výrobek nejdříve vyzkoušet: „Když o tom 

ještě nic nevíte, tak to vyzkoušíte a potom už to máte s čím porovnat. Takže jak který. Některý 

jo, některý ne.“ I další respondent si myslí, že je lepší si to nejprve v obchodě prohlédnout či 
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ochutnat, protože v reklamě mohou lhát. Potvrdilo se tedy, že děti v tomto věku reklamnímu 

sdělení nevěří. 

 

Vyhodnocení otázky č. 9: která z promítaných reklam se ti líbila nejvíce a která 

nejméně? Proč? 

 

 

Graf  1 Porovnání oblíbenosti promítaných reklam mezi dvěmi věkovými skupinami 

 

1. věková skupina (7-8 let):  

Na grafu vlevo lze názorně vidět, že z pěti promítaných reklam je nejoblíbenější 

reklamou ta od T-Mobile, jelikož od respondentů získala nejvíce hvězdiček (23/25). Dětem se 

líbí, protože je akční a vtipná. Jeden dotazovaný o ní pronesl: „Mám ji ráda. Je srandovní, jak 

padají do té vody.“  

 Na pomyslné druhé příčce se umístil reklamní spot na šťávu Jupí. I tady dotazovaní 

oceňovali především humorný prvek v prezentované scénce. Ale jeden z respondentů i další 

věci: „Líbí se mi, protože je o pusinkách a mám ráda tu šťávu.“ Zde se ukázalo, že dotyčný 

hodnotí reklamu i na základě osobních zkušeností s výrobkem.  

 Třetí místo obsadila reklama od firmy McDonald's, která děti této věkové skupiny moc 

nezaujala. Jedna z dívek uvedla, že se jí reklama nelíbí, protože v ní vystupují samí kluci, 

kteří navíc mluví divně. Další respondent prohlásil, že se mu líbí ten hamburger. Ostatní 

dotazovaní neuměli vysvětlit, co se jim na reklamě líbí či nelíbí, ale hodnotili ji průměrně. 

23 * 
22 * 

20 * 
19 * 

14 * 
13 * 

10 * 

6 * 
5 * 

7 * 

Kategorie 7-8 let Kategorie 11-12 let 

Porovnání oblíbenosti promítaných reklam  

mezi dvěmi věkovými skupinami 

T-Mobile Jupí McDonalds Activia Persil 
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 Reklamní spot na jogurt Activia si u dětí moc dobře nevedl. Byl jimi hodnocen jako 

nudný, nezajímavý. 

 Nejméně akceptovatelnou reklamou je u respondentů ve věku 7-8 let reklama na prací 

tablety Persil. Shledávají ji nudnou, nebaví je. Spot, jeho zpracování, hudba ani sám výrobek 

u nich nedokáže vzbudit zájem. 

2. věková skupina (11-12 let): 

I u této věkové skupiny se s nejvyšším počtem hvězdiček umístil reklamní spot od 

firmy T-Mobile. Avšak neoceňují jen její vtipnost, uvádějí i další důvody, proč se jim reklama 

líbí. Kladně hodnotí herce, kteří ve spotu figurují, dobře sehranou scénku, nápaditost. Všichni 

respondenti se během sledování této reklamy smáli a někteří dokonce znali text nazpaměť. 

Druhou nejoblíbenější se stala reklama na šťávu Jupí. Respondenti ji hodnotili jako 

milou, hezkou, roztomilou, považují ji za originální a nevtíravou. Jeden z dotazovaných se o 

reklamním spotu vyjádřil takto: „Reklama se mi líbí, ale nemluví pravdu – ta šťáva mi vůbec 

nechutnala.“  

Třetí příčku obsadila reklama od společnosti McDonald's, která byla  hodnocena jako 

„divná“. Respondentům se ve spotu nelíbil použitý slang a také se přiznali, že nestíhají číst 

přítomné titulky.  

Na čtvrtém místě se umístil reklamní spot na prací prostředek Persil. Zde se výsledky 

rozchází s hodnotami mladší věkové skupiny. Reklama respondentům připadá nudná, 

nezajímavá, ale stále ji hodnotí kladněji než reklamní spot na Activii. 

