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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá manipulací zaměřenou na děti mladšího školního věku, 

především pak televizní reklamou a působením na dětského recipienta. V teoretické části 

jsou vymezeny pojmy manipulace, média a reklama, dále pak mediální výchova 

v současném kurikulu, v RVP a učebnicích pro 1. stupeň základních škol. Empirická část 

je rozdělena na metodický celek a výzkumný celek. V metodickém celku je popsán 

realizovaný projekt týkající se reklamního sdělení a obrany proti mediální manipulaci. 

Během projektu proběhlo pozorování, jehož výsledky jsou následně popsány ve výzkumné 

části. Dále je zařazeno dotazníkové šetření a jeho analýza. Poslední částí práce je návrh 

metodiky, kde jsou nastíněny strategie, s jejichž pomocí se lze manipulaci bránit.  

Abstract 

 This diploma thesis engage in the manipulation aimed at primary school children, 

especially manipulation of commercial and its effect on the child recipient. The theoretical 

part of thesis defines terms manipulation, media and advertisement, as well as media 

education in the current curriculum, in the general educational program and in the 

textbooks for 1st primary schools. The empirical part of thesis is divided into the 

methodical unit and experimental unit. The methodical unit describes the implemented 

project for advertisement and defense against media manipulation. Observations took place 

during the project, the results of this observation are described in the experimental unit. It 

is included questionnaire survey and its analysis. The last part of this thesis is concept of 

methodics, which outlines strategies to help prevent the possible manipulation. 

Klíčová slova 

Manipulace, média, komunikace, reklama, mediální výchova, asertivita, mladší školní věk. 

Keywords 

Manipulation, media, communications, advertising, media education, assertiveness, 

primary school children. 
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MOTTO 

To, co se nám na první pohled jeví jako zřejmá pravda, bývá často jen dovedně ukrytá lež. 

Lech Przeczek 
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ÚVOD 

 

Diplomová práce „Mediální manipulace na 1. st. ZŠ a obrana proti ní“ se zabývá 

manipulací zaměřenou na děti mladšího školního věku, především mediální manipulací – 

televizní reklamou a působením na dětského recipienta. 

Toto téma jsem si zvolila z několika důvodů. Za prvé proto, že se pohybuji neustále 

mezi dětmi (ať už ve škole, na táboře nebo ve volném čase) a pozoruji stále se zvětšující 

působení reklam, které na ně neustále vyvíjejí nátlak. Reklamní billboardy, televizní 

reklamy či reklamy v časopisech, rádiích a dokonce i v učebnicích se zaměřují na děti a 

jejich prostřednictvím i na jejich rodiče a ovlivňují je. Jedním z cílů této práce je zjistit, 

jakými prostředky a strategiemi působí reklama na děti. Druhým důvodem, proč jsem si 

vybrala toto téma, byl fakt, že si uvědomuji, jak je důležité naučit děti bránit se proti 

mediálním lžím, nátlakům a manipulaci celkově. Je potřeba, aby si děti alespoň trochu 

uvědomovaly, že se je nepřetržitě pokouší někdo ovlivnit, že jim je neustále něco 

vnucováno. Důležitost obrany je z mého pohledu podceňována, a proto je potřeba se jí 

hlouběji věnovat. 

Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. V prvních kapitolách 

teoretické práce jsou vymezeny základní pojmy, jako je manipulace, média a reklama. Aby 

bylo možné objasnit hlouběji problematiku mediální manipulace a reklamního vlivu, je 

nutné stručně přiblížit historii reklamních sdělení, zmínit alespoň ty nejdůležitější a 

nejpodstatnější pojmy a vymezit a charakterizovat typy komunikačních médií. Stručný 

popis některých výzkumů dané problematiky je také zařazen do teoretické části – vlastní 

výzkum pak do části empirické. Dále se práce zabývá mediální výchovou, její funkcí ve 

školách a frekvencí zařazování látky do hodin. Pojetím mediální výchovy v současném 

kurikulu, v RVP a také v učebnicích pro 1. st. ZŠ a jejich metodikách.  

Empirickou část rozděluji na tři celky V prvním celku je popsán jednodenní 

projekt, který se primárně zaměřuje na rozpoznávání manipulativních technik a byl 

realizován na dvou školách s výrazně odlišným pojetím vzdělávání, dále pak průběh 

pozorování a jeho analýzu. Druhý celek představuje teritoriální a časové vymezení 

výzkumu, zadání výzkumných dotazníků a dotazníkové šetření. Třetí celek nastiňuje 

strategie, jak naučit děti bránit se manipulaci.  
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V této práci jsem si stanovila několik cílů. Jedním z nich je zmapovat, do jaké míry 

a jestli vůbec si děti uvědomují mediální manipulaci kolem sebe. Dalším cílem je popsat, 

analyzovat a interpretovat, co o ní vědí a jsou-li schopny se alespoň minimálně bránit. 

Výzkumným cílem, kterému se budu věnovat v praktické části této práce, je pozorování a 

zkoumání ovlivnitelnosti žáků mladšího školního věku. V souvislosti s tím se také dále 

pokusím nastínit strategie a možnosti obrany např. asertivní strategie.  

Součástí práce bude také metodika, jak naučit obraně proti manipulaci děti 

mladšího školního věku. K dosažení výsledků jsem použila dvě výzkumné metody, jednou 

z nich je zúčastněné pozorování, druhou pak výzkumný dotazník ve dvou verzích – jedna 

pro děti a druhá pro jejich rodiče. 

V závěru diplomové práce bude teoretická i empirická část a poznatky, které z nich 

vyplývají, shrnuta.  
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TEORETICKÁ ČÁST 
 

1. Vymezení základních pojmů 

 V této kapitole se zabývám zpracováním teoretických východisek týkajících se 

manipulace, médií a reklamy. 

1.1.  Manipulace 

 Manipulace je součástí našeho každodenního života, můžeme se s ní setkat v práci, 

ve škole, u lékaře, v samoobsluze, téměř kdekoliv. Manipulace na nás působí 

prostřednictvím reklam z televizí, rádií, billboardů u silnic, prostřednictvím časopisů, a to 

dokonce i těch určených pro děti. „Manipulace není v lidském životě ničím novým. Byla 

patrně přítomna v lidské společnosti už od jejích počátků.“ (Machová: 2007, s. 94) 

 Existuje mnoho definicí termínu manipulace. 

 Beck (2007) uvádí, že slovo manipulovat pochází z latinského „manus“ (= ruce) a 

„pulus“ (= ručně ovládat). Laicky by se dalo říct, že to tedy znamená „mít někoho v hrsti“, 

někoho ovládat, někoho vlastnit. 

 Machová (2007) zmiňuje, že ve Slovníku spisovné češtiny z roku 1960 je u slovesa 

manipulovat udán pouze jediný význam, který s ovládáním nemá nic společného – tedy 

„zacházet s něčím“ (myšleno odborně). Dále říká, že manipulace je vědomé nebo i 

bezděčné používání jistého typu jednání. Toto jednání má za cíl přimět jiné osoby k tomu, 

aby jednaly proti své vůli, proti svým zájmům i stanoviskům a aby přijaly to, co je jim 

předkládáno za vlastní názor. 

 Z jiného pohledu vnímá manipulaci Ftorek. „Manipulace je způsob ovlivňování 

jednotlivce, skupiny nebo celé společnosti, v jehož důsledku se výrazně změní názory a 

postoje cílové skupiny, aniž by si to dotyční uvědomovali. Manipulovaná osoba nebo 

skupina je většinou přesvědčena, že je iniciátorem konkrétního jednání, že její rozhodnutí 

je projevem vlastní svobodné vůle. Ve skutečnosti se chová podle režie a plánu cizího 

autora, manipulátora.“ (Ftorek: 2012, s. 16) 
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 „Pojem manipulace, který označuje přesnou ruční práci nebo úřední úkony, je 

vnímán pozitivně. Sociální manipulace je obvykle chápána jako manipulace s lidmi, fakty a 

informacemi za účelem vyvinutí určitého vlivu. V humanitních vědách je tento termín 

ztotožňován s pojmy „šejdířství“, „osnovat úklady“, „podvod“ a vyvolává negativní 

emocionální reakce. Jednou z příčin takového vnímání je fakt, že pojem manipulace má 

neobvykle silné persvazivní vlastnosti.“ (Wróbel: 2008, s. 28) Tato definice se mi jeví jako 

nejpřesnější – shrnuje všechny informace. 

 Jak už bylo řečeno, s manipulací se setkáváme všichni a přestože víme, že je 

nemorální a neetická, tak jí občas použijeme, ať už vědomě či nevědomě. Na druhou stranu 

jsme manipulováni a většinou to ani neregistrujeme. Češi reklamě většinou nevěří, ale     

36 % zkoumaných osob by si na základě reklamy nakoupilo. (bližší informace viz kapitola 

1.3.3.1) 

 Podle Praška, Praškové (1996) bývá manipulativní chování často projevem, který je 

typický pro hysterické osobnosti. K manipulaci se dá použít nepřeberné množství taktik, 

mezi něž Praško, Prašková řadí například pláč, křik, výčitky nebo třeba moralizování, 

lichotky či sliby. Také tvrdí, že lidé si vybírají strategie a většinou u té jedné strategie už 

zůstanou. Mohou manipulovat agresivitou anebo třeba předstírat, že jsou zcela bezmocní.  

 Já osobně se přikláním k tvrzení, že manipulace ve smyslu nečestného jednání se 

stala nedílnou součástí naší společnosti, a ještě ve větší míře se to týká médií a manipulace 

s nimi spojené. 

„Ve 20. stol. podstatně vzrostlo ve společnosti uvědomění si lidských práv a 

svobod, avšak došlo také k výraznému nárůstu manipulace masovými médii, především 

televizí, a to nejen v reklamních šotech, nýbrž ve všech publicistických pořadech.“ 

(Machová: 2007, s. 94)  

 Zastávám názor, že naší jedinou možností, jak se nenechat snadno ovlivnit, je 

kriticky přistupovat ke všemu, co je nám nabízeno, předkládáno či vnucováno, porovnávat 

a vyhledávat další informace o daném produktu či myšlence a vytvořit si vlastní názor. 
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1.1.1. Typy manipulace 

 Existuje mnoho klasifikací manipulativních strategií. Manipulaci můžeme rozdělit 

na mezilidskou a mediální. Podle Machové (2007) může být mezilidská manipulace 

verbální, čímž se myslí jak manipulaci psanou, tak i mluvenou, a neverbální, tedy 

manipulace jistými činy a jednáním. Jako nástroj manipulace uvádí mluvený či psaný text, 

gesta, mimiku a také činy.  Obraz, zvuk i čin mohou být propojeny s texty. 

 Jiné dělení manipulace používá Jirák, Köpplová (2007) ve své typologii. Zabývají 

se hlavně mezilidskou komunikací a tu rozděluje na šest „vrstev“.  

a) intrapersonální (komunikace se sebou samým) 

b) interpersonální (komunikace mezi dvěma až třemi lidmi) 

c) skupinová (komunikace uvnitř nějaké skupiny) 

d) meziskupinová (komunikace mezi ustavenými skupinami) 

e) institucionální/organizační (komunikační procesy v rámci politického systému) 

f) celospolečenská (sem spadá komunikace mediální) 

(Jirák, Köpplová: 2007, s. 16) 

 Ve všech „vrstvách“ mezilidské komunikace je obsažena manipulace. Už při 

běžném rozhovoru dvou lidí může dojít k ovlivňování jednoho druhým. V prvních pěti 

vrstvách je manipulace oboustranná, ale v té šesté (celospolečenské) pouze jednostranná, a 

to ze strany médií zaměřená na obyčejné občany. 

Interpersonální manipulace 

 „K manipulaci může docházet ve všech komunikačních situacích (např. pracovní 

porada, jednání s klientem, jednání s nadřízeným / podřízeným, přátelská debata, rodinné 

dialogy, mediální dialogy). Dennodenně a v každém věku je s námi manipulováno: při 

komunikaci s přáteli, členy rodiny, spolupracovníky; učitelé manipulují ve škole dětmi; 

každodenně námi manipulují média.“ (Machová: 2007, s. 96) 

 Mezi nejčastější strategie mezilidské manipulace patří tzv. apely. Ve Slovníku 

spisovné češtiny pro školu veřejnost (Mejstřík: 2003) je apel vysvětlován takto: apel, -u 

m <f> výzva, zprav.věř., apelování, politický a.; a. k národu. Laicky řečeno je apel výzva 

k něčemu nebo odvolávání se na něco. V případě manipulace například na city.  
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 Podle Edmüllera, Wilhelma (2011) patří mezi nejčastější apely:  

 Apel na většinový názor – vyvolání emocí a názorů, které zastává většina populace 

 Apel na pocit sounáležitosti (solidarity, empatie) – snaha, aby si „oběť“ myslela: 

„To je jeden z nás!“ 

 Apel na obavy – využívání pocitu strachu 

 Apel na férovost (spravedlivost, svědomí) – zneužití čestného cíle, výčitky 

 Apel na soucit (lítost) – citové vydírání, citová deprivace 

 Apel na ješitnost – lichocení, pochlebování, hecování 

 Apel na prestiž – žebrání 

(Edmüller, Wilhelm: 2011, s. 149-155) 

Domnívám se, že každý člověk, každého věku jistě někdy na někoho emocionálně 

apeloval. Není důležité jen se naučit odhalit, kdy se někdo pokouší použít na vás nějaký 

z předchozích apelů, ale snažit se také tyto apely nepoužívat, alespoň ne ve velké a 

neúnosné míře. Tyto apely jsou v kapitole 1.3.3. vztaženy k reklamě.  

Mediální manipulace 

Podle Machové (2007) je manipulace masmediální komunikaci vlastní. To, že 

mediální komunikační kanál je pouze jednosměrný, spolu s masovou rozšířeností médií a 

snadným přístupem k nim dává do rukou mediálních institucí nepředstavitelnou moc. Moc, 

pomocí níž média ovládají, manipulují a ovlivňují. A této moci si jsou média velmi dobře 

vědoma. 

 I v mediální manipulaci jsou zakořeněny apely. Podle Pollaye existuje nepřeberné 

množství mediálních apelů (např. apel tradice, přírody, relaxace, potěšení, mládí bezpečí, 

apod.).
1
 Také se samozřejmě v mediální manipulaci vyskytují apely zmiňované 

v předchozí kapitole. Všechny tyto apely jsou podrobně rozebrány v kapitole „Členění 

reklamy“ (viz níže). 

1.1.2. Cíle manipulace 

 Machová (2007) rozděluje manipulaci s dlouhodobým cílem a tu s krátkodobým 

cílem. Manipulací, která má dlouhodobý cíl, je například usilování o povýšení po řadu 

                                                             
1 Ukázka na http://lide.fmk.utb.cz/users/kubickova/files/krek-2/reklamni-apely.pdf 

http://lide.fmk.utb.cz/users/kubickova/files/krek-2/reklamni-apely.pdf
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měsíců tím, že „házím špínu na druhé“ a také sem patří výchovné působení a samozřejmě 

také působení pedagogické. Příklad krátkodobého cíle může být třeba snaha přesvědčit 

kolegyni, aby za vás vzala konec směny, protože vás např. bolí záda. 

 Podle mého přesvědčení je cílem manipulace cokoli, čeho touží manipulátor 

dosáhnout nečestnými prostředky. 

 „Zamyslíme-li se nad tím, kdo je adresátem cílů manipulace, musíme si všimnout, 

že často jsou manipulované osobě představovány zdánlivé cíle. Jde o fikci, která má 

obhájit jednání manipulující osoby nebo zintenzivnit účinnost manipulace. Příkladem 

tohoto typu aktivity, tedy prezentování falešných cílů jednání, je obchodní manipulace 

používaná v reklamě.“ (Wróbel: 2008, s. 39) 
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1.2. Média 

 „Pojem média rozhodně patří mezi nejpoužívanější pojmy současnosti. 

Sociologové, psychologové, novináři i politici o médiích mluví a píší často a 

v nejrůznějších souvislostech a významech. Mají tím na mysli především tisk, rozhlas, 

televizi, popř. média založená na digitálním zpracování a přenosu dat, která nesou nejasné 

označení „nová“. Význam pojmu média je však širší.“ (Jirák, Köpplová: 2007, s. 15-16) 

Dále Jirák a Köpplová vysvětlují slovo „médium“ jako prostředek, prostředníka, či 

zprostředkující činitel, tedy to, co něco zprostředkovává (zajišťuje). Slovo médium pochází 

z latiny a můžeme se s ním setkat v mnoha oborech, například ve fyzice, biologii či 

sociální komunikaci – tedy médium komunikační. Jakákoli komunikace bez nějakého 

média je naprosto nemožná. Za médium je považován i jazyk, tj. třeba čeština. 

 Jinak se na pojem médium dívá McLuhan (1991), který ve svých esejích uvádí, že 

médium je poselství. V podstatě říká, že obsahem každého média je jiné médium. Ukazuje 

to na příkladu „elektrického světla“ – pokud není použito k vyslovení jména či reklamy, 

pak jeho poselství schází. Například obsahem písma je řeč, nebo obsahem knihtisku je 

psané slovo.  

 „Média jsou také prostředkem zábavy a určují nejběžnější způsoby trávení volného 

času. Pomáhají ho rovněž organizovat. Výsledkem je skutečnost, že představují největší a 

stále se rozšiřující průmyslové odvětví, které nabízí mnoho pracovních příležitostí a 

bohatou škálu potencionálních ekonomických zisků.“ (McQuail: 2002, s. 21) 

 Ve Slovníku spisovné češtiny pro školu veřejnost (Mejstřík: 2003) je médium 

vysvětleno takto: médium [-dy-], -ia s (mn. 2. -ií, 6. -iích, 7. -ii) <l> 1. odb. zprostředkující 

činitel; zprostředkující prostředí; obyč. mn. masmédium 2. zprostředkující osobami při 

spiritistických pokusech 3. výp. tech. paměťové m. zařízení, na které lze zaznamenávat 

údaje ( např. děrná, magnetofonová páska aj.)  

 Slovo médium má tedy více významů, pro účely této práce však je podle mého 

názoru stěžejní význam média jako prostředku. Komunikační médium je tak vlastně 

sdělovací prostředek a masové médium (masmédium) tedy hromadný sdělovací prostředek. 
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1.2.1. Členění médií 

 Odborná literatura člení média podle různých kritérií. Zvolila jsem členění podle 

Hese (2004), které je podle mého názoru přehledné a výstižné s ohledem na téma této 

diplomové práce. 

 Média můžeme rozdělit z několika hledisek. 

 Z hlediska dosahu: 

a) Masová média – s širokým dosahem a záběrem (televize, rozhlas, noviny, 

časopisy, kino) 

b) Specifická média – lokální působnost s nepřímým zaměřením cílové skupiny 

(billboardy, výkladní skříně, reklamní předměty, mailing) 

 Z hlediska technické úrovně a perspektiv vývoje. 

a) Elektronická média – (televize, rozhlas, video, počítač /internet/) 

b) Klasická média – (noviny, časopisy, billboardy, dopravní prostředky, obaly, …) 

 Z hlediska působení na emoce člověka. 

a) Horká média – působí intenzivně na emoce i na více smyslů současně (TV, 

rozhlas, kino) 

b) Chladná média – omezená schopnost působit na emoce (noviny, časopisy, 

billboardy, dopravní prostředky, telefon) 

 

 „Existují základní principy odlišující horká média jako rozhlas nebo film od 

chladných jako telefon. Horké médium je extenzí jediného smyslu pomocí „vysoké 

definice“. Vysoká definice je stav naplněnosti daty. (…) Telefon je chladné médium, 

nízkodefiniční, protože ucho dostává tak málo a tolik toho musí doplnit.“ (McLuhan: 1991, 

s. 33) 
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1.3. Reklama 

 „Reklama byla, jest a bude. Ona jest nejmocnější pákou obchodu, neboť není 

uměním zboží vyrobiti, ale uměním je prodati, doporučiti jej. Reklama je alfou i omegou 

obchodu. Ona byla po všechny časy a bude, dokud lidstvo nezahyne.“ 

Zdenko Šindler 

 Z právního hlediska je reklama definována jako „přesvědčovací proces, kterým 

jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií“ 

(§ 1 odst. 1 zák. č. 40/ 1995 Sb., o regulaci reklamy). Novela tohoto zákona platná od 1. 6. 

2002 reklamu nově definuje jako „formu oznámení či jiné prezentace mající za cíl podporu 

podnikatelské činnosti.“ (Pravdová: 2002) 

 Čmejrková (2000) uvádí, že reklama je v novodobé komunikaci nejen jedním 

z nejrozšířenějších žánrů, ale také nejagresivnějších žánrů. Jejímu vlivu jsme vystaveni 

neustále, ať už v soukromí nebo ve veřejném životě. Dále podle Čmejrkové (2000) 

můžeme reklamu chápat jako snůšku absurdit, anebo ji můžeme brát vážně – čímž autorka 

myslí zájem analytický. Reklamu je potřeba analyzovat, abychom jí rozuměli a následně ji 

mohli správně interpretovat, a tím jí dokázali odolávat. Někteří lidé si uvědomují, že 

reklamě odolávají, že na ně nemá vliv a že se jejími doporučeními neřídí. Je to pouhý 

sebeklam. I ti, kteří reklamu zavrhují a pohrdají jí, znají některé reklamní slogany. 

 „Lingvisté definují současnou reklamu jako „(a) veřejné neosobní sdělování        

(b) sloužící firmě jako nástroj marketingu a (c) zaměřené na šíření informací o předmětu 

marketingového působení (d) s cílem dosáhnout dlouhodobé nebo trvalé změny podvědomí 

adresátů o tomto předmětu nebo ovlivnit dlouhodobě jejich postoje a chování vůči němu, 

(e) a to s využitím kanálů (především médií), které si příslušná firma zjevně 

platí.“(Šebesta, 1998, s. 194)  

 Holanová (2012) uvádí reklamu jako formu persvazivní komunikace, která na 

druhou stranu neskrývá, že se pokouší přesvědčit či ovlivnit – výjimkou je tzv. skrytá 

reklama. 

