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Anotace  

Diplomová práce se zabývá způsobem využití dětí a dětského elementu v reklamách 

propagujících produkty určené dětem, služby, které mohou děti využívat a také produkty 

sloužící k péči o ně. Za tímto účelem byl systematicky shromážděn reklamní materiál, ten je 

v této práci následně analyzován se zaměřením na vybrané tematické oblasti: využití 

kreslených (animovaných) postaviček, zvířat a hraček v reklamě, využití dítěte v reklamě, 

specifika jazyka reklamy a strategií v reklamních sděleních tohoto typu.  

Teoretická část práce nejprve krátce pojednává o reklamě z obecného hlediska, poté je 

však, s ohledem na cíl práce, zaměřena na dětského příjemce mediovaného sdělení jakožto 

specifickou cílovou skupinu. 

Ve druhé části práce je provedena analýza sebraného reklamního materiálu. Jsou zde 

podrobně identifikovány konkrétní specifické znaky a role jednotlivých účastníků, způsoby 

komunikace a strategie reklamních tvůrců. Veškerá tvrzení jsou přitom doložena konkrétními 

příklady reklam.  

Klíčová slova:  

děti, reklama, mediální výchova 

  



 

 

 

Annotation 

This thesis deals with the way of use of children and children elements in commercials, 

promoting products for children, services that children can use and the products used to care 

for them. For this purpose, the advertising material was systematically collected. 

Subsequently, it was analyzed with focus on selected thematic areas: use of cartoon 

(animated) characters, animals and toys in advertising, use of child in advertising, specifics of 

the language of advertising and the strategies of communications in advertising.  

 The theoretical part of this thesis first briefly deals with advertising in general terms. 

However, with regard to the aim of the thesis, it is focused on children's recipients of 

mediated communication as a specific target group. 

 In the second part of the thesis, the analysis of the collected advertising material is 

processed. Specific characters and specific roles of the participants, communication methods 

and strategies of advertising creators are identified in detail. All statements referred in this 

thesis are verified on the particular examples of advertising. 

Key words: children, advertising, media education 
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1 Úvod 
 

Téma diplomové práce zabývající se reklamou jsem si zvolila hned z několika důvodů. 

Každodenní styk s některými masovými médii mne nutil nad reklamou v nich obsaženou 

přemýšlet, diskutovat o ní v případě nějaké klamavé, agresivní či naopak líbivé reklamy 

a nerozpakuji se konstatovat, že mne také jako spotřebitele i mnohokrát ovlivnil při koupi 

nějakého produktu. Neméně důležitým faktorem pro mne byla skutečnost, že jsem v rámci 

studia absolvovala předmět Jazyk reklamy, kde jsem se setkala s reklamou nikoli jen jako 

běžný spotřebitel, ale rovněž jako kritický pozorovatel, který se přímo zaměřuje na strategie 

reklamních tvůrců. Tento vědecký pohled na věc se mi jevil jako nadmíru zajímavý, proto 

jsem začala uvažovat o možnosti pokusit se tuto problematiku analyzovat ve své diplomové 

práci. Reklamu, která souvisí s dětským elementem, jsem si pak zvolila z důvodu její výrazné 

specifičnosti. 

Název diplomové práce Děti a reklama  odkazuje na problematiku hojně 

diskutovanou, ať už v České republice nebo jiných zemích. Výzkumy, které byly na toto téma 

dosud realizovány, se nejčastěji zaměřovaly na způsob, jakým děti reklamu vnímají, a na to, 

jaký na ně mají mediální obsahy vliv.  

Tato práce si klade za cíl analyzovat vztah současné reklamy k dětem a dětskému 

světu (resp. promítnutí dětí a dětského elementu do reklamy), a to na základě zmapování 

a následné analýzy reklam propagujících produkty určené dětem, včetně služeb, které mohou 

děti využívat, popř. produkty sloužící k péči o ně. Předmětem zájmu jsou tedy nejen reklamy 

určené dětem, ale také jejich rodičům či pečovatelům.  

V teoretické části diplomové práce nejprve krátce pojednávám o reklamě z obecného 

hlediska – uvádím její základní charakteristiku, funkce, zmiňuji problematiku cílových skupin 

atd. Poté se, s ohledem na cíl diplomové práce, blíže zaměřuji na dětského adresáta 

reklamního sdělení. Konkrétně se zabývám historií reklamy pro děti, specifiky cílové skupiny, 

dosavadními výzkumy na toto téma uskutečněnými, legislativními opatřeními, mediální 

výchovou doma i ve školách.  

Obsahem metodologické části je vedle upřesnění cílů práce a definování zvolené 

metodiky také bližší charakteristika zkoumaného materiálu. 
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Vlastní analýzu sebraného materiálu provádím se zaměřením na tyto základní oblasti: 

způsob využití dítěte (dětského aspektu) v reklamě, jazyk reklamy, strategie a apely využité 

v reklamě. 

Tato práce se může stát obohacením našeho poznání reklamy na produkty určené 

dětem, které je důležité jak pro navazující aplikovaný výzkum s pedagogickým zaměřením, 

tak pro osoby zodpovědné za zdravý vývoj dítěte (rodiče, prarodiče, pečovatele o děti aj.). 
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2 Reklama  
 

Termín reklama pochází z latinského výrazu re-clāmāre, re-clāmō (H. Srpová, 2008, 

s. 47). Výkladů tohoto slova je přitom hned několik: hlasitě odporovati, křikem odmlouvati (J. 

M. Pražák – F. Novotný – J. Sedláček, 1975, s. 381), znovu křičeti (J. Vysekalová – R. 

Komárková, 2002, s. 16), znovu prodat (I. Reifová, 2004, s. 209). Do češtiny však bylo slovo 

převzato z francouzského slova réclame
1
 (H. Srpová, 2008a, s. 47).  

Etymologie slova souvisí s tím, jakou měla reklama podobu dříve − zboží nabízeli na 

tržnicích tzv. vyvolávači, jejichž do určité míry modifikovanou podobu můžeme vidět dodnes 

(P. Horňák, 2010). 

Reklamu lze charakterizovat z mnoha úhlů pohledu. Zcela obecně rozumí reklamě 

běžný spotřebitel, laik – produkt je nabízen spotřebiteli. Běžný spotřebitel sice chápe základní 

poslání reklamy, ovšem nedokáže rozlišovat skutečný, úzce zaměřený a sofistikovaný způsob, 

jakým marketing ovlivňuje specifické skupiny osob. Právě takto tvořená reklama, kde určitý 

druh produktu je zaměřen na určitou, úzce definovanou skupinu, totiž teprve dokáže splnit 

svůj účel.  

Zákon o regulaci reklamy z roku 1995 definuje reklamu takto: Reklamou se rozumí 

přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo jiných výkonů či 

hodnot prostřednictvím komunikačních médií (zákon č. 40/1995 Sb.). 

Novela tohoto zákona z roku 2002 pak tuto definici upravuje následovně: Reklamou se 

rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířená zejména komunikačními médii, mající 

za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, 

výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, 

podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky (zákon č. 138/2002 Sb.). 

 

3 Funkce reklamy   
 

Karel Šebesta, autor první české publikace věnované problematice reklamy, uvádí 

následující, v odborných publikacích velmi frekventovanou, definici reklamní funkce: 

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 

                                                 
1
 Opět význam znovu a znovu volat, vykřikovat, křičet (H. Srpová, 2008a, s. 47). 
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trvalé změny povědomí 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 (K. Šebesta, 1998, s. 194). 

Vedle základních funkcí, které jsou vyvozeny ze samotné podstaty reklamy, existují 

ještě tzv. fakultativní funkce, které umocňují prostředky k dosažení primárního cíle, tedy 

přimět adresáta ke koupi daného produktu. Jedná se například o funkci zábavní, fatickou (= 

kontaktovou, interpersonální), expresivní (= výrazovou, emotivní) a estetickou (H. Srpová, 

2008a, s. 77−78). Reklama rovněž přispívá významným způsobem k socializaci společnosti 

a ovlivňuje její kulturní úroveň (I. Reifová, 2004, s. 210).  

Světla Čmejrková v publikaci Reklama v češtině, čeština v reklamě  s odkazem 

na Guye Cooka dále upozorňuje na fakt, že je nutné rozlišit funkci, kterou reklama plní 

vzhledem k původci, k vysílateli, k adresátovi a ke konkrétnímu příjemci. Každý z nich může 

mít svůj zájem, postoj, vkus, představy a fantazii a konečná podoba reklamy vzniká výsledným 

sladěním (S. Čmejrková, 2000, s. 19).  

Existuje několik speciálních modelů, které odrážejí funkce reklamy s ohledem na 

adresáta. Tyto modely jsou známé pod zkratkami AIDA, ADAM, DAGMAR, DIPADA, LSB 

atd. a jsou vyjádřeny ve formě procesu, který má svou specifickou lineární posloupnost. 

Nejznámějším a nejpoužívanějším modelem je model AIDA (složeno z anglických 

výrazů attention, interest, desire, action). Reklama má podle tohoto modelu nejprve upoutat 

pozornost adresáta, zaujmout ho, vyvolat u něj touhu po daném produktu a konečně ho také 

přimět k činu.  

Pokud si příjemce reklamy produkt koupí, je také důležité, aby si produkt zapamatoval 

a koupil si ho i příště. O tento cíl reklamy, tedy o to, aby si dotyčný produkt pamatoval, je 

obohacen další z výše zmíněných modelů – ADAM (S. Čmejrková, 2000, s. 20). 

Model DAGMAR má stejnou počáteční a konečnou fázi reklamního působení jako 

model AIDA – tedy získání pozornosti a jednání/akce, liší se však v jeho druhé a třetí fázi. 

Zatímco v modelu AIDA má reklamní sdělení zaujmout adresáta a následně v něm vyvolat 

touhu či přání produkt vlastnit, u modelu DAGMAR je zásadní proces od získání informací 

o produktu k přesvědčení o jeho kvalitách (O. Komárková, 2006, s. 17). 

Nejstarším modelem je LSB (look, stay, buy), tedy podívej se, zastav se a kup. Naopak 

nejnovější je model DIPADA (definition, identification, proof, acceptance, desire, action), 

který je však kritizován pro svoji přílišnou komplikovanost (S. Čmejrková, 2000, s. 20). 
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4 Typologie reklamy 
 

Reklamu je možné členit podle různých kritérií. V odborných publikacích je např. 

pojednáno o kritériu nosiče reklamního sdělení (reklama televizní, časopisecká, rozhlasová), 

charakteru předmětu propagace (reklama firemní, výrobková), cíle reklamního sdělení, 

příjemce reklamního sdělení (pohlaví, věk, životní styl atd.)
2
, zadavatele reklam (komerční, 

nekomerční, politické, atp.), regionu, v němž reklama působí (I. Reifová, 2004, s. 210).  

Světla Čmejrková ve své knize Reklama v češtině, čeština v  reklamě  zase uvádí 

typologii A. A. Bergera, jež je založena na žánrech, které si reklama postupně vytvořila, 

a instinktech, na které útočí. Reklama může být podle této typologie založena na strachu, 

výhodách, humoru, svědectví (známá osoba doporučuje), předvádění (založeno na praktické 

zkušenosti), nepřímém apelu (vyvolání životních tužeb) a tzv. stádním instinktu, kdy 

nechceme přijít o výhody, které mají ostatní (S. Čmejrková, 2000, s. 21−22). 

5 Cílová skupina 
 

Výše již bylo uvedeno rozlišení reklamního sdělení dle bližší charakteristiky recipientů, 

jež oslovuje, tedy jeho cílové skupiny. Znaky, které cílovou skupinu určují, podrobněji 

definují autorky publikace Psychologie reklamy (J. Vysekalová − R. Komárková, 2002, 

s. 25):  

 geografické (národ, stát, oblast, okres, město, nákupní oblast atd.) 

 demografické (pohlaví, věk, rodinný stav, povolání, příjem atd.) 

 psychografické  

o psychologické znaky – osobnost člověka (osobnostní charakter, 

postoje, motivy atd.) 

o životní styl (životní návyky, normy chování, zájmy, zkušenosti atd.) 

 

Vysekalová a Komárková dále uvádějí způsoby, jakými může být člověk, jakožto 

příjemce reklamního sdělení, vnímán (J. Vysekalová − R. Komárková, 2002, s. 25):  

 příjemce jako osobnost (individuální postoje, názory, kritéria hodnot) 

 příjemce jako člen skupiny (sociální skupina s určitými normami a hodnotami) 

                                                 
2
 O. Komárková, 2006, s. 18−21. 
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 příjemce jako člen společnosti (uznávané hodnoty, normy, vyspělost 

společnosti). 

 

5.1 Děti a reklama 
 

5.1.1 Historie reklamy pro děti 

 

První zárodky reklamy pro děti se ve světě objevily již na počátku 20. století, kdy 

společnosti jako například Winchester Rifle Company pořádaly různé soutěže s cílem 

podpory prodeje svých výrobků. Ve dvacátých letech se zakládaly dětské kluby, v nichž byly 

děti hodnoceny podle toho, kolik výrobků té které společnosti si jejich členové zakoupí. 

Oblíbené byly rovněž nejrůznější pohádkové příběhy, ve kterých firmy prezentovaly své 

produkty i těm nejmenším dětem. Takovou formu propagace zvolily například firmy 

Palmolive a Heinz (viz Obrázek 1).  

 

Obrázek 1: Pohádkový příběh – propagace firmy Heinz, rok 1915 (zdroj: webová stránka Duke Libraries). 

 

Masivní nárůst reklamy pro děti však přišel až s rozšířením televize do domácností 

v polovině 20. století. V roce 1953 byly v USA vysílány první pořady určené výhradně 
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dětem − Baby Sitter a Ding Dong School (Duke Libraries, Exhibits, 2011). V 70. letech se 

tento druh reklamy postupně stal samostatným průmyslovým oborem (film USA, 2008). 

Tento vývoj vyvolal záporné reakce, které koncem 70. let, konkrétně v roce 1978, 

vyústily v zákaz televizní reklamy určené dětem do 8 let věku. Reklama pro děti byla často 

označována jako „nefér“. Podle výzkumů, které v té době byly prováděny dětskými 

psychology a dalšími výzkumnými pracovníky, děti takto nízkého věku nejsou schopny 

rozpoznat persvazivní funkci reklamy. Reklamu vnímají spíše jako formu zábavy, informace 

v ní obsažené považují za pravdivé. V 80. letech byl však pod tlakem tvůrců reklam schválen 

kongresem Zákon o  Federální obchodní komisi , který této komisi odňal veškeré 

pravomoci ke stanovování pravidel reklamy zaměřené na děti (M. C. Macklin – L. Carlson, 

1999, s. 3–4). Obchodníci tak získali nad dětským průmyslem rozhodující moc, což se 

odrazilo v částce, kterou děti ovlivněné reklamou ročně utratí − před deregulací se částka 

zvyšovala zhruba o 4 % ročně, po deregulaci až o 35 % ročně (film USA, 2008). 

 

5.1.2 Specifika dětského adresáta  

 

Děti jsou specifickou skupinou mediální persváze z důvodu jejich citlivosti na podněty 

emocionální povahy, nedostatku zkušeností a neschopnosti rozlišit realitu od fikce (Dítě jako 

zákazník, 2008). Psycholožka Kateřina Kalistová v rozhovoru věnovaném vlivu televize na 

dětské diváky (K. Kalistová, 2013) zmínila, že děti do osmého roku věku neumějí rozlišit 

reklamu od jiného mediálního diskurzu, tedy například reklamu od pohádky. Teprve od 

dvanácti let jsou schopny kriticky vyhodnocovat mediální obsahy, a tedy i rozpoznat 

persvazivní funkci reklamy.
3
 Tato věková hranice však závisí také na dalších faktorech, 

například na sociálním prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, osobnostních specifikách atd. 

(K. Kalistová, 2013). O mediální obsahy v televizi se dítě začíná zajímat kolem druhého 

a třetího roku života. Vnímá propagované produkty obsažené v reklamě, a to zvláště ty, se 

kterými se již setkalo a má s nimi dobré zkušenosti – zvláště se jedná o sladkosti a hračky. 

Jejich pozornost také získávají jiné děti, které vystupují v reklamě. Přímý vliv reklamy se 

podle dětské psycholožky Kláry Janečkové objevuje kolem třetího roku. Dítě si v tomto 

období začíná vytvářet vztah ke značce, který se postupně utužuje (Ogilvy & Mather, 2012). 

Zaměření na dětskou cílovou skupinu je pro marketéry skutečně výhodné, jelikož dítě nejen 

                                                 
3
 Jiné údaje vychází z amerických výzkumů. Odborné publikace uvádějí tyto věkové hranice: schopnost rozeznat 

reklamu od jiného mediálního diskurzu − kolem pátého roku, chápání persvazivní funkce reklamy − kolem 

sedmého a osmého roku (v tomto věku začínají být také skeptické ohledně pravdivosti jednotlivých reklam). 

Výrazně kritické vůči mediálním obsahům začínají být děti kolem 11 a 12 let (A. Vavřičková, 2010, s. 35). 



- 16 - 

 

že samo nakupuje (v případě vlastního kapesného), ale také do značné míry ovlivňuje nákupní 

chování celé rodiny (H. Srpová, 2008b). 

5.1.3 Výzkumy zabývající se reklamou pro děti 

 

Reklama pro děti vždy vyvolávala bouřlivou diskuzi. Již od počátku jejího vzniku jsou 

zvláště v zahraničí iniciována výzkumná šetření, která mají za úkol zodpovědět nejrůznější 

palčivé otázky, které dětská reklama evokuje. Předmětem jejich zájmu jsou především:  

 

 míra porozumění reklamnímu sdělení (v závislosti na různých proměnných: 

věku, pohlaví, zájmech, vzdělání rodičů atp.),  

 míra účinnosti konkrétního druhu mediálního nosiče na danou cílovou skupinu 

(opět s ohledem na různé proměnné), 

 dlouhodobější vliv reklamy na dětského recipienta (např. stravování, špatný 

životní styl),  

 etika dětských reklam. 

Na druhé straně pomyslné „barikády“ stojí výzkumy marketérů, kteří se snaží zajistit co 

největší výdělky pro své firmy, a za tímto účelem se snaží detailně zmapovat psychologii 

dětského světa, aby poté vytvořili co nejefektivnější reklamní strategie, kterým malé děti 

nerozumí a nejsou schopny se jim účinně bránit (film USA, 2008). 

V České republice je dosavadních výzkumů na téma Reklama pro děti poskrovnu. 

Odborné texty a studie se nejčastěji věnují reklamě v obecné rovině. Alena Vavřičková, 

autorka knihy Děti  a reklama, tento zájem o reklamu sumarizuje do tří základních oblastí: 

jazyková stránka reklamní komunikace, samotná tvorba reklamních sdělení a psychologie 

reklamy (A. Vavřičková, 2010, s. 36). 

Níže krátce představím některá vybraná šetření, která se reklamě pro děti věnují a která 

vznikla právě v českém prostředí. 

V roce 2004 uskutečnila společnost Factum Invenio další z řady pravidelných 

výzkumů, které se týkají postojů české společnosti k reklamě, tentokrát se zaměřením na 

reklamu dětskou. Prostřednictvím řízených rozhovorů autoři zjišťovali, zda a s jakým zájmem 

sledují české děti reklamu. Tohoto šetření se zúčastnilo celkem 1023 dospělých občanů. 