Nejméně oblíbenou reklamou v tomto věkovém období je reklama na jogurt Activia. I 

tento televizní spot je dle respondentů nudný, bez nápadu. Rozhovor mezi ženami považují za 

divný až komický. U některých dotazovaných se objevilo také hodnocení na základě vlastních 

sympatií: „Tuhle reklamu nesnáším, Morávková je taková nesympatická.“ 
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2.1.4 Shrnutí výzkumného šetření  

Shrneme-li výsledky provedeného výzkumu, dospějeme k následujícím závěrům. 

Podařilo se mi zjistit, že všichni dotazovaní dětští respondenti  mají alespoň přibližnou 

představu o tom, co je to reklama. Nejsou sice vždy schopni reklamu přesně charakterizovat 

či vymezit, ale prokázalo se, že jsou si do určité míry vědomy toho hlavního účelu reklamy, 

jímž je přesvědčit potenciální zákazníky, aby si pořídili nabízený produkt či službu. Nutno 

podotknout, že u zkoumaného vzorku složeného z dětí ve věkovém rozmezí 11 až 12 let je 

pojetí reklamy komplexnější.  

Postoje dětí k reklamě jsou rozporuplné – reklamy akceptují, ale jen do jisté míry. 

Prokázalo se, že přerušování filmů či televizních pořadů reklamou netoleruje žádný 

z tázaných respondentů. Obdobně je to také s nepřetržitým opakováním reklam. Dětem 

konkrétně vadí dlouhé časové trvání reklamních bloků a také jejich četnost. Na základě 

výzkumu lze konstatovat, že starší věková skupina je k televizní reklamě daleko kritičtější, 

což se projevuje především silnou nedůvěrou k reklamnímu sdělení. Tito respondenti jsou si 

již vědomi toho, že předkládané informace v reklamě nemusí být objektivní, a z toho důvodu 

pokládají většinu reklamních sdělení za nepravdivá.  

 Není překvapující, že děti dávají jednoznačně přednost vtipné reklamě. Domnívám se, 

že mladší recipienti ve věku 7 až 8 let berou reklamu především jako určitou formu zábavy. 

Rády se pobaví, zasmějou, vypráví oblíbenou reklamu jako legrační příběh a nejsou schopny 

poznat reklamní strategie. V tomto ohledu by měla být nápomocná Mediální výchova na ZŠ, 

která by měla být podle mého názoru nenásilně zařazována do výuky už od počátku školní 

docházky z důvodu snížení míry dětské bezbrannosti vůči reklamnímu sdělení. Co se týče 

starších dotazovaných dětí, ti reklamu obecně moc neuznávají, ale vtipnou a nápaditou 

reklamu ocení vždy. 

Na závěr lze konstatovat, že míra dětské tolerance k reklamě je závislá především na 

věku dítěte, ale vliv na utváření postoje k reklamě mají i další faktory, například rodina nebo  

role mediální výchovy ve vzdělávání. 
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ZÁVĚR 

 V bakalářské práci jsem se zabývala tím, jakým způsobem na dětské adresáty působí 

zejména televizní reklama, jelikož se domnívám, že televize a reklama patří mezi aktuální 

problémy světa.  Zajímala jsem se o to, jak na reklamu reagují samy děti a především do jaké 

míry jsou k ní tolerantní. Získané výsledky jsem porovnávala u dětí dvou věkových skupin. 