 Nejvíce se přikláním k definici Holanové, jejíž definice je stručná, srozumitelná a 

přesně vyjadřuje podstatu reklam.  
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1.3.1. Historie reklam  

Reklama existuje a provází lidský život už po stovky let. Již ve středověku byla na 

trzích provolávána reklamní hesla, aby si lidé koupili nabízené výrobky. Odsud také název 

reklama – z latinského „reclamare“ = křičeti. Ve středověku znamení, podle kterého mohl 

kolemjdoucí usoudit, co najde v útulném krámku, byl většinou malý kovový cechovní 

znak. 
2
 

      

Obrázek č. 1. - Ukázka cechovních znaků: Zleva cech nožířů, cech kovářů, cech pekařů a cech 

šermířů.3 

Reklama ale nemohla volně existovat a plně se rozvíjet. Cechy určovaly cenu, 

množství a i kvalitu výrobku na trhu. Další překážkou v rozvoji reklamy bylo smýšlení lidí 

– reklamu neuznávali a „zatracovali“. Ve starověkém Římě a Řecku byly předchůdci 

reklam vývěsní štíty. Tedy spíše oznámení, která se psala na zdi domů (př. pronájem bytů, 

nabídky hostinců, …).
4
 

Holanová (2012) uvádí, že ke zrušení cechovní organizace došlo v roce 1859, čímž 

se uvolnily podmínky propagace zboží. Byl to impulz ke zrodu „moderní“ reklamy. Rozvoj 

reklamy úzce souvisel s rozmachem českého průmyslu. Továrny umožňovaly obyčejným 

lidem, koupit si zboží, na které by jinak neměli peníze. Koncem 19. století tak reklama 

ztrácí hanlivé označení. 

„Nejstarším a dlouhou dobu také jediným prostředkem hromadného působení byl 

nepochybně tisk. Vydávaly se reklamní brožury, pohlednice, prospekty, ceníky a etikety na 

zboží, které měly propagační poslání. (…) Reklama se brzy ovšem nespokojila jen 

s novinovým textem, naučila se, že mnohem účinnější je připojit k psanému textu kresbu 

                                                             
2 Převzato a upraveno: Dějiny reklamy. Mediální gramotnost [online]. [cit. 2013-01-28]. Dostupné z: 

http://medialnigramotnost.fsv.cuni.cz/zobraz/clanek/dejiny-reklamy  
3 Převzato z www.google.com/obrazky  
4 Převzato a upraveno: Dějiny reklamy. Mediální gramotnost [online]. [cit. 2013-01-28]. Dostupné z: 

http://medialnigramotnost.fsv.cuni.cz/zobraz/clanek/dejiny-reklamy  

http://medialnigramotnost.fsv.cuni.cz/zobraz/clanek/dejiny-reklamy
http://www.google.com/obrazky
http://medialnigramotnost.fsv.cuni.cz/zobraz/clanek/dejiny-reklamy
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nebo obrázek. (…) Na přelomu 19. a 20. století se stala velkou módou reklama pohyblivá, 

která jezdila i létala vzduchem. (…) Velkým objevem pro reklamu byl vynález fotografie 

kolem roku 1839. Fotografie pomohla v roce 1895 na svět dalšímu vynálezu – filmu. Film 

a reklama k sobě měly blízko.“ (Holanová: 2012, s. 39-42) 

Dále ještě Holanová (2012) zmiňuje reklamu mezi válkami, kdy byla velmi 

utlumena. V socialismu byla reklama také velmi omezena. Zboží vyráběly monopoly, a tak 

nebylo třeba konkurenceschopnosti. Reklama má jediný cíl, a to informovat, že nějaký 

výrobek existuje. Po roce 1989 nastoupil rychlý vývoj reklamy, který pokračuje až do 

dnešní doby. 

Nejslavnější za komunismu byl tzv. Pan Vajíčko, což byla animovaná postavička, 

která rozdělovala jednotlivé pořady a reklamy. Přes dvacet let lidé tyto spoty spojovali 

s reklamou. Zde je jeden obrázek Pana Vajíčka. 

       

   Obrázek č. 2. – Pan Vajíčko
5
  

 

1.3.2. Reklamní cíle, funkce, sdělení  

 „Deklarovaným cílem reklamy není zvýšení prodeje, ale uspokojení potřeb adresáta 

reklamy. Pro tento jev jsou charakteristické dvě základní vlastnosti: plánovitost a skrytost. 

Plánovitost tohoto jednání vychází z jeho podstaty. Pokud se k němu uchylujeme, abychom 

dosáhli požadovaného cíle, tento cíl nám musí být předem znám a musí být naplánován.“ 

(Wróbel: 2008, s. 40) 
6
 

                                                             
5
 Převzato z www.google.com/obrazky  

6 „Skrytostí“ reklamy se zabývám více v kapitole 1.3.4. 

http://www.google.com/obrazky
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 Jako nejvhodnější a nejpřehlednější rozdělení cílů reklamy jsem zvolila Burtovo 

(2001) : 

 Vytvořit či posílit povědomí o nějakém výrobku či službě, které již existující 

zákazníky ujistí, že za svoje peníze dostávají kvalitní zboží. 

 Podpořit přímý prodej (a to buď existujícího, nebo nového produktu – v takovém 

případě se mluví o „zaváděcí“ reklamě či kampani). 

 Získat větší podíl na trhu. 

 Udržet si vlastní postavení na trhu proti aktivizující se konkurenci. 

 Hlavním cílem reklamy by měl být prodej daného produktu. Je jistě důležité 

výrobek vyzdvihnout, ať už jeho kvalitu, výhody či cenu. Každá reklama se také snaží 

„přebít“ reklamu konkurenční a mít na trhu nejprodávanější výrobek. Všechny reklamy se 

pokouší nalézt nové zákazníky, přetáhnout konkurenční zákazníky, či si udržet ty stávající. 

Z toho důvodu nabízejí spoustu výhod, bonusů a lákadel a zároveň zvyšují popularitu 

svého produktu. 

 S  cíli úzce souvisí funkce reklamy. Hlavními funkcemi jsou informovat, přesvědčit 

a připomínat. Čmejrková (2000) se drží klasického vymezení funkcí reklamy. Reklama 

bývá definována jako nabízení prodeje výrobků a služeb neosobními médii. Reklama 

povzbuzuje k nákupu těchto služeb či výrobků. 

  

1.3.3. Členění reklamy 

 „Existuje řada typologií reklamy založených na nejrůznějších kritériích. Reklamy 

lze klasifikovat podle média, podle toho, zda nabízejí výrobky, nebo něco jiného, podle 

druhu výrobku apod.“ (Čmejrková: 2000, s. 21) 

 Já jsem se rozhodla zde reklamu rozdělit podle toho, jaké používá emocionální 

apely (apely - viz kapitola 1.1.1.) k přilákání zákazníka. Tedy dělím reklamu z pohledu 

manipulace. Dále je u každého apelu uveden příklad reklamy, ve které se daný apel 

vyskytuje. 
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a) Apel na většinový názor – vyvolání emocí a názorů, které zastává většina populace 

http://www.tvspoty.cz/tesco-clubcard/ Tesco vytváří 

přitažlivou skupinu stávajících zákazníků. Lidé 

potřebují patřit do nějaké skupiny a toho právě 

využívají reklamy tohoto typu.  

       

                  Obrázek č.3 – Tesco Clubcard7 

 

b) Apel na pocit sounáležitosti (solidarity, empatie) – snaha, aby si „oběť“ myslela: „To je 

jeden z nás!“ 

  

Obrázek č. 4 – Kofola - otisky
8
 

http://www.tvspoty.cz/kofola-kazdy-dotek-se-pocita-

neslychane-festivaly/ Reklama na kofolu se pokouší 

přiblížit hudbu neslyšícím. 

 

c) Apel na obavy – využívání pocitu strachu  

Klíčovým pojmem se zde stává starost o srdce, jak 

správně o něj pečovat.  

http://www.tvspoty.cz/flora-miluj-sve-srdce/  

 

       

 Obrázek č. 5 - Flora9 

 

                                                             
7 Převzato z: http://www.tesco.ie/press/images.html  
8 Převzato z: http://www.tvspoty.cz/kofola-kazdy-dotek-se-pocita-neslychane-festivaly  
9 Převzato z: http://www.tvspoty.cz/flora-miluj-sve-srdce/ 

http://www.tvspoty.cz/tesco-clubcard/
http://www.tvspoty.cz/kofola-kazdy-dotek-se-pocita-neslychane-festivaly/
http://www.tvspoty.cz/kofola-kazdy-dotek-se-pocita-neslychane-festivaly/
http://www.tvspoty.cz/flora-miluj-sve-srdce/
http://www.tesco.ie/press/images.html
http://www.tvspoty.cz/kofola-kazdy-dotek-se-pocita-neslychane-festivaly
http://www.tvspoty.cz/flora-miluj-sve-srdce/
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http://www.tvspoty.cz/penzicka-cz-gena-prisel-o-vlasy-

particka/ V těchto dvou reklamách jde především o strach o 

sebe sama. V prvním případě o zdraví a ve druhém o 

zajištění ve stáří. 

    Obrázek č. 6 – Penzička
10

 

 

d) Apel na soucit (lítost) – citové vydírání, citová deprivace 

http://www.tvspoty.cz/fragile-childhood-

demoni-alkoholu-strasi-deti/ Tato reklama se 

pokouší přimět dospělé osoby, aby pitím 

alkoholu neubližovali dětem. 

Obrázek č. 7 – Démoni alkoholu
11

 

 

 

e) Apel na ješitnost – lichocení, pochlebování, hecování 

http://www.tvspoty.cz/actimel-mala-lahvicka-plna-velkych-veci/  

Když budete kupovat svým dětem (a sobě 

samozřejmě také) actimel, pak teprve budete 

ti „správní“ rodiče. 

 

Obrázek č. 8 - Actimel
12

 

 

 

                                                             
10 Převzato z: http://www.tvspoty.cz/penzicka-cz-gena-prisel-o-vlasy-particka/ 
11 Převzato z: http://www.tvspoty.cz/fragile-childhood-demoni-alkoholu-strasi-deti/ 
12 Převzato z: http://www.tvspoty.cz/actimel-mala-lahvicka-plna-velkych-veci/  

http://www.tvspoty.cz/penzicka-cz-gena-prisel-o-vlasy-particka/
http://www.tvspoty.cz/penzicka-cz-gena-prisel-o-vlasy-particka/
http://www.tvspoty.cz/fragile-childhood-demoni-alkoholu-strasi-deti/
http://www.tvspoty.cz/fragile-childhood-demoni-alkoholu-strasi-deti/
http://www.tvspoty.cz/actimel-mala-lahvicka-plna-velkych-veci/
http://www.tvspoty.cz/penzicka-cz-gena-prisel-o-vlasy-particka/
http://www.tvspoty.cz/fragile-childhood-demoni-alkoholu-strasi-deti/
http://www.tvspoty.cz/actimel-mala-lahvicka-plna-velkych-veci/
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f) Apel na prestiž – žebrání 

 http://www.tvspoty.cz/turkish-airlines-souboj-v-letadle-lionel-messi-kobe-bryant/  

Pokud budete létat s turkish airlines, potom budete teprve prestižní.   

  Obrázek č. 9 – Turkish airlines
13

   

 Podle Čmejrkové (2000) na nás reklama neapeluje na takové, jací jsme. Apeluje 

především na ideální představu – na to, jací bychom si přáli být. Ztotožňujeme se 

s nabízenými postavami a hrdiny, pronikáme do toužebných charakterů a unikáme do 

fantazijního světa před realitou. 

 

 1.3.3.1. Věří lidé reklamě? 

 „Ve spolupráci s Českou marketingovou společností (ČMS), Asociací 

komunikačních agentur (AKA), Brno International Business School (BIBS), Českým 

sdružením pro značkové výrobky (ČSZV) a POPAI Central Europe uskutečnila společnost 

Factum Invenio další z řady pravidelných výzkumů Postoje české veřejnosti k reklamě. 

Dotazování proběhlo v rámci programu Factum Omnibus ve dnech 26. 1. – 7. 2. 2012 

metodou řízených osobních rozhovorů na reprezentativním výběrovém souboru 1006 

občanů České republiky ve věku od 15 let.“
14

 

 Z výzkumu vyplývá, jak moc jsou lidé reklamou ovlivněni a nakolik jí důvěřují. 

Naprosto reklamě důvěřuje 6 % české populace a naopak naprosto reklamě nevěří 17 % 

populace. Reklamě mnohem více věří ženy oproti mužům, dále pak jsou důvěřivější mladí 

lidé a lidé s vyššími příjmy. Velmi důležitá je pro spotřebitele osobní zkušenost – tedy 

reklama v místě prodeje, kde je možné daný výrobek rovnou vyzkoušet.  

                                                             
13 Převzato z: http://www.tvspoty.cz/turkish-airlines-souboj-v-letadle-lionel-messi-kobe-bryant/ 
14 Převzato z: http://www.vyzkumy.cz/clanky/407-veri-cesi-reklame  

http://www.tvspoty.cz/turkish-airlines-souboj-v-letadle-lionel-messi-kobe-bryant/
http://www.tvspoty.cz/turkish-airlines-souboj-v-letadle-lionel-messi-kobe-bryant/
http://www.vyzkumy.cz/clanky/407-veri-cesi-reklame
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 Následující graf zobrazuje výsledky výzkumu společnosti Factum Invenio.
15

 

  

    Graf č. 1 – Věří lidé reklamě? 

  

                                                             
15 Převzato z: http://www.vyzkumy.cz/clanky/407-veri-cesi-reklame 

http://www.vyzkumy.cz/clanky/407-veri-cesi-reklame
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1.4. Reklamní (mediální) etika a děti 

 V této podkapitole vymezuji pojem reklamní etika a zaměřuji se primárně na 

zákony, které upravují reklamu zaměřující se na děti. 

1.4.1. Vymezení pojmu reklamní etika 

 „Etika je teorie mravnosti, mravní chování člověka, soulad jeho rozhodování, 

jednání a chování s humánními etickými principy.“ (Průcha, Walterová, Mareš: 2003,       

s. 63) 

 „Etika mediální je soubor sociálních, resp. profesních norem odrážejících 

akceptované morální hodnoty, na jejichž základě se definují postupy při práci na 

mediálních produktech, jež jsou v dané době a daném společenském kontextu považovány 

za přijatelné a žádoucí, a nároky na tyto produkty, resp. na mediovaná sdělení.“ (Reifová: 

2004, s. 55)  

 

Denis McQuail (2002) definoval principy etiky médií celkem do sedmi bodů: 

 pravda a přesnost 

 nestrannost a nepředpojatost 

 respekt k soukromí jednotlivce 

 nezávislost na parciálních zájmech 

 odpovědnost ke společnosti a veřejnému blahu 

 odpovědnost vůči zákonu 

 slušnost a dobrý vkus 

 

1.4.2. Právní ustanovení a etický kodex 

 V této kapitole uvádím zákonné ustanovení týkající se reklamy. Existuje několik 

právních předpisů, které regulují reklamu a chrání spotřebitele. Jsou to: obchodní zákoník, 

zákon o ochraně spotřebitele, zákon o regulaci reklamy a občanský zákoník. Pro potřeby 

diplomové práce se zaměřuji pouze na ty, které zmiňují děti v souvislosti s reklamou. 
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ZÁKON 40/1995 Sb. „o regulaci reklamy“ ze dne 9. února 1995 § 2c mj. stanoví:
16

 

Reklama nesmí, pokud jde o osoby mladší 18 let, 

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

b) doporučovat ke koupi výrobky nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo 

důvěřivosti, 

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

koupi výrobků nebo služeb, 

d) využívat jejich zvláštní důvěry vůči jejich rodičům nebo zákonným zástupcům nebo 

jiným osobám, 

e) nevhodným způsobem je ukazovat v nebezpečných situacích. 

 „Etický kodex reklamy vydaný Radou pro reklamu (dále jen „RPR“) ve shodě s 

článkem III. stanov RPR je formulován s cílem, 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 vypracované Mezinárodní obchodní komorou.“ 
17

 Etický kodex 

reklamy vyzdvihuje tři hlavní a důležité vlastnosti, které by reklama měla mít: slušnost, 

čestnost a pravdivost.  

 Za odporující kodexu se považují: 

a) Reklamy obsahující náznaky spotřeby alkoholu nezletilými anebo osobami, které jsou, 

nebo se zdají být mladší než 25 let. 

b) Reklamy na alkohol využívající děti. 

c) Reklamy související s alkoholem speciálně zaměřené na děti. 

 „Rada pro reklamu při aplikaci svého etického Kodexu může též aplikovat principy 

a zásady Etického kodexu Mezinárodní obchodní komory se sídlem v Paříži (ICC) nazvaný 

                                                             
16 Legislativa. RADA PRO REKLAMU [online]. [cit. 2013-02-21]. Dostupné z: 

http://www.rpr.cz/cz/dokumenty_legislativa.php  
17 Legislativa. RADA PRO REKLAMU [online]. [cit. 2013-02-21]. Dostupné z: 

http://www.rpr.cz/cz/dokumenty_legislativa.php  

http://www.rpr.cz/cz/dokumenty_legislativa.php
http://www.rpr.cz/cz/dokumenty_legislativa.php
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„Děti, mládež a marketing“.
18

 Mezi tyto principy patří například: děti nesmí být 

v reklamách zobrazeny poblíž léků, dezinfekčních přípravků bez dozoru rodičů, stejně tak 

poblíž pracích a čisticích prostředků. Dále není dovolena žádná reklama, která by 

povzbuzovala děti k tomu, aby chodily na neznámá místa nebo hovořily s neznámými 

lidmi. Reklama nesmí klamat ohledně kladného efektu spojeného s konzumací potraviny či 

nápoje. Není povolena žádná reklama, která vede děti k tomu, aby si myslely, že pokud 

nebudou vlastnit inzerovaný produkt, stanou se jakýmkoliv způsobem méněcenné ve 

vztahu k jiným dětem. Užití fantazijních prvků, včetně animace, je možné pro komunikaci 

s menšími i většími dětmi, nesmí při něm ovšem docházet ke zneužívání dětské 

představivosti. Má-li reklama zahrnovat odkaz na dětskou soutěž, sběr kupónů, nabídky 

prémií, volné prémie, tahy cen a podobné hry zaměřené na děti a mládež, musí být 

vhodným způsobem publikována jasná pravidla. Všechny situace, kde v reklamách 

vystupují děti, musí být pečlivě zváženy z hlediska bezpečnosti. 

1.4.3. Formy neetických technik v reklamě 

 Kodex obsahuje etické principy, které se týkají reklamních aktivit v tisku, televizi a 

na internetu. V etickém kodexu se můžeme dočíst, že zvláště neetické je použití tří typů 

reklam, a to konkrétně těchto: 

 Klamavá reklama 

 Skrytá reklama 

 Podprahová reklama 

Klamavá reklama 

 Klamavou reklamu vymezuje obchodní zákoník jako "šíření údajů o vlastním nebo 

cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a 

zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných 

soutěžitelů či spotřebitelů" (§ 45 odst. 1).  

Skrytá reklama 

 „Reklama, u níž je obtížné rozlišit, že se jedná o reklamu, zejména proto, že není 

jako reklama označena.“ (§ 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy) 

                                                             
18 Převzato z: Mediální slovník. Mediaguru [online]. [cit. 2013-02-20]. Dostupné z: 

http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/eticky-kodex-reklamy/ 

http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/eticky-kodex-reklamy/
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Podprahová reklama 

 „Podprahová reklama je reklama založená na podprahovém vnímání. Takovou 

reklamou se pro účely tohoto zákona rozumí reklama, která by měla vliv na podvědomí 

fyzické osoby, aniž by ji tato osoba vědomě vnímala.“(Zákon č. 40/1995 Sb., článek § 

2odst. 1 písm. b) 

  Ukázka podprahové reklamy v pohádce pro nejmenší „Setkali se u Kolína“. 

 

   Obrázek č. 10 – Podprahová reklama v pohádce
19

 

 Jedna podprahová reklama se objevila v epizodě „Jak jeli k vodě“ z cyklu „Pojďte, 

pane, budeme si hrát“ od Břetislava Pojara. V jednom místě se v promítání promítl nápis 

„Hlasuj pro MÍR!“ 

 Vkládat do dětského pořadu podprahovou reklamu je doopravdy neetické. Obávám 

se, že proti tomuto druhu reklamy neexistuje obrana, kterou bychom mohli děti naučit.   

                                                             
19 Převzato z: www.google.com/obrazky  

http://www.google.com/obrazky
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2. Manipulace dětmi mladšího školního věku 

 V této kapitole se věnuji především pojmu „mediální výchova“ a frekvenci její 

výuky a realizace ve školách. Dále se zabývám pojetím mediální výchovy v RVP a 

učebnicích.  

2.1. Mediální výchova 

 „Mediální výchovu chápeme jako relativně samostatnou složku komunikační 

výchovy. Rozebíráme příčiny a podmínky jejího vzniku v západních zemích i situaci 

v našich školách, vyslovujeme se o možnostech a potřebě jejího rozvoje u nás a podrobněji 

se zabýváme její možnou náplní a metodikou.“ (Šebesta: 1999, s. 11) Dále se Šebesta 

(1999) zmiňuje o tom, že mediální výchova není u nás běžný předmět, i když se postupně 

začleňuje do výuky. Soudím, že rozvoj mediální výchovy bude rychle postupovat, 

vzhledem k rychlému rozvoji médií. A bude potřeba začlenit mediální výchovu do výuky i 

na prvním stupni, ne pouze na středních školách, jak je tomu doposud. 

 „Mediální výchova je výchova k orientaci v masových médiích, k jejich využívání a 

zároveň k jejich kritickému hodnocení.“ (Průcha, Walterová: 2003, s. 119) Tato definice je 

velmi stručná a přehledná. Obsahuje ovšem jedno zásadní sdělení, vede totiž ke kritickému 

hodnocení médií. V obraně proti mediální manipulaci je tento výrok velmi důležitý, bez 

kritického pohledu na věc by nebylo možné se účinně bránit. 