Například více než polovina dotazovaných uvedla, že děti sledují reklamu se zájmem, 14 % 

pak označilo tento zájem o reklamu za „velký“ (Factum Invenio, 2005).  
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O dva roky později provedla Jana Grimpliniová výzkum, který se zabýval tím, za co 

děti nejraději utrácí. Bylo zjištěno, že děti do deseti let věku nejčastěji nakupují sladkosti, 

hračky a pití. Pohlavní diferenciace je patrná až po překročení uvedené věkové hranice. Dívky 

od 11 do 14 let nejvíce utrácejí za kosmetiku, oblečení a boty, chlapci zase inklinují k nákupu 

sportovního vybavení, počítačových her a aplikací do mobilních telefonů. Studie také zmiňuje 

skutečnost, která byla v této diplomové práci již výše uvedena, a sice že děti do značné míry 

ovlivňují rodinné nákupy. Rozhodnutí, do jakého zábavního centra rodina půjde, záleží 

většinou na nich, a to dokonce i na těch nejmladších dětech. Většinou mají hlavní slovo při 

nákupech věcí, které jsou určeny přímo pro ně, jako jsou oblečení, boty a starší chlapci také 

ovlivňují nákup sportovního vybavení. Další produktovou kategorií, ve které polovina dětí 

ovlivňuje konečné rozhodnutí, jsou potraviny a nápoje. Autorka článku se dále zabývá 

penetrací různých moderních technologií (např. televize, mobil, hudební přehrávač) do života 

dětí (J. Grimpliniová, 2006). 

Na sérii šetření, která proběhla ve Spojených státech amerických, navázala ve své práci 

Děti a reklama  Alena Vavřičková. Předmětem dlouholetého amerického výzkumu bylo 

zjištění věkové hranice, která určuje mimo jiné tyto skutečnosti: rozeznání reklamního sdělení 

od televizních pořadů, pochopení persvazivní funkce reklamy, znalost reklamních strategií 

a apelů. Vavřičková se rozhodla svým vlastním šetřením na tyto výzkumy navázat a případně 

zjistit míru korelace. Celkem 173 dětí ve věku od 7 do 14 let bylo tedy podrobeno 

dotazníkovému šetření za účelem zjištění schopnosti dětí vnímat kriticky reklamní diskurz 

v závislosti na několika proměnných (věku, pohlaví, prospěchu ve škole, zájmech, vzdělání 

rodičů aj.). Z výsledků vyplynulo, že děti nejsou schopny tyto mediální obsahy plnohodnotně, 

kriticky vyhodnocovat. Za poměrně překvapivý označuje autorka práce fakt, že děti relativně 

dobře chápou funkci reklamy a její případnou nepravdivost. Na úroveň vyhodnocení reklamy 

má podle Vavřičkové největší vliv věk recipienta. Svou práci autorka uzavírá konstatováním, 

že míra mediální gramotnosti u dětí školou povinných není dostačující, a apeluje na nutnost 

zaměření se též na praktickou stránku vzdělávání v oblasti médií (A. Vavřičková, 2010, 106 

s.). 

Společnost Ogilvy & Mather přišla v březnu minulého roku se studií nazvanou taktéž 

Děti a reklama . Jsou zde prezentovány výsledky výzkumu, kterého se zúčastnilo celkem 

300 osob z oblasti marketingu a který si kladl za cíl zodpovědět např. následující otázky: 

kolik českých firem má ve své nabídce produkt či službu určenou dětem, jaký typ mediálního 

nosiče je vhodný pro tu kterou věkovou skupinu, jaké reklamní strategie jsou s ohledem na 
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dětského recipienta účinné atp. Výsledky výzkumu jsou k dispozici na stránkách uvedené 

společnosti (Ogilvy & Mather, 2012). 

Poslední výzkum, který v této souvislosti zmíním, se zaměřuje na strategie marketérů 

v televizních reklamách pro děti. Autorka tohoto šetření, Hana Srpová, pak výsledky 

prezentovala v článku nazvaném Reklama pro děti  –  rádce či manipulátor  (H. Srpová, 

2008b)? Pro účely svého zkoumání si vybrala 15 nejfrekventovanějších reklam vysílaných 

během jednoho měsíce v rámci dvou televizních stanic. Tyto reklamy následně analyzovala 

a na jejich základě konstatovala specifika reklam pro děti a nejdůležitější reklamní strategie 

marketérů pro tuto cílovou skupinu. Rysy, které Srpová vyhodnotila v těchto reklamách jako 

zásadní, jsou např. tyto: přátelská atmosféra, úplná rodina, vítězství, štěstí; produkční 

technika: animace, živí herci a smíšený typ; nejčastěji prezentované produkty: hračky 

a potraviny; vysoké tempo akce; mluvený nebo zpívaný komentář; častější prezentace výrobku 

mužem; nízký počet souvětí; sloveso v imperativu; dialogizace textu; hra se slovy; vyprávění 

jako forma prezentace produktu; trojí opakování při prezentaci značky atp. 

S tímto výzkumem souvisí rovněž tato diplomová práce, která si však neklade za cíl 

analyzovat pouze reklamu určenou dětem, ale svůj okruh zájmu rozšiřuje také o reklamu 

určenou rodičům a pečovatelům o děti. Aby však nebyl záběr příliš rozsáhlý, prostor je 

věnován pouze těm reklamám, které propagují výhradně produkty určené dětem. Práce se 

zabývá jak reklamou televizní, tak i reklamou časopiseckou a internetovou. 

 

5.1.4 Reklama pro děti a s dětmi – legislativa 

 

5.1.4.1 Reklama obecně / reklama pro děti 

 

Jak už bylo uvedeno, děti jsou nejcitlivějšími recipienty reklamního sdělení. Je proto 

nutné, aby byly před jejím působením alespoň do jisté míry chráněny. Za účelem ochrany 

spotřebitelů u nás existuje právní regulace reklamy, jež je doplněna Kodexem reklamy 

vydávaným Radou pro reklamu. 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 

(Kodex reklamy, 2009).  

Rada pro reklamu přijímá stížnosti na konkrétní reklamy od různých subjektů (jedinec, 

skupina lidí, obchodní společnost aj.), a zabývá se jimi právě z hlediska etiky. Úkolem této 
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samoregulační organizace není udělování sankcí (v případě posouzení reklamy jako neetické), 

nýbrž pouze vydává rozhodnutí v podobě doporučení. V případě, že nejsou tato doporučení 

respektována, posuzuje daný případ příslušný Krajský živnostenský úřad , v jehož 

pravomoci je udělit sankci (Rada pro reklamu, 2005). Níže zmíním některé body v Kodexu 

uvedené, vztahující se k reklamě určené dětem. 

 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.  

 V reklamách je nutno věnovat pozornost tomu, aby děti nebyly podporovány 

v naléhání na jiné osoby ve snaze získat konkrétní produkt či službu. 

 Všechny situace, kde v reklamách vystupují děti, musí být pečlivě zváženy 

z hlediska bezpečnosti. 

V Kodexu je rovněž obsažen samostatný úsek věnovaný potravinám a nealkoholickým 

nápojům, které jsou určeny dětem. Zde jsou na příklad tato doporučení: 

 Reklama nebude klamat ohledně kladného efektu spojeného s konzumací 

potraviny či nápoje. 

 Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nebude zpochybňovat roli rodičů 

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

ohledně správné výživy. 

 Postavy (živé či animované) z televizního programu či z tisku nebudou užity 

k propagaci potravin a nealkoholických nápojů způsobem, který zastírá rozdíl 

mezi televizním programem či tiskem a reklamou. Například, dětský televizní 

program nebude bez zřetelného oddělení spojen s reklamou, ve které účinkují 

shodné postavy (Kodex reklamy, 2009). 

Legislativním opatřením podléhají rovněž reklamy na počáteční a pokračovací 

kojeneckou výživu. Tyto reklamy nesmí působit proti kojení a musí obsahovat pouze vědecké 

a věcně správné údaje (zákon O regulaci reklamy, 1995). 

Samozřejmostí je zákaz směrovat reklamy na tabák a alkohol na osoby mladší 18 let. 

Stejně tak se nesmí v těchto reklamách objevit osoby, které vzhledově odpovídají osobám 

mladším 25 let. Zpracování reklamy nesmí být navíc pro mladistvé lákavé (Kodex reklamy, 

2009). 
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5.1.4.2 Účinkování dětí v reklamě 

 

Děti byly obsazovány do reklamy již od jejích počátků, a to nejen do reklamy určené 

dětem, ale v hojné míře také do reklamy určené dospělým adresátům. Dříve se děti 

objevovaly převážně v reklamách na produkty běžné denní spotřeby (viz Obrázek 2), jako je 

např. mýdlo, protože tyto produkty bývaly nejčastěji nakupovány ženami (M. Ťopek, 2013). 

V odborných statích je tato reklamní strategie spojována s rodičovským citem, který je u ženy 

při pohledu na roztomilé dítě v reklamě automaticky aktivován. Účinek je prý stejný, jako 

když se v reklamách pro muže objeví nahé ženské tělo (P. Zenkner, 2005). 

 

Obrázek 2: Exponát výstavy Reklama a děti (zdroj: Muzeum obchodu Bratislava). 

 

Také dnes využívají marketéři této strategie poměrně často. Dítě je v reklamách 

symbolem rodinného štěstí a lásky, původcem vtipných situací a v mnoha případech též 

učitelem dospělých. Reklamními tvůrci tolik oblíbení dětští herci musí být však rovněž 

chráněni legislativou, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a mravní bezúhonnost. 

Zákon o zaměstnanosti, jemuž účinkování dětí v reklamě podléhá, uvádí následující 

nařízení: Dítě
4
může vykonávat reklamní činnost, jen jestliže je tato činnost přiměřená jeho 

věku, není pro něj nebezpečná, nebrání jeho vzdělávání nebo docházce do školy a účasti na 

výukových programech, nepoškozuje jeho zdravotní, tělesný, duševní, morální nebo 

společenský rozvoj. Pojednáno je zde také například o časové dotaci, která se mění s ohledem 

                                                 
4
Fyzická osoba mladší 15 let, nebo starší 15 let, pokud nemá ukončenou povinnou školní docházku (Zákon č. 

435/2004 Sb.). 
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na věk dítěte či období, v jakém bude činnost vykonávána (např. o prázdninách nebo v období 

školního vyučování)
5
. 

 

5.1.4.3 Postoje některých dalších zemí k reklamě 

 

Výše zmíněná právní regulace reklamy u nás vychází z platných směrnic EU, a to 

především ze směrnice „Televize bez hranic“ a z doplňující Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady č. 97/36/EC. Prostřednictvím těchto směrnic byla vytvořena určitá 

opatření, jejichž případné zpřísnění je možné, a záleží pouze na členských zemích, jak se 

k otázce dětské reklamy postaví, resp. která opatření vyhodnotí jako příliš benevolentní – 

a tedy je zpřísní, a která ponechá. Přísnější zásady mají v této oblasti například skandinávské 

země, vlámská část Belgie, Itálie, částečně Řecko a Irsko. 

V této souvislosti jsou zvláště vzpomenuty severské země. V Norsku a Švédsku je totiž 

reklama zacílená na děti (jimiž se rozumí fyzické osoby do 12 let věku) zcela zakázána. Také 

není povoleno vysílat reklamu před začátkem a po skončení dětských pořadů. Omezení se 

uplatňují dle „principu země vysílání“. To znamená, že se vztahuje pouze na ty marketingové 

zdroje, které produkují reklamu přímo z Norska či Švédska. V obou těchto zemích a také 

v Dánsku funguje navíc tzv. institut spotřebitelského ombudsmana, který se otázce Reklamy 

pro děti věnuje (K. Chlumská, 2002). 

V České republice přísnější opatření zatím chybí (Děti a média, 2013). Reklamy 

adresované dětem je možné vysílat před začátkem dětského pořadu i po jeho skončení. Zákaz 

se týká pouze reklamy, která by měla přerušit pořad víckrát než jednou za třicet minut 

plánovaného času daného pořadu (zákon č. 231/2001 Sb.). 

 

5.1.5 Mediální výchova na školách 

 

Reakce na medializaci současné moderní společnosti se objevuje také ve školách. Za 

účelem získání mediální gramotnosti, tedy kompetence, která umožňuje chápat podstatu 

médií, je součástí základní výuky mediální výchova. U nás se poprvé tento předmět stal 

součástí rámcového vzdělávacího programu v roce 2006. Od tohoto roku se mediální výchova 

                                                 
5
 Zákon č. 435/2004 Sb. 
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vyučuje buď jako součást jiných předmětů (zvláště českého jazyka
6
 a občanské výchovy), 

nebo ji žáci absolvují jako samostatný předmět (J. Jirák – R. Wolák, 2007, s. 7−8). Výuka 

přitom probíhá jak na školách středních, tak i základních.  

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání  platný pro rok 2013 

charakterizuje získané znalosti a dovednosti po absolvování předmětu mediální výchova 

takto: (…) 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. Dále pak 

orientaci v mediovaných obsazích a schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku 

pro naplnění nejrůznějších potřeb – od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění 

volného času (RVP ZV, 2013). 

O problematice mediální výchovy a mediální gramotnosti je pojednáno např. v těchto 

textech: Výchova komunikační a výchova mediální  (Šebesta, 1996); Mediální  

gramotnost:  nový rozměr vzdělávání  (Jirák – Wolák, 2007); Základy mediální  

výchovy (Mičienka – Jirák, 2007); Teorie a východiska současné mediální  

výchovy (Niklesová, 2007); Mediální výchova: průřezové téma (Verner, 2007); 

K mediální  výchově (Frank – Jirásková, 2008) aj. Vzniklo také několik projektů: 

Rozumět médiím (2004−2008), Média tvořivě  (2006–2008), Mediální 

gramotnost .cz (Fakulta sociálních věd UK) atd. (O. Dufek, 2011, s. 19−22). 

 

5.1.6 Přístup k mediální gramotnosti v domácím prostředí 

 

Výše uvedené schopnosti a dovednosti by měly být upevňovány primárně v domácím 

prostředí. Rodiče by měli s dětmi o reklamě hovořit, vysvětlit jim její funkce, upozorňovat 

dítě v případě klamavé reklamy. V současnosti existuje několik zdrojů, odkud čerpat potřebné 

informace. Edukací rodičů se nyní zabývá zejména Rada pro rozhlasové a televizní 

vysílání  (dále jen RRTV).  

                                                 
6
 O propojení mediální výchovy s předmětem Český jazyk více v publikaci Karla Šebesty Od jazyka ke 

komunikaci (Šebesta, 2005, 166 s.). 
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Významným počinem je kupříkladu webový projekt Děti  a média, který vznikl v roce 

2012 právě pod záštitou RRTV. Cílem tohoto projektu je podat „pomocnou ruku“ a zároveň 

zprostředkovat informace rodičům, kteří se danou problematikou hlouběji zabývají a chtějí 

eliminovat rizika negativního působení médií na děti.  

Z textu, který je věnován konkrétně reklamě, mohou rodiče čerpat rady a náměty, jak 

pozitivně působit na dítě v souvislosti s těmito mediálními obsahy: Předně je dobré dítěti 

vysvětlit, že reklama, která je vysílána v blízkosti jeho oblíbeného pořadu, je pouze tzv. 

„vycpávkou“, není nijak důležitá, není důležité jí věnovat pozornost. Toto upozornění je navíc 

možné zdůraznit tím, že rodiče během reklamy ztlumí zvuk.
7
 V případě, že dítě vyžaduje 

koupi určitého produktu, který vidělo v reklamě, rodiče by neměli dítě okamžitě kategoricky 

odmítnout, ale spíše si prostudovat potřebné informace, a na jejich základě potomkovi 

vysvětlit, že v televizi, popř. v jiném médiu, kde byl produkt propagován, chyběly některé 

důležité informace (v případě potravin např. složení). Starším dětem by měli rodiče vyložit 

základní principy, na kterých je reklama založena (Děti a média, 2013). 

RRTV však na problematiku dětského diváctví výrazněji upozornila již v roce 2011, 

kdy zrealizovala kampaň Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost . 

Prostřednictvím této kampaně chtěli její autoři posílit zodpovědnost rodičů za výběr 

mediálních obsahů konzumovaných dětským divákem. Kampaň byla vyhodnocena jako 

úspěšná. Odvysíláním televizních spotů, které byly její podstatou, byla nastartována edukace 

rodičů v této oblasti (RRTV, 2013). 

Problematice mediální výchovy v domácím prostředí se dále věnuje např. publikace 

Kláry Šeďové Děti  a rodiče před televizí , kniha Pavla Říčana Krotíme obrazovku  

atd. Mnoho podnětných informací a odkazů na další zdroje naleznou rodiče také na již 

zmíněných stránkách Mediální gramotnost .cz . 

 

 

  

                                                 
7
 Jeví se to jako nezbytnost, a to kvůli zvýšené hlasitosti reklam. Ač je od 1. června 2013 uvedena v platnost 

zákonná úprava, která má omezit hlasitost zvukové složky reklam, efekt není dostatečný, protože, jak bylo 

zjištěno, mnohé pořady jsou naopak zeslabeny (T. Eyem, A. Trousilová, 2013). 
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6 Metodologie 
 

6.1 Cíl diplomové práce 
 

Cílem této diplomové práce je analyzovat vztah současné české reklamy k dětem 

a dětskému světu, přesněji způsob promítnutí dětí a dětského světa do reklam na produkty 

určené dětem (včetně služeb) nebo sloužící péči o ně.
8
 

Výzkum je zaměřen na výstavbu výše specifikované skupiny reklam, přičemž je brán 

zřetel na cílovou skupinu reklamního sdělení. Paralelně tak jsou analyzovány reklamy určené 

výhradně rodičům nebo pečovatelům o dítě a reklamy určené výhradně dětem, popřípadě 

reklamy určené oběma těmto skupinám (viz 6.4).  

 

6.2 Metodika 
 

Praktickou část diplomové práce, tedy samotnou analýzu, po zmapování souboru 

nasbíraných reklam člením do několika tematických oblastí s výraznými specifiky. Konkrétně 

se jedná o tyto tematické oblasti:  

 úloha kreslených postaviček a hraček v reklamě 

 využití dětských a dospělých protagonistů (rodičů/pečovatelů o děti) v reklamě 

 jazyk reklamy 

 strategie reklam propagujících dětské produkty v závislosti na příjemci 

reklamního sdělení 

V uvedených tematických oblastech analýzu zaměřuji na několik dílčích témat; výstupy 

zpracovávám v oddíle 7 a dokumentuji na konkrétních příkladech. 

 

 

                                                 
8
 Jedná se o takové reklamy, jejichž cílem je propagace produktů či služeb určených výhradně dětem nebo péči 

o ně. Předmětem analýzy se tak stanou nejen reklamy na potraviny pro děti, hračky, společenské akce (dětské 

i rodinné), ale také např. reklamy na vakcinaci dětí, mobilní tarify a bankovní účty pro děti, dětskou kosmetiku 

apod.   
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6.3 Sběr materiálu  
 

Reklamy jsem zaznamenávala po dobu dvou měsíců, konkrétně měsíce srpna a září roku 

2013. Za účelem získání dostatečně reprezentativního vzorku reklam byly mapovány celkem 

tři způsoby reklamního sdělení, podle druhu nosiče: televizní, časopisecké a internetové 

reklamy. 

Televizní reklama zasahuje vysoké procento obyvatelstva, což vyplývá ze skutečnosti, 

že právě vysílaná reklama je v jeden okamžik přijímána velkým množstvím diváků, což je 

dáno i specifickým charakterem užívání televizního přijímače. Lze předpokládat, že v závěru 

každého dne tráví většina obyvatelstva svůj volný čas v domácnostech, kde hlavním 

komunikačním prostředkem pro styk s okolním světem se stává zapnutý televizní přijímač. 