 V teoretické části jsem zahrnula teoretické poznatky o televizním médiu a reklamě, 

jakožto specifickém druhu komunikace. Dále je zde charakterizován jejich vliv a jistá rizika, 

která se objevují ve vztahu k dětské cílové skupině. Na základě toho se zmiňuji o kampani 

Rady pro televizní a rozhlasové vysílání s názvem Vaše dítě, vaše televize, vaše 

zodpovědnost, jež upozorňuje rodiče na nebezpečí v podobě sledování televize dětí bez jejich 

dohledu. V této části také pojednávám o spotřebním chování – nejprve obečně a poté se 

orientuji na dětského spotřebitele. V této souvislosti se pro zajímavost zmiňuji o  americkém 

dokumentárním filmu Děti konzumu aneb Komercializace dětství (2008), který nám bez 

servítek ukazuje, jak reklamní trh bezohledně útočí a manipuluje s americkými dětmi za 

účelem vlastního zisku. Celý film provází názory na toto téma z řad odborníků. V závěru 

teoretické části práce shrnuji, jak dětské adresáty v ČR ochraňují právní a v neposlední řadě 

také etická opatření reklamního působení. 

 Praktická část obsahuje výzkumné šetření, které bylo provedeno metodou 

strukturovaného rozhovoru se 7 až 8 letými a 11 až 12 letými dětmi. Snažila jsem se zjistit, 

jaké je dětské pojetí reklamy, co konkrétně jim na reklamě vadí, co akceptují a co už ne. 

Doplňujícím instrumentem výzkumu bylo promítání vybraných pěti reklam, na základě 

kterého se ukázalo, jakému typu reklamy dávají děti přednost. Na základě výsledků výzkumu 

lze konstatovat, že míra tolerance k reklamě je závislá na věku dítěte. Čím jsou děti starší, tím 

více jsou k reklamě kritičtější a skeptičtější. Jejich nedůvěra pramení především ze stále vyšší 

schopnosti rozpoznávat strategie reklamního působení.   

 Domnívám se, že tyto získané poznatky uplatním jak v roli budoucího pedagoga, tak i 

v roli rodiče. Zastávám názor, že s těmito ustanoveními by se měli alespoň obecně seznámit 

všichni jakožto uživatelé médií, aby mohli kriticky posuzovat reklamní komunikaci a také 

brát na vědomí možné dopady na vývoj dětí a mládeže. 
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PŘÍLOHA 1  

Přepis rozhovorů s dětmi 

 

Rozhovor č. 1 

Pohlaví: žena 

Věk: 7 

1. Uměla bys vysvětlit, co a k čemu je reklama? 

 Aby si to lidi kupovali. Oni je reklamou takhle lákají. 

2. Díváš se na reklamy? Jestli ano, co se Ti na reklamě líbí?  

 Na reklamy se koukám. Líbí se mi, že jsou krátký a každá jiná. Mám ráda hezký 

písničky a reklamy na šampóny, protože potom hezky voníme. 

3. Vadí Ti přerušování filmů/TV programů reklamou? 

 To mi fakt hodně vadí. Protože se vždycky dívám, je tam nejlepší část filmu a bum – 

reklama. Ale někdy si je přepnu. 

4. Vadí Ti, že se reklama neustále opakuje? 

 Ano. 

5. Vadí Ti na reklamě ještě něco jiného? 

 Nevím, asi ne. 

6. Vzpomeneš si na nějakou reklamu, která se Ti v poslední době vůbec nelíbila? 

 Nelíbí se mi taková ta reklama na ten vysavač, jak tam skáče ten kluk…mohl by si 

ublížit. 

7. Chceš po rodičích, aby Ti kupovali věci, které vidíš v reklamě? Které? 

 Ano. Chci dobroty nebo jsem tam viděla takový ty malý Petshopáky.  

8. Myslíš si, že věci nabízené v reklamě jsou lepší a chutnější?  

 Ano, jsou tam lepší novinky. 

9. Která z promítaných reklam se Ti líbila nejvíce a která nejméně? Proč? 

 Jupí ***** - srandovní; je to o pusinkách; mám ráda tu šťávu 

 Activia **** - ten jogurt je dobrej 

 T-mobile *** - je srandovní, jak spadne do tý vody 

 Persil * 

 McDonald's * - mluví divně a jsou tam samý kluci 
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 Rozhovor č. 2 

Pohlaví: muž 

Věk: 8 

1. Uměl bys vysvětlit, co a k čemu je reklama? 

 Reklama je k tomu, aby si to lidi kupovali. Aby si kupovali to, co tam vidí. 