 Mediální výchova je v RVP uváděna jako průřezové téma nabízející poznatky a 

dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Mediální výchovou 

rozvedenou v RVP se zabývám níže. 

 Mediální výchova zahrnuje dvě základní oblasti: (Verner, Bezchlebová: 2007) 

Vědomostní – základní poznatky o médiích, význam médií pro život, dějiny médií, 

postupy pro kritický přístup k mediální produkci, vzory chování, … 

Dovednostní – umožňuje vlastní mediální produkci. 

 Mediální výchova se postupně stává součástí výuky ve školách, ale i součástí 

našeho života. Je velmi důležitá pro obranu proti mediální manipulaci a „přežití“ 
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v mediálním světě. Také učí zacházet s médii a nacházet a identifikovat reklamní sdělení, 

záměry a samozřejmě tu již mnohokrát zmiňovanou manipulaci. 

2.1.1. Vznik a vývoj mediální výchovy 

 Šebesta (1999) uvádí, že mediální výchova se v podstatě vyvíjela až v posledních 

dvou desetiletích
20

 ve vyspělých západních zemích. Její počátky byly motivovány 

především snahou ochránit děti před zhoubným vlivem médií. Její první kroky byly nejisté, 

zvláště po stránce obsahové a metodické. Až v průběhu 80. let se v řadě zemí konstituovala 

jako plnoprávná složka vzdělávání.  

 V České republice se situace od západních zemí velmi lišila. Šebesta (1999) 

zmiňuje čtyři faktory, které mají vliv na její konstituování.  

a) Stav mediální scény, který byl u nás v devadesátých letech velmi nevyspělý a 

proměnlivý.  

b) Veřejnost, která si těžko zvykala na nové jevy.  

c) Stav českého školství, kde platil pouze jeden vzdělávací program, který s mediální 

výchovou nepočítal. Věnoval se tomuto tématu pouze okrajově v českém jazyce v učivu o 

publicistickém stylu.  

d) Posledním faktorem je stav výzkumu a vysokoškolského vzdělávání v oboru.  

 „Dnes se situace změnila natolik, abychom mohli o mediální výchově ve školách 

uvažovat. Nelze s ní ovšem počítat jako se samostatným předmětem. Za účelnější 

pokládáme rozvíjet ji jako složku předmětu český jazyk.“ (Šebesta: 1999, s. 126) 

 Osobně se domnívám, že mediální výchova se neustále vyvíjí a přizpůsobuje a že 

dnes už není potřeba ji zařazovat pouze do předmětu „mateřský jazyk“, ale i do mnoha 

jiných a určitě není od věci vyučovat ji jako samostatný předmět. V dalších kapitolkách se 

věnuji situaci mediální výchovy dnes – v RVP a učebnicích. 

2.1.2. Zaměření a výuka mediální výchovy 

 Podle Vernera a Bezchlebové (2007) se mediální výchova zaměřuje primárně na 

osvojování si poznatků o fungování médií ve společnosti, na soustavné rozvíjení 

schopnosti kriticky a tvořivě nakládat s produkcí médií, na využívání mediální nabídky a 

                                                             
20 K dnešnímu datu – v posledních třech desetiletích. 
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na udržování si odstupu od ní. „Mediální výchova by měla vést na jedné straně 

k obohacení života výchovou k racionálnímu a hodnotnému využívání mediální produkce, 

na druhé straně ke snížení rizik, jež mediální produkce představuje.“ (Verner, 

Bezchlebová: 2007, s. 94)  

 Podobně to vnímá i Šebesta (1999), který ve své publikaci „Od jazyka ke 

komunikaci“ píše, že mediální výchova se primárně zaměřuje na pěstování dovedností a 

postojů. 

a) dovednosti vyhledávat v různých médiích informace různého typu 

b) dovednosti přijímat mediální sdělení s porozuměním co největšímu množství 

přenášených významů 

c) dovednosti přijímaná sdělení analyzovat a kriticky je hodnotit 

 

 Verner (2007) také rozděluje předpoklady (dovednosti a postoje), které by žáci měli 

rozvíjet: 

a) posílení vědomí vlastní jedinečnosti 

b) udržování kritického odstupu od modelů životního stylu, nabízejících se v masových 

médiích 

c) včlenění masových médií do souboru využívaných zdrojů informace, vzdělávání a 

zábavy 

d) kritické prověřování mediálních sdělení ostatními zdroji 

 Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání je mediální 

výchova zaměřena na systematické vytváření kritického odstupu od mediovaných sdělení, 

na schopnosti tyto sdělení interpretovat z hlediska informační kvality (př. reklamu 

z hlediska účelnosti nabízených informací).  

 Dále průřezové téma Mediální výchova přispívá v oblasti vědomostí, dovedností a 

schopností například: úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace, umožňuje 

pochopení cíle a strategií vybraných mediálních obsahů, umožňuje získat představy o roli 

médií v klíčových společenských situacích. V oblasti postojů a hodnot přispívá 
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k uvědomování si hodnoty vlastního života a odpovědnosti za jeho naplnění, rozvíjí 

citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti apod.
21

  

 V RVP ZV se mediální výchova projevuje především v českém jazyce a literatuře a 

to konkrétně v komunikační a slohové výchově, kde jsou uvedeny tyto očekávané výstupy: 

žák respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru, rozpoznává manipulativní 

komunikaci v reklamě.  

 Doporučeným učivem pro mediální výchovu jsou podle Vernera a Bezchlebové 

(2007) masová média a jejich funkce, zpravodajství v médiích (hlavně v TV), reklama 

v médiích a skrytá reklama, tištěná média, především časopisy pro mládež. 

2.1.3. Mediální komunikace a mediální gramotnost 

 Mediální komunikace 

 „Komunikace mediální je jedna z rovin sociální komunikace, vyznačuje se tím, že 

veškeré komunikační aktivity se dějí pomocí a prostřednictvím → médií. Komunikaci 

mediální v průběhu devadesátých let 20. století postupně nahrazuje označení → masová 

komunikace.“ (Reifová: 2004, s. 102)  

 Šebesta vnímá mediální komunikaci z pohledu pedagogického (1999). Říká, že 

mediální komunikace patří mezi faktory působící na socializaci a komunikační vývoj dětí. 

„Vztah dětí a mediální komunikace přitom nelze chápat jen jako jejich vystavenost 

vnějšímu mediálnímu působení, ale jako aktivní využívání materiálu, který z mediální 

komunikace získávají.“ (Šebesta: 1999, s. 57)  

 Jak už bylo řečeno, mediální komunikace je vlastně komunikace skrze média, médii 

a i přijímání komunikace od médií. Mediální komunikaci se v dnešní době nevyhneme, a 

proto je třeba ji ovládat a rozumět jí a směřovat k dosažení vyššího stupně mediální 

gramotnosti.  

 Mediální gramotnost 

 „Mediální gramotnost představuje soubor poznatků a dovedností, které člověku 

umožňují nakládat s mediální produkcí, jež se mu nabízí, účelně a poučeně, dovoluje mu 

média využívat ke svému prospěchu a dává mu nástroje, aby dokázal ty oblasti mediální 

                                                             
21 Převzato z RVP 
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produkce, které se jím snažím skrytě manipulovat, odhalit.“ (Verner, Bezchlebová: 2007, s. 

93) Dále Verner a Bezchlebová (2007) uvádějí, že mediální gramotností se rozumí 

schopnost kriticky přistupovat k médiím a umění si vybrat z jejich nabídky to, co potřebují 

– pro poučení i pro zábavu. 

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání jako ústřední kurikulární 

dokument pak mediální gramotnost definuje takto: 

 „Mediální gramotnost zahrnuje jednak osvojení si některých základních poznatků o 

fungování a společenské roli současných médií (o jejich historii, struktuře fungování), 

jednak získání dovedností podporujících poučené, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce 

do mediální komunikace. Především se jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, 

posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr, popřípadě je asociovat 

s jinými sděleními.“  

 Šebesta (1999) tvrdí, že mladí lidé jsou celkově mediálně gramotnější nežli starší 

dospělí. Mladí lidé dovedou s porozuměním přijímat nejrůznější mediální žánry, ve 

kterých se orientují a uvažují o nich. Jsou také otevřenější vůči novým médiím a snadněji 

je přijímají. 

 Na závěr kapitoly bych uvedla jeden výrok, který podle mého mínění velmi dobře 

vystihuje podstatu a důležitost mediální gramotnosti. „Postavení masových médií a 

mediální komunikace v životě člověka je zcela zřetelně jedním z faktorů kvality jeho života, 

faktorem natolik významným, že s médii není možné nakládat toliko intuitivně, nýbrž 

především poučeně – je třeba dosáhnout mediální gramotnosti.“ (Verner, Bezchlebová: 

2007, s. 93) 
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2.2. Mediální výchova v učebnicích 

 V této kapitole se zabývám zpracováním mediální výchovy v učebnicích českého 

jazyka. Věnuji se tématům, kterými se zabývají, a množství, které je vyhrazeno pro daný 

ročník. Zaměřuji se na učebnice pro 1. stupeň základní školy, a to především na 2. – 5. 

ročník. 1. ročník vynechávám, protože učebnice pro prvňáky jsou zpracované jinak. 

V první třídě žáci používají slabikáře, písanky a jiné pomůcky. Nemají klasické učebnice 

českého jazyka. Vybrala jsem ty řady učebnic, podle kterých se vyučuje na dnešních 

školách. 

 Český jazyk pro 2. – 5. ročník základní školy – V. Styblík a kol., SPN 

 Učebnice Vlastimila Styblíka jsou zpracovány podle vzdělávacího programu 

Základní škola, schváleného MŠMT ČR dne 30. dubna 1996 pod č. j. 16 847/96-2 

s platností od 1. září 1996. 

 Tato řada se mediální výchově nevěnuje téměř vůbec. Pouze v pátém díle se na 

konci učebnice vyskytuje zmínka o „Znacích a značkách“ a v souvislosti s tím jsou tam 

vysvětlovány i reklamní značky a jejich význam. Soudím, že starší řada učebnic 

nakladatelství SPN není pro výuku mediální výchovy dostatečně vybavena. Jinak tomu je 

v novější řadě Evy Hošnové. 

 Český jazyk pro 2 – 5 pro základní školy – E. Hošnová – SPN 

 Učebnice českého jazyka Evy Hošnové jsou zpracované v souladu s požadavky 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.  

 Eva Hošnová se ve svých učebnicích věnuje mediální výchově celkem často a její 

zpracování je zdařilé. Mediální témata se vyskytují částečně v 2. a 3. díle, nejvíce pak 

v díle čtvrtém.  

 Druhý díl se věnuje seznámení dětí s reklamou. Reklamní leták na panenku Žanetu 

a úkoly pod letákem se zaměřují na vnímání mediálního sdělení žáky. Třetí díl se rovněž 

zaměřuje na vnímání mediálních sdělení, a to kapitolou Učíme se žít s reklamou. Stránka 

z dětského časopisu, která je prezentována v učebnici, obsahuje reklamu, která není na 

první pohled zřejmá. Ve čtvrtém díle je věnována celá kapitola nejen reklamě, ale i 
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publicistickému stylu, popisu rozdílu mezi novinami a časopisy, vyhledávání důležitých 

informací v textu. Největší pozornost je věnována reklamní komunikaci.  

 Uvádím zde jeden příklad: 6. a) Prohlédněte si pozorně obrázek letáku. (Leták – 

Automobil s velkým nápisem VAŠE VÝHRA! A pod obrázkem – Pošlete SMS na číslo 

123454321 a budete zařazeni do slosování o ceny.) b) Jaký dojem chce ve vás leták 

vzbudit? A jaká je skutečnost? (Hošnová: 2009, s. 82) 

 Jak už bylo řečeno, tato řada je velmi zdařilá po stránce mediální výchovy, vnímání 

reklamních sdělení a jejich odlišování od informativních. 

   Český jazyk 2 – 5 učebnice pro 2. – 5. ročník, H. Mühlhauserová – Nová škola 

 Učebnice Hany Mühlhauserové jsou zpracovány podle učebních dokumentů 

Vzdělávacího programu Základní škola. Schválilo MŠMT ČR č. j. 22732/2007-22 dne    

12. 10. 2007 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy. 

 Tato řada učebnice se mediální výchovou nezabývá vůbec. V některých kapitolách 

4 a 5 dílů můžeme narazit na slohové úkoly, které se mírně mediálního tématu dotýkají. 

Například: Oprav chyby v krátké zprávě. 

 Český jazyk pro 2. – 5. ročník základní školy – J. Kosová a kol. - Fraus  

 Učebnice z nakladatelství Fraus byly schváleny MŠMT jč. 6783/2010-22 dne      

23. června 2010 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy.  

 Ve čtvrtém díle této řady jsem vůbec poprvé narazila na interpersonální 

manipulaci a vyjádření asertivních práv. Příklad: (Článek, ve kterém Kryštof ostatní pobízí 

k házení jablek na zeď.) 1. Co by měl Vítek Kryštofovi asi říct, pokud jablkem skutečně 

hodit nechce? (Kosová:  2010, s. 46-47)  

 Teprve až pátý díl se více věnuje reklamě a reklamnímu sdělení. Dále se také 

zabývá kritickým přemýšlením nad reklamou. Příklad: 3. Co by sis měl (a) o kole Gepard 

zjistit před jeho koupí? (Plakát s kolem „Nemáš?? Nejezdíš!“ a spousty upoutávek: 

bezkonkurenční ceny, požitek z jízdy, zabrzdíš v mžiku, tachometr zdarma.) 

 Učebnice J. Kosové jsou též způsobilé k výuce mediální výchovy v rámci předmětu 

český jazyk. 
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 Český jazyk pro 1. – 5. ročník – R. Čechura a kol. – Alter 

 Řada učebnic z nakladatelství Alter vyšla v roce 1996. 

 V učebnicích Alter se vyskytuje ve čtvrtém díle podkapitola s tématem reklama. 

Reklamu zde popisuje a porovnává s inzerátem. Pod popisem je jednoduchý reklamní 

plakát na truhlárnu. Pod reklamou jsou úkoly: Proč lidé zveřejňují reklamu? Kde je možno 

reklamu uveřejnit? Představ si že tatínek má živnost nebo obchod, a navrhni mu text 

reklamního letáku. (Čechura: 1996, s. 126) 

 Učebnice Alter nejsou vybaveny k výuce mediální výchovy v rámci českého 

jazyka. 

 Český jazyk pro 2. – 5. ročník základní školy – kolektiv autorů – Didaktis 

 Učebnice z nakladatelství Didaktis byly schváleny MŠMT (č. j. 19904/2011-22) k 

zařazení do seznamu učebnic pro základní školy. 

 Mediální výchova se v případě této řady učebnic vyskytuje téměř výhradně v pátém 

díle. Zaměřuje se na několik okruhů: na upevňování kritického přemýšlení o reklamě. 

Uvádím příklad: „Všimli jste si, že se v této reklamě velmi často opakuje spojení 100 % 

nápoj, 100 % osvěžení atd.? Proč si myslíte, že to tak je? Je možné v těchto spojeních 

nahradit 100 % přídavnými jmény? Pokuste se o to.“ (Horáčková: 2007, s. 65)  

 Dalším okruhem, kterému se pátý díl věnuje, je odlišení reklamních sdělení od 

informativních.  

 Př. V učebnici jsou dva texty popisující fotoaparát. Žáci mají za úkol zodpovědět 

otázky pod textem. „Přečtěte si obě dvě ukázky a rozhodněte, která z nich je reklamou na 

fotoaparát a která popisem přístroje. Své rozhodnutí zdůvodněte.“ (Horáčková: 2007, s. 

67) Hlavní rozdíl je v pravdivosti, reklama nemusí být pravdivá, ale popis ano. 

 Řada učebnic Didaktis kvalitně zpracovává téma mediální výchovy. Podle mého 

mínění řady Didaktis, SPN Evy Hošnové a Fraus jsou nejlépe vybaveny pro vyučování 

mediální výchovy v rámci předmětu český jazyk.  
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EMPIRICKÁ ČÁST 
 

3. Projekt 

 V této části diplomové práce je popsán projekt na mediální výchovu na prvním 

stupni základní školy. Cílem projektu je dětem přiblížit mediální manipulaci, která na ně 

denně útočí ze všech stran. Naučit je bránit se a nebýt tak lehce ovlivnitelní. Z konkrétních 

cílů, které jsou řazeny do projektu, bych jmenovala některé např.: Žáci zvládnou 

vyjmenovat alespoň pět funkcí, které má reklama, žáci zvládají popsat základní reklamní 

strategie, žáci umí vysvětlit pojem „magická slova“ nebo „slogan“, žáci se učí, jak se 

mediální manipulaci bránit. 

3.1. Metoda výzkumu a hlavní výzkumná otázka 

 Hlavní výzkumná otázka: „Ovlivňuje mediální manipulace přístup žáků mladšího 

školního věku k reklamám? Pokud ano, do jaké míry?“ „Jak naučit žáky lépe se bránit 

manipulaci?“ 

 Vybrala jsem si dvě výzkumné metody, které mi pomohou s řešením výzkumné 

otázky. Za prvé zúčastněné pozorování, které bylo provedeno formou vyučování na dvou 

odlišných základních školách: ZŠ Petřiny-Sever – výzkumný vzorek A i ZŠ Jivina – 

výzkumný vzorek B. Druhou výzkumnou metodou, kterou jsem zvolila, je dotazník. (viz 4. 

kapitola) 

3.2. Projekt „Všude samá reklama“ 

 Název projetu je „Všude samá reklama“ a tématem projektu je reklama, manipulace 

a obrana proti reklamní manipulaci, která je zaměřená na žáky mladšího školního věku.  

 Mezi konkrétní cíle projektu patří:  

a) Žáci se seznámí s reklamou a reklamní manipulací.  

b) Žáci vyjmenují pět funkcí reklamy a alespoň tři prostředky, které reklama používá. 

c) Žáci dokážou navrhnout, jak se bránit proti reklamní manipulaci.  

d) Žáci se seznamují s reklamními strategiemi. 
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 Časové vymezení projektu je jeden den, tedy 5 vyučovacích jednotek. Cílovou 

skupinou jsou žáci 1. – 3. ročníku ZŠ. Projekt byl uskutečněn na dvou základních školách 

– Petřiny-Sever a Jivina. 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:  

 Pracovní – Žáci využívají znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích 

oblastech v zájmu vlastního rozvoje. 

 Občanské – Žáci respektují přesvědčení druhých lidí. 

 Sociální a personální – Žáci přispívají k diskusi v malé skupině i k debatě celé 

třídy. Vytváří si pozitivní představu o sobě samých, která podporuje jejich 

sebedůvěru a samostatný rozvoj. 

 K řešení problému – Žáci vyhledávají informace vhodné k řešení problému, 

samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení.
22

 

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: 

Mediální výchova – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (pěstování kritického 

přístupu ke zpravodajství a reklamě, chápání podstaty mediálního sdělení.
23

 

 

 Stručný popis průběhu projektu: 

Ranní kruh 

 Žáci se posadili do kruhu na koberec a společně se pokusili odhalit na základě 

ukázek jednotlivých reklam téma projektu. Následoval brainstorming na téma reklama. 

(Návodné otázky k rannímu kruhu – Jaké znáte reklamy? Pamatuje si nějakou? Co všechno 

může reklama propagovat?) Následně byl drobný úkol, žáci se pokusili nalézt kolem sebe 

(tedy ve třídě) nějaké reklamy. 

Centra aktivit 

 Žáci se rozdělili do čtyř přibližně stejně velkých skupin a postupně se během dne 

vystřídali v každém centru. Na každé centrum měli čas jednu vyučovací hodinu. V každé 
                                                             
22 Převzato z RVP pro základní vzdělávání s. 14 
23 Převzato z RVP pro základní vzdělávání s. 111 
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skupince byla bedýnka s pomůckami a úkolovými listy, podle kterých se děti řídily. 

Jednotlivá centra aktivit vypadala takto: (úkolové listy viz příloha č. 1) 

1.  „Vlastní reklama“ – psaní + ateliér 

 Centrum psaní + ateliér se zaměřuje na popis reklamy a tvorbu vlastního 

reklamního plakátu. Žáci nejprve popíší, která reklama se jim líbí, či je něčím zaujala, a 

poté si ve skupince jednu vyberou. Na vybraný produkt vytvoří vlastní plakát a při jeho 

tvorbě použijí „magická slova“ a „reklamní slogany“. 

2. Pepinčina chyba – čtení 

 V centru čtení dostali žáci text o Pepince (viz příloha č. 1), která měla špatnou 

zkušenost s reklamou. K textu byly přiloženy otázky. Hlavním úkolem dětí bylo poradit 

Pepince nějaké řešení.  

3. „Jama-já-já-jupi-jupi-jéé“ – vědy a objevy 

 V centru vědy a objevy jsem nejprve dětem pustila reklamní spoty (viz příloha č. 

2). Následně dostali žáci otázky ke spotům – například, Která z reklam na tebe nejvíce 

zapůsobila? Koupil by sis nabízený výrobek? Dalším úkolem v tomto centru bylo doplnit 

poztrácené reklamní slogany. (viz příloha č. 1) 

 

4. Reklamy kolem nás – matematika 

 Centrum matematika bylo zaměřeno na reklamy, které děti obklopují. Děti hledaly 

reklamy ve třídě a podle jejich produktů doplňovaly jednoduchý graf. Také zde byl 

jednoduchý matematický úkol – Kolik času zaberou reklamy ve filmu? (viz příloha č. 1) 

Závěrečný kruh 

 Žáci ohodnotili svou práci v centrech aktivit. Zamysleli se nad tím, jak se proti 

reklamám bránit a zdali by to teď již dokázali. 
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3.3. Pozorování 

 Zde je předložen záznam zúčastněného pozorování. Jména žáků jsou pozměněna 

z důvodů zachování anonymity. Jejich výroky byly upraveny – z hlediska jazykového – 

převedeny do spisovné češtiny, odstraněny „vycpávkové výrazy“ apod. Úpravami nebyl 

nikterak změněn význam řečeného. 