Není přitom rozhodující, zda informace v televizním přijímači jsou vnímány aktivně, či 

pasivně („kulisa“). Specifickou roli zde má dětský příjemce reklamy, který se na sledování 

televizního přijímače často podílí v odlišné časové skladbě než příjemce dospělý. Pořady pro 

děti jsou častěji vysílány v ranních a dopoledních hodinách, proto také marketingoví tvůrci 

svou produkci přizpůsobují časové frekvenci dětských pořadů.  

Reklamu televizní jsem zaznamenávala v rámci těchto komerčních televizních stanic: 

Nova, Prima (přidružené stanice Nova Cinema, Smíchov  a Prima Zoom) 

a Barrandov. Materiál jsem sbírala průběžně během denního vysílacího času, vždy ve 

volných chvílích. Tento nahodilý způsob zaznamenávání reklam jsem zvolila z důvodu jejich 

častého opakování. Pouze u reklam určených výhradně dětem jsem nahrávání musela 

přizpůsobit době, ve které se vysílají pořady pro děti, tedy zvláště v ranních hodinách 

a  o víkendu. Právě v tuto dobu byl výskyt reklam tohoto typu nejpravděpodobnější. Materiál 

byl postupně zaznamenáván na DVD přehrávač, odkud jsem ho poté překopírovala na 

samostatný DVD nosič.  

Do souboru televizních reklam, vhodných pro výzkumné účely, jsem zařadila takové 

reklamní spoty, které byly vysílány jako samostatná součást reklamního bloku, který byl od 

dalšího mediovaného sdělení striktně oddělen pomocí zahajovací a ukončovací znělky.  

Celkový počet televizních reklam zahrnutých do výzkumu činí: 69.   

Časopisecká reklama je specifická zvláště svou vysokou mírou segmentace. V dnešní 

době je nabídka časopiseckých titulů v tak širokém spektru, že s velkou pravděpodobností již 
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neexistuje žádná společenská, sociální či věková skupina obyvatel, která by si v této široké 

nabídce nenašla titul jí blízký, či přímo pro tuto skupinu primárně určený. Toto médium 

taktéž využívá dalších možností zvýšené frekvence vnímání reklamy opakovaným 

prohlížením, nově též prostřednictvím tzv. QR kódů, které se stávají nástrojem k rozšíření 

působnosti reklamy následným prohlížením internetu, potažmo webových stránek výrobce 

produktů. 

Zdrojem časopiseckých reklam bylo následujících pět titulů: Maminka, Svět ženy, 

Sluníčko  (časopis pro děti od čtyř do osmi let
9
), Mateřídouška  (časopis pro děti od sedmi 

let
10) a Méďa Pusík  (časopis pro děti od tří let

11
). Časopisy jsem vybírala na základě 

cílových skupin, kterým jsou určeny, tedy dětem a ženám/matkám. Bylo velmi 

pravděpodobné, že se reklamy na dětské produkty objeví právě v titulech tohoto typu.  

Vzhledem k faktu, že některé časopisy (zvláště pro děti) jsou reklamy prosté či je její 

množství minimální, bylo nutné si výskyt a četnost reklamních sdělení, která propagují 

produkty pro děti, nejprve ověřit. Po předběžném zmapování časopisů požadovaného druhu, 

jsem z výzkumu vyřadila např. časopis pro děti Čtyřlístek  (nízký počet reklam) a časopis 

pro ženy Vlasta (většinou reklamy pouze pro ženy). 

Do výzkumu jsem zahrnula pouze taková reklamní sdělení, která byla od ostatního textu 

jednoznačně odlišena a disponovala označením inzerce, spolu s příslušným číslem. Výjimku 

tvořil časopis Méďa Pusík, kde takovéto označení chybělo. V tomto případě jsem se řídila 

pouze prvním kritériem, tedy dostatečným grafickým odlišením.  

Celkový počet časopiseckých reklam činí: 173. 

Internetová reklama, jak už bylo výše naznačeno, využívá zvláště výhody spojené 

s nabízející se možností okamžité interakce uživatele internetu s reklamním sdělením (např. 

reklama spojená s online výherní soutěží, online PC hry
12

 atp.). Forma internetové reklamy, 

tzv. banner, vstupuje do zorného úhlu pozornosti uživatele internetu velmi sofistikovaným 

způsobem. Na běžné informační webové stránce automaticky „vyskakuje“ reklamní okénko, 

které je často animované a často také interaktivní. Banner odvádí svým výrazným, 

pohyblivým efektem pozornost uživatele, který se tak přestává soustředit na čtení původně 

vyhledané, statické informace. 

                                                 
9
 PERIODIK, 2013. 

10
 Mateřídouška, srpen, 2013. 

11
 Méďa Pusík, srpen, 2013. 

12
 Viz Obrázek 3. 
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Rovněž při volbě internetových stránek jsem se řídila cílovou skupinou. 

Pro potřeby této diplomové práce jsem zvolila tyto stránky: Alík.cz , 

Ententýky.cz, EKAMARÁD.cz, dětský-web.cz , a po určitou dobu, 

konkrétně po dva týdny (poté nedohledatelné), také stránky Animáček , jako 

zástupce dětských webů a Miminko.com, Maminka.cz, ProŽeny.cz , 

Moje těhotenstv í .cz jako zástupce webových stránek pro ženy/matky. 

Reklamy jsem zaznamenávala pomocí aplikace Print Screen (při zmáčknutí 

požadované klávesy dojde k sejmutí obrazu, který je na monitoru a uložení 

tohoto obrazu do schránky). V případě, že byl banner − tedy tzv. proužková 

reklama − v podobě animace, bylo nutné tlačítko Print Screen zmačknout 

několikrát, aby byl zachycen celý „příběh“ reklamního sdělení (všechny jeho 

obrazy).  

Celkový počet internetových reklam: 47. 

Zaznamenávala jsem takové reklamy na produkty určené dětem, 

v nichž se jakýmkoli způsobem objevilo dítě či dětský aspekt. Ze svého 

výzkumu jsem navíc a priori vyřadila ty reklamy, které sice propagují 

produkt určený rovněž dětem, ovšem žádným způsobem tam s dítětem či 

dětským aspektem není pracováno. Např. v reklamě na tyčinky Kinder Bueno, jejichž určení 

také malým spotřebitelům je indikováno přímo v názvu (Kinder), žádnou roli dítě nehraje. 

Tvůrci reklamního sdělení pracovali v tomto případě s erotickým prvkem. Naproti tomu 

reklama na produkt ze stejné řady – Kinder Pinguí
13

 – prezentuje sladký řez jako zdravé 

potěšení dětem ve spojení se školní docházkou. Takový typ reklamy jsem do svého výzkumu 

zařadila. 

 

6.4 Charakteristika sebraného materiálu 
 

Produkty/služby, které se v rámci sebraných reklam objevily, by se daly roztřídit do 

těchto základních kategorií:  

 hračky (také hračky rozvíjející motorické dovednosti dětí, logiku atd.) 

 potřeby do školy (např. školní batoh, výtvarné potřeby atd.) 

                                                 
13

 Příloha č. 251. 

 

Obrázek 3: Age of 

Wulin, zdroj:  

Mojetehotenstvi.cz. 
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 potraviny (také doplňky stravy, vitamíny, kojenecká mléka a kaše atd.) 

 kosmetika  

  akce/služby  

  hry, aplikace, DVD 

  farmacie 

  tiskoviny (časopisy, knihy) 

  oblečení 

  webové stránky / kamenné obchody 

  kočárky a autosedačky 

  dětský nábytek 

  dětské kolekce 

  drobné potřeby pro dítě (dudlíky, lahvičky, bryndáky, chůvičky atd.) 

 pojištění. 

V závislosti na mediálním nosiči se mění též druhy propagovaných produktů. V televizi 

tak byly např. nejfrekventovanější reklamy propagující hračky, potraviny a tiskoviny. Naopak 

žádná zmínka nebyla např. o společenských akcích, kočárcích, drobných potřebách pro dítě.  

Časopisecké reklamy se zaměřovaly hlavně na výbavu pro nejmenší (kočárky, textilní 

kolekce atd.), v hojné míře byly propagovány kosmetické přípravky, společenské akce atp.  

Internet vzhledem ke svému charakteru inzeroval především webové stránky 

specializující se na dětské produkty, dále nejrůznější online hry a hračky. 

Podle příjemce reklamního sdělení by se zkoumané reklamy daly rozdělit do tří skupin:  

 reklamy určené výhradně dětem  

Jedná se o takové reklamy, které svoji výstavbou (jazyk reklamy, strategie 

reklamy atd.) směřují k dětskému příjemci.  

Tento typ reklamy by se dal navíc pomyslně rozdělit na reklamy určené obecně 

dětem a na reklamy cílené genderově. Jedná se o distinkci na základě 

propagovaného produktu, jazyka, využití barev a dalších reklamních strategií, 

o kterých bude v práci pojednáno v kapitole věnované právě reklamním 

strategiím a apelům v závislosti na cílové skupině.  
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 reklamy určené výhradně pečovatelům o děti  

Jedná se o takové reklamy, které svou výstavbou (jazyk reklamy, strategie 

reklamy atd.) směřují k dospělému příjemci.  

 smíšený typ  

Tyto reklamy oslovují obě výše uvedené cílové skupiny. Jedná se o taková 

reklamní sdělení, kde je primárně osloveno dítě (specifický výběr slov, 

informace relevantní pro dětského adresáta – např. vzhled daného produktu) 

a sekundárně také rodič (terminologie, složitější větná stavba, informace 

relevantní pro dospělého příjemce – např. kvalita daného produktu), nebo 

naopak. Jako příklad smíšeného typu může posloužit reklama na psací potřeby 

Tornado COOL (příloha č. 289). 

Do této kategorie patří také tzv. rodinné reklamy, které se zaměřují na produkt 

určený celé rodině (zejména sladkosti, např. Toffifee
14

) a reklama je též jako 

rodinná pojímána (dětští herci, model rodiny). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
14

 Příloha č. 223. 
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7 Analýza 
 

Základní rysy reklam na dětské produkty/služby
15

 budou demonstrovány pomocí konkrétních 

reklam. 

7.1 Kreslené (animované) postavičky, zvířata a hračky v reklamě 
 

Základním charakteristickým rysem zkoumaných reklam je přítomnost kreslených 

(animovaných) postaviček (viz také H. Srpová, 2008a, s. 56−57), různých zvířat či hraček, 

jakožto symbolu dětství, a to ve všech typech reklam vzhledem k příjemci.  Postavička, zvíře 

nebo hračka se zpravidla vyskytují rovněž na obalu daného produktu.  

Je třeba se samostatně zmínit o způsobech užití zvířecího elementu. Zvíře je často 

chápáno jako přítel dítěte, obzvláště jedná-li se o mláďata (H. Žertová, 2008). Proto je 

v reklamách na produkty určené dětem také často užito, ať už v reálné podobě (v jeho 

přirozeném chování) nebo s animovanými pohyby pomocí výpočetní techniky anebo jako 

zvíře kreslené, a rovněž animované (v časopisecké reklamě statické). 

Funkcí, které postavička, zvíře či hračka v reklamě plní, je hned několik, přičemž se 

mohou vzájemně prolínat: a) indikace určení produktu dětem, b) lákadlo pro malé 

spotřebitele, c) symbol daného produktu, d) hlavní protagonista reklamního sdělení, e) přítel 

dítěte / součást dětského kolektivu. 

 

7.1.1 Indikace určení produktu dětem 

 

Kreslená postavička či hračka v tomto případě upozorňuje rodiče, že se jedná 

o produkt určený dětem. Příklad takového využití můžeme spatřit např. v časopisecké reklamě 

na multivitaminy pro děti Imunit (příloha č. 39). Na výrobku jsou vyobrazeny známé 

animované postavičky z dílny Disneyho pohádek; ty jsou také zakomponovány do názvu 

produktu a jsou předmětem dárku (zde ve formě dětského tetování), který je v každém balení. 

 

Reklama na Komerční banku KB (příloha č. 95) disponuje pro změnu kreslenou 

beruškou, aby se tak odlišila služba pro dítě od služby pro dospělého jedince. Motiv 

postavičky je zde opět, jako v předchozím případě, uplatněn také v samotném názvu 

                                                 
15

 Dále bude užíván pouze jednotný název produkt.  
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produktu, který reklama propaguje – Beruška. Berušku ve formě plyšové hračky získají navíc 

rodiče pro dítě jako dárek, pokud nabízenou službu využijí. Hračka se tak pro dítě stává 

jediným zhmotnělým artefaktem služby (viz Obrázek 4). 

 

Obrázek 4: KB, Dětské konto, zdroj: Maminka (září 2013). 

 

7.1.2 Lákadlo pro malé spotřebitele 

 

Užití známé pohádkové postavičky je častým reklamním trikem marketérů. Lze 

předpokládat, že tato prezentace vnukne adresátovi dojem, že je známý rovněž daný výrobek, 

že s ním má nějakou osobní zkušenost.  

Např. v reklamě na cukrovinky značky Chocoland (příloha č. 13) se objevují produkty 

s motivy známých postaviček Hello Kitty a Šmoulů. Doplněno je texty: Ochutnej s Hello 

Kitty a  Šmoulí mlsání (viz Obrázek 5). Spojování známých postaviček s nezdravými 

potravinami určenými dětem vyvolává, zvláště u odborníků na výživu, negativní reakce (R. 

Gilík, 2011). 

Odlišnou variantou je metoda vytvoření zcela nové postavičky, pevně spjaté pouze 

s novým produktem, jehož se má, v případě úspěchu, stát synonymem. Toto je záměrně 

odlišný způsob, jak si výrobce vytvoří monopol na prezentaci konkrétního výrobku. 

Příkladem může být reklama na Brumíka
16

 (příloha č. 286). 

                                                 
16

 Viz Obrázek 6. 
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Obrázek 5: Chocoland, zdroj: Mateřídouška (září, 2013). 

 

 

Obrázek 6: Brumík, zdroj: Ententýky.cz. 

 

Prodejní řetězce, konkrétně řetězce Billa a Albert, taktéž ve zkoumaném období 

využily tohoto marketingového triku, tentokrát ve formě odměny za odběr určitého objemu 

zboží.  

Billa (příloha č. 226) si vytvořila pro potřebu marketingové akce plyšové hračky se 

zcela novou identitou, tzv. Plyšband. Jedná se o skupinu (komplet) plyšových zvířátek, 

tvořících hudební kapelu. Reklamní strategie je několikastupňová.  Nálepky obdržené za 

nákup zboží je možné následně v určitém počtu směnit za plyšovou hračku – člena kapely. 

Automaticky si tímto „tahem“ prodejce zajistí další návštěvu zákazníka (dítě touží mít kapelu 

kompletní).  

Albert (příloha č. 278) naproti tomu využil marketingové medializace premiéry filmu 

Šmoulové 2. Princip je však stejný jako v předchozím případě. Za určitý počet nálepek získá 

kupující jednoho plyšového šmoulu. 
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  Známé postavičky se dále objevily např. v menu pro děti, tzv. Happy Meal (příloha č. 

241) firmy MC Donaldˈs, na obalu mléčných brček MilkiMix (příloha č. 58) atd. Časopisy pro 

děti byly rovněž zahlceny nejrůznějšími soutěžemi o ceny v podobě produktů s motivem 

Šmoulů. Děti po zodpovězení soutěžní otázky mohly vyhrát např. tričko, blok na psaní, 

propisku, vstupenky do kina atd. Soutěžní otázka se vždy týkala těchto známých postaviček.  

Srovnatelná byla marketingová reakce na film Letadla, respektive na jeho hlavního 

hrdinu – oranžové letadlo zvané Prášek. Animovaného letadla z uvedeného filmu jakožto 

marketingového taháku využila např. společnost Aquila, která v časopisecké reklamě (příloha 

č. 1) prezentovala minerální vodu vhodnou zvláště pro kojence a upozorňovala na soutěž 

o ceny s filmovými motivy.  

S podobnou taktikou pracovala také firma Apetito (příloha č. 284), která dětem 

nabízela ve vybraných obalech výrobků samolepky s motivy postaviček tohoto filmu. Děti 

mohly také soutěžit o výměnné kryty na hodinky. S pravidly soutěže přitom bylo možné se 

seznámit na webových stránkách firmy Apetito. Soutěž spočívala v tzv. výherní chvilce, ve 

které měly děti, či jejich rodiče odeslat kód uvedený na vnitřní straně obalu Apetito (Apetito-

soutez.cz, 2013).  

 

7.1.3 Symbol daného produktu  

 

V tomto případě kreslená postava či hračka symbolizuje samotný produkt nebo 

nějakým způsobem souvisí s jeho názvem.  

Nové dětské centrum Hafíkov (příloha č. 62) se v časopisecké reklamě takto 

prezentuje kreslenou psí rodinou, která si hraje na hřišti (viz Obrázek 7). 
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Obrázek 7: Dětské centrum Hafíkov, zdroj: Sluníčko (srpen, 2013). 

 

V televizní reklamě na Happy Meal (příloha č. 241, 242), tedy menu pro děti od firmy 

MC Donaldˈs, se objevuje animovaná postavička v podobě krabičky na jídlo. Dítěti je tak 

prezentován produkt či služba cestou, která je mu bližší, kterou si umí lépe představit a která 

ho zaujme.  

V případě časopisecké reklamy, která představuje kulturní festival Jičín město 

pohádky (příloha č. 7), je text reklamy doplněn kreslenými postavičkami čerta a vodníka. 

V souvislosti s průvodním textem Kolo, kolo mlýnský může adresátovi vytanout na mysl 

známá česká pohádka Princezna ze mlejna od režiséra Zdeňka Trošky. Recenzovaná akce tak 

získává pro dětského příjemce konkrétnější podobu (viz Obrázek 8). 
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Obrázek 8: Jičín – město pohádky, zdroj: Sluníčko (srpen 2013). 

 

7.1.4 Hlavní protagonista prezentující produkt 

 

Tato forma užití kreslené postavy či hračky se objevuje zvláště v reklamě určené 

výhradně dětskému spotřebiteli. Animovaná hračka hovoří speciálně upraveným hlasem 

o kvalitách produktu. Prezentace je přitom velice banální, neobsahuje žádné relevantní 

informace o produktu.  

Příklad takového užití je patrný např. v reklamě na dětské cereálie Nesquik (příloha č. 

264) od Nestlé, kde role komentátora produktu patří kreslenému králíkovi, snažícímu se 

zachytit cereálie Nesquik ujíždějící na servírovacím stole. S Nesquikem je mléko tak kakaové, 

musíme ho získat zpět! Jedině cereálie Nesquik dají mléku kakaovou chuť, kterou milujeme! 

Mmm, jen cereálie Nesquik, ha, jsou tak úžasně Nesquikově kakaové. 

 

7.1.5 Přítel dítěte, životní učitel 

 

V reklamě pro dospělého příjemce je tento způsob využit ve formě symbolické, kdy 

kreslená postavička zosobňuje samotný produkt, a na principu přátelství demonstruje péči, 

jakou dítěti poskytuje daný výrobek.  
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V reklamě na kojenecké mléko Hami Citlivé 

bříško (příloha č. 115), uveřejněné v časopise Maminka, 

je na obrázku (viz Obrázek 9) poklidně spící dítě 

objímáno medvídkem Hami, který je tohoto výrobku 

symbolem. Pod upravenou fotografií je nápis, který vše 

ozřejmuje – Nejlepší přítel jeho citlivého bříška. 