2. Díváš se na reklamy? Jestli ano, co se Ti na reklamě líbí?  

 Jo, dívám. Líbí se mi hlavně srandovní reklamy. 

3. Vadí Ti přerušování filmů/TV programů reklamou? 

 Jo, to mi moc vadí. 

4. Vadí Ti, že se reklama neustále opakuje? 

 Jo. Bylo by lepší, kdyby reklamy byly kratší. 

5. Vadí Ti na reklamě ještě něco jiného? 

 Asi už ne. 

6. Vzpomeneš si na nějakou reklamu, která se Ti v poslední době vůbec nelíbila? 

 Nevím. 

7. Chceš po rodičích, aby Ti kupovali věci, které vidíš v reklamě? Které? 

 Ani ne. Jen někdy bonbóny, čokoládu nebo Kostíky… My totiž sbíráme ty magnety. 

8. Myslíš si, že věci nabízené v reklamě jsou lepší a chutnější?  

 Ne. 

9. Která z promítaných reklam se Ti líbila nejvíce a která nejméně? Proč? 

 T-mobile ***** - srandovní 

 Jupí **** - docela srandovní 

 McDonald's *** - líbí se mi ten hamburger 

  Activia ** - nudný 

 Persil * - nudný 
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Rozhovor č. 3 

Pohlaví: muž 

Věk: 8 

1. Uměl bys vysvětlit, co a k čemu je reklama? 

 Chtějí, aby si to lidi kupovali, tak proto to dávají do televize.  

 2. Díváš se na reklamy? Jestli ano, co se Ti na reklamě líbí?  

 Dívám. Mám rád, když je reklama srandovní, když se zasměju. A taky písničky. 

3. Vadí Ti přerušování filmů/TV programů reklamou? 

 Jo. Vadí mi, že je reklama vždycky, když je to ve filmu napínavý. 

4. Vadí Ti, že se reklama neustále opakuje? 

 Jo. Je to pořád stejný. 

5. Vadí Ti na reklamě ještě něco jiného? 

 Že ukazujou blbosti. 

 6. Vzpomeneš si na nějakou reklamu, která se Ti v poslední době vůbec nelíbila? 

 Na Persil. 

7. Chceš po rodičích, aby Ti kupovali věci, které vidíš v reklamě? Které? 

 Někdy ano. Třeba sušenky nebo žvejkačky. 

8. Myslíš si, že věci nabízené v reklamě jsou lepší a chutnější?  

 Ne. 

9. Která z promítaných reklam se Ti líbila nejvíce a která nejméně? Proč? 

 T-mobile ***** - vtipná 

 McDonald's **** 

  Jupí *** 

  Activia ** 

 Persil * 
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Rozhovor č. 4 

Pohlaví: žena 

Věk: 7 

1. Uměla bys vysvětlit, co a k čemu je reklama? 

 Reklama nás láká, abychom si koupili ty věci, co ukazuje.  

2. Díváš se na reklamy? Jestli ano, co se Ti na reklamě líbí?  

 Někdy se na ně dívám a někdy ne. Líbí se mi jen některý reklamy – ty srandovní. Třeba 

ta s tím dortem, jak ho rozkrojí, on se rozprskne a ten pán  je pak celej špinavej. 

3. Vadí Ti přerušování filmů/TV programů reklamou? 

 Jo, protože nesnáším, když mám rozkoukanej film a musí být hnedka reklama. 

4. Vadí Ti, že se reklama neustále opakuje? 

 Jo. Já bych radši žádnou. 

5. Vadí Ti na reklamě ještě něco jiného? 

 No, to už asi nic. 

6. Vzpomeneš si na nějakou reklamu, která se Ti v poslední době vůbec nelíbila? 

 Tak to jedině ta na Activii. Ble. 

7. Chceš po rodičích, aby Ti kupovali věci, které vidíš v reklamě? Které? 

 Ano, sladkosti a hračky…to bych chtěla. 