 Při vyučování jsem sledovala žáky a zaznamenávala si poznatky a zajímavosti do 

pozorovacího archu. Jako konkrétní cíle jsem sledovala reakce dětí na reklamní spoty, 

mapovala, znají-li reklamní slogany, zjišťovala, zdali je nějak ovlivňuje jazyková stránka 

reklam, zjišťovala, jaké důvody je nejvíce nutí ke koupi produktu a hlavně hledala strategie 

jejich obrany, pokud nějaké znají.  

 Zároveň bylo mé počínání částečně dokumentováno diktafonem. Pozorování se 

uskutečnilo ve školách v přirozeném prostředí. Poznámky z pozorování byly částečně 

pořízeny v průběhu projektu a částečně bezprostředně po něm. 

 Nejdříve uvádím stručnou charakteristiku škol a tříd, ve kterých byl projekt 

realizován. Srovnání těchto rozdílných škol jistě přinese zajímavé výsledky v míře 

mediální manipulovatelnosti a schopnosti obrany.  

 Výzkumný vzorek A i B jsou popisovány zároveň, abych se neopakovala (u jmen 

dětí jsou značky, zdali patří do třídy A či do třídy B). Značím jména proto, abychom si 

udělali alespoň trochu představu o rozdílech mezi dětmi z obou škol. 

 Charakteristika školy a třídy A: 

 Základní škola Petřiny – Sever sídlí v městské části Prahy 6. Škola pracuje podle 

alternativního programu Začít spolu, podle nějž je program postaven. Předmětem 

pozorování byli žáci 2. C.  

 Začít spolu
24

 

 ZaS je alternativním programem, jehož filosofie vychází z  Popperovy filosofie 

otevřené společnosti, vede děti i dospělé k demokratickému myšlení a jednání. V České 

republice je program Začít spolu realizován od roku 1994. 

                                                             
24 Převzato z: http://www.zspetriny.cz/content/charakteristika-programu-zacit-spolu  

http://www.zspetriny.cz/content/charakteristika-programu-zacit-spolu
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Principy kurikula programu: 

 Individuální přístup k dítěti 

 Integrované učení hrou a činnostmi 

 Plánované pozorování 

 Centra aktivit ve třídě 

 Spolupráce rodiny a školy 

 Spolupráce s komunitou v místě školy 

 Profesní a osobnostní růst pedagogů 

 Pomocnou rukou učitele je v programu asistent, který pomáhá s přípravou a 

realizací, činností v centrech. Asistentem může být rodič, který se aktivně zapojí po 

dohodě s pedagogem do dění ve třídě. 

 Charakteristika školy a třídy B: 

 Základní škola Jivina je malotřídní škola na vesnici se čtyřmi sty obyvatel. Má dvě 

třídy a pět ročníků. V první třídě je spojen 1. –  3. ročník (a v té taky byl projekt 

realizován). Škola pracuje dle všeobecného vzdělávacího plánu s názvem Škola bez stresu. 

 Škola bez stresu
25

 

 Základ ŠVP je postaven na RVP pro základní vzdělávání. 

 Diferencuje přístup k individualitě žáka tak, aby byly naplňovány jeho 

nejzákladnější potřeby v prostředí jemu příjemném, proto škola bez stresu. Dále mu 

umožňuje rozvoj jeho dovedností a schopností a na druhé straně i kompenzaci jeho 

„slabších“ stránek. To znamená poměrně širokou nabídku zájmové činnosti, přístup 

k informačním technologiím i v době mimo vyučování, pro reedukaci poruch učení 

možnost individuálních vzdělávacích plánů, individuální práci mimo vyučování a 

spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou. 

 Vyučování probíhá ve vyučovacích hodinách /45 min/, jsou zařazovány projektové 

dny a exkurze. 

 

                                                             
25 ŠVP k nahlédnutí v ZŠ Jivina. 
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Specifika: 

 Rozvoj činností podílejících se na veřejném životě obce /dramatická výchova, 

vánoční besídky pro veřejnost, odpoledne věnovaná dětem a rodičům/. 

 Zaměření na pozorování přírody. 

 Využívání informačních technologií /nepovinný předmět práce s PC a internetem/. 

Cíle: 

 Motivovat žáky k celoživotnímu učení. 

 Vychovávat ke vzájemné toleranci a respektu druhých. 

 Umět naslouchat názorům druhých. 

 Vést žáky k zodpovědnému plnění svých povinností. 

 Chránit své fyzické i duševní zdraví. 

 Schopnost uplatnit získané vědomosti a dovednosti v dalším životě. 

Strategie: 

 Naplňování klíčových kompetencí. 

 Využití různých zdrojů informací. 
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3.3.1. Výběr reklamy z nepřeberného množství 

 Na začátku projektu jsme seděli s žáky v kroužku a na koberci mezi námi byly 

rozloženy různé reklamy. Na otázku, jestli vědí, o čem se budeme učit, odpověděly děti 

okamžitě, že ano, o reklamách. Dále jsem chtěla, aby mi každý řekl nějakou reklamu, 

kterou zná. Všechny děti znaly nějakou reklamu, ale mnoho mi řeklo, že žádné nemá ráda 

a nepamatuje si je.  

 Lukáš 7let (A) – „No třeba. Volte Karla! To je na nového prezidenta!“ 

 Velmi mě jeho výrok překvapil, protože byl mezi ostatními nápady jediný, který se 

dotkl politické reklamy. Ostatní žáci vesměs vyjmenovávali např.: lego, gormiti
26

, či různé 

druhy potravin.  

3.3.2.  Reakce na reklamní spoty 

 Pustila jsem žákům devět reklamních spotů za sebou (viz příloha č. 2). Během 

doby, po kterou sledovali spoty, jsem pozorovala jejich reakce na jednotlivé reklamy. Dále 

byly ke spotu připraveny otázky (Která ze shlédnutých reklam na tebe nejvíce zapůsobila? 

Koupil by sis nabízený výrobek?). Po druhém zhlédnutí odpovídali žáci na tyto otázky.  

 Krátké představení jednotlivých spotů a popis reakcí na ně:  

 1. spot: Aquila
27

 - Česká Miss Tereza Chlebovská a dva malí kojenci lezoucí mezi 

lahvemi vody Aquila. Kolem nich se prochází Miss. Aquila první voda použila těžké 

zbraně, kdo by odolal kombinaci roztomilých kojenců s Českou Miss?  Pro každého něco.  

Aquila první voda – vhodná pro kojence, perfektní pro tebe 

 První bezprostřední reakcí na tento spot byl smích 

a komentáře jako „Tu znám.“ „To už jsem viděla.“ apod. 

Při druhém sledování již nebyla reakce téměř žádná.  

Obrázek č. 11 - Aquila
28

 

                                                             
26 Gormiti je italská hra s fantasy prvky, již roku 2005 vytvořil Leandro Consumi. Hra spočívá ve vybrání 

gormitských karet a postav, postavy musí odpovídat kresbě na kartičkách. V ČR již byly vydány tři série 

Gormitích figurek firmou Epline. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Gormiti ) 
27Převzato z: http://www.tvspoty.cz/aquila-prvni-voda-kojenci-a-ceska-miss-tereza-chlebovska/  
28 Převzato z: http://www.tvspoty.cz/aquila-prvni-voda-kojenci-a-ceska-miss-tereza-chlebovska/ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fantasy
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Leandro_Consumi&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gormiti
http://www.tvspoty.cz/aquila-prvni-voda-kojenci-a-ceska-miss-tereza-chlebovska/
http://www.tvspoty.cz/aquila-prvni-voda-kojenci-a-ceska-miss-tereza-chlebovska/
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 2. spot: 7 days double
29

  - Reklama na croissanty 7Days Double s kombinovanými 

příchutěmi višeň/vanilka, a kakao/vanilka. Spot zaujme především svou hudební stránkou, 

v české verzi doplněnou o nezbytné titulky. 

Víš, že to chceš, 

celý se oblížeš, 

jdi do toho, 

do toho, do toho, do toho, 

jdi do toho se mnou bejby, 

višeň a vanilka, 

to musíš zkrátka zažít bejby, 

kakao a vanilka, 

dvě slasti pro tvůj jazyk, 

dvakrát tu radost zažij! 

Za tou chutí spolu běžme, 

trvá déle, než je běžné. 

     Obrázek č. 12 – 7 days double
30

 

 U této reklamy byl zcela zřejmý zájem, některé děti si začaly zpívat cizojazyčná 

slova (i když velmi spoře), jiné se „houpaly“ do rytmu. Totéž se opakovalo i při druhém 

sledování – jejich zájem nepolevil. 

 3. spot: Axe exite
31

 - Síle deodorantů neodolají nejen pozemské ženy, ale ani 

andělské krásky, které začnou padat z oblohy v nic netušícím městečku. Poté se ženou 

městem ke svému cíli – k šikovnému chlapíkovi, který Axe používá.  

Axe Excite: I andělé podlehnou…  

     Obrázek č. 13 – Axe Exite
32

 

 U tohoto spotu zájem mírně klesl, jak při prvním, tak při druhém sledování. 

                                                             
29 Převzato z: http://www.tvspoty.cz/7days-double-jdi-do-toho/  
30

 Převzato z: http://www.tvspoty.cz/7days-double-jdi-do-toho/ 
31 Převzato z: http://www.tvspoty.cz/axe-excite-andele/  
32 Převzato z: http://www.tvspoty.cz/axe-excite-andele/ 

http://www.tvspoty.cz/7days-double-jdi-do-toho/
http://www.tvspoty.cz/7days-double-jdi-do-toho/
http://www.tvspoty.cz/axe-excite-andele/
http://www.tvspoty.cz/axe-excite-andele/
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 4. spot: Dove: repair therapy
33

 - Zpívaná reklama Dove na jejich vlasovou 

kosmetiku Repair Therapy. Spot zobrazuje několik ženských činností, které vlasům příliš 

nepomáhají – žehlení, odbarvení, nabarvení, natáčení, vysoušení, kartáčování, hraní, 

vázání do copu, máčení ve vodě a nabízí řešení – Dove.

 Obrázek č. 14 –  Dove Repair Therapy
34

 

 Zájem o tuto reklamu byl průměrný, větší u děvčat, která tu reklamu ve většině 

znala a uměla i části zazpívat. 

 5. spot: Komerční banka
35

 - Čert v uniformě myslivce jako realitní makléř s 

nabídkou flexibilní hypotéky. Smyslem spotu má být ukázat, že se hypotéky nemusíte bát. 

Použít v této souvislosti smlouvu s ďáblem je podobnost víc než odvážná, a to i přesto, že 

není nutný podpis vlastní krví. 

Jsem hypotéka od Komerčky.  

Se mnou se nemusíte bát bydlet ve vlastním.  

 Tahle reklama byla druhá v pořadí, na 

kterou žáci reagovali smíchem, a to při obou 

zhlédnutích. Dokonce na začátku druhého 

sledování zazněly výroky: „Kdy už bude ta 

legrační s tím čertem?“     

             Obrázek č. 15 – Hypotéka od Komerčky
36

 

                                                             
33 Převzato z: http://www.tvspoty.cz/dove-repair-therapy/  
34

 Převzato z: http://www.tvspoty.cz/dove-repair-therapy/ 
35 Převzato z: http://www.tvspoty.cz/komercni-banka-certovska-hypoteka-smlouva-s-dablem/  
36 Převzato z: http://www.tvspoty.cz/komercni-banka-certovska-hypoteka-smlouva-s-dablem/ 

http://www.tvspoty.cz/dove-repair-therapy/
http://www.tvspoty.cz/dove-repair-therapy/
http://www.tvspoty.cz/komercni-banka-certovska-hypoteka-smlouva-s-dablem/
http://www.tvspoty.cz/komercni-banka-certovska-hypoteka-smlouva-s-dablem/
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 6. spot: Old spice
37

 - Reklama na Old Spice Danger Zone. Isaiah Mustafa ladně 

zvládne sprchu na pláži, chůzi na kládě, po vodní hladině, upéct dort s pilou v ruce, aby po  

skoku do vířivky skončil sedící na motorce. 

Pro muže, který voní jako muž. Obrázek č. 16 – Old spice
38

 

 Byla to třetí reklama, na které přišlo žákům něco směšného. Tedy přesně ta část 

reklamy, kdy se Isaiah sprchuje a najednou se mu rozjedou nohy, každá jinam. Jinak o tuto 

reklamu byl zájem malý. 

 7. spot: Senzodyne repair and protect
39

 – MUDr. Michal Pavlis představuje novou 

pastu Senzodyne repair and protect, která opraví citlivou oblast zubu.  

„Je to opravdu průlomové řešení …“ 

 U této reklamy klesla pozornost na „nulu“. Žáci se začali vrtět, byli roztržití a začali 

si povídat. Při druhém sledování jen říkali: „Tak rychle, ať je tam ta dobrá.“ 

 8. spot: Veselá kráva
40

 - Nová verze zpívané animované reklamy na sýr Veselá 

kráva, co radost dává. Záškodnická akce ovce skončí tak, jak se dá u podobného typu 

reklam očekávat – společným posezením nad lahůdkovým sýrem. 

Když od stolu sýr voní,  

chci si dát, … , chci si dát, 

sýr co radost dává, 

je Veselá kráva. 

A lahůdka mezi sýry, 

je tvarohové Kiri.        Obrázek č. 17 – Veselá kráva
41

 

                                                             
37 Převzato z: http://www.tvspoty.cz/old-spice-vune-dobrodruzstvi/  
38 Převzato z: http://www.tvspoty.cz/old-spice-vune-dobrodruzstvi/ 
39 Převzato z: http://www.tvspoty.cz/senzodyne-repair-and-protect/  
40 Převzato z: http://www.tvspoty.cz/vesela-krava-syr-co-radost-dava-ovce/  
41 Převzato z: http://www.tvspoty.cz/vesela-krava-syr-co-radost-dava-ovce/ 

http://www.tvspoty.cz/znacka/vesela-krava/
http://www.tvspoty.cz/znacka/vesela-krava/
http://www.tvspoty.cz/old-spice-vune-dobrodruzstvi/
http://www.tvspoty.cz/old-spice-vune-dobrodruzstvi/
http://www.tvspoty.cz/senzodyne-repair-and-protect/
http://www.tvspoty.cz/vesela-krava-syr-co-radost-dava-ovce/
http://www.tvspoty.cz/vesela-krava-syr-co-radost-dava-ovce/


48 
 

 Jak už bylo naznačeno, tak tady u té reklamy stoupla prudce pozornost, děti si 

zpívaly a chtěly tuhle reklamu pustit ještě jednou. Několik dětí dokonce proneslo 

„Mňam!“ při pohledu na dětský sýr Kiri. 

 9. spot: Apple ipod
42

 - Jednoduchá a přitom efektní reklama na multimediální 

přehrávač Apple iPod. Spot “Bounce”  ukazuje iPody 

touch, nano a shuffle v akci v mnoha barevných 

variantách, poskakující po obrazovce. 

 Poslední spot už moc dětí nevzalo na zřetel, 

protože byly myšlenkami u toho předchozího. Ale 

odpovědi žáků ukázaly, že někteří přeci jen vnímali.

          Obrázek č. 18 – Apple ipod
43

 

 

3.3.3. Odpovědi na otázky 

 Tato kapitola obsahuje vybrané komentáře k odpovědím dětí na otázky kladené 

v průběhu projektu, nejvíce v závěrečném kruhu. 

 Na první otázku – Která ze zhlédnutých reklam na tebe nejvíce zapůsobila? 

Odpovídali děti takto. 

 Ema 7,5 roku (A) – „Mně se nejvíc líbila ta s těmi miminky.“ 

 Vyučující
44

 – „Dobře, a vzpomeneš si, na jaký produkt ta reklama byla? Co 

prodávala?“ 

 Ema – „Miminka, ne to ne!“ malá pauza „ už si nevzpomínám.“ 

 Tuto odpověď jsem vybrala, protože ukazuje na to, že reklama může být pro dítě 

zajímavá a zábavná, přesto se ho nedotkne. Ema byla úplně vyvedená z míry a opravdu se 

jí voda Aquila nevybavila. Ptala jsem se ostatních dětí, jestli si vzpomenou, a nakonec si 

dvě děti Aquilu vybavily. Tento příklad svědčí o jisté rezistentnosti vůči reklamám. 

Z mého pohledu je dobře, že alespoň vůči některým reklamám jsou děti „imunní“. 

                                                             
42 Převzato z: http://www.tvspoty.cz/apple-ipod-barevny-tanec-touch-nano-a-shuffle/  
43

 Převzato z: http://www.tvspoty.cz/apple-ipod-barevny-tanec-touch-nano-a-shuffle/ 
44 Vyučující jsem byla já. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/IPod
http://www.tvspoty.cz/apple-ipod-barevny-tanec-touch-nano-a-shuffle/
http://www.tvspoty.cz/apple-ipod-barevny-tanec-touch-nano-a-shuffle/
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 Petr 7 let (B) – „Mě se zalíbila ta na sýr Kiri.“ 

 Vyučující – „Aha, a řekl bys nám proč? Co se ti na ní líbilo?“ 

 Petr – „No hlavně to, že mám sýr Kiri moc rád.“ 

 Tento poznatek bych také vnímala jako pozitivní, protože ačkoli se dítěti reklama 

líbila a produkt by si koupil, bylo to z důvodu, že mu Kiri chutná, a ne proto, že by měl 

touhu ho po zhlédnutí reklamy teprve ochutnat. Otázkou zůstává, jak to bylo poprvé – 

tedy, kdy se s tímto sýrem setkal prvně. Jestli to nebylo také prostřednictvím reklamy. 

 

  Graf č. 2 – Nejoblíbenější spot (počet hlasů daných jednotlivým spotům) 

 Ze třiceti dotázaných dětí by si daný výrobek z reklamy, která se jim nejvíce líbila, 

koupilo přesně 21 dětí. Jeden žák by si to ještě promyslel a 8 žáků by si daný výrobek 

nekoupilo. 

 Vyučující – „Tomáši, koupil by sis nebo bys poprosil rodiče, aby ti na základě té 

reklamy, kterou sis vybral, koupili ten ipod?“ 

 Tomáš 8 let (A) – „Nekoupil, protože rodiče mi říkají, že reklama je špatná, 

nekupujeme nic podle reklam.“ Chvilku přemýšlí. „Ale vlastně jo, třeba jídlo.“ 
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3% 
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 Na tomto výroku je vidět, že Tomáš se snaží reflektovat, jestli nakupují, anebo 

nenakupují podle reklam, ale sám přijde na rozpor. Rodiče mu říkají, že je to špatné, 

přitom některé produkty nakupují. Tomášovi jsem vysvětlila, že rodiče možná nenakupují 

podle reklam, ale jen nakupují, co mají rádi a co se zároveň v reklamě vyskytuje. Anebo 

možná jsou ovlivnění reklamou a vůbec si to neuvědomují.  

3.3.4. Jazykové strategie 

 V této podkapitole jsou rozebrány jazykové strategie, na které byl projekt zaměřen, 

a jejich vnímání dětmi. 

 Vykat či tykat 

 Ke spotům byly připraveny ještě další otázky, tyto otázky se týkaly jazykové 

stránky reklam. Děti se měly rozhodnout, jestli jsou raději, když se jim tyká nebo vyká. 

Děti většinou nevěděly, co to znamená. Když jsme jim s paní učitelkou názorně předvedly, 

o co jde, bylo jasné, že nám rozumí a vědí, o čem je řeč, že jenom neznaly pojmy: 

tykat/vykat. Výsledek byl takový: 13 žáků by mělo radši, kdyby se jim vykalo, 7 by si 

vybralo tykání a 10 žáků se neumělo rozhodnout. Zde byly vidět velké rozdíly mezi 

zkoumanými subjekty A i subjekty B. Ve třídě A (Praha) volili žáci většinou možnost 

vykání. Zatímco ve třídě B (Jivina) bylo z devíti odpovědí 6x tykání a 3x odpověď nevím. 

Nejspíše je to dáno prostředím, ve kterém žáci vyrůstají. Děti ze vsi jsou zvyklé na jistou 

blízkost a uzavřenost, ve které si všichni tykají (každý je strejda a teta), zatímco ve městě 

jsou vztahy anonymní a děti se setkají denně se spoustou cizích lidí, proto nejspíš volily 

vykání. 

 O vykání a tykání píše ve své knize Čmejrková. „České reklamy častěji užívají 

zdvořilostního plurálového tvaru Vy a Váš, ale při vyjádření bezprostřednějšího vztahu 

k recipientovi se vyskytuje i singulárový tvar 2. Osoby Ty a Tvůj (respektive svůj). Reklama 

tedy většinou vyká a tykání se objevuje v odůvodněných případech: nabízí-li se partnerství 

opravdu intimní, pod kůži se deroucí: PEPSI. Když chceš víc.“ (Čmejrková: 2000, s. 146) 

 Spisovná je lepší! 

 Na další jazykovou otázku, tedy: „Je lepší, pokud je reklama ve spisovném jazyce 

nebo ne?“, se objevila obdobná reakce – Co to znamená spisovná a nespisovná?  
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Šimon 8 let (A) reagoval takto: „Jo, takže nespisovná je ta, kterou normálně mluvíme?“ 

  Bylo potřeba ještě vysvětlit pojem obecná čeština. Výsledek byl nakonec takový, že 

většina tj. 15 žáků zvolilo spisovnou, 2 žáci nespisovnou formu reklamy a zbytek (13 žáků) 

vůbec neodpovědělo – neuměli si vybrat, anebo jim to bylo jedno, protože v tom neviděli 

žádný velký rozdíl. 

 Anglicismy v reklamě 

 Anglicismus = slovo/slova přejatá z anglického jazyka do jazyka jiného (češtiny, 

ruštiny, …). 

 Otázka týkající se anglicismů zněla: „Líbí se ti, pokud se v reklamě používají 

výrazy jako „cool“ a „wow“? Pokud ano, proč?“ 

 Většina dětí odpověděla „nevím“ a ostatní nedokázali říci proč.  