Tento způsob využití animované postavičky se 

objevuje např. také v televizní reklamě na sušenku 

Brumík (příloha č. 286). Postavička Brumík se zde 

stylizuje do role spolehlivého dětského „parťáka“, který 

pomůže dětem objevit spoustu nepoznaného. Brumík jim 

společně se svými kamarády pomůže naučit se spoustu 

nového. Dětský spotřebitel ovšem nevnímá, že tohoto je 

dosahováno prostřednictvím produktem dodané energie, 

nikoli postavičky samotné. Že je Brumík prezentován „ve 

společnosti“ pořádné sklenice mléka a ovoce, vypovídá o 

jeho nutriční hodnotě, což však v tomto případě není 

rozhodující.  

 

 

7.2 Dítě v reklamě 
 

V reklamě televizní se dítě vyskytuje, až na dvě výjimky, ve všech analyzovaných 

spotech. V časopiseckých a internetových reklamních sděleních dítě poměrně často absentuje, 

přičemž je buď nahrazeno nějakým dětským aspektem – např. kreslenou postavičkou, nebo je 

určitým způsobem prezentován samotný produkt.  

Marketingoví tvůrci s dětmi pracují často, jelikož děti působí bezprostředně, což je 

aspekt pro úspěšnost prodeje významný. Jak už bylo uvedeno v kapitole 5.1.4.2, pohled na 

dítě obsazené v reklamě, zvláště v ženách, vyvolává kladné reakce. 

Rovněž dětský příjemce mediovaného sdělení pozitivně reaguje na jiné děti v reklamě 

(viz kapitola 5.1.2). Produkt je nenásilnou formou spojován s vrstevníky, což posiluje 

účinnost oslovení malého spotřebitele. Starší děti vystupující v reklamě již plní roli odlišnou – 

stávají se vzorem, ve kterém se malý spotřebitel snadno zhlédne. 

Obrázek 9: Hami Citlivé bříško, zdroj: 

Maminka (září, 2013). 
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7.2.1 Dětští aktéři v reklamě  

 

V rámci výzkumu bylo rozlišeno několik forem využití dítěte v reklamách na dětské 

produkty:  

 dítě/děti (ve skupině) 

 dítě/děti s dospělým (reklama nemá rodinný charakter) 

 rodina (sourozenci a jeden z rodičů či oba rodiče) 

 

 Pokud se dítě vyskytuje v reklamě samo, většinou znázorňuje dětský aspekt, evokuje 

dojem roztomilosti, něžnosti. Reklama v této formě je většinou cílená na dospělého adresáta. 

Mimo vlastností samotného produktu je zde produkt prodáván také „sladkým“ obličejem 

malého herce, jeho nevinností a zranitelností.  

Příklad takového využití dětského protagonisty nalezneme např. v časopisecké reklamě 

na internetový obchod s dětským zbožím PRO MRŇOUSKY.cz (příloha č. 167), kde je 

zobrazeno batole (od pasu nahoru) cucající si prst a udiveně hledící do fotoaparátu, potažmo 

na adresáta reklamního sdělení (viz Obrázek 10). 

 

Obrázek 10: PRO MRŇOUSKY.cz (výřez), zdroj: Maminka (srpen, 2013). 

  

V reklamě na látkové plenky Bambino MIO (příloha č. 112) se malý protagonista 

objevuje přímo v propagovaných plenkách. Zde tedy, oproti prvnímu příkladu, vidíme využití 

konkrétního provedení propagovaného produktu v praxi (viz Obrázek 11). Dále např.: dětská 

kolekce Suavinēx (příloha č. 99), autosedačky Kiddy (příloha č. 86), webová stránka Kočárky - 

autosedačky.org (příloha č. 188). 
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Obrázek 11: Bambino MIO, zdroj: Maminka (srpen, 2013). 

 

Objevuje-li se dítě ve společnosti jiných dětí, jsou tito protagonisté zachyceni ve většině 

případů při hře. Je tu tedy opět prostor pro zobrazení dětské spontánnosti, bezprostřednosti při 

oblíbené činnosti, a navíc bez dozoru rodičů.  

Televizní reklama na dětský dezert Pribináček (příloha č. 274) takto zobrazuje skupinu 

tří dětí (jedna dívka, dva chlapci), které si společně hrají na břehu potoka a posílají po vodě 

lodičky. Zatímco jeden z chlapců posílá loďku po vodě se slovy: Já pojedu až na konec světa, 

dívka umístí vlaječku na špejli do hlíny a říká: A já zůstanu tady, protože každý den tady 

máme Pribináčka. Nejlíp je tam, kde je Pribináček z lahodné smetany a tvarohu. Vtipnou 

formou je zde adresát přesvědčován o oblíbenosti produktu dětmi. Vše je navíc umocněno 

autentickým hlasovým projevem malých protagonistů. 

 Pokud je propagovaný produkt určený konkrétně děvčatům nebo chlapcům, jsou 

využity skupinky dětí genderově rozlišené. Odborná literatura se k dětským skupinám 

vyjadřuje následovně: Dívčí i chlapecké skupiny se liší nejenom v zájmovém zaměření, ale 

i velikostí skupiny, typem převažujících vztahů a způsobem komunikace. (…) Chlapecká 

skupina bývá mnohem větší a vztahy mezi jejími členy jsou tudíž spíše extenzivní. Dívky si 

častěji hrají v menších skupinkách, kde se mezi nimi vytvářejí kamarádské dyády nebo triády 

(M. Vágnerová, 1996, s. 220−221).  

Rozdílný poměr v rámci genderově rozlišených skupin, který byl v knize popsán, 

zaznamenán nebyl. Jak dívky, tak chlapci se nejčastěji objevovali v souhlasném počtu dvou 
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nebo tří dětí ve skupině. Vyšší počet protagonistů u chlapecké party se objevil pouze 

v reklamě na dětskou pistoli Nerf
17

 (vyskytují se čtyři chlapci). Také v souvislosti s dívčími 

skupinami se však objevila výjimka, která tzv. „potvrzuje pravidlo“, a to v reklamě na 

panenky Equestria Girl (příloha č. 240). Zde autoři reklamy zvolili více hlavních 

protagonistek, jelikož dívky samotné měly představovat propagované panenky (celkem šest 

panenek). Dívčí party můžeme vidět např. v reklamách: Monsterbeadz (příloha č. 261), Littels 

Pet Shop (příloha č. 229), Lucky Puppies (příloha č. 254), Shnooks (příloha č. 263) atd.  

Chlapecké party jsou zase například v těchto reklamách: Nerf (příloha č. 247, 248), Chima 

(příloha č. 224, 225), Max Steel (příloha č. 243, 244) atd. Více o reklamách tohoto typu 

nalezneme v kapitole 7.4. 

Další formou je zobrazení dítěte nebo více dětí s dospělým. Často zde dítě plní roli 

znázornění oné nevinnosti a „sladkosti“, nebo se stává vyobrazením konkrétního spotřebitele 

daného produktu, o čemž jsme hovořili výše. V případě reklam, kde se objevuje dospělý jako 

garant spolehlivosti produktu a ochranitelství, ustupuje role výrazu zmíněné dětské nevinnosti 

a příjemce reklamy spíše soustředí svou pozornost na prvek bezpečí, případně prvek zdravého 

vývoje dítěte – např. reklama na mast na opruzeniny Rybilka Neo
18

 (viz Obrázek 12).  

 

Obrázek 12: Rybilka Neo, zdroj: Maminka (srpen 2013). 

 

Zobrazení dětí v rámci rodiny je poslední formou využití dítěte v reklamách na dětské 

produkty. Tyto „rodinné reklamy“ mají jeden specifický rys a tím je stereotypizace, kdy jsou 

                                                 
17

 Příloha č. 247. 
18

 Příloha č. 160. 
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v reklamě sourozenci představováni nejčastěji dvěma dětmi – chlapcem a dívkou. Genderové 

zastoupení je úmyslně harmonicky vyváženo. Tento častý jev v reklamách navozuje pocit 

spokojenosti, harmonie a štěstí. Rodinnou pohodu většinou dokresluje prostředí domova 

(obývací pokoj, kuchyň, okolí domu) a přátelské vztahy mezi členy rodiny.  

Typickým příkladem je reklama na čokoládu Orion (příloha č. 272), kde je zobrazena 

úplná čtyřčlenná rodina, která tráví volný čas společně na zahradě. Dalekohledem přitom 

sledují výrobu jejich oblíbené čokolády Orion v tzv. čokoládovém městečku. Na konci 

reklamního spotu zazní: Orion – ta pravá čokoláda pro naši pohodu. Děti jsou zde tedy 

přítomny právě za účelem snadného identifikování modelu rodiny a demonstrace rodinné 

pohody vyplývající z užívání propagovaného produktu.  

Do této kategorie byly zařazeny i takové reklamy, kde je s dětmi v domácím prostředí 

přítomen pouze jeden z rodičů. Příkladem takové reklamy je reklama na sladký řez Kinder 

Pinguí (příloha č. 251). Matka přivádí děti ze školy, což je rozpoznatelné podle toho, že děti 

doma kvapem odloží školní tašky do kouta, a také díky závěrečnému sloganu Kinder Pinguí – 

Svěží svačinka po škole.  Ihned poté běží sourozenci do kuchyně a otevírají dózu určenou na 

oblíbené sladkosti. Tam však naleznou pouze vzkaz od matky, že svou pochoutku (Kinder 

Pinguí), naleznou v ledničce. Děti Kinder Pinguí objeví a s rozkoší se do něj zakousnou. 

Vtom přijde do kuchyně matka a vrhá na děti předstíraně vyčítavý pohled. Ty se jen provinile 

usmívají. Mezi další reklamy s podobným charakterem patří např. multivitaminy Marťánci 

(příloha č. 227), bonbóny Nimm 2 Soft (příloha č. 255), hračky pro děti Šmoulové (příloha 

č. 266) atd. 

 

7.2.2 Rodiče/pečovatelé dětí v reklamě 

 

Dospělé osoby v reklamě demonstrují nejčastěji mateřský cit, rodičovskou péči, dohled 

nad potomkem a autoritu. Rodiče jsou v reklamě často aktivní, hrají si se svými dětmi, které 

jsou středem jejich zájmu. Dětem je tak často ukazován svět zidealizovaný, do určité míry 

odlišný od jejich skutečného života. 

Mateřský cit je nejčastěji zobrazován prostřednictvím matky, která k sobě láskyplně 

vine své dítě. Spokojené, usměvavé dítě, které je konzumentem propagovaného produktu, ji 

činí šťastnou. Matka je tou, kdo výrobek schvaluje. Typické prvky mateřské lásky jsou patrné 

např. v reklamě na dětskou výživu značky Nutrilon (příloha č. 135). Matka zde drží v náruči 

dítě, oba se usmívají, coby spokojení spotřebitelé. Vzájemnou blízkost a nerozlučnost obou 
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jedinců umocňuje skutečnost, že jsou zobrazeni v naturální podobě (viz Chyba! Nenalezen 

droj odkazů.). 

 

 

Obrázek 13: Nutrilon (výřez), zdroj: Maminka (srpen, 2013). 

 

Rodičovská péče však není v reklamě spojována pouze s matkou, zapojován je také (i 

když sporadicky) otec, a to zřejmě z důvodu genderové vyváženosti nebo za účelem 

zdůraznění bezpečnosti daného produktu (motiv mužské síly). Takto např. pečuje o své děti 

otec v reklamě na kolekci značky Lodger (viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Mužský 

lement je také např. v reklamě na skákací hrady Little Tikes (příloha č. 59), internetovou 

stránku Pinkor Blue (příloha č. 208) atd. 
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Obrázek 14: Lodger, zdroj: Maminka (září, 2013). 

 

Dalším typem je zobrazení celé rodiny (přítomna je matka i otec), kdy jsou v otázce 

péče o dítě, popř. chodu domácnosti, aktivní zpravidla oba rodiče. Reklama na kočárky 

Scooner Navington (příloha č. 96) vyobrazuje takto ženu, která před sebou tlačí kočárek 

a muže (partnera), který drží v ruce nosítko, ve kterém je pravděpodobně druhé dítě. 

Zajímavou reklamou je z tohoto hlediska jiná reklama na výživu značky Nutrilon 

(příloha č. 92, 93). Reklama je vystavěna na vlivu propagovaného produktu na další vývoj 

dítěte. Slogan Jeho budoucnost začíná dnes je doplněn vyobrazením dítěte hrajícího si 

s počítadlem, spolu s odkazem na jeho budoucnost znázorněnou představou úspěšné kariéry 

(muž – matematik). Je to jeden z mála příkladů, kdy dospělá osoba v reklamě nepředstavuje 

rodiče či opatrovatele dítěte. 

Vzhledem k často velmi nízkému věku dětských protagonistů a s ohledem na některé 

činnosti, jimž se děti v reklamě věnují, je v mnoha případech zdůrazňován aspekt dohledu nad 

bezpečností malých aktérů.  Matka takto „dozoruje“ děti v reklamě na panenku Barbie, kdy se 

dvě malá děvčátka koupou ve vaně a hrají si s propagovanými panenkami. Žena však není 
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pouze dozorem, ale pomáhá také dcerám při hře, když zhasíná světlo, aby vynikla jedna 

z funkcí panenky – panenka svítí ve tmě (příloha č. 228). 

Velice zajímavé je vyjádření tohoto prvku ve formě symbolické, kdy na scéně 

zahlédneme rodiče pouze v náznaku ve formě části těla dospělého, který se jakoby náhodou 

nevešel do záběru.  

V televizní reklamě na pero Tornado cool (příloha č. 289) matka dohlíží na domácí 

úkoly svého syna, vidět je však pouze její ruka, která podepisuje jeho školní sešit (viz 

Obrázek 15). 

 

Obrázek 15: Tornado COOL, zdroj: TV. 

 

Časopisecká reklama na lahvičky NUK (příloha č. 116) užívá stejného principu, 

v záběru dítěte však vidíme opět pouze část nohou dospělého. 

 Emotivní je zobrazení dětské ruky a ruky dospělého v reklamě na dětskou kosmetiku 

značky Eurona by Cerny (příloha č. 139). Zde se však nejedná (pouze) o dohled nad dítětem, 

ale spíše o náznak mateřské lásky, doplněný textem ...s láskou a péčí o Vaše nejdražší.  

Dohled rodiče naproti tomu zcela chybí tam, kde by ho pozorný příjemce reklamy 

rozhodně očekával, jak je tomu v reklamě na Pribináčka (viz příloha č. 274), která byla 

rozebrána již v předchozí kapitole. Přítomnost jednoho z chlapců ve vodě bez dozoru může 

u adresáta reklamního sdělení subjektivně vyvolávat pocit ohrožení dětského protagonisty 

(viz Obrázek 16). 
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Obrázek 16: Pribináček, zdroj: TV. 

 

7.2.3 Prostředí a činnosti v reklamách (dětský protagonista) 

 

V této kapitole bude pojednáno zvláště o reklamě televizní, ve které se dá prostředí 

reklamy lépe charakterizovat. V reklamě časopisecké či internetové je pozadí produktu 

většinou v podobě různě barevného plátna či je produkt zobrazen v detailu, a je tedy těžké 

prostředí identifikovat.  

Mezi nejčastější scenérie reklamního sdělení patří taková místa, kde dítě tráví obvykle 

nejvíce času – domov (Tofifee
19

, Barbie
20

, Froop
21

, Kinder Pinguí
22

, Nutela
23

 atd.), zahrada 

(Kinder čokoláda
24

), dětské hřiště (Marťánci
25

, Max Steel
26

) a škola (Stabilo
27

), čili prostředí, 

ve kterém se děti cítí bezpečně, jsou zde spokojené a šťastné. Domácí prostředí je vždy 

útulné, čisté, se spoustou hraček. Děti vyrůstají v harmonii a lásce. Střední sociální vrstva je 

v těchto reklamách normou. 

Specifická jsou prostředí (pro dětského adresáta) fantazijní, se kterými se můžeme 

setkat zvláště v reklamě na výrobky LEGO, konkrétně na produkty určené spíše chlapcům. 

Prostředí vypadá jako v počítačové hře – zchátralé město bez lidí, napadené různými 

„příšerami“ (Kreo Transformers
28

), prales, poušť atp. 

                                                 
19

 Příloha č. 223. 
20

 Příloha č. 228. 
21

 Příloha č. 234. 
22

 Příloha č. 251. 
23

 Příloha č. 269. 
24

 Příloha č. 250. 
25

 Příloha č. 227. 
26

 Příloha č. 243, 244. 
27

 Příloha č. 279. 
28

 Příloha č. 238. 
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 S prostředím také souvisí doba, ve které se příběh odehrává – v reklamách se objevuje 

minulost (období dinosaurů v reklamě na Nesquick
29

), přítomnost i různě nazíraná budoucnost 

(města bez lidí).  

Zajímavostí je, že prostřednictvím těchto hraček se do tohoto vzdáleného či zcela 

vymyšleného prostředí dostávají i samotné děti. Jejich přítomnost je naznačena dětskou rukou 

v záběrech, jež si s hračkami hraje (LEGO Chima)
30

. Prostřednictvím tohoto prvku si dítě 

snáze představí samo sebe, jak si s hračkou hraje, produkt je mnohem přitažlivější, je zasazen 

do příběhu, kterého se dítě touží také účastnit.  

Na tomto místě je třeba uvést, že reklamy jsou v některých případech
31

 vázané na 

pohádky a počítačové hry, které právě „běží“ v televizi nebo ke kterým mají děti přístup na 

internetu. Multimédia tak dětem předestírají vlastní příběhy a dítě přestává rozvíjet svou 

fantazii přirozeným způsobem a stává se konzumentem reklamy a jejích produktů se vším 

všudy.   

Mimo jiné i touto tematikou se zabývá článek Dopad televize na vývoj dítěte . 

Autor popisuje negativní vliv multimédií na život dítěte. V souvislosti s počítačovou hrou 

uvádí následující: Kreativní hra je základem učení, kreativního myšlení, schopnosti řešit 

problémy a soucítit s jinými. V počítačových hrách děti napodobují nějakého hrdinu, 

nerozvíjejí si svou představivost, a hra tak krade vlastní hru. V době, kdy ji děti nejvíc 

potřebují, aby byly šťastné. V mnohých „novodobých“ hrách je všechno hotové, připravené, 

není nutné nic skládat, lepit, barvit nebo vystřihovat. Hračky se hrají vlastně samy, baví dítě. 

Vytváříme tím budoucí generaci superkonzumentů (V. Mihál, 2012). Stejně můžeme 

charakterizovat vliv podpůrných videí a počítačových her, které se vztahují k propagovanému 

produktu. Příkladem může být např. reklama na hračku pro chlapce Kreo Transformers 

(příloha č. 239), kde mužský hlas malé diváky upozorňuje: Příběhy Transformerů najdeš 

v časopise Transformers Prime. 

Děti jsou v reklamách zachyceny zvláště při hře, a to buď s produktem, který je 

v reklamě propagovaný, nebo je hra pouhým doplňkem, symbolizuje bezstarostné dětství 

a energii související s užíváním daného produktu (např. vitamíny Marťánci
32

 a Vibovit
33

, 

dětská výživa Sunar
34

 atd.). S ohledem na charakter výrobku a věk dětí je malý herec 

                                                 
29

 Příloha č. 264. 
30

 Příloha č. 224. 
31

 Např. reklama na hračku pro chlapce Kreo City Ville (příloha č. 238). 
32

 příloha č. 227. 
33

 příloha č. 249. 
34

 příloha č. 259. 
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v reklamě zobrazen také pasivně − spící (plenky Pampers
35

, kočárky, autosedačky), při plnění 

školních povinností (pero Stabilo
36

, Tornado COOL
37

), konzumaci oblíbených pochoutek 

(Nutela
38

) atd.  