8. Myslíš si, že věci nabízené v reklamě jsou lepší a chutnější?  

 To jistě. Protože věci z reklam mám nejradši. 

9. Která z promítaných reklam se Ti líbila nejvíce a která nejméně? Proč? 

 T-mobile ***** - mám ji ráda; je srandovní, jak padají do tý vody 

Jupí **** 

 McDonald's *** 

Persil * 

  Activia * 
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Rozhovor č. 5 

Pohlaví: muž 

Věk: 7 

1. Uměl bys vysvětlit, co a k čemu je reklama? 

 Reklama chce, aby si lidi kupovali ty věci, o kterejch mluví v televizi. Proto nám to 

ukazuje. 

2. Díváš se na reklamy? Jestli ano, co se Ti na reklamě líbí?  

 Na reklamy se koukám. Líbí se mi hlavně srandovní reklamy, to se vždycky zasměju. 

3. Vadí Ti přerušování filmů/TV programů reklamou? 

 To mi vadí, protože mě ruší, když se koukám na nějakej film. 

4. Vadí Ti, že se reklama neustále opakuje? 

 Jo, jsou pořád. 

5. Vadí ti na reklamě ještě něco jiného? 

 To nevím..asi ne. 

6. Vzpomeneš si na nějakou reklamu, která se Ti v poslední době vůbec nelíbila? 

 Nevím. 

7. Chceš po rodičích, aby Ti kupovali věci, které vidíš v reklamě? Které? 

 Když se mi něco v reklamě líbí, tak jo. Třeba nějaký nový sladkosti nebo brambůrky. 

8. Myslíš si, že věci nabízené v reklamě jsou lepší a chutnější?  

 Asi jo, říkají to. 

9. Která z promítaných reklam se Ti líbila nejvíce a která nejméně? Proč? 

 T-mobile ***** - tu mám rád, je legrační 

 Jupí ****  

 McDonald's *** 

  Activia * 

 Persil * 
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Rzhovor č. 6 

Pohlaví: muž 

Věk: 12 

1. Uměl bys vysvětlit, co a k čemu je reklama? 

 Reklama…tak to je, aby se uváděly nějaké nabídky, třeba aby se uvedly v krámu a tak. 

Chtějí, aby si to u nich lidi kupovali. 

2. Díváš se na reklamy? Jestli ano, co se Ti na reklamě líbí?  

 Musím se na ně dívat, i když nechci. Obtěžují mě všude. Když jsou ty reklamy 

srandovní, tak se mi líbí, ale jinak mě to pořád obtěžuje. 

3. Vadí Ti přerušování filmů/TV programů reklamou? 

 Ano, vadí. Někdy se to hodí, když si chci pro něco dojít nebo se jdu napít, ale jinak mi 

to vadí. 

4. Vadí Ti, že se reklama neustále opakuje? 

No, docela jo. 

5. Vadí Ti na reklamě ještě něco jiného? 

 Vadí mi, že v reklamě nemluví vždycky pravdu, že chtějí donutit lidi, aby si to kupovali. 

6. Vzpomeneš si na nějakou reklamu, která se Ti v poslední době vůbec nelíbila? 

 Taková ta na ten nábytek…XXX Lutz tatatata. Je to takový moc upovídaný, 

otravný…skoro žádný nabídky. 

7. Chceš po rodičích, aby Ti kupovali věci, které vidíš v reklamě? Které? 

 Moc ne. Přál jsem si jenom mobil z reklamy a ten jsem pak dostal. 

8. Myslíš si, že věci nabízené v reklamě jsou lepší a chutnější?  

 Ne, to si nemyslím. Někdy je to i naopak. 

9. Která z promítaných reklam se Ti líbila nejvíce a která nejméně? Proč? 

 T-mobile ***** - vtipná, vždycky se zasměju 

 McDonald's **** 

  Jupí *** 

  Activia ** 

 Persil * - taková nudná, nezajímavá 
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Rozhovor č. 7 

Pohlaví: muž 

Věk: 12 

1. Uměl bys vysvětlit, co a k čemu je reklama? 

 Jo. Reklama je k lákání lidí, aby si tu věc kupovali. Aby jim ukázali nějaký novinky, 

aby ty lidi navnadili. 