Lukáš 7 let (A) – „Ano, protože to je hustý!“ 

Lenka 7,5 roku (A) – „Jo, je to totiž cool!“ 

 Zde je vidět, že žáci tzv. cool výrazy používají, aniž by věděli, co vlastně 

znamenají. Jsou jimi ovlivněni a neuvědomují si to.  

 Domnívám se, že poslední tři otázky by bylo mnohem lepší a smysluplnější 

předložit dětem starším. Doporučila bych alespoň pátou třídu, možná spíše druhý stupeň. 

Tam už budou mít děti jistý přehled a vytvořený určitý názor na dané věci a nebudou 

odpovídat tak, že si jen vyberou jednu z možností, ale budou schopny ji i vysvětli i obhájit. 

 

 Něčemu nerozumím.  

 Poslední aktivita k přehrávaným spotům byla vypsat slova, kterým žáci v reklamě 

nerozumí. K tomuto úkolu bylo zapotřebí spoty znovu přehrát.  

Vypsaná slova: dentinové kanálky, fixace, hypotéka a novamin. 

 Uvědomila jsem si, že tato slova jsou hlavně z reklamy na Senzodyne a Komerční 

banku. Je zřejmé, že to, že žáci nerozumí některým výrazům, ovlivnilo jejich výběr dané 
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reklamy. U obou reklam s cizími výrazy bylo 0 % dětí, které si ji zvolily jako oblíbenou. 

Důvodem je, že tato reklama nebyla na děti zaměřena a neobsahovala produkty jim určené. 

 

 

3.3.5. Cituj reklamu! 

 Jedním z úkolů v projektu bylo vyplnit  

následující text v rámečku. 
45

 V textu jsou reklamní 

slogany, podle kterých měli žáci poznat, o jakou  

reklamu jde. 

 

 Velmi mě překvapilo, jak málo děti reklamní slogany znají. Také byly patrné 

rozdíly mezi znalostí sloganu ve třídě A i ve třídě B. Výsledky jsou zobrazeny 

v následující tabulce. Byly to ve většině slogany z reklam, vysílané před více než rokem. 

 Výzkumná třída A (Praha) Výzkumná třída B (Jivina) 

Disko 19 % (4) 0 % 

Orion 95 % (20) 11 % (1) 

Oreo 100 % (21) 88 % (8) 

Kofola 14,2 % (3) 0 % 

Seznam 85 % (18) 0 % 

Fidorka 0 % 0 % 

Deli 0 % 0 % 

Dobrá voda 4,7 % (11) 11 % (1) 

Hera 0 % 0 % 

KFC 9 % (2) 0 % 

Müller 42 % (9) 22 % (2) 

Redbull 0 % 22 % (2) 

    Tabulka č. 1 – Reklamní spoty 

                                                             
45  České reklamní slogan. Marek hrkal [online]. [cit. 2013-01-21]. Dostupné z: 

 www.marekhrkal.cz/reklamni-slogany.htm 

 

__________, to nikdy nejíš sám. 

__________, vaše čokoládová hvězda. 

Otočíš, olízneš, „omlékuješ“. __________ 

Když jí miluješ, není co řešit! __________ 

__________, najdu tam co neznám. 

Když musíš, tak musíš. ______________ 

A co teď? Teď si dáme __________. 

_______________ Příroda regeneruje. 

Pečení je radost. _______ je pečení! 

____ Proklatě dobré kuře. 

__________, tu chuť prostě müluju! 

_________, ti dává křídla.
1
 

 

http://www.marekhrkal.cz/reklamni-slogany.htm
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 Tento velký rozdíl bude způsoben dle mého názoru množstvím reklam, kterými 

jsou žáci obklopeni a samozřejmě také stylem trávení volného času. Zatímco děti ve 

městech tráví čas více doma a u televize nebo počítače, kde jsou vystaveni reklamám, tak 

děti z vesnice tráví více času venku, kde žádné reklamy nejsou. Netvrdím, že venkovské 

děti nesledují televizi nebo nesedí u počítačů, ale i když jsou městské děti venku, jsou 

všude kolem nich reklamy. 

3.3.6. Jak pomoci Pepince? 

 V centru čtení byl příběh
46

 o Pepince, která si koupila panenku, která měla plakat, 

ale neplakala. Pepinka poslechla reklamu, která nebyla pravdivá. Žáci měli za úkol si text 

přečíst a napsat nápady, jak by Pepince poradili, nebo jak by se zachovali oni, pokud by se 

jim něco takového přihodilo. Na konci projektu v závěrečném kruhu jsem toto téma 

otevřela a mluvili jsme o různých řešeních. Vybrala jsem pouze dialogy, které jsou něčím 

zajímavé. Kompletní dialogy jsou uvedeny v příloze č. 3.  

Vyučující – „Stalo se vám někdy něco podobného jako Pepince? Koupili jste si něco podle 

reklamy a ono to nebylo úplně takové, jako to mělo být?“ 

Martin 6,5 roku (B) – „V reklamě ukazovali pravěké akvárium, kde je ryba, co se hodně 

zvětšuje, a já jsem ji dostal. Ale ona se jenom trošku zvětšila a už vůbec nerostla. Tak mě to 

velmi zklamalo.“ 

 Jak je vidět na rozhovorech s žáky, je jasné, že s klamavou reklamou mají své 

zkušenosti, i když to neumějí přesně pojmenovat, uvědomují si, že jim reklamy mohou 

lhát. Ukázali jsme si, že mohou jeden druhého varovat před koupí výrobku, který znají a 

který není v pořádku, je poruchový, nebo je prodána jen část, za účelem koupit si další a 

pak další součástky. 

 V další části závěrečného rozhovoru jsem chtěla po žácích, aby mi přečetli, jaké 

rady by dali Pepince, nebo jak by si poradili oni sami ve stejné situaci. 

Jana 6 let (B) – „Já bych si s ní hrála jako s obyčejnou panenkou.“ 

Pepa 6 let (B) – „Já bych tu panenku vyhodil.“ 

                                                             
46 Viz příloha č. 1. – úkolový list čtení 
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Kuba 6,5 roku (B) – „Já bych ji rozebral a opravil.“ 

Na Honzu okamžitě reagovala Eva s dalším návrhem. 

Eva 6,5 roku (B) – „Nebo bych řekla tátovi, že nefunguje a on by ji rozebral a opravil.“ 

(…) 

 Sedm dětí z výzkumné třídy A mělo návrh, že by šli panenku reklamovat. Na to 

velice dobře reagovala jedna dívka zvoláním. 

Eliška 8 let (A) – „Ano! Já bych ji také reklamovala. A požadovala vrácení peněz.“ 

 K podobné situaci došlo i ve výzkumné třídě B. Kde několik dětí při debatě 

navrhovalo jít panenku vyměnit a jeden chlapec (zde už ze třetího ročníku) také zmínil 

slovo reklamovat. 

Honza 8,5 roku (B) – „Já bych ji šel reklamovat!“ 

 Ještě než se dostanu k tomu, jak jsme pracovali se slovem reklamace a kam se 

debata ubírala dál, chtěla bych zde uvést výrok jedné dívky, který mě velmi překvapil.  

Bára 7 let (A) – „Já bych Pepince řekla, aby nevěřila všem reklamám. Kdysi se říkávalo: 

Dobré zboží se chválí samo.
47

 Ale proto, aby se prodávalo.“ 

 Znalost tohoto výroku má jistě od rodičů, nejvíc mě ovšem překvapila ne znalost, 

ale schopnost jej použít a ve vhodném kontextu. Bára jako první v projektu došla k tomu, 

že je potřeba nad každou reklamou kriticky přemýšlet. To byl podle mého názoru velký 

krok vpřed ve schopnosti bránit se reklamní manipulaci. 

 Nyní bych pokračovala dál tak, jak se zhruba vyvíjela debata v závěrečném kruhu. 

(Celý rozhovor je opět v příloze č. 3, zde uvádím jen část.) 

Vyučující – „Někteří z vás zmínili slovo reklamace, je hodně podobné slovu reklama, ale 

znamená něco zcela odlišného. Co to znamená reklamovat?“ 

                                                             
47 Tak zněl hlavní marketingový zákon v době, kdy ještě slovo marketing v našich krajích neznali. Pokud na 

vrátka zaklepal podomní obchodník, bylo vždy podezřelé, proč se vnucuje, nikdy člověk nevěděl, nenabízí-li 

zboží vadné či kradené. Totéž platí o dnešních modernějších metodách, zvaných co nejhonosněji, třeba 

telemarketing či roadshow. Škola z.a.v. Škola ZAV [online]. [cit. 2013-02-02]. Dostupné z: 

http://www.zav.cz/tridy/archiv08/a3.php  

http://www.zav.cz/tridy/archiv08/a3.php
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Eva 6,5 roku (B) – „Když se někomu něco rozbije tak, že to zase může vrátit.“ 

Jan 7,5 roku (A) – „No, znamená to, že ten výrobek vrátíme.“ 

 Umění dojít něco reklamovat patří také mezi důležité asertivní dovednosti, potřebné 

k obraně proti manipulaci. Reklamovat výrobek, který nám nabídla reklama, není tak 

jednoduché. Pokud tedy někdo už poslechl reklamu a „naletěl“ na nějaký chyták, pak je 

reklamace velmi důležitá. 

 Na debatu o reklamaci ještě navazovala krátká debata o možnostech, jak se takové 

situace vyvarovat. 

Vyučující – „Jak předejít tomu, aby se mi nestalo, že si koupím něco, co nebude fungovat? 

Jak si ověřím, že mi reklama říká pravdu, že nepřehlédnu nějaké drobné písmo, které 

reklamní sliby zase ruší?“ 

Lenka 7,5 let (A) – „Já bych si to vůbec nekoupila.“ 

Honza 8,5 roku (B) – „Nebo se můžu kouknout na počítač a najít tam, jaký ten výrobek je. 

A hlavně si přečíst komentáře od jiných lidí.“ 

 Honzův výrok je důležitý; ukazuje, že dnešní děti by informace o výrobku z 

reklamy, který viděly v médiích, hledaly opět pomocí medií, v tomto případě na internetu. 

 V této krátké debatě došly děti k tomu, že než si něco, co propaguje reklama, koupí, 

lépe se o tom informují a nebudou kupovat „zajíce v pytli“. Pro spoustu dětí nebyla tato 

informace ničím novým, protože už jim to doma takhle vysvětlovali rodiče, ale určitě 

zjistily, že něčemu věřily a ani je nenapadlo, že jimi někdo manipuluje a láká je na něco, co 

není úplně správné. 

 Podkapitolu „Jak pomoci Pepince“ bych hodnotila kladně, protože velmi přispěla 

ke zlepšení mediální gramotnosti žáků prvního stupně. 
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3.3.7. Moje vlastní reklama 

 V ateliéru měli žáci nejprve popsat nějakou reklamu, kterou znají a která se jim líbí, 

nebo je nějakým způsobem zaujala.  

 Zde jsem narazila na problém, že některé děti se na televizi dívají málo, nebo 

televizi doma vůbec nemají. Nakonec tedy byly schopné popsat alespoň nějakou reklamu 

z rádia popřípadě z billboardů, které viděly venku. 

 Dalším úkolem bylo jednu reklamu vybrat a vytvořit reklamní plakát. Podmínkou 

bylo použití magických slov a vytvoření reklamního sloganu. 

Při tvorbě reklamy Bára 7 let (A) povídá – „My už jsme vymysleli, jak to namalujeme. 

Nakreslíme duhu a pod ní budou chodit sušenky Oreo.“ 

Vyučující – „To je moc zajímavé, jak vás to napadlo?“ 

Bára 7 let (A) – „Znáte tu reklamu na tik-tak, jak jsou tam ti živí panáčci? Tak tohle je 

stejné.“ 

   

   Obrázek č. 19 – „Reklama na sušenky Oreo“ – žáci 2. C. 

 Když měli žáci dokončené reklamy, bylo jejich úkolem představit je ostatním. 

Následně jsme o tvorbě mluvili a řešili, jak se žákům pracovalo, zdali pro ně bylo těžké 

namalovat plakát, nebo vymyslet slogan. Jaké prostředky použili pro nalákání spolužáků 

ke své reklamě atd. 
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Prezentace reklamního plakátu: 

Vyučující – „Dobře, tak když si vezmeme Petrovu skupinku. Tak oni něco lákavého 

nabízeli, vzpomenete si, co nabízeli?“ 

Lucka 7 let (A) – „Že to je zadarmo.“ 

Vyučující – „Ano, když dostanu něco zadarmo, tak to je opravdu velké lákadlo.“ 

Dan 7 let (A) – „No tak nic v obchodě nemůže být zadarmo.“ 

Vyučující – „Ale přesto to ty reklamy někdy nabízejí. Jedno zaplatíš a druhé dostaneš 

zdarma.“ 

(…) 

Vyučující – „Tahle reklama vyhrála ve vašem hlasování. Proč si myslíte, že tahle reklama 

vyhrála?“ 

 Obrázek č. 20 – Vítězná reklama – 2. C. 

(Reklama na obrázku je na tik-tak.) 

Terezka 7 let (A) – „Protože všichni mají rádi tik-tak.“ 

Žáci – „Čokoládový, melounový, jablkový, citrónový, pomerančový, …“ 

Vyučující – „Jaké ještě jsou ty „tiktaky“? Když si odmyslíte tu příchuť a podíváte se na 

ně.“ 

Šimon 8 let (A) – „Veselé!“ 
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Vyučující – „Veselé! Ano. Vy jste to tam kreslili s nějakým záměrem, že se usmívají? 

Zeptám se tvůrců té reklamy. Co jste tím zamýšleli?“ 

Lenka 7,5 roku (A) – „Aby se každý, kdo ty „tiktaky“ sní, stále usmíval.“ 

 V tomto momentě žáci odhalili jednu z mnoha reklamních strategií. Skupinka, která 

vytvořila reklamu na tik-tak, použila emocionální apelování.  

Vyučující – „Řekněte mi, co propaguje tahle reklama, ti co ji netvořili, zdali byste to 

odhadli?“ 

Petr 7 let (B) – „Na pivo Duff.“ 

 Obrázek č. 21 – Reklama na pivo Duff 

Vyučující – „Aha, koupil by si někdo z vás to pivo?“ 

Děti – „Ano!“ „Já, jo!“ 

Vyučující – „A pročpak byste si ho koupily?“ 

Jirka 7 let (B) – „Protože já bych ho chtěl ochutnat.“ 

 Zde se ukázala dětská touha po neznámém. „Zakázané ovoce láká nejvíce!“ 

(…) 

Vyučující – „Ano. Teď vám přečtu slogan u reklamy na notebook jedné skupinky a vy mi 

řeknete, jestli byste si ten notebook koupili, ano? Čtu: SLEVA, KUPTE TEĎ JEN ZA 

5000,- MÍSTO OBVYKLÝCH 10000,-!“ 

Vyučující – „Koupil by si někdo z vás ten notebook?“ 
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Honza 8,5 roku (B) – „No, podle toho, co všechno umí a jak by to bylo výhodné.“ 

 Zde Honza předvedl krásnou kritickou úvahu nad reklamou, nenechal by se jen tak 

zlákat, ale nejprve by se zamyslel a zjistil by si více informací.  

(…) 

Vyučující – „Vidíte, děti, že tady ta kobliha stojí 4,90 dolarů? Víte, kolik je to korun? Ne? 

Nevadí. Je to přibližně sto korun.“ 

Jana 6 let (B) – „Páni, ta je drahá!“ 

Vyučující – „Souhlasím, je drahá, ale zase je to TRHÁK 2013.“ 

Týna 9 let (B) – „Já bych si možná koupila jednu, ale jenom jednu!“ 

    

   Obrázek č. 22 – Reklama na koblihu 

 Týna by si koblihu zakoupila i přesto, jak velmi drahá by byla. Svědčí to o tom, že 

Týna cítí potřebu koblihu ochutnat za každou cenu. Další koblihu už by si nekoupila, 

protože zvědavost uspokojila a nechce zase tolik utrácet. 

 Při prezentaci reklamních plakátů jsem zjistila zajímavou informaci. Žáci by se 

nechali ve většině případů zlákat reklamním plakátem svých spolužáků a výrobek by si 

zakoupili. Překvapilo mě, jaký vliv může mít „laický“ plakát spolužáka na dítě. Více 

ovlivněni byli žáci z výzkumného vzorku B, kde se vyskytlo pouze pár případů kritického 

zamyšlení se nad reklamou. (Vždy kritika pocházela od žáků 3. ročníku.) Výzkumný 

vzorek A více přemýšlel a více kritizoval a napadal reklamní lákadla.  
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3.3.8. Když se řekne reklama. 

 V této podkapitole rozebírám krátké informace, které nebyly zahrnuty do 

předchozích částí. Zabývám se zde funkcí reklamy, tím, co se žákům vybaví nebo třeba 

může-li být reklama v něčem přínosná. 

Vyučující – „Napadlo by někoho z vás, v čem je reklama prospěšná? Co mi může dát, co 

mi může přinést?“ 

Eva 6,5 roku (B) – „Nové věci.“ 

 Na Evu ihned reaguje starší Týna. 

Týna 9 let (B) – „Informace o něčem novém.“ 

Vyučující – „Ano, jednou z reklamních funkcí je informovat. Napadla by vás nějaká další 

funkce?“ 

Honza 8,5 roku (B) – „Snaží se nás zaujmout, abychom si koupili co nejvíc věcí, aby si oni 

vydělali co nejvíc peněz.“ 

Vyučující – „Ano, správně, reklama nás přesvědčuje o koupi, má tedy funkci 

přesvědčovací.“ 

(…) 

Vyučující – „Nenapadne někoho z vás, proč ty reklamy běží v televizi pořád dokola, proč 

se neustále opakují?“ 

Dominika 8 let (A) – „Abychom na ně nezapomněli.“ 

Vyučující – „Výborně. A to je funkce připomínací. Reklama nám neustále připomíná svůj 

výrobek.“ 

 Žáci neměli před projektem povědomí o reklamních funkcích. Tušili a znali je, ale 

neuměli je pojmenovat a vysvětlit. Po absolvování projektu jsou schopni reklamní funkce 

vyjmenovat. 

 Úplně na závěr projektu dostali žáci za úkol říct, co se jim vybaví, když se řekne 

reklama. 
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Vyučující – „Já řeknu jedno slovo a vy to, co si vybavíte, postupně řeknete nahlas. Dneska 

jste něco prožili, máte dnes něco za sebou. A já se ptám. Co se ti vybaví, když se řekne 

reklama?“ 

 Většina žáků, jak ve výzkumné třídě A, tak i ve výzkumné třídě B, vyjmenovávala, 

nejrůznější výrobky (př. telefon, gauč, auto, mobil, dům).  

Ema 7,5 roku (A) – „Nějaký leták, na kterém je něco napsáno.“ 

Jana 6 let (B) – „Nové věci.“ 

 Na Janu reaguje Jirka. 

Jirka 7 let (B) – „Třeba nová příchuť.“ 

Kuba 6,5 roku (B) – „Nákup.“ 

 Těmto žákům se vybavily souvislosti reklamy a propagace nějakého výrobku. 

Šimon 8 let (A) – „Třeba, že nabízejí něco levněji a pak tam něco chybí.“ 

Martin 6,5 roku (B) – „Že někoho na něco lákají.“ 

Eliška 8 let (A) – „Chyták.“ 

Petr 8 let (A) – „Upoutávka pro lidi.“ 

Týna 9 let (B) – „Sleva.“ 

 Těmto žákům v hlavě nejvíce utkvěly reklamní strategie a lži v reklamách. 

Lukáš 7 let (A) – „Od teďka v Lidlu hnědé párky na grilu je za 6,90,- za pouhých 6,90,-!“ 

 Lukášovi se jako jedinému při slově reklama vybavila konkrétní reklama, kterou už 

někde slyšel. 
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3.4. Resumé pozorování 

 Pozorování potvrdilo, že žáci jsou reklamami ovlivněni, ale nelze přesně říct, do 

jaké míry. Ovlivnění je velmi individuální. Závisí na prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, na 

přístupu rodičů a neméně na mediální výchově ve škole. Vesnické děti jsou ovlivněny více 

než děti městské. Děti ve městě znají mnohem více reklamní slogany a více se nad 

reklamou zamýšlí. 

 Z pozorování vyplývá, že žáci reklamy sice znají, ale jsou z části i rezistentní. Znají 

slogan („A bude mít ty zahnutý žuby nahóru?“), ale nevybaví si, jaký produkt reklama 

propaguje. Svědčí to o tom, že pokud je nezaujme samotný výrobek, reklama je neovlivní. 

Naopak jsem odhalila dvě věci, které je ke koupi přesvědčí nejspíše. Je to zvědavost a 

touha patřit k ostatním. Zvědavost, co se týče chuti na nějakou novou, neznámou 

potravinu. A touha vyrovnat se kolektivu především novým mobilem či nějakou skvělou 

hračkou. Cenová dostupnost děti nezajímá. 

 Jazyková stránka reklamy podle mě v tomto věku ještě nepatří mezi ty 

nejdůležitější aspekty reklamy. Děti nerozumí pojmům tykat/vykat a ani pojmu spisovná 

čeština. Tato stránka reklamy na ně bude podle mě mít vliv až v pozdějším věku. Naopak 

nyní na ně má největší vliv barevnost a hudba v reklamě. 

 Důležitým zjištěním je, že si žáci uvědomují klamavé a lživé aspekty reklamy a že 

na reklamy celkově pohlížejí alespoň z části kriticky. Jedním z cílů projektu bylo kritické 

pohlížení na reklamy podpořit. Troufám si říct, že to se mi do jisté míry podařilo. Po 

absolvování projektu by se před nákupem podle reklamy nejprve lépe informovali, nebo by 

reklamu vůbec nebrali v potaz. 
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4. Dotazníkové šetření 

 Před začátkem projektu, který jsem realizovala na ZŠ, jsem zadala žákům v obou 

třídách, ve kterých projekt proběhl, dotazník (viz příloha č. 3) mapující jejich zkušenosti a 

postoje vůči reklamě a mediální manipulaci. Žáci pozorovaných tříd dostali tento dotazník 

po projektu zpět a mohli v něm uvést úpravy (jinou barvou – aby bylo znát, co opravili), 

pokud by po tom, čím si prošli, něco změnili. Pro mě byly podstatné pouze úpravy otázky 

8 a 9. Cílem bylo zjistit, do jaké míry jsou žáci manipulovatelní a zda si tento fakt 

uvědomují rodiče. 