 

7.3 Jazyk reklamy 
 

Komunikačním kódem analyzovaného souboru reklam je převážně spisovná čeština. 

S ohledem na dětského příjemce se místy vyskytují výrazy hovorové: mrkni se na + akuzativ, 

kámoška Shnooks, výtvarka, pecka (ve významu nenadálá událost
39

) atd. 

 

Specifickým rysem reklam určených výhradně dětem a tzv. „rodinných reklam“ je také 

zvýšený výskyt citoslovcí: hej, o ou, hopla, mňam, tý jo atp. Takovýto projev lze spojit 

s dětskou spontaneitou, s jakou se vyjadřují ke konkrétním skutečnostem. Objevuje se též 

zpodstatnění citoslovcí: Malá protagonistka v reklamě na jogurty Froop (příloha č. 234) 

sděluje domnělému adresátovi: Máma tomu (jogurtu) říká Froop, ale já ovocná mňamka!  

 

Značný je vliv cizích jazyků, a to především angličtiny. Ten je patrný nejen 

v reklamách určených dospělému, ale také v reklamách určených dětskému adresátovi. Hana 

Srpová (2008b) tuto skutečnost komentuje ve svém článku Reklama pro děti –  rádce, či  

manipulátor  následovně: Tvůrcům nevadí, že děti český význam anglických slov mnohdy 

neznají. Tato slova se mají usídlit hluboko v dětském podvědomí a vyvolávat emocionální 

reakci. Věcný význam nehraje roli, případně je dešifrován prostřednictvím vizuálních složek 

a akce. Emoce se stávají nejmocnějším prostředkem manipulace. Způsobují, že dítě zapomíná 

na záměr reklamy (pokud si ho vůbec uvědomuje). 

V tomto výzkumu byla zaznamenána např. tato slova: speedory, Littels Pet Shop show, 

City Ville, Equestria Girls, Happy Studio, Max Steel, Monsterhigh, Optim Prime, Beast 

Hunter, Lucky Puppies, Monesterbeadz atd. 

 

                                                 
35

 příloha č. 273. 
36

 příloha č. 279. 
37

 příloha č. 289. 
38

 příloha č. 269. 
39

 Heslo in Wikislovník, 2013. 
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V reklamách určených především dospělým adresátům se objevují celé slogany 

v angličtině. Jedná se o cizost plně uvědomovanou, explicitní a neskrývanou (S. Čmejrková, 

2000, s. 84).  Podstatou je zřejmě dodání jakéhosi image světovosti danému produktu:  

 

We give you comfort (kolekce Lodger)
40

 

The all-new, all-terrain Bugaboo Buffalo (Discover)
41

 

X-lander always in motion (X−lander)
42

 

 

V reklamách byly zaznamenány také další jazyky, jako např. italština, havajština, a to za 

účelem docílení autentické atmosféry u daného produktu. V reklamě na kočárky značky 

Otutto
43

 se tak setkáme se sloganem Una storia d´amore italiana, v reklamě na bonbóny 

Nimm2 Soft (příloha č. 255), jejichž provedení má být tentokrát tropické, se objevuje typický 

havajský pozdrav Aloha! 

 

Zvláště v reklamách určených rodičům nebo pečovatelům o děti se vyskytovaly 

speciální odborné termíny, nejčastěji z oblasti medicíny a kosmetického průmyslu: Beta 

glukany, ImunActiv, naturbalance (vitaminy a minerály, beta−palmitát, prebiotika), LCP 

mastné kyseliny; absorpční vrstva Extra Sleep aj. Termíny se v reklamních textech objevují za 

účelem dodání důvěryhodnosti reklamního sdělení. Marketéři jimi naznačují vysoce odbornou 

kvalitu a kompetentnost (H. Srpová, 2008a, s. 146). Rodiče mají být odbornou terminologií 

ohromeni, a propagaci produktu mohou tak vnímat jako hlas odborníka, profesionála, autority 

(dále viz kapitola 7.4). Někdy jsou termíny stručně vysvětleny, je napodobován učební styl 

(H. Srpová, 2008a, s. 147): LCP mastné kyseliny (omega 3) pro rozvoj poznávacích 

schopností (paměť, myšlení, koncentrace)
44

 

 

Vzhledem k povaze reklamních sdělení jsou v obou typech reklamy v závislosti na 

příjemci (reklamy pro rodiče, reklamy pro dívky) běžná expresiva s citově pozitivním 

příznakem (viz M. Čechová, 2000, s. 63), konkrétně se objevují zdrobněliny (bříško, 

tvářičky, děťátko, batolátko, dečka, bryndáček, postýlka, zvířátka, cestičky, dobrůtka), slova 

důvěrná/familiární (poklad = dítě), dětská slova (čůrat, kakat), slova domácká /hypokoristika/ 

                                                 
40

 Příloha č. 90. 
41

 Příloha č. 109. 
42

 Příloha č. 121. 
43

 Příloha č. 91. 
44

 Příloha č. 92, 93. 
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(maminka, tatínek) atd. Inspirací pro tvůrce reklam zde může být tzv. řeč orientovaná na dítě 

(viz D. Slančová, 2002, s. 91–102).  

Především v reklamách určených dětem bylo možné se mnohokrát setkat s expresivním 

výrazem super.  

Zvláště u reklam určených převážně dětskému adresátovi je časté užití okazionalizmů. 

Ty se vždy určitým způsobem pojí s názvem propagovaného produktu. Účelem těchto slov je 

daný reklamní text ozvláštnit, a přiblížit ho tak více dětskému spotřebiteli. Neustále tak 

dochází ke skrytému upomínání na název předmětu. Adresátovi se dostane tímto způsobem 

název „pod kůži“. 

V reklamě na Happy Meal (příloha č. 242) využili marketéři slova happy, jakožto 

základního atributu: Stáhni si digitální knihu na Happy Studiu! 

Kreslená postavička Marťánka, který je na obalu propagovaných multivitaminů (příloha 

č. 227) pro děti zase takto upozorňuje na dárek v každém balení: Děti, pozor! Nový dárek – 

magické marťapero s neviditelným inkoustem! 

Hračky Šmoulů (příloha č. 266) a knížka, která je této tematice též věnována, jsou 

v reklamě propagovány následovně: To vše formou her, zábavy a šmoulastických příběhů. 

 

V reklamách byla patrná také hra se slovy, a to zvláště v souvislosti s dětským 

příjemcem:  

Ulítni si na letadlech! (Aquila)
45

 

Největší vlna zábavy a dobrodružství (Aqualand Moravia)
46

 

Reklama upozorňující na soutěž probíhající pod hlavičkou společnosti Aquila využívá 

slova ulítni ve významu: odreaguj se od běžné reality prostřednictvím filmu Letadla 

a produktů s jeho propagací spojenými, čímž přímo využívá výraz ve slangovém významu 

(souvislost s drogami). Adresát je následně vybídnut, aby sbíral hvězdičky z Aquily za 

účelem zisku dárků s motivy nového filmu. Pobídka Sbírej hvězdičky z Aquily a získávej 

dárky! se stává vodítkem ke správnému pochopení výše uvedeného hlavního sloganu.    

Druhý slogan Největší vlna zábavy a dobrodružství propaguje nový aquapark vystavěný 

v Jihomoravském kraji. Slovo vlna, užité ve sloganu, v sobě kumuluje dva významy. Jednak 

má seznámit příjemce reklamního sdělení s charakterem prostředí atrakce („vodní 

radovánky“), jednak asociuje množství a velkolepost atrakcí. 

                                                 
45

 Příloha č. 1. 
46

 Příloha č. 24. 
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Reklamy adresované dětem měly často podobu dětské říkanky: 

Atletika pro děti. Běhej, skákej, házej rád... atletem se můžeš stát! (Atletika pro děti)
47

 

Kolo, kolo mlýnský, za čtyři rýnský, KOLO SE NÁM POLÁMALO, la la la la lalalalala... 

(Jičín, město pohádky)
48

 

 

 Také některé reklamy pro rodiče využívaly rýmovaných sloganů: 

Nečekejte do rána, až otevře lékárna. (Liquido Duox)
49

 

Máme nadání pro zdravé koupání. (Bupi)
50

 

Zdraví, které baví. (Vibovit)
51

 

 

 Emotivně založená reklama na autosedačky Chicco (příloha č. 98) využila též citát, 

který reaguje na charakter propagovaného produktu a souvisí se sloganem Každá cesta bude 

cestou snů: Štěstí je cesta, která začíná v dětství. 

   

 Pro soubor analyzovaných reklam je charakteristický častý výskyt anafory, tedy 

opakování shodného slova nebo slov na začátku za sebou jdoucích veršů nebo vět: 

lepší pro Vaše dítě 

lepší pro Vaši peněženku 

lepší pro Vaše životní prostředí (Bambino MIO)
52

 

 

Noc v suchu jí pomáhá,... 

Noc v suchu mu pomáhá,... (Pampers)
53

 

 

 V reklamách pro dospělého příjemce byl zaznamenán nadměrný výskyt tzv. trojtečky, 

výpustky.  

Tento prvek představuje jakési umocnění názvu produktu jako nezpochybnitelného pojmu. 

Název produktu rovná se představa kvality, vysoké hodnoty. 

SCOONER, navington ...máte jistotu (Scooner od Navingtonu)
54

 

                                                 
47

 Příloha č. 9. 
48

 Příloha č. 7. 
49

 Příloha č. 72. 
50

 Příloha č. 130. 
51

 Příloha č. 249. 
52

 Příloha č. 112. 
53

 Příloha č. 97. 
54

 Příloha č. 96. 



- 50 - 

 

Aesthetic ...myslí na miminko i maminku  (Aesthetic)
55

 

EuronabyCerny ...s láskou a péčí o Vaše nejdražší (Eurona by Cerny)
56

 

Dále bylo možné za výpustku doplnit výzvu ke koupi produktu: 

...protože bezpečný a zdravý spánek je pro vývoj dítěte důležitý (Träumeland)
57

 

 

 V rámci reklamního sdělení je možné odlišit komunikaci tzv. sekundární a primární, 

resp. komunikaci mezi protagonisty v reklamě a komunikaci protagonistů s příjemcem 

reklamního sdělení. Nyní se budu oběma těmto kategoriím věnovat, detailněji se však 

zaměřím na kategorii druhou, tedy na komunikaci s adresátem. 

 

7.3.1 Sekundární komunikace v reklamních sděleních 

 

V reklamě internetové a časopisecké je tento druh komunikace skutečně minimální. 

Pokud je jí užito, většinou je to prostřednictvím tzv. „komunikačních bublin“ (v případě 

dětského adresáta), kdy reklama nápadně připomíná komiks (viz Obrázek 17), nebo ve formě 

přímé řeči (v případě dospělého příjemce): 

 

Obrázek 17: Tornado COOL, zdroj: Sluníčko (srpen, 2013). 

 

 

                                                 
55

 Příloha č. 105. 
56

 Příloha č. 139. 
57

 Příloha č. 94. 
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V televizní reklamě spolu komunikují hlavní protagonisté poměrně často, zvláště 

v reklamách s realizačním rámcem
58

 Jako ze života. Prostřednictvím reklamy se mnohdy její 

adresát dostává do rodiny, která propagovaný produkt užívá. Např. reklama na Nutelu (příloha 

č. 269), bonbóny Nimm2 Soft (příloha č. 255), jogurty Froop (příloha č. 234) atd.  

V některých případech se adresát dokonce stává součástí tohoto společenství, třetí 

osobou, která nahlíží do domácího prostředí hlavních protagonistů. Komunikace se mísí: 

probíhá jak s domnělým adresátem, tak mezi hlavními protagonisty: 

Směrem k adresátovi: Hele co mám. Mámin jogurt! Jahody nepadaj přímo do kelímku, ale do 

mixéru! A pak přistanou pěkně na jogurtu! Máma tomu říká Froop, ale já ovocná mňamká! 

Mezi protagonisty: Káťo, nemáš můj Froop? Ne-e (jogurty Froop). 

 

7.3.2 Primární komunikace v reklamních sděleních 

 

7.3.2.1 Oslovení adresáta 

 

Zde je nutné rozlišit komunikaci s dítětem a komunikaci s dospělým adresátem. 

Zatímco rodiče bývají přímo oslovováni zřídka, děti jakožto vnímavější cílová skupina, jsou 

tímto způsobem reklamou ovlivňovány často. V takovém případě je využívána dětská 

bezprostřednost a schopnost vnímání reklamního sdělení bez předsudků, což je dospělému již 

odepřeno. Reklamní tvůrci si mohou dovolit zvolit takovýto způsob oslovení, jelikož děti 

jsou, alespoň do určitého věku, homogenní skupina spotřebitelů. 

 

Děti, děti, pozor, noví Pet Shops se k vám přikutálí! (Little Pet Shop)
59

 

Víte, děti, jak vypadá mlýnské kolo? (Jičín – město pohádky)
60

 

Děti, pozor! Nový dárek – magické marťapero s neviditelným inkoustem! (Marťánci)
 61

 

 Aby byl účinek na adresáta ještě větší, resp. aby oslovení spotřebitele bylo více 

intimní, uchýlili se tvůrci reklamy na hračky Littels Pet Shop k pojmenování skupiny 

příznivců produktu, konkrétně dívek, novotvarem PetShopačky. PetShopačky, pozor, je tu 

                                                 
58

 Pojem realizační rámec ozřejmuje publikace Reklama, propagace a marketingová komunikace (K. E. Clow – 

D. Baack, 2008, s. 195) následovně: Realizační rámec je způsob, jakým je prezentován reklamní trik. Realizační 

rámec je vybírán poté, co byl zvolen typ reklamního triku. Jednotlivé rámce jsou pak pojmenovány takto: 

animace, jako ze života, dramatizace, svědectví, autoritativní, demonstrace, fantazie, informativní. 
59

 Příloha č. 229. 
60

 Příloha č. 7. 
61

 Příloha č. 227. 
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další Littels Pet Shop show! Dětem takové oslovení tak může dodat pocit, že někam patří, že 

jsou zahrnuty do nějaké pevné, jasně definované skupiny, což jim dává pocit bezpečí 

a stability v okolním světě. 

 

7.3.2.2 Specifické využití zájmen v reklamních sděleních
62

  

 

Marketingoví tvůrci reklamního sdělení se snaží komunikovat s adresátem velice 

bezprostředně. Příjemce sdělení by měl nabýt dojmu, že se reklama obrací přímo na něj, že je 

to právě on, koho oslovuje, komu nabízí úžasné výhody produktu, že je to on, koho se 

reklama táže. Reklamní tvůrci jsou ke spotřebiteli uctiví, „pochlebují“ mu, ptají se ho na jeho 

problémy a nabízejí řešení. Touto sympatickou rétorikou ovlivňují spotřebitele a zvyšují jeho 

zájem o daný produkt.  

Prostředkem k takovému adresnému textu jsou kupříkladu posesivní zájmena, a to ve 

všech pádech. Platí přitom, že vykání se vyskytuje zvláště v reklamách pro dospělé, v našem 

případě pro rodiče či pečovatele o děti a tykání se uplatňuje u reklam určených přednostně 

dětem.  

U reklam adresovaných dospělé osobě se v reklamních textech setkáváme buď 

s určitým tvarem zájmena Váš (+ další pády) s malým písmenem (váš), nebo s písmenem 

velkým (Váš), kdy je možné takto oslovit jak jednotlivce, tak více osob. Pokud jde o oslovení 

více osob, záleží na záměru marketingového tvůrce. Použitím velkého písmene dává autor 

najevo svoji úctu k adresátovi, projev je formálnější. V případě užití varianty s malým 

písmenem působí projev zase přátelštěji, méně formálně (J. Skřivánková, 2008). 

Tvar zájmena s velkým počátečním písmenem: 

Pro krásné sny Vašeho děťátka… (ROBA)
63

 

Zájmeno v tomto případě akcentuje adresnost daných služeb konkrétnímu dítěti – „tomu 

Vašemu“. Produkt jsme vytvořili právě pro Vaše dítě! Příjemci je tak podsouvána myšlenka 

o jedinečnosti jeho potomka, jenž si zaslouží individuální péči.  

                                                 
62

 K zájmenům v reklamě dále S. Čmejrková, 2000, s. 144−153. 
63

 Příloha č. 141. 
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V případě dalšího sloganu Kiddy strážní andělé, nejlepší ochránci Vašeho dítěte 

(autosedačky Kiddy)
64

 se zájmeno stává jakýmsi emočním vykřičníkem. Autor reklamního 

sdělení zde zahrál na strunu bezpečnosti a zdraví dítěte, což je pro rodiče rozhodující (viz 

7.4). 

Méně časté bylo užití zájmena s malým počátečním písmenem, přičemž podstatné 

jméno dítě je v množném čísle. Tvůrce reklamního sdělení se tedy obrací na rodiče jako 

specifickou skupinu ve společnosti: 

Nejoblíbenější značka vašich dětí (JOVI)
65  

Tento slogan manipuluje rodiče, potažmo jejich dítě, do předem dané skupiny uživatelů 

konkrétní značky a podvědomě jim vnucuje oblíbenost produktu. 

Vyskytla se také varianta, která indikuje, že autor může oslovovat buď konkrétního 

rodiče, nebo (pravděpodobněji) všechny rodiče (s přihlédnutím k pluralitě slova dítě). Velkým 

písmenem zde autor vyjadřuje úctu ke spotřebiteli: 

Pro Vaše děti (Baby Genius)
66

 

 

Dítěti je pomocí zájmena vnuknuta iluze, že již je vlastníkem propagované hračky: 

 Kým se tvůj Furby stane? Je to jen na tobě! (Furby)
67

 

Prostřednictvím personálního zájmena Ty/ty je oslovován konkrétní příjemce 

mediovaného sdělení. Adresát může nabýt dojmu, že se hovoří přímo k němu:  

Přidej se k nim i ty! (Max Steel)
68

  

I ty je teď můžeš mít! (Monsterbeadz)
69

  

 

 

                                                 
64

 Příloha č. 86. 
65

 Příloha č. 56, 57.  
66

 Příloha č. 129. 
67

 Příloha č. 222. 
68

 Příloha č. 243, 244. 
69

 Příloha č. 261. 
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7.3.2.3  Výpovědní funkce 

 

Zatímco reklamy pro děti (a) jsou tvořeny převážně výpověďmi s funkcí imperativní, 

konkrétně se jimi vyjadřuje výzva, popřípadě vybídnutí k akci, reklamy určené výhradně 

jejich rodičům (b) využívají spíše komunikační funkci konstatační – ta se jeví jako základní.
70

 

V reklamě určené dospělému příjemci se reklamní tvůrci snaží spíše věcně argumentovat, než 

přímočaře vybízet adresáta k akci. Je to způsobeno zvláště způsobem prezentace produktu 

dítěti, kdy jsou, zvláště tedy v reklamě televizní, jednotlivé funkce, vlastnosti a možnosti 

využití daného výrobku prezentovány ve velké míře právě slovesem v imperativu: 

a) 

Ochraň se štítem, zaútoč mečem a odraž útok Craggera. (LEGO Chima)
71

 

Postav hlídkový člun a spěchej na pomoc. Přileť se záchranným vrtulníkem a zachraň 

trosečníky. (LEGO námořní hlídka)
72

 

(...) Sbírej je a hraj si s nimi. (...) Podaruj svou kamarádku tajnou zprávou. (...) Nasbírej 

všech třicet šest punťů. (Lucky Puppies)
73

 

b) 

Svému dítěti dáváte to nejlepší, a proto je tu Nutrilon. (Nutrilon)
74

 

Určitě si zamilujete roztomilou dětskou bundu z hebkého flízu... (Lupilu)
75

 

Velice zajímavý je způsob práce s další mluvnickou kategorií − videm. Např. 

v reklamě na produkt značky KREO City Ville (příloha č. 238) užili marketéři slovesný 

způsob oznamovací v kombinaci s videm nedokonavým.  Promyšlená taktika poukazuje na 

délku trvání libých pocitů v souvislosti s užíváním daného produktu: Stavíš a zároveň zažíváš 

super živou akci s požárníky, zlosyny nebo třeba zombíky!  