2. Díváš se na reklamy? Jestli ano, co se Ti na reklamě líbí?  

 No, babička vypíná zvuk, ale doma se na to kouknu a nevadí mi to. Líbí se mi, když je 

reklama vtipná nebo když tam jsou slavní herci, dobrá hudba, obrázky. 

3. Vadí Ti přerušování filmů/TV programů reklamou? 

 Jo, hodně mi to vadí. To úplně nesnáším. Třeba když je to napínavý a zrovna tam skočí 

reklama. To je blbý. 

4. Vadí Ti, že se reklama neustále opakuje? 

 Jo. Kdyby tam dali třeba jen ty nejdůležitější reklamy. Protože já jsem to jednou měřil 

a ty reklamy měří víc než ten film. 

5. Vadí ti na reklamě ještě něco jiného? 

 Vadí mi, že lžou lidem. Že tam třeba řeknou, že je to ta nejlepší šťáva a přitom je to hnusná 

šťáva. 

6. Vzpomeneš si na nějakou reklamu, která se Ti v poslední době vůbec nelíbila? 

 Ta karta Visa. Je to takový divný, prostě jak tam běží a najednou je mladej, pak je zase 

starej. A jinak třeba ještě se mi nelíbí na tu omáčku čínskou, jak tam vaří to Magi. 

7. Chceš po rodičích, aby Ti kupovali věci, které vidíš v reklamě? Které? 

 Spíš ne. Občas třeba bonbóny nebo tak, ale hračky ne. 

8. Myslíš si, že věci nabízené v reklamě jsou lepší a chutnější?  

 Ne. To bych řekl, že naopak. V krámě si to můžu třeba ochutnat, prohlídnout si to, ale 

v reklamě ti můžou lhát. 

9. Která z promítaných reklam se Ti líbila nejvíce a která nejméně? Proč? 

T-mobile ***** - srandovní; dobrý herci; dobře sehraný (text zná nazpaměť, směje 

se) 

 Jupí **** - reklama se mi líbí, ale nemluví pravdu - ta šťáva mi vůbec nechutnala 

McDonald's ** - takový divný 

  Activia * - nudný 

 Persil * - staré, nudné 
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Rozhovor č. 8 

Pohlaví: žena 

Věk: 12 let 

1. Uměla bys vysvětlit, co a k čemu je reklama? 

 No, tak reklama uvádí nový věci, aby lidi věděli o čem to je. Zabírá to dost času, 

protože těch reklam je tam hodně, ale lidi si to potom víc kupujou, protože to vidí. Reklama 

prostě chce na ten produkt přilákat co nejvíc lidí. 

2. Díváš se na reklamy? Jestli ano, co se Ti na reklamě líbí?  

 Když se dívám na film a je reklama, tak se na ně koukám. Některý reklamy jsou vtipný, 

tak ty mi nevadí.  

3. Vadí Ti přerušování filmů/TV programů reklamou? 

 No, to jo. Během některých filmů je těch reklam hodně a zaberou pomalu víc času než 

ten film. 

4. Vadí Ti, že se reklama neustále opakuje? 

 To mi docela vadí. Některý se omílají hodně, některý jsou nový. Takže jak který mi 

vadí. Když jsou některý reklamy už ohraný, tak to přepnu. 

5. Vadí ti na reklamě ještě něco jiného? 

 Některý ty reklamy mi připadají trochu hloupý a otravný. A vadí mi, že si dost často 

vymejšlí a přehnaně vychvalujou ten jejich výrobek, jen aby si to lidi kupovali. 

6. Vzpomeneš si na nějakou reklamu, která se Ti v poslední době vůbec nelíbila? 

 Nemám ráda teleshoppping, to úplně nesnáším.  

7. Chceš po rodičích, aby Ti kupovali věci, které vidíš v reklamě? Které? 

 Ani ne. Jen když na to narazíme v obchodě nebo se nám to líbí. Rodiče se ani moc 

nekoukají na ty reklamy. Z reklam nic moc nekupujeme. 