 Dále jsem tento dotazník nechala vyplnit i žáky paralelní třídy na ZŠ Petřiny – 

Sever. Dotazník byl anonymní a dobrovolný. Návratnost dotazníku od žáků byla 100 %, 

pouze v některých dotaznících nebyly některé otázky vyplněny. Dětských respondentů 

bylo 50. Výzkumný vzorek A i B uvádím dohromady, protože odpovědí žáků A i žáků B 

byly velmi podobné. Následuje srovnání s odpověďmi rodičů. 

 Ten samý dotazník jsem rozeslala i rodičům již zmíněných žáků. Dotazník pro 

rodiče měl stejné znění zadání a mírně upravené otázky. Návratnost dotazníků od rodičů 

byla 64 % (32 respondentů), což je poměrně úspěšná návratnost.  

4.1. Výsledky dotazníků 

 V této kapitole analyzuji jednotlivé otázky z dotazníků pro žáky. Věk respondentů 

byl mezi 6 – 9 lety, 84 % žáků navštěvuje druhý ročník, zbylých 16 % buď první anebo 

třetí ročník základní školy. Průměrná doba, kterou žáci potřebovali na vyplnění dotazníku, 

byla 10-12 minut.  

Otázka č 1. – Čteš raději dětské časopisy nebo sleduješ dětské pořady v TV? 

 Graf č. 3 – Časopis x TV 

Dětské 
časopisy 

36% 
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pořady 
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Nevím, 
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rozhodnout 

38% 

Časopis x TV 



64 
 

 Velmi mě překvapilo, jak vyrovnané odpovědi jsem získala, očekávala jsem, že TV 

jako současný trend bude více zastoupena. Ovšem musím uznat, že je dobře, že děti ještě 

stále čtou, i když v menší míře. 

Otázka č. 2 – Kolik hodin denně se díváš na TV? 

 

    Graf č. 4 – Čas strávený u TV 

 Je pozitivní, že pouze 6 % dětí tráví u televize průměrně šest a více hodin denně.  

 

Otázka č. 3 – Sleduješ reklamy uprostřed pořadů? 

 Graf č. 5 – Reklamy v pořadech 

 Předpokládám, že do skupiny respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku „ano, 

ale jsou otravné“ bude patřit i většina dospělé populace. Naopak mě překvapilo, kolik dětí 
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(26 %) říká, že je reklamy zajímají. Podle toho, o čem a jak jsme si povídali v projektu, 

bych tuto odpověď vůbec nečekala.  

Otázka č. 4 – Které reklamy máš raději? 

  

    Graf č. 6 – Hrané versus kreslené 

 Zdá se, že je-li reklama hraná či kreslená, nemá na žáky žádný zásadní vliv. 

Většinou jim je jedno, jak je reklama ztvárněná. Tento aspekt je neovlivňuje. 

Otázka č. 5 – Líbí se ti více mužský či ženský hlas v reklamě? 

 Graf č. 7 – Hlas v reklamě 

 Zde bylo velmi zajímavé sledovat především to, jak odpovídali chlapci a jak dívky. 

79 % chlapců si vybralo mužský hlas a pouze 21 % zvolilo hlas ženský. 68.5 % dívek 

volilo ženu a 31.5 % muže. Z toho vyplývá, že většina žáků inklinuje spíše ke stejnému 

pohlaví nežli k opačnému. Více je ovlivní, je-li jim nabízen produkt od osoby stejného 

pohlaví.   
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Otázka č. 6 – Které z nabízených reklam se ti nejvíce líbí? 

 

    Graf č. 8 – Výběr reklamy 

 U této otázky jsem zjistila, že tzv. „cool“ slogany se dětí téměř nedotknou, a pokud 

ano, tak ani samy nevědí, co se jim na nich připadá přitažlivé. Domnívám se, že tyto 

slogany proniknou spíše až k žákům druhého stupně a starším. Zato hudba a barvy děti 

velmi baví a dobře si dané reklamy pamatují. 

Otázka č. 7 – Jaký výrobek, který jsi viděl v reklamě, sis koupil (nebo ti ho koupili 

rodiče)? 

  

    Graf č. 9 – Koupený výrobek 
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 Odpovědi u této otázky se velmi lišily od odpovědí rodičů (viz. 4.2.2.). Děti se 

domnívají, že nejčastěji si kupují podle reklamy hračky, popřípadě elektroniku, ale rodiče 

potvrdili, že tomu tak není, že děti nejčastěji na základě reklamy chtějí nějakou „sladkost“ 

či jiné potraviny. 

Otázka č. 8 – Zakoupil by sis výrobek, pokud by jej nabízel tvůj oblíbený pohádkový 

hrdina? 

 

    Graf č. 10 – Vliv hrdiny 

 36 % žáků tvrdí, že oblíbený pohádkový hrdina nemá vliv na koupi výrobku. Podle 

projektu a pozorování je jasné, že tomu tak není. Většina dětí se ztotožňuje se svými 

hrdiny a nechá se jimi přesvědčovat. I tak je dobře, že děti takto odpovídaly. Svědčí to o 

jistém zamyšlení se nad otázkou a úvaze: Jaká odpověď je ta správná? 

 Tato otázka byla jedna ze dvou, kterou mohli žáci později upravit. Přesně 22 % 

respondentů (tj. 11 žáků) tuto otázku opravilo, z ano/ne na neovlivní mě to. 22 % není 

mnoho, přesto je to posun k rozvoji mediální gramotnosti žáků v dané třídě.  
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Otázka č. 9 – Znáš reklamu, ze které měl užitek i někdo jiný? 

 Graf č. 11 – Znalost reklamy s užitkem 

 Odpověď ne na tuto otázku se dala předpokládat. Neočekávala jsem, že by děti 

znaly pojem sociální reklama.  

 I tato otázka se dala poupravit a vzhledem k tomu, že jsme se v projektu chvilku 

sociální reklamou zabývali, bylo oprav více než u předchozí otázky. Celých 60 % (z těch, 

co původně odpověděli ne) žáků uvedlo, že znají reklamu, ze které má užitek i někdo jiný, 

a 30 % z nich také napsalo, že jde o sociální reklamu. 

4.1.1. Jak to vidí rodiče 

 Tato podkapitolka srovnává odpovědi dětí a jejich rodičů na dotazníkové šetření. 

Každá otázka je porovnána samostatně.  

Otázka č 1. – Čte si Vaše dítě raději dětské časopisy nebo sleduje dětské pořady v TV? 

 

    Graf č. 12 – Časopis x TV 2 
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 V předcházejícím grafu je vidět, jak velmi se odpovědi rodičů liší. Zatímco žáci 

odpovídali ve prospěch časopisů, či se nedokázali rozhodnout. 65,6 % rodičů se 

jednoznačně přiklonilo k odpovědi B – tedy k dětským televizním pořadům. Vystává 

otázka, které odpovědi jsou pravdivější. Pokud bych měla vyjádřit svůj názor, přiklonila 

bych se na stranu rodičů. Domnívám se, že rodiče přeci jen odpovídali racionálněji.  

Otázka č. 2 – Kolik hodin denně se dívá na TV? 

 

    Graf č. 13 – Čas strávený u TV 2 

 Z tohoto grafu vyplývá, že zhruba 56 % až 60 % dětí ve věku 6-9 let netráví u 

televize denně více času než dvě hodiny. Pouhých 6 % žáků stráví u televize většinu svého 

volného času. 

Otázka č. 3 – Sleduje reklamy uprostřed pořadů? 

 Z následujícího grafu vyplývá, že rodiče se převážně domnívají, že jejich děti 

reklamy zajímají. Děti ale tuto domněnku nepotvrdily. Sice reklamy sledují, ale 40 % žáků 

připadají otravné a 24 % ihned přepíná program. Rodiče potvrzují, že 12 % dětí tak 

skutečně činí. 
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   Graf č. 14 – Reklamy v pořadech 2 

Otázka č. 4 – Které reklamy má raději? 

 Graf č. 15 – Hrané versus kreslené 2 

 Odpovědi rodičů v tomto grafu se mírně odlišují od odpovědí dětí v grafu č. 6. Ve 

výsledku jsou data stejná. Na děti nemá vliv, je-li reklama hraná či kreslená. Rodiče i děti 

přesto více volili kreslené.  

Otázka č. 5 – Domníváte se, že se mu/ji líbí více mužský či ženský hlas reklamě? 

 Graf č. 16 – Hlas v reklamě 2 
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 V odpovědích rodičů na tuto otázku jsem také sledovala genderové rozdíly. Rodiče 

volili oproti dětem odpovědi takto:   

  Mužský hlas Ženský hlas 

Odpovědi 

dětí 

chlapec 79 % 21 % 

dívka 31.5 % 68.5 % 

Odpovědi 

rodičů 

chlapec 50 % 50 % 

dívka 61.5 % 38.5 % 

Tabulka č. 2 – Hlas ženy či muže 

 Z tabulky vyplývá, že zatímco chlapci v 79 % volí mužský hlas, jejich rodiče tvrdí, 

že to nemá velký vliv – tedy odpovědi byly přesně půl na půl. Děvčata a jejich rodiče se ve 

výsledku velmi odlišují, téměř si protiřečí. 

Otázka č. 6 – Které reklamy se mu/ji nejspíš líbí více? 

 

    Graf č. 17 – Výběr reklamy 2 

 Dětem se líbí reklamy, které jsou barevné a s hudbou. Reklamy, které jsou 

rýmované, ovlivní pouze 12 % dětí – vyplývá z odpovědí dětí samotných. Rodiče mají 

oproti tomu úplně odlišný názor, 34 % rodičů vybralo právě reklamu s básněmi jako tu, 

která je dětmi nejvíce oblíbená. 
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Otázka č. 7 – Jaký výrobek, který viděl/a v reklamě, jste mu/jí koupili? 

 

    Graf č. 18 – Koupený výrobek 2 

 Z grafu „Koupený výrobek“ je zřetelně vidět, že rodiče nejčastěji (47 %) nakupují 

podle reklam dětem potraviny. Kdežto děti by byly raději, kdyby jim rodiče kupovali 

hračky.  

Otázka č. 8 – Vyžadoval/a by koupi výrobku, pokud by jej nabízel jeho/její oblíbený 

pohádkový hrdina? 

  Graf č. 19 – Vliv hrdiny 2 

 Na rozdíl od dětí, rodiče v 50 % tvrdí, že děti jsou svými hrdiny ovlivněny. Jen     

22 % rodičů se domnívá, že hrdina děti vůbec neovlivní.  
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 V následující tabulce je vidět, jak se projevily rozdílné názory na vliv pohádkového 

hrdiny. Žáci jsou podle svých rodičů ovlivněni, ale oni sami si to neuvědomují.  

 ano ne neovlivní ho/ji to 

Odpovědi dětí 26 % 38 % 36 % 

Odpovědi rodičů 50 % 28 % 22 % 

    Tabulka č. 3 – Vliv hrdiny 

Otázka č. 9 – Myslíte si, že zná Vaše dítě reklamu, ze které měl užitek i někdo jiný než 

výrobce a prodávající? (př. Sociální reklama) 

 Graf č. 20 – Znalost reklamy s užitkem 2 

 Stejně jako děti, tak rodiče předpokládají, že děti neznají sociální reklamy. Ovšem 

rodiče jsou o 15 % méně skeptičtí. Nakonec díky projektu se děti o sociálních reklamách 

dozvěděly více informací a odpovědi opravovaly (viz graf č. 11). 

4.1.2. Resumé dotazníkového šetření 

 Z dotazníkového šetření vyplynulo několik podstatných informací. První zřejmou 

věcí je, že odpovědi dětí se příliš neshodují s odpověďmi rodičů. Rodiče celkově 

odpovídali tak, že děti jsou velmi ovlivněny reklamní manipulací. Odpovědi dětí naproti 

tomu vyzněly velmi pozitivně, co se týče obrany proti manipulaci. Po projektu byl vidět 

posun žáků v mediální gramotnosti – především v možnosti opravy otázek při druhém 

vyplňování dotazníku. 
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4.2. Resumé výzkumné části 

 Výzkumná část složená z analýzy zúčastněného pozorování formou projektu 

„Všude samá reklama“ a analýzy dotazníkového šetření zaměřeného na vliv reklam 

působící na děti přineslo poměrně jednoznačnou odpověď na výše položenou výzkumnou 

otázku: „Ovlivňuje mediální manipulace přístup žáků mladšího školního věku k reklamám? 

Pokud ano, do jaké míry?“  Pomocí obou metod bylo potvrzeno, že mediální manipulace 

zaměřená na děti má vliv na jejich reakce a přístup k reklamní propagaci. Nedá se 

s jistotou říci, do jaké míry jsou žáci ovlivněni. 
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5. Strategie obrany 

 V poslední části diplomové práce se věnuji strategiím, které učí děti bránit se 

mediální manipulaci. Na základě získaných zkušeností z praxe, konkrétně mediálního 

projektu, navrhuji několik strategií, které by mohly dětem pomoci při obraně proti mediální 

manipulaci. 

 

5.1. Rozpoznání manipulace 

 Prvním a zároveň nejdůležitějším krokem při obraně proti manipulaci je manipulaci 

rozpoznat, odhalit či identifikovat. Zkrátka musíme vědět, že je s námi manipulováno. 

 „Odkrýt manipulaci znamená rozpoznat, že se manipulátor snaží ovládnout 

myšlení, cítění a chování někoho jiného.“ (Machová, Šamalová: 2007, s. 103) 

 Jak ji odhalit? Aby děti byly schopny odkrýt manipulaci, je potřeba, aby ji viděly 

v praxi. Pouštěním reklamních spotů
48

 , ukázkou různých tištěných letáků a vstupenek, 

nabídek na internetu a následným hovořením o nich můžeme dětem nastínit, kde a jak se 

manipulace skrývá. Nestačí manipulaci jen vidět, ale také je potřeba jí rozumět, pochopit, 

co to znamená manipulovat. 

 „Musíme zdůraznit, že uvědomění si faktu, že jsme svědky manipulativního jednání, 

je základní podmínkou pro obranu před manipulací.“ (Wróbel: 2008, s. 41) 

 

 Aktivita k rozpoznání manipulace: 

Cíl:  Rozpoznat a odhalit mediální manipulaci v reklamách – zejména v lákavých 

nabídkách. 

 1. Podívejte se na následující vstupenku. Je vstup opravdu zdarma? Co všechno 

musíte udělat pro získání vstupenky? Bude nakonec zdarma? 

 2. Setkali jste se vy nebo vaši rodiče s podobným případem? 

                                                             
48 Ukázka reklamních spotů – viz příloha č. 2 
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 Obrázek č. 23 – Vstupenka
49

 

  

                                                             
49 Převzato z: http://www.liberecplaza.cz/cz/novinky/volna-detska-vstupenka  

http://www.liberecplaza.cz/cz/novinky/volna-detska-vstupenka


77 
 

5.2. Strategie manipulace 

 Pokud jsou žáci schopni rozpoznat manipulaci, přejdeme k dalšímu kroku. Dále si 

musí uvědomit, že každý člověk manipuluje jinak, reklamy používají jiné strategie – třeba 

různé apely. Každý apel se zaměřuje na jinou skupinu lidí, na jiné vlastnosti a emoce. 

Různí lidé jsou citliví na něco jiného, a proto odlišné lidi ovlivňují odlišné reklamy.  

 Aktivita ke strategiím reklamy: 

Cíl: Seznámit se s prostředky reklamy a rozpoznat její/jejich jednotlivé druhy. Odhalit, 

jakými apely na nás reklama působí. 

1. Přečtěte si texty v rámečku.  

Ideální domov 

Když chtějí obchodníci reklamou prodat například stůl, vytvoří kolem něj nádherný 

domov. Samotný stůl nemusí stát za nic, ale v hlavě nám utkví představa, že když si jej 

koupíme, tak jsme na správné cestě k domovu snů.  

Otevřená cesta 

Auto obvykle používáme k místním projížďkám nebo nudným cestám po dálnici. Takové 

záběry ale v reklamách na auta nevídáme. Tam vždy auta uhánějí pouští při západu slunce 

nebo projíždějí horskými průsmyky. Je to proto, abychom si mysleli, že když si takové 

auto koupíme, bude takto vypadat náš život. 

Kousněte si víc 

Nová věc vám prý zlepší život. Aby obchodníci i nadále vydělávali, provedou na výrobku 

jen malé změny a znovu jej uvedou na trh jako novou, vylepšenou verzi. 

Nápoj, který uhasí žízeň 

Reklamy na nápoje obsahují zvuky a obrazy, které v nás vyvolávají pocit žízně, např. 

horká slunečná obloha, ledové kostky cinkající ve sklenici nebo zvuk nalévání tekutin do 

sklenice. 
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Hollywoodský úsměv 

Modelky v reklamách možná vypadají skvěle, ale často je to výsledkem profesionálního 

nasvícení, jež skryje vady, a dodatečných počítačových úprav, které modelce uberou váhu, 

vyhladí kůži a vybělí zuby. 

2. Napadla by vás ke každému triku nějaká reklama, která jej využívá? Vymyslíte ještě 

další triky? 

 Žáci by se mohli pokusit vybrat jeden apel, o kterém se domnívají, že na ně bude 

působit nejvíce (př. apel na prestiž, apel na obavy, …) a uvést důvody, proč tomu tak je 

(př. toužím patřit do skupiny, bojím se zranění, …).  

 Dále sepsat pro a proti daného produktu, na který je apel zaměřen, a tím zjistit, 

zdali jej opravdu potřebují nebo jsou jím pouze silně ovlivněni. 

Aktivita ke strategiím reklamy 2: 

Cíl: Rozpoznat správné a špatné důvody k nákupu reklamního produktu. 

 PRO nákup PROTI nákupu 

Coca-cola Chutná mi. Je nezdravá. 

Sušenky Oreo Všichni je mají rádi. Kazí zuby. 

Dětské elektrické autíčko Je nejrychlejší.  Je velmi drahé. 

Panenka Barbie Má jí Lucka i Alenka. Už mám dvě. 

Marťánci Budu zdravý. Maminka mi je nechce 

koupit. 

Tabulka č. 4 – Pro a proti 

1. Vyber, které důvody jsou pro nákup vhodné a podstatné? Napadají tě další? 

2. Vyber, které důvody jsou pro nákup špatné a nedůležité? Napadají tě další? 

3. Které z vyjmenovaných důvodů by tě ovlivnily, aby sis výrobek nekoupil? Vymysli 

další důvody. 
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5.3. Kritické myšlení 

 Velmi důležité pro obranu proti manipulaci je přemýšlet. Kriticky přemýšlet.  

Neustále si klást otázky. Například: Opravdu daný výrobek potřebuji? Je tento výrobek 

vůbec užitečný? Proč asi říkají, že je ta vstupenka zadarmo? Je tomu doopravdy tak? Je ta 

sleva opravdu výhodná? A spoustu dalších otázek, které zpochybňují různá reklamní 

sdělení. 

 Aktivita ke kritickému myšlení: 

Cíl: Rozvíjet kritické myšlení, zpochybňovat reklamní sdělení.  

Reklama na sušenky „Mufík“. (Hošnová: 2008, s. 54-55) 

Tři kamarádi jedí sušenky „Mufík“ a nad nimi letí letadlo, které za sebou táhne plakát 

s nápisem: „Když budeš jíst sušenky „Mufík“, nebudeš nikdy sám!“ 

 

1. Je pravda, že pouze se sušenkami Mufík nebudeš nikdy sám? 

2. Může mít značka sušenek nebo jiného výrobku vliv na to, zda máme nebo nemáme 

opravdové kamarády? 
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5.4. Reakce na manipulaci 

 Existuje více možností, jak na manipulaci reagovat. Můžeme ji ignorovat, být 

agresivní a rozčilovat se, nebo zůstaneme pasivní a podřídíme se jí. Ani jedno z těchto 

řešení není uspokojivé, proto navrhuji asertivní přístup. 

Asertivita  

 „Asertivita je způsob jednání, kterým člověk vyjadřuje a prosazuje upřímně, 

otevřeně a přiměřeně situaci své myšlenky, názory, postoje, city jak pozitivního, tak 

negativního charakteru. Postupuje tak, aby neporušoval asertivní práva svá ani ostatních 

lidí.“ (Průcha, Walterová, Mareš: 2003, s. 23) 

 „Asertivita nás učí následujícím schopnostem: umění konstruktivně kritizovat, 

prosadit svoje oprávněné požadavky, uzavírat rozumné kompromisy, …“ (Praško, 

Prašková: 2007, s. 11) 

 V případě, že si půjdeme ověřit, zda určitá reklama mluví pravdu, budeme chtít 

získat více informací a kriticky o ní přemýšlet, mohou se nám vyjmenované schopnosti 

velmi hodit. Naučit děti asertivitě můžeme například hraním rolí ve třídě. Uvedeme situaci, 

která vyžaduje řešení manipulativního problému, rozdáme dětem role a příběh si 

zahrajeme.  

 Aktivita k reakci na manipulaci: 

Cíl: Umět asertivně reagovat a nenechat se ovlivnit. 

Žáci se rozdělí do skupin a sehrají následující scénky. (Každá skupinka jednu.)  

Téma: Rodiče vám koupili boty, které propagovala jedna reklama a které měly při 

sešlápnutí svítit. Objednali je přes internet, a když boty přišly, tak nesvítily. Boty jdete 

reklamovat. V obchodě vám, ale prodavač sdělí, že boty, protože jsou poškozeny vaší 

vinou. To ale není pravda. Jak zareagujete? 