 

                                                 
70

  Více viz M. Čechová, 2000, s. 252. 
71

 Příloha č. 224. 
72

 Příloha č. 237. 
73

 Příloha č. 254. 
74

 Příloha č. 92, 93. 
75

 Příloha č. 252. 
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7.3.2.4 Otázky v reklamě 

 

Reklama se mnohdy snaží navázat rozhovor s domnělým adresátem pomocí tázací věty. 

Klade adresátovi otázky a předpokládajíc odpověď reaguje, např. nabídne řešení nějakého 

problému: 

Hledáte vhodný způsob jak účinně podpořit imunitu vašich dětí? Dávejte jim Marťánky! 

(Marťánci)
76

 

Máte starost s ublinkáváním Vašeho dítěte? Nutrilon Vám nabízí řešení! (výživa pro děti 

Nutrilon)
77

 

Reklama si nejprve hledá potencionální adresáty: Jste těhotná? Vyhrajte kočárek 

(příloha č. 211). Účast v soutěži je tedy nějak podmíněna – mohou se účastnit pouze těhotné 

ženy. Lze předpokládat, že každá nastávající matka nabude dojmu, že marketéři reagují 

konkrétně na ni, na její momentální stav. Zvyšuje se tedy šance, že se žena rozhodne do 

soutěže zapojit. Způsob, jakým je sdělení navíc vyvolává dojem, že výhra je velice 

pravděpodobná. 

Otázky v reklamě jsou někdy záměrně kladeny tak, jako by už byl oslovovaný jedinec 

přesvědčen, že si produkt zakoupí. Tohoto reklamního triku je užito např. v reklamě na 

hračku pro děti – Furbyho (příloha č. 222). Sladký dívčí hlas se adresáta táže: Kým se Tvůj 

Furby stane? Bude ukecaný, mazlík anebo zlobidlo? Je to jen na Tobě! V reklamě se tedy 

vlastně hovoří o konkrétní hračce, které jen dítě musí přiřadit bližší charakteristiku. 

Podobně je tomu v reklamě společnosti Albert, kde jsou dětem nabízeny hračky 

v podobě plyšových Šmoulů
78

 (více viz kapitola 7.1). Po sumarizaci všech pravidel týkajících 

se získání hračky se hlavní protagonista táže dětí: Tak, kterým začnete? Z dotazu vyplývá, že 

je jisté, že se rodiče s dětmi do obchodu vypraví. Malí spotřebitelé se mají pouze rozhodnout, 

o kterého Šmoulu mají zájem především. Produkt je tak dětem tzv. „na dosah“. Je 

pravděpodobné, že se tak touha dětí po daném produktu znásobí.  

 

 

                                                 
76

 Příloha č. 227. 
77

 Příloha č. 162. 
78

 Příloha č. 278. 
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7.3.2.5 Reklamní komunikace v závislosti na adresátovi  

 

V případě, že je reklama věnovaná oběma cílovým skupinám – tedy jak dětem, tak 

jejich rodičům − autoři jsou nuceni text reklamy jednotlivým adresátům přizpůsobit.  

Reklama na pero Tornado COOL (příloha č. 42) se již podle názvu produktu obrací 

hlavně k mládeži. V časopisecké verzi této reklamy se kreslený chlapec táže své stejně staré 

kolegyně, jestli zná pero Tornado, na což mu dotyčná odpoví: To si piš, chci být cool! 

Zacílení na mladšího adresáta je zde tedy evidentní. V pravém dolním rohu však nalezneme 

další, přídavné informace, které jsou svým charakterem věnovány spíše rodičům dětí: školní 

roller v atraktivním designu, měkké gumové ERGO držení s masážními body, pro praváky, 

leváky i dysgrafiky, náhrada plnicích per, modrý zmizíkovatelný inkoust, šířka stopy 0,3 mm. 

Informační hodnota je tedy rozdílná. Zatímco dětem je určena informace týkající se atraktivity 

(pokud budou mít produkt, budou cool), rodiče jsou upozorněni např. na skutečnost, že je 

pero určeno také pro jedince, kteří mají problémy s úpravou písma, tzv. dysgrafiky.  

V případě televizní reklamy (příloha č. 289) jsou tyto informace doplněny také. Chlapec 

(hlavní protagonista v reklamě) produkt komentuje slovy, která odpovídají věku stejně starého 

příjemce: Tornado COOL zvládne i levák, skvěle se drží, máš na výběr z pěti barevných 

designů, a když potřebuješ, hned zmizí. Pro rodiče se však ve stejnou chvíli na obrazovce 

postupně objevují informace mírně pozměněné měkké ergo držení, zdravé psaní, super cena, 

český výrobek, relevantní pro dospělého diváka. 

 

7.4 Strategie v reklamních textech 
 

S ohledem na odlišnost reklamních strategií užitých v reklamách na dětské produkty 

v závislosti na adresátovi reklamního sdělení analyzuji reklamy pro obě tyto cílové skupiny, 

tedy děti a dospělé, odděleně.  

 

7.4.1 Dětský adresát 

 

Jak bylo naznačeno v metodologické části, také v rámci dětského adresáta je nutné 

v této souvislosti rozlišit tři pomyslné kategorie: dítě (bez ohledu na pohlaví), dívky a chlapci. 

Nyní blíže k jednotlivým kategoriím. 
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7.4.1.1 Děti 

 

Reklamy, které směřují obecně k dítěti bez ohledu na pohlaví, nejčastěji apelují na 

zábavu a dobrodružství související s využíváním dané služby či produktu.  

 

Sportuj a bav se! (Atletika pro děti)
79

 

Bav se a procvič své mozkové závity s tučňáky na ledu. (Tučňáci na ledu)
80

 

Největší vlna zábavy a dobrodružství. / Šílená jízda. (AQUALAND MORAVIA
81

, viz Obrázek 

18) 

HARIBO ti přináší nový výrobek HARIBO Funy Cubes – pěnovou cukrovinku s ovocnými 

příchutěmi. Potěší tě rozmanitou chutí i veselou podobou. Zamlsej si a pobav se s novinkou 

od společnosti HARIBO! (HARIBO)
82

 

 

 

Obrázek 18: AQUALAND MORAVIA, zdroj: Sluníčko (srpen, 2013). 

 

 Reklama děti často přesvědčuje o atraktivitě výrobku u ostatních dětí, apeluje se tedy 

na základní dětskou potřebu – tedy potřebu uznání v sociální skupině. Výraznější projevy 

tzv. cool kultury (viz také N. Kleinová, 2005, s. 63−87) byly přitom zaznamenány 

v reklamách pro dívky. 

 

                                                 
79

 Příloha č. 9. 
80

 Příloha č. 27. 
81

 Příloha č. 24, 25. 
82

 Příloha č. 3. 
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Monsterbeadz, co je dneska nej, Monsterbeadz, do vlasů je dej, Monsterbeadz, to je teda hit, 

i ty je teď můžeš mít! (Monsterbeadz)
83

 

Rarity (panenka) vždy ví, co je in! (panenky Equestria Girl)
84

 

Máš Tornado? To si piš, chci být COOL! (Tornado COOL)
85

 

 

7.4.1.2 Dívky 

 

 Jak už bylo uvedeno v kapitole 7.2, dívky mají tendenci hrát si v menších skupinách 

než chlapci, nejčastěji po dvojicích nebo trojicích. V takovéto dívčí partě jsou zásadním 

tématem vzájemné vztahy a přátelství, které mezi členkami panuje. Nejčastější reklamní 

strategií v reklamách určených zvláště dívkám jsou tedy emoce, je zde apel na hodnotu 

přátelství.  

V této souvislosti je možné zmínit např. reklamu na panenky Equestria Girls
86

 (viz 

Obrázek 19). Skupina dívek, které se vzájemně přátelí (v reklamě symbolizováno držením se 

za ruce), zde reprezentuje propagované panenky. Po charakteristice jednotlivých panenek 

ženský hlas zpívá jejich poselství: My jsme Equestria Girls, přišly jsme ti říct, že přátelství je 

magické, chraň ho ze všech sil. Poté zazní výzva, často užívaná v reklamách pro děti: přidej 

se k nám, ve významu: staň se naší přítelkyní, přidej se do naší party (prostřednictvím 

registrace na Facebooku).  

 

Obrázek 19: My Little Pony (Equestria Girl), zdroj: TV. 

                                                 
83

 Příloha č. 261. 
84

 Příloha č. 240. 
85

 Příloha č. 289. 
86

 Příloha č. 240. 
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Podobný koncept zvolili tvůrci v reklamě na štěňátka Lucky Puppies (příloha č. 254). 

Součástí herního setu jsou také tzv. tajné zprávy, kterými se mohou děvčata vzájemně 

obdarovat. Podaruj svou kamarádku tajnou zprávou. Jedná se o nejrůznější emocemi nabité 

vzkazy, jako např. Navždy nejlepší přátelé. Nikdy se nevzdávej. Malé divačky tak mohou 

nabýt dojmu, že koupí tohoto výrobku dojde k posílení přátelství, která s dalšími děvčaty 

udržují.  

Rovněž reklama na panenky Shnooks (příloha č. 263) je postavena mimo jiné též na 

myšlence přátelství. Ženský hlas zpívá: Kdo má novou Shnoock, cool kámošku Shnooks, 

koukni na novou Shnooks, co má super look, taková je Shnooks. (…) Kámoška Shnooks je fakt 

úžasná! Nové kamarádky Shnooks vám přináší Mac Toys. 

Panenka Shnooks, kterou si děvčata mohou zakoupit, navíc splňuje důležitý faktor – 

hračka se jeví jako žádoucí v kolektivu ostatních dětí, zvláště dívek. V reklamě zaznívá, že 

daná panenka je moderní, tzv. „jde s dobou“, je úžasná, skvěle vypadá. Po všech těchto 

vlastnostech touží také samotné dívky. Nejen, že si přejí být samy takové, přejí si mít i takové 

přítelkyně. Touží patřit do takového kolektivu. Hračka, která je všemi obdivovaná, může 

vlastníkovi zprostředkovat přátelství se skupinou dětí, do které by se za jiných okolností 

nikdy nezařadil. Jak uvádí Marie Vágnerová (1996, s. 223.) v souvislosti s hodnocením 

spolužáků, potažmo vrstevníků: Přijatelný je ten, kdo má správné tričko, správný účes, 

správné jméno apod. Ten, kdo odpovídá aktuálnímu stereotypu má větší šanci stát se mezi 

dětmi populárním. Určitou roli zde hraje atraktivní vlastnictví, které zvyšuje sociální prestiž 

dítěte (např. kolo, počítač, video apod.). 

V této reklamě je navíc patrný další prvek a tím je tajemství. Prvek tajemství je 

specifický zvláště pro dívčí dospívání, proto je v reklamách určených této cílové skupině plně 

a účinně využíván. Typické dívčí důvěrné předávání informací a psaní tajných deníčků se tak 

stává spolehlivým atributem úspěšných reklam pro dívky. 

Tajemství je v reklamě realizováno ve formě tajných vzkazů:  Podaruj svou kamarádku 

tajnou zprávou! Radost z odhalení nějakého tajemství se objevuje např. v reklamě na známou 

panenku Barbie (příloha č. 228), kdy ženský hlas zpívá píseň: Volá vás svět mořských víl, 

který tajemství Barbie odhalil, ocas víly v barvách duhy je utkaný z hvězdné mlhy!  

V reklamách pro chlapce je zdůrazňován prvek akčnosti, permanentního nebezpečí 

a určité formy agrese vyplývající z dané genderové role, dívčí reklamy se naproti tomu 

vyznačují citovým zabarvením (zdrobnělá slova, projevy lásky a přátelství mezi hlavními 

hrdinkami příběhu), jemností (prostřednictvím pastelových barev na pozadí i na samotném 
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produktu: nejčastěji růžová, fialová, světle zelená, modrá); zpívané komentáře ženou či 

dívkou. 

 

7.4.1.3 Chlapci 

 

Chlapci jsou v reklamách pojímáni jako hrdinové či bojovníci za nějaký společný cíl, je 

jim často přisuzována určitá moc. Příjemci reklamního sdělení jsou explicitně vybízeni 

k takovému chápání sebe sama.  

V reklamě na Max Steel (příloha č. 243), online hry a videa, se setkáme s takovouto 

filozofií výše uvedeného: Býval to obyčejný kluk a pak se všechno změnilo. „Má v sobě 

energii, kterou potřebuji, abych přežil.“ Max a Steel tvoří dokonalý tým. Přidej se k nim i ty! 

Max Steel – odhal v sobě hrdinu. Každý chlapec tak nabude dojmu, že také on je tím, kdo má 

nějakou „nadpřirozenou“ moc, že může být i on sám, jakožto obyčejný kluk, něčím 

výjimečný, může být hrdina. Reklamní tvůrci neudávají popis hlavního hrdiny Maxe, nýbrž 

charakterizují skryté touhy každého obyčejného chlapce, který chce být oblíbený v kolektivu, 

být třídním „frajerem“, být obdivován ostatními za své zvláštní schopnosti. Méně sebevědomí 

jedinci (např. ti, kteří v kolektivu nejsou příliš uznáváni) zatouží být alespoň součástí něčeho 

takového, chtějí patřit do zmíněného dokonalého týmu.  

Reklama na umělou pistoli pro chlapce Nerf (příloha č. 247) zachází v této souvislosti 

ještě dále. Adresáti jsou zde doslova burcováni k akci, tedy k nákupu daného produktu či 

zapojení se do skupiny jeho příznivců, a to prostřednictvím otázky: Máš na to, zachránit 

planetu a získat tak super dárek? Přidej se k elitní jednotce Nerf 2. listopadu v Praze 

Holešovicích na páté Boys show. V tomto případě je zaútočeno na samotné ego malého 

spotřebitele. Jedná se o výzvu, která se týká hranic jeho schopností, a na tu dotyčný 

zareagovat prostě musí.  

V reklamě je často nastíněn konkrétní problém, který musí adresát vyřešit, a to je 

samozřejmě podmíněno koupí daného produktu. Mozkožrouti zaútočili na Hero Factory 

a mění každého v odporné monstrum. Musíš se vyzbrojit a zachránit město před mozkožrouty. 

V reklamě na LEGO pro chlapce Hero Factory (příloha č. 268) je takto sděleno malému 

hrdinovi, že právě on je tím, kdo má město zachránit. Naléhavost pomoci je navíc zdůrazněna 

slovesem muset v imperativu (musíš se vyzbrojit a zachránit město). 

Takováto taktika se objevuje rovněž v reklamě na další z edice hraček od společnosti 

LEGO, konkrétně LEGO Chima (příloha č. 224). Chlapec je opět brán jako ten výjimečný, 
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přičemž je nejprve obeznámen situací a poté jsou mu podány instrukce (což jsou vlastně 

informace o konkrétním produktu – jeho funkcích a celé filozofii). Cragger chce získat zlatou 

Chi, jenže Laval rozpoutá svoji energii a promění se v Chi Lavala. Ochraň se štítem, zaútoč 

mečem a odraž útok Craggera. Razar a Worriz se ale spojí proti Gorzanovi, Eris a Lavalovi 

v rozhodujícím boji o zlatou Chi. Adresát je zde, stejně jako v předchozí reklamě, ztotožněn 

s jednou z jeho oblíbených postaviček, konkrétně se zmíněným Lavalem. Stává se tak přímou 

a nezbytnou součástí příběhu.  

Stejně tak v reklamě na LEGO námořní hlídka (příloha č. 237): U majáku v LEGO city 

uvízl člun a kolem krouží žraloci. Ale pomoc už je na cestě. Potřebujeme pobřežní hlídku! 

Hej! Postav super rychlý hlídkový člun a spěchej na pomoc! Přileť se záchranným 

vrtulníkem, použij automatický naviják a zachraň trosečníky! V tomto provedení však prosí 

o pomoc samotné postavičky sestavené z propagovaného LEGA. Příběh tak ožívá a produkt 

se stává pro spotřebitele atraktivnějším. 

Po nástupu do školy, zvláště ve středním školním věku (mezi 8. a 12. rokem)
87

,
 

postupně vrstevníci ve skupině nahrazují rodiče, jakožto autoritu. V publikaci Vývojová 

psychologie její autorka uvádí, že pro dítě je v tomto období zásadní skutečnost, zda je 

akceptováno vrstevnickou skupinou (M. Vágnerová, 1996, s. 216).  

Televizní reklama na Toxické mutanty (příloha č. 283), hračky pro chlapce, na tyto 

projevy dětí, a zvláště chlapců, zřejmě reaguje. Tvůrci reklamy se zde snaží hovořit jazykem 

zájmové skupiny a reklamu ladit do stylu dětského chápání světa. Nejde zde tedy 

o moralizující charakter reklamy, jako tomu je např. v reklamě na postavičky Šmoulů (příloha 

č. 266), kde zaznívá: Dnes jsme se naučili, že s ohněm si nehrajeme!, nýbrž o získání přízně 

na základě chování, které je ve  světě specifické etapy chlapeckého dospívání právě „in“ 

(opovrhování čistotou, pravidly atd.). Charakteristika hračky je pro chlapce atraktivní možná 

právě proto, že se celkový koncept odlišuje od světa dospělých, od norem pro dospělé 

závazných. Pozor! Přicházejí toxičtí mutanti. Vznikly z toxického odpadu a narostly jim 

přísavky. 

 Záběry na zašlé, staré předměty (viz Obrázek 20) celou scenerii dokreslují (starý, 

zaprášený telefon, truhla, počítač, děravá ponožka atd.). Rovněž hlas, jakým je reklama 

namluvena, koresponduje se záměrem autora. Mužský hlas prezentuje produkt způsobem, 

který indikuje znechucení danou věcí, nevábnost celého prostředí, do kterého je produkt 

zasazen, a tím paradoxně upoutává pozornost malého spotřebitele.  

                                                 
87

 M. Vágnerová, Vývojová psychologie, s. 214. 
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Obrázek 20: Toxičtí mutanti, zdroj: TV. 

 

Ve všech výše uvedených reklamních strategiích v reklamách určených zvláště 

chlapcům je patrná rovněž touha odlišit se od světa jemného, něžného – tedy od světa dívčího. 

Svět pro „správné kluky“ je plný akce, nebezpečí, temných zákoutí (nejčastější barvy 

v pozadí: černá, modrá, zelená) a bojových půtek, i když s přáteli, prostřednictvím hry. 

V reklamě na dětskou pistoli Nerf (příloha č. 247) jsou příjemci reklamního sdělení zváni na 

akci s názvem Boys show, která je pořádána výhradně pro chlapce. Mezi zásadní apely 

v reklamách tohoto typu je tedy možné zařadit apel na osobní identitu a genderové rozdíly. 

 

7.4.2 Rodič/pečovatel o dítě 

 

Mezi nejčastější strategie a apely, které byly v reklamách u této cílové skupiny 

zaznamenány, patří důraz na emoce, využití autority a apel na osobní identitu.  

7.4.2.1 Emoce   

 

K často užívaným, emotivně laděným apelům v reklamě na produkty pro děti patří: 

 štěstí, 

 rodičovská péče, 

 rodinné vazby (vztah rodičů a dětí), 

 ochrana dítěte, 



- 63 - 

 

 budoucnost dítěte, jeho správný vývoj. 