8. Myslíš si, že věci nabízené v reklamě jsou lepší a chutnější?  

 No, když o tom ještě nic nevíte, tak to vyzkoušíte a potom už to máte s čím porovnat. 

Takže jak který. Některý jo, některý ne. 

9. Která z promítaných reklam se Ti líbila nejvíce a která nejméně? Proč? 

 Jupí ***** - hezká, milá reklama 

T-mobile **** - srandovní 

 McDonald's ** - divná 

 Persil ** 

Activia * - nezajímavá, bez nápadu, komická 
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Rozhovor č. 9 

Pohlaví: žena 

Věk: 12 

1. Uměla bys vysvětlit, co a k čemu je reklama? 

 Reklama je na to, aby se přilákalo hodně lidí, aby si koupili nějaký ty výrobky nebo 

něco. 

2. Díváš se na reklamy? Jestli ano, co se Ti na reklamě líbí?  

 Moc ne, jen když se dívám na nějaký film. Nějaký ty reklamy jsou povedený, vtipný, tak 

ty se mi líbí, ráda se pobavím. Jinak ostatní nemusím. 

3. Vadí Ti přerušování filmů/TV programů reklamou? 

 To mi vadí dost. 

4. Vadí Ti, že se reklama neustále opakuje? 

 No, někdy už mě to štve. 

5. Vadí ti na reklamě ještě něco jiného? 

 Vadí mi, že jsou takový otravný, že chtějí zaujmout lidi za každou cenu. 

6. Vzpomeneš si na nějakou reklamu, která se Ti v poslední době vůbec nelíbila? 

 Asi reklama na Activii. Na tu už jsem alergická.  

7. Chceš po rodičích, aby Ti kupovali věci, které vidíš v reklamě? Které? 

 Ne, ani ne. 

8. Myslíš si, že věci nabízené v reklamě jsou lepší a chutnější?  

 To určitě ne. To, že to je v reklamě, ještě neznamená, že je to nejlepší. 

9. Která z promítaných reklam se Ti líbila nejvíce a která nejméně? Proč? 

 Jupí ***** - roztomilé, originální, nevtíravé 

T-mobile **** - vtipné, nápadité 

 McDonald's **  

 Persil ** 

Activia * - nesnáším ji; nesympatická Morávková; divný rozhovor 
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Rozhovor č. 10 

Pohlaví: muž 

Věk: 11 

1. Uměl bys vysvětlit, co a k čemu je reklama? 

 Reklama chce přesvědčit lidi, aby si koupili to, co v televizi ukazuje. 

2. Díváš se na reklamy? Jestli ano, co se Ti na reklamě líbí?  

 Ani ne, jen když dávají nějakej film, kterej chci vidět. Reklamy mě moc nebaví, jen ty 

vtipný. 

3. Vadí Ti přerušování filmů/TV programů reklamou? 

 No, docela jo. 

4. Vadí Ti, že se reklama neustále opakuje? 

 To je pravda, reklamy běží pořád dokola, pořád to samý. To mi hodně vadí. 

5. Vadí ti na reklamě ještě něco jiného? 

 Asi ne. 

6. Vzpomeneš si na nějakou reklamu, která se Ti v poslední době vůbec nelíbila? 

 To nevím, teď mě žádná nenapadá. 

7. Chceš po rodičích, aby Ti kupovali věci, které vidíš v reklamě? Které? 

 Ne, to ne. To já si koupím, co chci, i když to v reklamě není. 

8. Myslíš si, že věci nabízené v reklamě jsou lepší a chutnější?  

 Ne, to ne. Já jim nevěřím. 

9. Která z promítaných reklam se Ti líbila nejvíce a která nejméně? Proč? 

 T-mobile **** - je srandovní, mám rád toho herce 

 McDonald's *** - to se mi líbí tak napůl 

  Jupí ** - nic moc 

  Activia * - nebaví mě 

 Persil * - nudný 

 

 

 

 