Varianta A 

Prodavač vám boty nechce vyměnit. Vy se rozzlobíte a hádáte se s ním. Odcházíte 

naštvaní, ale botky jste nevyměnily. 
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Varianta B 

Vy se nechcete hádat a ani ztrácet čas. Odcházíte. Můžete v těch botách stále chodit, i když 

nesvítí. 

Varianta C 

Prodavač vám boty nechce vyměnit. Vy se ale nedáte a neodejdete, dokud vám boty 

nevymění, nebo vám nevrátí peníze. Vysvětlujete prodavači, že ty boty chcete opravdu 

vyměnit. Nekřičíte. 

 

1. Které řešení vám připadá nejlepší? Proč? 

2. Přiřaďte k variantám, o jaký způsob řešení se jednalo. 

ASERTIVITA (Znamená, když slušně řeknu, co si myslím.) – ÚNIK – AGRESE 

3. Napadlo by vás ještě jiné řešení? 

 V následném rozboru uvedeme práva asertivity, což žáky učí nejen, co je to 

asertivita a jak vypadá, ale také jak ji používat. 

Aktivita k reakci na manipulaci 2: 

Cíl:  Pojmenovat a poznat asertivní práva. (Zjednodušená a vybraná práva
50

, která se 

vztahují k tématu.) 

a. Právo posoudit své chování a nést za něj odpovědnost. 

b. Právo nemuset nic vysvětlovat. 

c. Právo změnit svůj názor. 

d. Právo dělat chyby. 

e. Právo říct „já nevím“. 

f. Právo říct „já ti nerozumím.“ 

g. Právo říct „je mi to jedno“. 

                                                             
50 Vybraná a zjednodušená z: Capponi, Novák: 1994 
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1. Vyberte z následujícího rámečku správné výroky a přiřaďte je k právům. 

1) Tahle sušenka už mi nechutná, chtěla bych jinou. 2) Nerozumím tomu slovu,  

        vysvětlíš mi ho? 

3) Nezáleží mi na tom, kterou sukni si    4) Nezachovala jsem se hezky,  

zítra vybereš.       teď už to vím. 

5) Už nikdy se nebudu klouzat po zábradlí.   6) Nejsem si jistá, jak to spravit. 

7) Nemusím ti říkat, proč jsem se takto rozhodla. 

Řešení: 1-c, 2-f, 3-g, 4-a, 5-d, 6-e, 7-b 
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5.5. Resumé 

 Navrhla jsem několik možností, jak dětem manipulaci přiblížit a hlouběji je s ní 

seznámit a tím je učit obraně. Není vůbec snadné naučit děti, jak se efektivně postavit proti 

médiím a jejich moci. Nejdůležitější je do strategií obrany proti manipulaci zařadit i 

celkový rozvoj mediální gramotnosti. Jak to potvrzuje následující výrok. 

 „Je třeba, abychom dokázali – pomocí své mediální gramotnosti – čelit moci médií, 

nenechávali se příliš manipulovat a byli schopni si z nabídky médií „vzít“ hodnotné 

produkty. (…) Měli bychom si také uvědomit, že mediální gramotnost závisí na celkové 

vzdělanostní úrovni člověka. Osobnost kultivovaná, se širokým rozhledem, lépe čelí 

manipulaci nežli zanedbaní, nedostatečně školou i sociálním prostředím vybavení jedinci.“ 

(Verner, Bezchlebová: 2007, s. 105) 
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ZÁVĚR 

 

 V této diplomové práci jsem se pokusila zmapovat, zda si žáci mladšího školního 

věku uvědomují mediální manipulaci a do jaké míry je ovlivňuje. Účelem mé práce bylo 

poukázat na problematiku reklamní manipulace zaměřené na děti, její etické problémy a na 

její vliv. Současně jsem si stanovila cíl zjistit, jak vnímají žáci reklamu, jakými prostředky 

a strategiemi působí vliv reklam na děti. Co všechno žáci o mediální manipulaci vědí a 

jsou-li schopni se bránit. 

 V teoretické části jsem v základních konturách vymezila klíčové pojmy 

manipulace, média a reklama. Zvláštní pozornost jsem věnovala průsečíkům mediální 

výchovy a jejím zpracováním v RVP a současných učebnicích českého jazyka pro 1. 

stupeň ZŠ. V empirické části jsem si na počátku vytyčila výzkumné cíle. Jejich obsahem 

bylo na základě zúčastněného pozorování při realizovaném projektu „Všude samá 

reklama“ a dotazníkového šetření dětí i jejich rodičů zjistit, zda jsou reakce žáků na 

reklamy a propagaci jejich výrobků ovlivněni mediální manipulací.  

 Z realizace pozorování a reflektování jejího průběhu vyplývá, že názory žáků 

ovlivněny mediální manipulací jsou. Reklama žáky nejvíce ovlivňuje v případě, že mají o 

daný výrobek již delší dobu zájem, pokud jsou zvědaví a touží něco nového ochutnat či 

poznat. A v neposlední řadě pokud potřebují zapadnout, nevybočovat, zkrátka potřebují být 

„in“. Dále jsem z pozorování vyvodila, že ačkoli žáci reklamy znají, částečně jsou proti 

jejich vlivu rezistentní. Vidět je to například na znalosti reklamních sloganů, které sice umí 

zopakovat, ale již si nevybaví, na který produkt byla která reklama zaměřená.  

 Obrana dětí je velmi individuální, některé již dokážou kriticky hodnotit reklamy, 

jiné doposud ne. Jedním z cílů projektu bylo tento fakt podpořit. Z pozorování vyplynulo, 

že se podařilo tohoto cíle do značné míry dosáhnout.  

 Překvapením bylo, že dotazníkové šetření dětí a rodičů se velmi lišilo. Rodiče jsou 

mnohem skeptičtější v otázkách obrany proti manipulaci – podle rodičů jsou žáci natolik 

ovlivněni, že se nedokážou sami bránit vůbec. V průběhu analýzy dotazníkového šetření 

žáci názorně ukázali, že tomu tak není. Značný posun žáků v mediální gramotnosti byl 
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jasně viditelný z úvodních dotazníků, které žáci po absolvování projektu opět procházeli a 

případně upravovali a doplňovali. 

 Podle mého názoru by nácvik obrany proti manipulaci měl být součástí výchovy 

nejen ve škole, ale i v rodině. Návrhem strategií takového výcviku uzavírám svou 

diplomovou práci. Problematika mediální manipulace je však příliš široké téma, než abych 

jej mohla zcela postihnout. Upřímně však věřím, že jsem touto prací částečně přispěla k 

ucelenějšímu pohledu na vliv reklam zaměřených na děti a možnostem obrany žáků 

mladšího školního věku.  
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SUMMARY 
 

 In this diploma thesis I tried to map, if primary school pupils aware of media 

manipulation and to what extent it affects them. The purpose of this thesis was to point out 

the issue of advertisement manipulation aimed at children, its ethical issues and its 

influence. At the same time, I established an objective to find out how students perceive an 

advertisement, by what means and strategies influence of commercials has effect on 

children. What do pupils know about media manipulation and if they are able to defend 

themselves. 

 In the theoretical part the basic contours defined the key terms manipulation, media 

and advertisement. Special attention was payd to the intersections of media education and 

its processing in the general educational program and in the current textbooks of Czech 

language for 1st grade of primary school. In the empirical part, at start I set out the 

objectives of the research. Their content was based on participant observation at project 

"Everywhere advertising" and a questionnaire survey of children and their parents to 

determine whether the reaction of pupils in advertising and promotion of their products 

influenced by media manipulation. 

 From the implementation of observation and reflection of its course result that the 

views of pupils are influenced by media manipulation. Advertisement affected pupils most 

in the event that they have an interest of this product for a longer period, if they are curious 

and eager to try something new or known something new. Finally, if they need to fit in, do 

not deviate, simply need to be "in". Next, I drew from observation that although pupils 

know advertising, they are partially resistant to their influence. It is obvious, for example, 

at the knowledge of advertising slogans, which they are able to repeat, but they are not 

recall on which product was which advertising focused. 

 Defense of children is very individual, some are able to critically evaluate 

advertising, yet another not. One of the aims of the project was to support this fact. The 

observation showed that it was possible that target largely achieved. 

 The surprise was that the questionnaire survey of children and parents are very 

varied. Parents are much more skeptical in matters of defense against manipulation - by 
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parents, pupils are so affected that they can not defend themselves at all. During the 

analysis of a questionnaire survey pupils clearly show that it is not. Considerable advance 

of pupils in media literacy was clearly visible from the initial questionnaires that pupils 

after completing the project again browsed and possibly edited and added. 

 In my opinion, the training of defense against manipulation should be part of 

education not only in school, but also in the family. Concept of strategies for this training 

concluded my diploma thesis. The issue of media manipulation is too broad topic, except I 

was able to capture it. But honestly, I believe that I have contributed to a more 

comprehensive view of the impact of advertising aimed at children and the possibilities of 

defense school children with this diploma thesis. 
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Příloha č. 1 

 

Projekt „Všude samá reklama“ 

NÁZEV:  VŠUDE SAMÁ REKLAMA 

TÉMA:  reklama, manipulace, obrana proti manipulaci 

CÍLE:  Žáci se seznámí s funkcí a prostředky reklamy. Žáci se učí bránit proti 

manipulaci reklamou. 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:  

 Pracovní - využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích 

oblastech v zájmu vlastního rozvoje. 

 Občanské - respektuje přesvědčení druhých lidí. 

 Sociální a personální - Přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy. 

Vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj. 

 K řešení problému - Vyhledá informace vhodné k řešení problému, samostatně řeší 

problémy; volí vhodné způsoby řešení.
51

 

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: 

Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (pěstování kritického 

přístupu ke zpravodajství a reklamě, chápání podstaty mediálního sdělení.
52

 

ČASOVÉ VYMEZENÍ: 4-5 vyučovacích jednotek 

POMŮCKY: pracovní a úkolové listy, obrázky reklam, PC s nahrávkami TV reklam, 

texty 

CÍLOVÁ SKUPINA: děti mladšího školního věku 

 

                                                             
51

 Převzato z RVP pro základní vzdělávání s. 14 
52 Převzato z RVP pro základní vzdělávání s. 111 
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PRŮBĚH:  

Ranní kruh 

 Žáci se posadí do kruhu na koberec a společně se pokusí odhalit na základě ukázek 

jednotlivých reklam téma projektu. Následuje brainstorming na téma reklama. (Návodné 

otázky k rannímu kruhu – Jaké znáte reklamy? Pamatuje si nějakou? Co všechno může 

reklama propagovat? Atd.) Následovat bude drobný úkol, žáci se pokusí nalézt kolem sebe 

(tedy ve třídě) nějaké reklamy. 

Centra aktivit 

 Žáci se rozdělí do čtyř přibližně stejně velkých skupin a postupně se během dne 

vystřídají v každém centru. Na každé centrum mají čas jednu vyučovací hodinu. V každé 

skupince je bedýnka s pomůckami a úkolovými listy, podle kterých se děti řídí. Jednotlivá 

centra aktivit vypadají takto: 

1. „Vlastní reklama“ – psaní + ateliér 

 Centrum psaní + ateliér se zaměřuje na popis reklamy a tvorbu vlastního 

reklamního plakátu. Žáci nejprve popíší, která reklama se jim líbí, či je něčím zaujala a 

poté si ve skupince jednu vyberou. Na vybraný produkt vytvoří vlastní plakát a při jeho 

tvorbě použijí „magická slova“ a „reklamní slogany“. 

2. Pepinčina chyba – čtení 

 V centru čtení dostanou žáci text o Pepince (viz níže), která měla špatnou zkušenost 

s reklamou. K textu jsou přiloženy otázky. Hlavním úkolem dětí je poradit Pepince nějaké 

řešení.  

3. „Jama-já-já-jupi-jupi-jéé“ – vědy a objevy 

 V centru vědy a objevy se nejprve dětem pustí reklamní spoty (viz níže). Následně 

dostanou žáci otázky ke spotům – například, Která z reklam na tebe nejvíce zapůsobila? 

Koupil by sis nabízený výrobek? Dalším úkolem v tomto centru bylo doplnit poztrácené 

reklamní slogany. (viz níže) 
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4. Reklamy kolem nás – matematika 

 Centrum matematika se zaměřuje na reklamy, které děti obklopují. Děti hledají 

reklamy ve třídě a podle jejich produktů doplňují jednoduchý graf. Také zde je jednoduchý 

matematický úkol – Kolik času zaberou reklamy ve filmu? (viz příloha č. 1) 

 

Závěrečný kruh 

 Žáci hodnotí svou práci v centrech aktivit. Zamyšlí se nad tím, jak se proti 

reklamám bránit a zdali by to teď již dokázali. 
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    List 1 

VLASTNÍ REKLAMA 

1. Popiš svou oblíbenou reklamu. (Na jaký se zaměřuje výrobek? Obsahuje báseň, 

píseň, pohádkového hrdinu? Mluví ji žena či muž?) 

2. V centru vyberte jednu reklamu z vašich oblíbených a na stejný výrobek vymyslete 

svou vlastní reklamu, nakreslete leták, napište heslo (průpovídku, slogan) a vyrobte 

obal. 

Magická slova 

 Jsou to slova, která na první pohled upoutají naší pozornost, která nás zaujmou.  

(př.: zdarma, trhák, hit, super, 2 za cenu 1, dárek, …) Napadla by vás nějaká další slova? 

Reklamní heslo (slogan, průpovídka) 

 Správné heslo (slogan, průpovídka) je originální, krátký, stručný, lehce 

zapamatovatelný, zajímavý. Př.: Kočky by kupovaly whiskas.  
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    List 2 

PEPINČINA CHYBA 

1. Přečti si příběh o Pepince a odpověz na otázky pod textem. 

 

Pepinčina chyba 

 Františka Chaloupková nebo spíše Pepinka, jak jí všichni říkali, byla 

obyčejné osmileté děvče. Žila na okraji malého městečka Brhlov. 

 Ten den, o kterém vám vyprávím, děti, bylo venku velmi ošklivo až 

pošmourno. Pepinka se velmi nudila, nemohla jezdit na kole s kamarády a lézt na 

stromy. Nebavilo ji už hrát si s legem nebo a oblíbenou panenkou Moly. Nechtěla 

si ani číst ve svých milovaných obrázkových knížkách.  

 Zapnula si tedy televizní pohádkový kanál. Ale v televizi běžely zrovna 

reklamy. „Ach jo“, povzdechla si. Když najednou, nová zajímavá reklama na 

překrásnou panenku, spíše miminko, které dokáže doopravdy plakat. „Och, tu 

musím mít,“ zajásala Pepinka a utíkala o tom povědět mamince.  

 Maminka nejdříve nechtěla miminko koupit, ale protože se blížily Pepinčiny 

narozeniny, nechala se přemluvit a vyrazily společně do obchodu. Pepinka měla 

ohromnou radost a hned si panenku rozbalila. Dala jí jméno Zůza. 

 „Ale proč nepláče?“ divila se Pepinka. Tak si společně s maminkou přečetly 

návod, kde stálo: „Otevřete zajišťovací špunt pod vlasy panny a nalijte 1 dl vody.“ 

Tak jak bylo psáno, učinily. Všude kolem byla spousta vody a panenka stále 

neplakala. A víte proč? Bylo potřeba s ní ještě zatřást a otočit ji vzhůru nohama. 

Pak konečně plakala, no spíše jednou zaplakala a už nic. Miminko neplakalo, ale 

zato Pepinka ano. Nechala se napálit! 

Stalo se ti někdy něco podobného? 

Kupuješ si vše, co vidíš v reklamách? 

Co byste Pepince poradili? 

2. Vyhledejte společně v přiložených knížkách, co je to reklama a co reklamní 

manipulace. 

3. Navrhněte, jak byste Pepince poradili, pomohli a co byste udělali jinak. 
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    List 3 

JAMA-JÁ-JÁ-JUPI-JUPI-JÉÉ 

1. Společně se podívejte na připravené TV reklamy
53

 a odpovězte na otázky. 

Která ze shlédnutých reklam na tebe nejvíce zapůsobila? 

Koupil by sis nabízený výrobek? 

Líbí se ti, když ti v reklamě tykají nebo spíše vykají? Proč? 

Je lepší, pokud je reklama spisovná nebo ne? Proč? 

Líbí se ti, pokud v reklamě používají výrazy jako „cool“ a „wow“? Proč? 

Jsou v reklamě slova, kterým si nerozuměl? Vypiš je. 

 

2. Pokuste se doplnit „poztrácené“ reklamní slogany. 

 

__________, to nikdy nejíš sám. 

__________, vaše čokoládová hvězda. 

Otočíš, olízneš, „omlékuješ“. __________ 

Když jí miluješ, není co řešit! __________ 

__________, najdu tam co neznám. 

Když musíš, tak musíš. ______________ 

A co teď? Teď si dáme __________. 

_______________ Příroda regeneruje. 

Pečení je radost. _______ je pečení! 

____ Proklatě dobré kuře. 

__________, tu chuť prostě müluju! 

_________, ti dává křídla.
54

 

 

 

                                                             
53

 Reklamy.Uloz.to [online].[cit. 2013-01-21].Dostupné z: http://uloz.to/live/x3ibBLt/reklamy-3-0-mp4 
54

  České reklamní slogan. Marek hrkal [online]. [cit. 2013-01-21]. Dostupné z: 
www.marekhrkal.cz/reklamni-slogany.htm 
 

http://uloz.to/live/x3ibBLt/reklamy-3-0-mp4
http://www.marekhrkal.cz/reklamni-slogany.htm
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     List 4 

REKLAMA KOLEM NÁS 

1. Projděte se a porozhlédněte se po třídě a pokuste se spočítat, kolik reklam se zde 

nachází. _________ 

2. Vybarvěte jednoduchý graf. Každá barva značí jiný druh výrobku (tedy předmětu, 

na který se reklama zaměřila). Vybarvěte tolik okének, kolik reklam jste na daný 

produkt našli. Př. Najdete-li tři reklamy na hračky, vybarvíte tři okénka zeleně. 

 

zelená = hračky; červená = potraviny; žlutá = elektrické přístroje; modrá = ostatní 

3. Kolik času zaberou reklamy ve filmu? Vypočítej následující příklad. 

 

Ve filmech jsou reklamní přestávky. 

1. Přestávka má 18 minut. 

2. Přestávka má 16 minut. 

3. Přestávka má 21 minut. 

Kolik minut celkem trvají reklamní pauzy? 
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Příloha č. 3 

DIALOGY Z POZOROVÁNÍ 

Jak pomoci Pepince? 

 V centru čtení byl příběh
55

 o Pepince, která si koupila panenku, která měla plakat, 

ale neplakala. Pepinka poslechla reklamu, která nebyla pravdivá. Žáci měli za úkol si text 

přečíst a napsat nápady, jak by Pepince poradili, nebo jak by se zachovali oni, pokud by se 

jim něco takového přihodilo. Na konci projektu v závěrečném kruhu jsem toto téma 

otevřela a mluvili jsme o různých řešeních. 

Vyučující – „Stalo se vám někdy něco podobného jako Pepince? Koupili jste si něco podle 

reklamy a ono to nebylo úplně takové, jako to mělo být?“ 

Terezka – 7 let (A) – „Já jsem dostala Lego-Duplo a tam chyběla polovina věcí, které tam 

měly být. A mamka říkala, že to je ve více krabicích, že si je třeba časem koupíme.“ 

Vyučující – „Aha, ta reklama ukazovala, že jedna krabice Lega obsahuje všechno, ale byla 

tam jen část. A pokud chceš vše, musíš si koupit další krabice.“ 

Terezka (A) – „Ano, ale to já jsem předtím nevěděla.“ 

(…) 

Alenka 7,5 roku (A) – „Já jsem dostala od Ježíška minipletač a on chvilku pletl a pak se 

zasekl a už nepletl a ani se netočil.“ 

(…) 

Martin 6,5 roku (B) – „V reklamě ukazovali pravěké akvárium, kde je ryba, co se hodně 

zvětšuje, a já jsem ji dostal. Ale ona se jenom trošku zvětšila a už vůbec nerostla. Tak mě to 

velmi zklamalo.“ 

Vyučující – „Tak to by mě také velmi zklamalo. Ještě má někdo podobnou zkušenost?“ 

Jirka 7 let (B) – „Ještě v televizi ukazovali, že budou v jedné krabici tři stíhačky a dvě 

letadla a bylo to špatně. Bylo tam jen jedno letadlo a jedna stíhačka.“ 

                                                             
55 Viz. příloha č. 1. – úkolový list čtení 
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(…) 

Dominika 8 let (A) – „Já jsem dostala loni od Ježíška kočku a ta chvilku mňoukala a pak 

přestala a teď zase mňouká.“ 

Dan 7 let (A) – „Možná, že funguje jen tyto dny?“ 

Vyučující – „Dobře, ale když si vzpomenete, tak ta otázka na začátku zněla: Koupili nebo 

dostali jste něco, co jste si vybrali podle reklamy a ono to potom nebylo takové? To byla 

panenka, panenka Pepinky, ta měla podle reklamy dělat něco, co ve skutečnosti nedělala.“ 

Denis 7,5 roku (A) – „Ale ona to přece dělala?“ 

Vyučující – „Ano, ale jinak, než to bylo v té reklamě. Tedy nefungovala správně. To 

znamená, že to, co říkala reklama, nebyla pravda. Občas se může stát, že se něco rozbije, 

ale jsme se teď zamýšleli nad tím, že ta reklama nám slibovala něco, co nebyla pravda.“ 

(…) 

 Jak je vidět na rozhovorech s žáky, je jasné, že s klamavou reklamou mají své 

zkušenosti, i když to neumějí přesně pojmenovat, uvědomují si, že jim reklamy mohou 

lhát. Ukázali jsme si, že mohou jeden druhého varovat před koupí výrobku, který znají a 

který není v pořádku, je poruchový, nebo je  prodána jen část, za účelem koupit si další a 

pak další součástky. 