Téměř se všemi výše uvedenými apely souvisí apel na kvalitu propagovaného produktu, 

pojednáno bude tedy nejprve o něm.  

 

7.4.2.1.1 Kvalita produktu 

 

Velmi často užívaným reklamním apelem v analyzovaných reklamách je apel na kvalitu 

produktů určených dětem. Rodiče jsou ochotni za kvalitní produkt vydat více prostředků, 

a proto tohoto prvku marketéři hojně využívají (UniCredit Bank, 2013). Kvalita, jakožto 

zásadní hodnota daného produktu, se v reklamě objevuje buď samostatně, nebo ve společnosti 

dalších faktorů kvalitu zajištujících – např. informace o původu produktu (český/zahraniční 

výrobek), seznam jednotlivých komponentů nebo surovin (v případě potravin), doba působení 

dané značky na trhu (produkt s mnohaletou tradicí) atd. Tyto faktory se přitom často 

vzájemně mísí, což vyplývá ze skutečnosti, že se reklamní tvůrci snaží na malém prostoru 

udat co nejvíce argumentů pro koupi produktu.  

Samostatná informace o kvalitě se objevuje zvláště v souvislosti se značkou daného 

produktu. V reklamě na skákací hrady značky Little Tikes (příloha č. 59) se tak například 

setkáme se sloganem: Kvalitní a bezpečné provedení jsou pro značku Little Tikes 

samozřejmostí. Kvalita zde tedy vyplývá ze značky, nikoli ze samotného produktu. Podobně 

je tomu v reklamě na produkty značky Centropen (příloha č. 42, 43): Centropen – kvalita, 

která inspiruje nebo v reklamě na výtvarné potřeby JOVI (příloha č. 56, 57): Objevte kvalitní 

výtvarné potřeby značky Jovi.  

Kvalita související s tradicí se objevuje např. v reklamě na kosmetiku pro děti značky 

Bupi (příloha č. 130): Kvalitní slovenská značka s 20 letou tradicí. Kvalitu produktu zde opět 

garantuje samotný název značky.  

 

 Informace o původu daného produktu se jeví také jako velice důležitý faktor při 

rozhodování o jeho koupi. Některé reklamy zdůrazňují kvalitu vyplývající ze skutečnosti, že 

se jedná o český produkt ve významu: jde o tuzemský výrobek pro naše občany. V jiném 

případě je zdůrazněn původ produktu, protože je jím uvedená země typická. Často je také 

využíváno ustálené synonymum pro určitý znak produktu: německá kvalita, japonská 

preciznost, švýcarská spolehlivost apod. 
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Nanny je kvalitní český výrobek, který Vám dodá klid při každodenní péči o Váš poklad.  

(Nanny)
88

  

Český výrobce ekologické bytové, profesionální vlasové, tělové a pleťové kosmetiky. (Eurona 

by Cerny)
89

 

 

Spojení kvality se zahraničím: 

Kvalitní německé kočárky, vynikají vysokou kvalitou a moderním designem, uspokojí i ty 

nejnáročnější zákazníky. (Baby Shopík)
90

 

Evropský styl a kvalita tohoto lehkého kočárku poskytne vašemu děťátku luxusní pohodlí. 

(kočárky GB)
91

 

Společnost Träumeland se od roku 1965 specializuje na výrobu vysoce kvalitních dětských 

a kojeneckých matrací. (…) Všechny matrace jsou vyráběny v Rakousku, s důrazem na 

pečlivé zpracování a trvalou kontrolu kvality. (matrace Träumeland)
92

 

Perfektní holandské kočárky poprvé v ČR. (obchod Malvík)
93

 

 

V případě reklamy na potraviny či nápoje je kvalita v některých případech zastoupena 

vyjmenováním nežádoucích látek, které v potravě obsaženy nejsou; tvůrci reklam tak volí tzv. 

vylučovací metodu: 

Bez umělých sladidel, bez umělých barviv, bez konzervantů, bez lepku, jen ½ lžičky cukru. 

(MilkiMix)
94

 

Bez přidané soli. Bez umělých barviv a aromat. (REJ)
95

 

 

Jindy je využita metoda opačná – tedy zdůraznění těch složek, které jsou samy o sobě 

kvalitní, blahodárné pro zdravý vývoj dítěte:  

Kvalitní ingredience jako mléko, cereálie a čokoláda – to je Brumík! (Brumík)
96

 

 

                                                 
88

 Příloha č. 108. 
89

 Příloha č. 139. 
90

 Příloha č. 156. 
91

 Příloha č. 152. 
92

 Příloha č. 94. 
93

 Příloha č. 134. 
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 Příloha č. 58. 
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Masozeleninové výživy Hamánek připravujeme z vysoce kvalitních surovin v chutných 

a nutričně vyvážených kombinacích. (Hamánek)
97

 

 

Ochrana před přílišnou chemizací produktů pro děti je zvláště patrná u výrobků 

v oblasti kosmetiky. Čím jsou produkty více přírodní, tím jsou také kvalitnější, zdraví dítěte 

prospěšnější.  

 

Přírodní kosmetika EP LINE. Přírodní a jemné složení. (EP LINE)
98

 

Nová dětská kosmetika Bupi BABY je vyrobena především z přírodních látek, neobsahuje 

parafíny (ropné složky), umělá barviva a jiné škodlivé látky. (Bupi)
99

 

 

7.4.2.1.2 Štěstí  

 

Rodiče jsou v reklamách často nabádáni k tomu, aby zajistili dětem šťastné dětství, aby 

jim činili radost. Produkt, který je v reklamě prezentován, je přitom prostředníkem k těmto 

libým pocitům. 

 Jako příklad můžeme v tomto případě uvést televizní reklamu na Kinder čokoládu 

(příloha č. 250), kde se sladká pochoutka stává jakousi metaforou pro šťastné dětství. 

Reklama je vystavěna jako srovnání dětského (bezstarostného) a dospělého (vážného) světa. 

Text reklamy zní: Čas na to, prozkoumat věci do hloubky. Na velké plány do budoucna. Čas 

vydat ze sebe všechno. Čas na přesvědčivé argumenty. Na jiný úhel pohledu. Na to, ukázat 

odvahu. Čas na to, být šťastný. Fráze, které běžně užívají dospělí lidé, jsou zde vloženy do úst 

malým dětem, které je vnímají zcela odlišně. Poslední scéna, kdy děti sedí v houpací síti 

a jedí Kinder čokoládu, a při které zazní hláška Čas na to, být šťastný, znázorňuje prožitek 

štěstí dětskýma očima. Ukazuje, že ke štěstí děti nepotřebují mnoho – pouze přítomnost 

kamarádů a kousek čokolády. Poté následuje závěrečný slogan Nejkrásnější období našeho 

života − Kinder čokoláda. Reklama čokoládu prezentuje jako produkt patřící k šťastnému 

dětství. Rodiče tak mohou nabýt dojmu, že prostřednictvím této pochoutky své potomky učiní 

šťastnějšími, resp., že jim koupí ideální dětství.  

Významným důvodem, proč dítěti daný produkt zakoupit, je tedy jeho obliba u dětí 

obecně, nebo dokonce u potomka samotného adresáta. Hlas v reklamě, který produkt 
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99
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prezentuje, se stane jakýmsi důvěrným rádcem, který spolehlivě rozezná, co dětem opravdu 

chutná, co mají rády a co jim také prospívá. 

Takovouto formu prezentace značky či samotného produktu můžeme vidět např. 

v časopisecké reklamě na výtvarné potřeby Jovi (příloha č. 56, 57): Jovi – nejoblíbenější 

značka vašich dětí.  

Stejný princip se objevuje také v reklamě na gumové žvýkací bonbóny Nimm2 Soft 

(příloha č. 255). Maminka dvou dětí sděluje svoji osobní zkušenost s těmito bonbóny, 

přičemž nejprve vyjmenuje subjektivně relevantní klady daného produktu (...s ovocnou 

šťávou a vitaminy), poté uvede charakteristiku, která vychází ze vztahu jejích dětí k produktu: 

No, děti je prostě milují.  

Další reklamou, v níž se snoubí údajná kvalita a zdravotní nezávadnost propagovaného 

produktu s jeho oblíbeností u dětí, je reklama na kukuřičné křupky značky REJ (příloha 

č. 189), propagované na webové stránce Maminka.cz. Ač je reklama uvedena nadpisem 

Kukuřičné křupky, které děti milují, uvnitř textu jsou vypsány převážně informace týkající se 

zdravotní nezávadnosti, či dokonce prospěšnosti produktu. Po zakoupení budou tedy 

spokojeny jak děti, tak jejich rodiče.  

Televizní reklama na dětskou značku Lupilu (příloha č. 252) společnosti Lidl se 

rovněž odvolává na oblíbenost značky, tentokrát však nejen u dětí, ale také u rodičů: Lupilu –  

značka, kterou mají rodiče a děti rádi.  

 

7.4.2.1.3 Péče o dítě 

 

V reklamách se též často apeluje na posilování zdravého vývoje dítěte společně 

stráveným časem s rodiči, a to prostřednictvím konzumace či užívání propagovaného 

produktu. 

Tímto způsobem je například koncipována reklama na soubor edukativních her Baby 

Genius (příloha č. 221). V reklamě zaznívá výzva: Věnujte dětem svůj čas! Reklama 

moralizuje, vytváří emoční koktejl namíchaný pečlivým rodičům na míru.  

Na principu společně stráveného času, jakožto jednoho z důležitých atributů šťastného 

dětství, je vystavěna také reklama na bonbóny Toffifee (příloha č. 223), kde se lískooříšková 

pochoutka stává prostředkem ke společnému setkávání celé rodiny. V reklamě se rodina sejde 

poté, co matka vyjme bonbony z kredence. 

Rovněž snadná a rychlá příprava přesnídávky Hamánek (příloha č. 85) zajišťuje 

dostatek volného času, který může matka svému dítěti po jídle věnovat: Na jejich (hotová 
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jídla Hamánek junior) přípravu vám stačí jen tři minuty, proto máte víc času na hry 

s miminkem, dovádění a společné učení. 

Zmíněná reklama navíc ukazuje další, specifickou možnost profitu marketingového 

tvůrce: s propagovaným produktem spojí další, doplňkovou službu poskytování informací 

užitečných pro zdravý vývoj dítěte, a to na dobře přístupných webových stránkách. Zde nabízí 

členství v Klubu Hamánek, s různými navazujícími bonusy: Staňte se dobře informovanou 

maminkou či tatínkem a načerpejte nové informace (diskuze s odborníky, s ostatními rodiči 

apod.). 

 

7.4.2.1.4 Rodinné vazby 

 

Dalším příznačným apelem je časté zmiňování rodičovské lásky. Tento marketingový 

trik adresáta dojímá a nutí k prožívání tohoto citového vztahu.  

Příroda chrání to, co nejvíc milujete (Alphanova bébé)
100

 

...s láskou a péčí o Vaše nejdražší (Eurona by Cerny)
101

 

Chraňte to nejcennější prověřeným očkováním a zeptejte se svého pediatra. (Synflorix)
102

 

Text je vždy doplněn vhodným snímkem (viz např. Obrázek 21), kde jsou rodiče 

s dítětem v kontaktu (drží ho v náručí, za ruku atp.). 

 

 

Obrázek 21: Synflorix, zdroj: Maminka.cz. 

 

Výše uvedené příklady poukazovaly na vztah adresátů (rodičů) k jejich dětem. 

V reklamě na dětskou výživu značky Sunar se výrobci produktu, potažmo marketingoví 

tvůrci, snaží vyvolat dojem, že také patří do společenství starostlivých rodičů, kterým záleží 

na zdravém vývoji jejich potomků: Protože milujeme naše děti.  

 

                                                 
100

 Příloha č. 113. 
101

 Příloha č. 139. 
102

 Příloha č. 285. 
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7.4.2.1.5 Ochrana dětí 

 

Produkty se stávají jakýmsi zástupným elementem v případě ochrany dítěte. Zajišťují 

dostatek bezpečí, rodiče se na ně mohou spolehnout. 

Kiddy strážní andělé / nejlepší ochránci Vašeho dítěte (Kiddy)
103

 

Prodloužená stříška kočárku ochrání Vaše děťátko před všemi přírodními živly. (Bugaboo 

Buffalo)
104

 

...máte jistotu (Scooner Navington)
105

 

 

7.4.2.1.6 Budoucnost dítěte 

 

Reklamy dále upozorňují na dlouhodobý vliv daného produktu na život dítěte. 

V reklamě na výživu pro děti značky Nutrilon (příloha č. 92, 93) se tak objevuje slogan Jeho 

budoucnost začíná dnes. Vytváří se zde dojem, že produkt rovná se jistota správného vývoje, 

potažmo spokojené budoucnosti. Nebo jiný příklad: ...protože bezpečný a zdravý spánek je 

pro vývoj dítěte důležitý (Träumeland)
106

  

Reklama na školní výbavu značky Tesco (příloha č. 89) rovněž odkazuje na budoucnost 

dětí, tentokrát sloganem: Čím budou, už přesně vědí. Hurá do školy! Koupí produktu dětem 

mohou rodiče usnadnit hladký průběh školní docházkou, na jejímž konci je čeká vysněná 

kariéra. 

 

7.4.2.2 Autorita 

 

Reklamy určené dospělých recipientům velice často využívají nějakou autoritu. Tu 

může například představovat veřejně známá osoba (mající také dítě), lékař (v našem případě 

nějaký pediatr) nebo obecně vědecký výzkum, kterým je reklama podložena. Reklamní 

sdělení tak získá na důvěryhodnosti.  

                                                 
103
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104
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105
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106
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Jako klinický psycholog tyto hry rodičům vřele doporučuji. (Baby Genius)
107

 

...a tím potvrzuje vysvědčení, které naší značce pravidelně vystavují dětští lékaři 

a ortopedové: vždy ty nejlepší známky. (Superfit)
108

  

Účinky karubinu na ublinkávání byly klinicky prokázány. (Nutrilon)
109

 

Čím více konkrétních údajů reklamní tvůrci v dané reklamě využijí, tím lépe. Adresát je 

poté více přesvědčen o autenticitě tvrzení. Problematika je na první pohled více propracovaná, 

je vidět, že výrobci tomu skutečně rozumí: 

Kojenecká láhev LOVI je výsledkem práce zkušených specialistů z oblasti neonatologie 

a neurologopedie. (...) Jedinečné vlastnosti dudlíku byly potvrzeny lékaři v klinických testech: 

zajišťuje přirozený rytmus sání: 88 % lékařů; koordinuje proces sání – polykání – dýchání 

stejně jako při kojení – 96 % lékařů; aktivní práce úst a jazyku stejně jako u kojení – 97 % 

lékařů. (LOVI)
110

 

Využití veřejně známé osobnosti bylo v našem výzkumu užito např. v reklamě na 

kočárky italské značky Cam (příloha č. 155). Tváří značky je zde Agáta Hanychová, matka 

dvouletého syna Kryšpína. V souvislosti s užitím celebrity Hana Srpová (2008a, s. 55) 

konstatuje: Reklama, v níž produkt prezentuje populární osobnost, má vyšší šanci podpořit 

zapamatování a kromě toho může vyvolat představu, že s jeho vlastnictvím se zvýší sociální 

status konzumenta a že se na něj přenese část proslulosti. 

Jinak je tomu v reklamě společnosti Vodafone (příloha č. 230) na tarify určené dětem. 

Celá reklama je koncipována ve stylu známého českého seriálu Návštěvníci. Do reklamní 

kampaně byl tentokrát zapojen jeden z hlavních protagonistů zmíněného seriálu – Josef 

Dvořáka. Známá osoba zde tedy nevystupuje sama za sebe, ale vžívá se do určité (diváky 

známé) role a tím posiluje atraktivitu dané reklamy. 
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108
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7.4.2.3 Osobnost rodiče (image) spojená se značkou  

 

Reklamní tvůrci nezapomínají také na to, že v momentě, kdy se z partnerů stanou 

rodiče, stále to jsou lidé, kteří mají svůj styl, svoji osobnost, krédo, kterým se řídí. Značka 

produktu (brand) se mnohdy snaží na tuto jedinečnost spotřebitele upozornit, podá jeho 

detailní charakteristiku. Adresátem takového reklamního sdělení je pak rodič, který se 

s takovou charakteristikou ztotožňuje (tzv. referenční skupina spotřebitelů), či by si přál, aby 

na něj okolí takto nahlíželo. Prostřednictvím koupě daného produktu se dotyčný do určité 

sociální skupiny, ve které si přeje být, zařadí. Další cílovou skupinou mohou být takoví 

rodiče, kteří si potrpí na kvalitu produktů určených dětem, která se zdánlivě s produkty takto 

prezentovanými pojí, a do nákupu by byli ochotni investovat, i když produkt, resp. jeho 

hodnota, neodpovídá jejich životnímu standardu. Jedná se zvláště o reklamy na kočárky, 

autosedačky a textilní kolekce, tedy produkty, jež nějakým způsobem souvisí s módou, 

módními doplňky atp. 

V časopisecké reklamě na kočárky Papiwi
111

 (viz Obrázek 22) sedí mladá, elegantně 

oděná matka na luxusně vyhlížející terase a v ruce třímá dítě (v okolí zeleň, krásný nábytek). 

Samotný produkt je pak prezentován následovně: Kočárek Papiwi SKY je ideálním řešením 

pro náročné rodiče. Nabízí přední letní kola vhodná svými vlastnostmi a elegancí do města. 

Reklama adresátovi pochlebuje, hovoří o něm jako o rodiči náročném na styl a úroveň.  

 

 

Obrázek 22: Papiwi SKY, zdroj: Maminka (září, 2013). 

                                                 
111
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Způsob prezentace produktu na základě bližší charakteristiky osobnosti rodiče se 

objevuje též v reklamě na autosedačky značky Kiwi (příloha č. 102): Kiwi je italská značka 

dětských bezpečnostních autosedaček, které jsou určeny pro nejvybranější a esteticky 

založené spotřebitele bez omezení na jejich bezpečnosti a spolehlivosti.  

V jiných případech marketingoví tvůrci prezentací produktu s vysokými preferencemi
112

 

manipulují příjemce, aby se ztotožnil s úrovní kvality daného produktu a snažil se integrovat 

do referenční skupiny s vyššími nároky: 

Příkladem může být reklama na kočárky značky Otutto
113

 (viz Obrázek 23). Mladá, 

štíhlá maminka, které nechybí styl (na sobě má červené, červené elegantní šaty a boty na 

podpatku), v příjemném rozpoložení, komunikuje se svým děťátkem. Scenérii podtrhuje 

doplněný text v italštině, který konkretizuje styl a osobnost matky. Do tohoto stylu marketér 

manipuluje i příjemce reklamního sdělení: Pokud chcete současně styl, špičkovou technologii 

a originalitu – zvolte Otutto. 

 

 

Obrázek 23: Otutto, zdroj: Maminka (srpen, 2013). 

 

Reklamu na textilní kolekci Suavinēx
114

 (viz Obrázek 24Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.) provází text: Nová textilní kolekce. Značková kolekce exkluzivních textilních 

doplňků, kombinovatelná s dekory dudlíků a kojeneckých lahví. Opět se zde naráží na sociální 

                                                 
112

 Více k problematice image značky viz J. Vysekalová – R. Komárková, 2002, s. 212−219. 
113

 Příloha č. 91. 
114
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postavení rodiče, na jeho styl a specifičnost. Dítě, kterému je takováto kolekce pořízena, se 

tak stává jakousi ukázkou/prezentací osobnosti rodiče.  