 V další části závěrečného rozhovoru jsem chtěla po žácích, aby mi přečetli, jaké 

rady by dali Pepince, nebo jak by si poradili oni sami ve stejné situaci.  

Jana 6 let (B) – „Já bych si s ní hrála jako s obyčejnou panenkou.“ 

Pepa 6 let (B) – „Já bych tu panenku vyhodil.“ 

Kuba 6,5 roku (B) – „Já bych ji rozebral a opravil.“ 

Na Honzu okamžitě reagovala Eva s dalším návrhem. 

Eva 6,5 roku (B) – „Nebo bych řekla tátovi, že nefunguje a on by ji rozebral a opravil.“ 

(…) 
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 Sedm dětí z výzkumné třídy A mělo návrh, že by šli  panenku reklamovat. Na to 

velice dobře reagovala jedna dívka zvoláním. 

Eliška 8 let (A) – „Ano! Já bych ji také reklamovala. A požadovala vrácení peněz.“ 

 K podobné situaci došlo i ve výzkumné třídě B. Kde několik dětí při debatě 

navrhovalo jít panenku vyměnit a jeden chlapec (zde už ze třetího ročníku) také zmínil 

slovo reklamovat. 

Honza 8,5 roku (B) – „Já bych ji šel reklamovat!“ 

Ještě než se dostanu k tomu, jak jsme pracovali se slovem reklamace a kam se debata 

ubírala dál, chtěla bych zde uvést výrok jedné dívky, který mě velmi překvapil.  

Bára 7 let (A) – „Já bych Pepince řekla, aby nevěřila všem reklamám. Kdysi se říkávalo: 

Dobré zboží se chválí samo.
56

 Ale proto, aby se prodávalo.“ 

 Znalost tohoto výroku má jistě od rodičů, nejvíc mě ovšem překvapila ne znalost, 

ale schopnost jej použít a ve vhodném kontextu. Bára jako první v projektu došla k tomu, 

že je potřeba nad každou reklamou kriticky přemýšlet. To byl podle mého názoru velký 

krok vpřed ve schopnosti bránit se reklamní manipulaci. 

 Nyní bych pokračovala dál tak, jak se zhruba vyvíjela debata v závěrečném kruhu. 

Vyučující – „Někteří z vás zmínili slovo reklamace, je hodně podobné slovu reklama, ale 

znamená něco zcela odlišného. Co to znamená reklamovat?“ 

Eva 6,5 roku (B) – „Když se někomu něco rozbije tak, že to zase může vrátit.“ 

Martin 6,5 roku (B) – „Máma mi jednou koupila termosku, mě i Alešovi (bratr) a ta 

Alešova nefungovala, tak ji musela jít vyměnit.“ 

Vyučující – „A vrátili jí peníze, dali jí novou termosku, nebo ji opravili?“ 

Martin 6,5 roku (B) – „Novou termosku, protože ony stály úplně stejně.“ 

                                                             
56 Tak zněl hlavní marketingový zákon v době, kdy ještě slovo marketing v našich krajích neznali. Pokud na 

vrátka zaklepal podomní obchodník, bylo vždy podezřelé, proč se vnucuje, nikdy člověk nevěděl, nenabízí-li 

zboží vadné či kradené. Totéž platí o dnešních modernějších metodách, zvaných co nejhonosněji, třeba 

telemarketing či roadshow. Škola z.a.v. Škola ZAV [online]. [cit. 2013-02-02]. Dostupné z: 

http://www.zav.cz/tridy/archiv08/a3.php  

http://www.zav.cz/tridy/archiv08/a3.php


107 
 

(…) 

Vyučující – „Někteří z vás zmínili slovo reklamace, je hodně podobné slovu reklama, ale 

znamená něco zcela odlišného. Co to znamená reklamovat?“ 

Jan 7,5 roku (A) – „No, znamená to, že ten výrobek vrátíme.“ 

Vyučující – „Ano, že ten výrobek vrátím tomu, kdo mi ho prodal. Myslíte si, že si ho od vás 

musí vzít zpět?“ 

Bára 7 let (A) – „Musí, když je to reklamace.“ 

Lukáš 7 let (A) – „Ano, musí. A když je to reklamace, tak vrátí mi peníze?“ 

Vyučující – „Když něco reklamujete, tak vám buď hned vrátí peníze, anebo vymění 

výrobek, ale to se stává málokdy. Nejprve to pošlou výrobci ke schválení, jestli jste s ním 

třeba špatně nezacházeli.“ 

Alenka 7,5 roku (A) – „A co když to byla naše chyba?“ 

Vyučující – „Tak co myslíš, Alenko, když to bude tvoje chyba, vrátí ti peníze?“ 

Alenka 7,6 roku (A) – „Nevrátí!“ 

Vyučující – „Nevrátí. Ale pokud by to byla chyba výrobce, tak vám vrátí peníze, anebo 

vám nabídnou ten výrobek nový. Tak takhle se můžete bránit.“ 

 Umění dojít něco reklamovat patří také mezi důležité asertivní dovednosti, potřebné 

k obraně proti manipulaci. Reklamovat výrobek, který nám nabídla reklama, není tak 

jednoduché. Pokud tedy někdo už poslechl reklamu a „naletěl“ na nějaký chyták, pak je 

reklamace velmi důležitá.  

 Na debatu o reklamaci ještě navazovala krátká debata o možnostech, jak se takové 

situace vyvarovat. 

Vyučující – „Jak předejít tomu, aby se mi nestalo, že si koupím něco, co nebude fungovat? 

Jak si ověřím, že mi reklama říká pravdu, že nepřehlédnu nějaké drobné písmo, které 

reklamní sliby zase ruší?“ 
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Lukáš 7,5 let (A) – „Kdybych to neviděl, tak bych si vzal lupu a kdybych to opravdu 

neviděl, tak bych si to radši nekoupil.“ 

Lenka 7,5 let (A) – „Já bych si to vůbec nekoupila.“ 

Vyučující – „Ty by sis to vůbec nekoupila, ale co kdybys potřebovala, nebo maminka, 

třeba mixér. A teď nevíte, který je ten dobrý.“ 

Ema 7,5 (A) – „No tak bych zavolala třeba tetě, jestli nezná nějaký dobrý mixér.“ 

Vyučující – „Ano, to je velmi důležitá věc. Musíme se o tom výrobku více informovat! Když 

uvidíte reklamu na mobil za 7 korun, tak se určitě běžte zeptat, proč ten mobil stojí pouze 7 

korun. Určitě to nebude jen tak.“ 

(…) 

Honza 8,5 roku (B) – „Nebo se můžu kouknout na počítač a najít tam, jaký ten výrobek je. 

A hlavně si přečíst komentáře od jiných lidí.“ 

 Honzův výrok je důležitý; ukazuje, že dnešní děti by informace o výrobku z 

reklamy, kterou viděly v médiích, hledaly opět pomocí medií, v tomto případě na internetu. 

 V této krátké debatě došly děti k tomu, že než si něco, co propaguje reklama, koupí, 

lépe se o tom informují a nebudou kupovat „zajíce v pytli“. Pro spoustu dětí nebyla tato 

informace ničím novým, protože už jim to doma takhle vysvětlovali rodiče, ale určitě 

zjistily, že něčemu věřily a ani je nenapadlo, že jimi někdo manipuluje a láká je na něco, co 

není úplně správné. 

 Podkapitolu „Jak pomoci Pepince“ bych hodnotila kladně, protože velmi přispěla 

ke zlepšení mediální gramotnosti žáků prvního stupně. 

Moje vlastní reklama 

 V ateliéru měli žáci nejprve popsat nějakou reklamu, kterou znají a která se jim líbí, 

nebo je nějakým způsobem zaujala.  

 Zde jsem narazila na problém, že některé děti se na televizi dívají málo, nebo 

televizi doma vůbec nemají. Nakonec tedy byly schopné popsat alespoň nějakou reklamu 

z rádia, popřípadě z billboardů, které viděly venku. 
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 Dalším úkolem bylo jednu reklamu vybrat a vytvořit reklamní plakát. Podmínkou 

bylo použití magických slov a vytvoření reklamního sloganu. 

Při tvorbě reklamy Bára 7 let (A) povídá – „My už jsme vymysleli, jak to namalujeme. 

Nakreslíme duhu a pod ní budou chodit sušenky Oreo.“ 

Vyučující – „To je moc zajímavé, jak vás to napadlo?“ 

Bára 7 let (A) – „Znáte tu reklamu na tik-tak, jak jsou tam ti živí panáčci? Tak tohle je 

stejné.“ 

   

   Obrázek č. 19 – „Reklama na sušenky Oreo“ – žáci 2.C. 

 Když měli žáci dokončené reklamy, bylo jejich úkolem představit je ostatním. 

Následně jsme o tvorbě mluvili a řešili, jak se žákům pracovalo, zdali pro ně bylo těžké 

namalovat plakát, nebo vymyslet slogan. A určit, jaké prostředky používali pro nalákání 

spolužáků ke své reklamě atd. 

Prezentace reklamního plakátu: 

Vyučující – „Proč jste tu reklamu udělali zrovna takhle? Byla tam nějaká lákadla, která 

měla přesvědčit ostatní, že ten váš výrobek si musí koupit? Všimli jste si něčeho takového? 

Na těch reklamách?“ 

Vyučující – „Dobře, tak když si vezmeme Petrovu skupinku. Tak oni něco lákavého 

nabízeli, vzpomenete si, co nabízeli?“ 
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Lucka 7 let (A) – „Že to je zadarmo.“ 

Vyučující – „Ten výrobek tedy nebyl úplně zadarmo. Nebo byl, Péťo, zadarmo?“ 

Petr 8 let (A) – „Ne, když jste si koupili jednu videohru, tak byla za dvě stě korun a když 

druhou, tak ta byla zadarmo.“ 

Vyučující – „Ano, když dostanu něco zadarmo, tak to je opravdu velké lákadlo.“ 

Dan 7 let (A) – „No tak nic v obchodě nemůže být zadarmo.“ 

Vyučující -  „Ale přesto to ty reklamy někdy nabízejí. Jedno zaplatíš a druhé dostaneš 

zdarma.“ 

(…) 

Vyučující – „Tahle reklama vyhrála ve vašem hlasování. Proč si myslíte, že tahle reklama 

vyhrála?“ 

 Obrázek č. 20 – Vítězná reklama – 2.C. 

(Reklama na obrázku je na tik-tak.) 

Terezka 7 let (A) – „Protože všichni mají rádi tik-tak.“ 

Matěj 7 let (A) – „Protože je hezky namalovaná.“ 

Vyučující – „Jak to myslíš, že je hezky namalovaná?“ 

Matěj 7 let (A) – „Protože je tam hodně těch barev a hodně těch „tiktaků“.“ 

Vyučující – „Je tam hodně těch „tiktaků“, jaké jsou?“ 

Žáci – „Čokoládový, melounový, jablkový, citrónový, pomerančový, …“ 
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Vyučující – „Jaké ještě jsou? Když si odmyslíte tu příchuť a podíváte se na ně.“ 

Ema 7,5 roku (A) – „Barevné.“ 

Šimon 8 let (A) – „Veselé!“ 

Vyučující – „Veselé! Ano. Vy jste to tam kreslili s nějakým záměrem, že se usmívají? 

Zeptám se tvůrců té reklamy. Co jste tím zamýšleli?“ 

Denis 7,5 roku (A) – „Je to taková veselá planeta.“ 

Lenka 7,5 roku (A) – „Aby se každý, kdo ty „tiktaky“ sní, stále usmíval.“ 

 V tomto momentě žáci odhalili jednu z mnoha reklamních strategií. Skupinka, která 

vytvořila reklamu na tik-tak, použila emocionální apelování.  

(…) 

Vyučující – „Řekněte mi, co propaguje tahle reklama, ti co ji netvořili, zdali byste to 

odhadly?“ 

Petr 7 let (B) – „Na pivo Duff.“ 

 Obrázek č. 21 – Reklama na pivo Duff 

Vyučující – „Aha, koupil by si někdo z vás to pivo?“ 

Děti – „Ano!“ „Já, jo!“ 

Vyučující – „A pročpak byste si ho koupily?“ 

Jirka 7 let (B) – „Protože já bych ho chtěl ochutnat.“ 

 Zde se ukázala dětská touha po neznámém. „Zakázané ovoce láká nejvíce!“ 
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Vyučující – „Chtěl bys ho ochutnat. Koupil by si ho někdo z jiného důvodu?“ 

Honza 8,5 roku (B) – „Protože stojí 19 korun.“ 

Martin 6,5 roku (B) – „Protože je levné.“ 

Vyučující – „Ano, zde je velkým lákadlem ta sleva.“ 

(…) 

Vyučující – „A na jaký výrobek je tato reklama?“ 

Děti – „Na notebook!“ 

Vyučující – „Ano. Teď vám přečtu tady ten slogan a vy mi řeknete, jestli byste si ten 

notebook koupili, ano? Čtu: SLEVA, KUPTE TEĎ JEN ZA 5000,- MÍSTO OBVYKLÝCH 

10000,-!“ 

Vyučující – „Koupil by si někdo z vás ten notebook?“ 

Honza 8,5 roku (B) – „No, podle toho, co všechno umí a jak by to bylo výhodné.“ 

 Zde Honza předvedl krásnou kritickou úvahu nad reklamou, nenechal by se jen tak 

zlákat, ale nejprve by se zamyslel a zjistil by si více informací.  

Vyučující – „A na co asi je tato reklama?“ 

Děti – „Na koblihu!“ 

Vyučující – „Má někdo z vás na tu koblihu chuť?“ 

Děti – „Ano.“ 

Vyučující – „A vidíte, že ta kobliha stojí 4,90 dolarů? Víte, kolik je to korun? Ne? Nevadí. 

Je to přibližně sto korun.“ 

Jana 6 let (B) – „Páni, ta je drahá!“ 

Vyučující – „Souhlasím, je drahá, ale zase je to TRHÁK 2013.“ 

Týna 9 let (B) – „Já bych si možná koupila jednu, ale jenom jednu!“ 
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    Obrázek č. 22 – Reklama na koblihu 

 Týna by si koblihu zakoupila i přesto, jak velmi drahá by byla. Svědčí to o tom, že 

Týna cítí potřebu koblihu ochutnat za každou cenu. Další koblihu už by si nekoupila, 

protože zvědavost uspokojila a nechce zase tolik utrácet. 

 Při prezentaci reklamních plakátů jsem zjistila zajímavou informaci. Žáci by se 

nechali ve většině případů zlákat reklamním plakátem svých spolužáků a výrobek by si 

zakoupili. Překvapilo mě, jaký vliv může mít „laický“ plakát spolužáka na dítě. Více tímto 

ovlivněni byli žáci z výzkumného vzorku B, kde se vyskytlo pouze pár případů kritického 

zamyšlení se nad reklamou. (Vždy kritika pocházela od žáků 3. ročníku.) Výzkumný 

vzorek A více přemýšlel a více kritizoval a napadal reklamní lákadla.  

Když se řekne reklama. 

 V této podkapitolce rozebírám krátké informace, které nebyly zahrnuty do 

předchozích částí. Zabývám se zde funkcí reklamy, tím, co se žákům vybaví nebo třeba 

může-li být reklama v něčem přínosná. 

Vyučující – „Našli byste něco, v čem nám může reklama pomoct?“ 

Lukáš 7 let (A) – „Třeba, když nevíme o žádném domě, kde prodávají třeba auta.“ 

Vyučující – „Aha, takže nás ta reklama seznamuje s něčím, co existuje. Má reklama ještě 

nějakou jinou funkci?“ 
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Terezka 7 let (A) – „Aby se prodalo, co nejvíce výrobků.“ 

Vyučující – „Tedy, má za funkci nás přesvědčit ke koupi.“ 

(…) 

Vyučující – „Napadlo by někoho z vás, v čem je reklama prospěšná? Co mi může dát, co 

mi může přinést?“ 

Eva 6,5 roku (B) – „Nové věci.“ 

 Na Evu ihned reaguje starší Týna. 

Týna 9 let (B) – „Informace o něčem novém.“ 

Vyučující – „Ano, jednou z reklamních funkcí je informovat. Napadla by vás nějaká další 

funkce?“ 

Honza 8,5 roku (B) – „Snaží se nás zaujmout, abychom si koupili co nejvíc věcí, aby si oni 

vydělali co nejvíc peněz.“ 

Vyučující – „Ano, správně, reklama nás přesvědčuje o koupi, má tedy funkci 

přesvědčovací.“ 

(…) 

Vyučující – „Nenapadne někoho z vás, proč ty reklamy běží v televizi pořád dokola, proč 

se neustále opakují?“ 

Dominika 8 let (A) – „Abychom na ně nezapomněli.“ 

Vyučující – „Výborně. A to je funkce připomínací. Reklama nám neustále připomíná svůj 

výrobek.“ 

 Žáci neměli před projektem povědomí o reklamních funkcích. Tušili a znali je, ale 

neuměli je pojmenovat a vysvětlit. Po absolvování projektu jsou schopni reklamní funkce 

vyjmenovat. 

 Úplně na závěr projektu dostali žáci za úkol říct, co se jim vybaví, když se řekne 

reklama. 

Vyučující – „Já řeknu jedno slovo a vy to co si vybavíte, postupně řeknete nahlas. Dneska 

jste něco prožili, máte dnes něco za sebou. A já se ptám. Co se ti vybaví, když se řekne 

reklama?“ 
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 Většina žáků, jak ve výzkumné třídě A, tak i ve výzkumné třídě B, vyjmenovávala 

nejrůznější výrobky (př. telefon, gauč, auto,mobil).  

Ema 7,5 roku (A) – „Nějaký leták, na kterém je něco napsáno.“ 

Jana 6 let (B) – „Nové věci.“ 

 Na Janu reaguje Jirka. 

Jirka 7 let (B) – „Třeba nová příchuť.“ 

Kuba 6,5 roku (B) – „Nákup.“ 

 Těmto žákům se vybavily souvislosti reklamy a propagace nějakého výrobku. 

Šimon 8 let (A) – „Třeba, že nabízejí něco levněji a pak tam něco chybí.“ 

Martin 6,5 roku (B) – „Že někoho na něco lákají.“ 

Eliška 8 let (A) – „Chyták.“ 

Petr 8 let (A) – „Upoutávka pro lidi.“ 

Týna 9 let (B) – „Sleva.“ 

 Těmto žákům v hlavě nejvíce utkvěly reklamní strategie a lži v reklamách. 

Lukáš 7 let (A) – „Od teďka v Lidlu hnědé párky na grilu jen za 6,90,- za pouhých 6,90,-!“ 

 Lukášovi se jako jedinému při slově reklama vybavila konkrétní reklama, kterou už 

někde slyšel. 
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 Příloha č. 5 

 

TV Dotazník_verze pro děti 

VĚK:     

chlapec X dívka 

 

1. Čteš si raději dětské časopisy nebo 

sleduješ dětské pořady v TV? 

a. Dětské časopisy 

b. Dětské televizní pořady 

c. Nevím, neumím se rozhodnout 

 

2. Kolik hodin denně se díváš na TV? 

a. 0-2 hodin 

b. 2-4 hodin 

c. 4-6 hodin 

d. více než 6 hodin 

 

3. Sleduješ reklamy uprostřed pořadů? 

a. ano, zajímají mě 

b. ano, ale jsou otravné 

c. ne, ale nevadí mi 

d. ne, přepínám program 

 

4. Které reklamy máš raději? 

a. hrané 

b. kreslené 

c. nevím, je mi to jedno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Líbí se ti více mužský či ženský 

hlas v reklamě? 

a. mužský 

b. ženský 

 

6. Které reklamy se ti nejvíc líbí? 

a. s hudbou 

b. rýmované (básničky) 

c. hodně barevné 

d. s „cool“ slogany 

 

7. Jaký výrobek, který si viděl 

v reklamě, sis koupil (nebo ti ho 

koupili rodiče)?  

a. hračku 

b. elektroniku 

c. potraviny 

d. nevím, je mi to jedno 

 

8. Zakoupil by sis výrobek, pokud by 

jej nabízel tvůj oblíbený pohádkový 

hrdina? 

a. ano 

b. ne 

c. neovlivní mě to 

 

9. Znáš reklamu, ze které měl užitek i 

někdo jiný než výrobce a 

prodávající? 

a. ano 

b. ne 

Pokud ano, která to byla?
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TV Dotazník_verze pro rodiče 

Jak staré je vaše dítě? ____________

     

chlapec X dívka 

 

1. Čte si Vaše dítě raději dětské 

časopisy nebo sleduje dětské 

pořady v TV? 

a. Dětské časopisy 

b. Dětské televizní pořady 

c. Nevím, neumím se rozhodnout 

 

2. Kolik hodin denně se dívá na TV? 

a. 0-2 hodin 

b. 2-4 hodin 

c. 4-6 hodin 

d. více než 6 hodin 

 

3. Sleduje reklamy uprostřed pořadů? 

a. ano, zajímají ho/ji 

b. ano, ale připadají mu/jí otravné 

c. ne, ale nevadí mu/jí 

d. ne, ihned přepíná program 

 

4. Které reklamy má raději? 

a. hrané 

b. kreslené 

c. nevím, je mu/jí to jedno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Domníváte se, že se mu/jí líbí více 

mužský či ženský hlas v reklamě? 

a. mužský 

b. ženský 

 

6. Které reklamy se mu/jí nejspíš líbí 

více? 

a. s hudbou 

b. rýmované (básničky) 

c. hodně barevné 

d. s „cool“ slogany 

 

7. Jaký výrobek, který viděl/a 

v reklamě, jste mu/jí koupili? 

a. hračku 

b. elektroniku 

c. potraviny 

d. nevím, je mi to jedno 

 

8. Vyžadoval/a by koupi výrobku, 

pokud by jej nabízel jeho/její 

oblíbený pohádkový hrdina? 

a. ano 

b. ne 

c. neovlivní ho/ji to 

 

9. Myslíte si, že zná Vaše dítě 

reklamu, ze které měl užitek i 

někdo jiný než výrobce a 

prodávající? (př. sociální reklama) 

a. ano 

b. ne 

 