 

Obrázek 24: Kolekce Suavinēx, zdroj: Maminka (srpen, 2013). 
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8 Závěr 
 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat vztah reklamy k dětem a dětskému světu 

(resp. způsob promítnutí dětí a dětského elementu do reklamy), a to na základě analýzy 

sebraného vzorku reklam na produkty a služby určené dětem nebo sloužících k péči o ně. 

Analýza byla zaměřena v první části na využití animovaných postaviček v reklamě 

určené dětem. Bylo zjištěno, že v této oblasti se nejčastěji objevuje zvířecí postavička. Zvířata 

se objevují buď v podobě reálné, nebo kreslené (statické), popř. animované. 

Kreslené/animované postavičky, zvířata a hračky v reklamě plní následující funkce: indikace 

určení produktu dětem, lákadlo pro malé spotřebitele, symbol daného produktu, hlavní 

protagonista reklamního sdělení, přítel dítěte / součást dětského kolektivu. Jedním z typických 

příkladů využití známé postavičky pro propagaci známého produktu je kampaň Lákadlo pro 

malé spotřebitele, v níž se marketéři snaží prostřednictvím známé postavičky upoutat 

pozornost dětí k propagovanému produktu. V jiných případech marketéři využívají 

postavičky zcela nové, které se, v případě úspěchu produktu, stanou jeho symbolem (medvěd 

Brumík). Tyto strategie volí v současné době např. prodejní řetězce, které si oslovením dětí 

(plyšovou hračkou) získávají přízeň jejich rodičů (Albert – známé postavičky Šmoulů, Billa – 

postavičky s novou identitou „Plyšband“).  

Další tematickou oblastí bylo využití dítěte (a dospělých osob − rodičů) v reklamě. Bylo 

zjištěno, že zatímco v reklamě televizní se dítě vyskytuje téměř ve všech analyzovaných 

spotech, v reklamě časopisecké a internetové často absentuje. Dítě bylo zobrazeno v těchto 

formách: dítě (něžnost, „sladkost“) / děti ve skupině (spontaneita při hře, genderové rozlišení 

reklam), dítě/děti s dospělým (prvek bezpečí, prvek zdravého vývoje dítěte), rodina (harmonie 

a štěstí v rodině, stereotypizace v zastoupení členů rodiny, identifikace modelu rodiny). 

Dospělé osoby pak nejčastěji demonstrují mateřský cit, rodičovskou péči, dohled nad 

potomkem a autoritu. Reklamy jsou nejčastěji zasazeny do důvěrně známého, dětem blízkého 

prostředí (domov, dětské hřiště, škola), ale rovněž do prostředí tajemného, neznámého, někdy 

dokonce fantazijního (např. město bez lidí), ve kterém se prostřednictvím daného produktu 

může ocitnout samo dítě.  

 

V jazykovém projevu zkoumaných reklam se vyskytovaly jednak rysy společné oběma 

cílovým skupinám (dětem, rodičům/pečovatelům o děti), jednak rysy distinktivní. Mezi rysy 
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společné lze zařadit např. využití citově zabarvených, expresivních slov (děťátko, tvářičky, 

bříško atd.), vliv cizích jazyků (zejména anglického jazyka), výskyt citoslovcí, hru se slovy, 

využití rýmů v reklamě. Distinkce se objevila zejména v komunikaci s adresátem reklamního 

sdělení – např. tykání (u dětského příjemce) vs. vykání (u dospělého příjemce), přizpůsobení 

jazyka (poskytovaných informací) dané cílové skupině. Zajímavé jsou v tomto ohledu 

reklamy určené oběma cílovým skupinám, např. reklama na pero Tornado COOL, 

převládající výpovědní funkce (imperativní – u reklamy pro děti; konstatační – u reklamy pro 

rodiče/pečovatele), atp. V této kapitole jsem se dále věnovala takovým prvkům, jako je např. 

využití zájmen v reklamě (Kiddy strážní andělé, nejlepší ochránci Vašeho dítěte), oslovování 

domnělého adresáta (Děti, děti, pozor, noví Pet Shops se k vám přikutálí!) či otázky v reklamě 

(Kým se Tvůj Furby stane?).  

 

Posledním tematickým celkem, kterému jsem se věnovala, byly strategie a apely 

v reklamních textech. Tuto kapitolu jsem si, s ohledem na rozličné strategie v závislosti na 

příjemci mediovaného sdělení, rozdělila do dvou skupin: dětský adresát (děti, dívky, chlapci) 

a rodič/pečovatel o dítě.  

Reklamy oslovující všechny děti bez ohledu na pohlaví, apelovaly nejčastěji na zábavu 

a dobrodružství, související s využíváním daného produktu či služby, a na potřebu uznání 

v sociální skupině.  

V reklamách určených především dívkám byl zaznamenán zejména apel na hodnotu 

přátelství, využit byl také prvek tajemství. Mezi další charakteristické rysy tohoto typu 

reklamy patří např. emocionalita (zdrobnělá slova), jemnost (pastelové barvy), atp.  

Chlapcům je zase v reklamách nabízena možnost stát se někým výjimečným, statečným 

hrdinou, který má určitou moc. Je zde evidentní snaha odlišit se od světa jemného, něžného 

(dívčího). Tuto strategii jsem tedy nazvala apelem na osobní identitu a genderové rozdíly.  

U strategií, jež mají ovlivnit dospělého příjemce, byl zaznamenán především důraz na 

emoce, využití autority a apel na osobní identitu.  

V rámci emotivně laděných reklam marketingoví tvůrci nejčastěji apelují na štěstí, 

rodičovskou péči, rodinné vazby (rodiče s dětmi), ochranu dítěte a jeho budoucnost, resp. 

zdravý vývoj. V reklamách tohoto typu tedy dochází k využívání prvku rodičovské lásky 

k dětem, jejich snahy poskytnout potomkovi tu nejlepší péči.  

Aby byla reklama dostatečně přesvědčivá, je často podložena výsledky nějakého 

výzkumného šetření, využívá osobu z lékařského prostředí nebo VIP osobu, která produkt 

doporučuje.  
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Dále reklama apeluje na přirozenou snahu spotřebitele demonstrovat svou příslušnost 

k úspěšné společenské vrstvě. Koupí určitého produktu se rodiče zařazují do určité sociální 

skupiny, prostřednictvím dítěte si vytvářejí vlastní image. Zájem o takto propagovaný produkt 

však může projevovat i ten rodič, který si potrpí na kvalitu produktu, pojící se s produkty 

takto prezentovanými. 

 

Marketingoví tvůrci permanentně konstruují nové strategie a postupy, jak oslovit 

konkrétní cílovou skupinu. Jen málokterý dospělý spotřebitel si skutečně uvědomuje, jak 

hluboce propracované reklamy jsou, aby ho tzv. „lapily do svých tenat“. Dětský adresát je 

však v tomto směru naprosto bezbranný. Bylo by proto žádoucí, aby byl o reklamách, 

potažmo mediálních sděleních, permanentně poučován (ve školním i domácím prostředí).  

  



- 76 - 

 

9 Literatura a prameny 
 

9.1 Primární literatura 
 

Časopisecké zdroje: 

Maminka: To nejlepší v životě ženy. Praha: Mladá fronta a.s., 2013, roč. 13, č. 8. ISSN 1213-

5100.  

Maminka: To nejlepší v životě ženy. Praha: Mladá fronta a.s., 2013, roč. 13, č. 9. ISSN 1213-

5100.  

Mateřídouška. Praha: Mladá fronta a.s., 2013, roč. 69, č. 8. ISSN 0025-5440.  

Mateřídouška. Praha: Mladá fronta a.s., 2013, roč. 69, č. 9. ISSN 0025-5440.  

Méďa Pusík. Praha: PNS, a.s., Praha, 2013, září 2013, č. 8. ISSN 1210-8030.  

Méďa Pusík. Praha: PNS, a.s., Praha, 2013, září 2013, č. 9. ISSN 1210-8030.  

Sluníčko. Praha: Mladá fronta a.s., 2013, 46, č. 8. ISSN 0231-7222  

Sluníčko. Praha: Mladá fronta a.s., 2013, roč. 46, č. 9. ISSN 0231-7222 

Svět ženy: Časopis, který poradí, pomůže a potěší. Praha: Burda Praha, spol. s.r.o., 2013, roč. 

12, č. 8., ISSN 1213-757X.  

Svět ženy: Časopis, který poradí, pomůže a potěší. Praha: Burda Praha, spol. s.r.o., 2013, roč. 

12, č. 9. ISSN 1213-757X.  

 

Internetové zdroje: 

Alík.cz [online]. Praha: MAFRA a.s., c1998−2013. [cit. 2013-12-12]. Dostupné z: 

http://alik.idnes.cz/patracka.asp. 

Ententýky.cz [online]. Praha: Ententýky.cz,  c2006−2013. [cit. 2013-12-12]. Dostupné z: 

http://www.ententyky.cz/.  

EKAMARÁD.cz [online]. Praha: Miloslav Fuček, c?−2013. [cit. 2013-12-12]. Dostupné z: 

http://www.ekamarad.cz/ezin/. 

Dětský Web [online]. Praha: Jakub Fojtík, c2007−2013. [cit. 2013-12-12]. Dostupné z: 

http://www.detsky-web.cz/. 

Miminko.com [online]. Vendula Moravcová, c2005−2012. [cit. 2013-12-12]. Dostupné z: 

http://www.miminko.com/.  

http://alik.idnes.cz/patracka.asp
http://www.ententyky.cz/
http://www.ekamarad.cz/ezin/
http://www.detsky-web.cz/
http://www.miminko.com/


- 77 - 

 

Maminka.cz [online]. Praha: Společnost Mladá fronta, a.s., c?−2013. [cit. 2013-12-12]. 

Dostupné z: http://www.maminka.cz/.  

ProŽeny.cz [online]. Praha: Seznam.cz, a.s., c1996–2013. [cit. 2013-12-12]. Dostupné z: 

http://www.prozeny.cz/. 

Moje těhotenství.cz [online]. Brno: Project&Content by Petr Sycha,  c2000−2012. [cit. 2013-

12-12]. Dostupné z: http://www.mojetehotenstvi.cz/.  

 

9.2 Sekundární literatura 
 

BAKAN, Joel. Dětství pod palbou : jak velký byznys ovlivňuje děti. 1.vyd. V Praze: Triton, 

2013. 309 s. ISBN 978-80-7387-653-1. 

CLOW, Kenneth; BAACK Donald. Reklama, propagace a marketingová komunikace. 1. vyd. 

Brno : Computer Press, 2008. 484 s. ISBN 978-80-251-1769-9. 

CRHA, Ivan; KŘÍŽEK, Zdeněk. Jak psát reklamní text. 2. vyd. Praha : Grada, 2003. 190 s. 

ISBN 80-7169-308-1. 

ČECHOVÁ, Marie. Čeština – řeč a jazyk. 2. vyd. Praha : ISV, 2000. 407 s. ISBN 80-85866-

57-9. 

ČMEJRKOVÁ, Světla. Reklama v češtině, čeština v reklamě. 1. vyd. Voznice : Leda, 2000. 

258 s. ISBN 80-85927-75-6. 

DOUBRAVA, Lukáš. Mediální výchova, nové téma ve výuce. Učitelské noviny [online]. 28. 

11. 2006, č. 44 [cit. 2013-12-03]. Dostupné z: 

http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=48&PHPSESSID=0f25f5ca140cecb2f5e2a53

fa17d088d. 

DUFEK, Ondřej. Mediální výchova v současných učebnicích českého jazyka. Praha, 2011. 

Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce Karel ŠEBESTA. 

GILÍK, Richard. Děti jedí podle reklamy. Nedivme se, že jsou tlusté. Vitalia.cz [online]. 20. 

7. 2011 [cit. 2013-12-12]. Dostupné z: http://www.vitalia.cz/clanky/obezni-deti-a-reklama/. 

GRIMPLINIOVÁ, Jana. Za co dnes děti nejraději utrácejí? Marketingové noviny [online]. 8. 

3. 2006 [cit. 2013-12-03]. Dostupné z: http://www.marketingovenoviny.cz/marketing_4012/. 

HORŇÁK, Pavel. Reklama : teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej 

komunikácie. 1. vyd. Zlín : VeRBuM, c2010. 318 s. ISBN 978-80-904273-3-4. 

http://www.maminka.cz/
http://www.prozeny.cz/
http://www.mojetehotenstvi.cz/
http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=48&PHPSESSID=0f25f5ca140cecb2f5e2a53fa17d088d
http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=48&PHPSESSID=0f25f5ca140cecb2f5e2a53fa17d088d
http://www.vitalia.cz/clanky/obezni-deti-a-reklama/
http://www.marketingovenoviny.cz/marketing_4012/


- 78 - 

 

CHLUMSKÁ, Klára. Jak se na reklamu pro děti dívá právo? Marketing&Media [online]. 6. 

12. 2002, 16. 12. 2002 [cit. 2013-12-12]. Dostupné z: http://mam.ihned.cz/c1-12052430-jak-

se-na-reklamu-pro-deti-diva-pravo. 

JIRÁK, Jan; WOLÁK, Radim. Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání. Praha : 

Radioservis, 2007. 152 s. ISBN 978-80-86212-58-6.   

KALISTOVÁ, Kateřina. O vlivu televize na dětské diváky. [video]. YouTube [online]. Šance 

Dětem, 2013. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=QRLd_9FwxA4. 

KLEINOVÁ, Naomi. Bez loga. 1. vyd. Praha : Argo : Dokořán, 2005. 510 s., ISBN 80-7203-

671-8 (Argo) ISBN 80-7363-010-9 (Dokořán). 

KOMÁRKOVÁ, Olga. Genderové stereotypy v reklamních textech.  Praha : Univerzita 

Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2006. 214 s. ISBN 80-7308-148-2. 

Konzumní děti aneb Komercionalizace dětství. [Consuming Kids: The Commercialization of 

Childhood] [film]. Režie: Adriana BARBARO, Jeremy EARP. USA, 2008. 

 

Look Boys and Girls! Advertising to Children in the 20th Century. Duke Libraries: Exhibits 

[online]. 2011 [cit. 2013-12-03]. Dostupné z: 

http://exhibits.library.duke.edu/exhibits/show/childrenads. 

MACKLIN, M. Carole; CARLSON, Les. Advertising to Children: Concepts and 

Controversies. Sage: Thousand Oaks, 1999. 322 s. ISBN 0-7619-1284-3. 

MIHÁL, Vladimír. Dopad televize na vývoj dítěte. Šance Dětem [online]. 2012 [cit. 2013-12-

12]. Dostupné z: http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/odborna-

knihovna/dopad-televize-na-vyvoj-ditete-15474.html. 

Děti a reklama. Ogilvy & Mather [online]. 2012 [cit. 2013-12-12]. Dostupné z: 

http://www.ogilvy.cz/data/files/study/1456_studie_ogilvymather_deti%20a%20reklama.pdf.  

Pecka. In: Wikislovník [online]. 2013 [cit. 2013-12-12]. Dostupné z: 

http://cs.wiktionary.org/wiki/pecka.  

PRAŽÁK, M. Josef. Latinsko-český slovník. [2], L-Z. 18. vyd. Praha : SPN, 1975. 684 s.  

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 

poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků [online]. 2013 

[cit. 2013-12-12]. Dostupné z: http://rvp.cz/. 

REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. 1. vyd. Praha : Portál, 2004. 327 s. ISBN 80-

7178-926-7. 

Reklama a děti. Ppm factum research [online]. 2005 [cit. 2013-12-03]. Dostupné z: 

http://www.factum.cz/127_reklama-a-deti. 

http://mam.ihned.cz/c1-12052430-jak-se-na-reklamu-pro-deti-diva-pravo
http://mam.ihned.cz/c1-12052430-jak-se-na-reklamu-pro-deti-diva-pravo
http://exhibits.library.duke.edu/exhibits/show/childrenads
http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/odborna-knihovna/dopad-televize-na-vyvoj-ditete-15474.html
http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/odborna-knihovna/dopad-televize-na-vyvoj-ditete-15474.html
http://www.ogilvy.cz/data/files/study/1456_studie_ogilvymather_deti%20a%20reklama.pdf
http://cs.wiktionary.org/wiki/pecka
http://rvp.cz/
http://www.factum.cz/127_reklama-a-deti


- 79 - 

 

ŘÍČAN, Pavel; PITHARTOVÁ, Drahomíra. Krotíme obrazovku : Jak vést děti k rozumnému 

užívání médií. 1. vyd. Praha : Portál, 1995. 62 s. ISBN 80-7178-084-7. 

SLANČOVÁ, Daniela.: Reč orientovaná na dieťa (o niektorých aspektoch a výsledkoch jej 

výskumu). In: Logopaedica. V. Zborník Slovenskej asociácie logopédov. Sestavil: Viktor 

Lechta. Bratislava : Liečreh Gúth. 2002, s. 91 – 102. ISBN 80-88932-10-6. 

SKŘIVÁNKOVÁ, Jana. Velká písmena - Váš nebo váš? In: Moje čeština [online]. Jana 

Skřivánková, 2008 [cit. 2013-12-12]. Dostupné z: 

http://www.mojecestina.cz/article/2008090301-velka-pismena-vas-nebo-vas.  

SRPOVÁ, Hana. Knížka o reklamě. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 

Filozofická fakulta, 2008(a). 196 s. ISBN 978-80-7368-533-1.  

SRPOVÁ, Hana. Reklama pro děti − rádce, či manipulátor? In. Metodický portál: inspirace a 

zkušenosti učitelů [online]. 2008(b) [cit. 2013-12-12]. Dostupné z: 

http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/2332/REKLAMA-PRO-DETI---RADCE-CI-

MANIPULATOR.html/. 

ŠEBESTA, Karel. Reklama jako funkční styl? Čeština doma a ve světě, VI, 1998, č. 3 a 4, s. 

193−197 

ŠEBESTA, Karel. Reklamní texty: jejich funkce a výstavba. Praha : 1990. 188 s. 

ŠEBESTA, Karel. Od jazyka ke komunikaci: Didaktika českého jazyka a komunikační 

výchova. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 166 s. ISBN 80-7184-711-9. 

ŠEĎOVÁ, Klára. Děti a rodiče před televizí: rodinná socializace dětského televizního 

diváctví. Brno : Paido, 2007. 157 s. ISBN 978-80-7315-149-2.  

ŤOPEK, Martin. Děti se culily v reklamách už před sto lety. Prodávaly mýdlo i žárovky. In.: 

IDNES.cz [online]. MAFRA, a.s., 2013 [cit. 2013-12-12]. Dostupné z: 

http://pardubice.idnes.cz/vystava-reklama-a-deti-064-/pardubice-

zpravy.aspx?c=A130228_142904_pardubice-zpravy_mt.  

UniCredit Bank: česká střední třída roste a nešetří na svých dětech. In: UniCredit Bank 

[online]. 2013 [cit. 2013-12-12]. Dostupné z: 

http://www.unicreditbank.cz/web/novinky/unicredit-bank-ceska-stredni-trida-roste-a-nesetri-

na-svych-detech. 

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. 2. vyd. Praha : Karolinum, 1999. 353 s. ISBN 

80-71-84-317-2. 

VAVŘIČKOVÁ, Alena. Děti a reklama. 1. vyd. Liberec : Bor, 2010. 106 s. ISBN 978-80-

86807-44-7. 

VYSEKALOVÁ, Jitka; KOMÁRKOVÁ, Růžena. Psychologie reklamy. 2. vyd. Praha : 

Grada, 2002. 264 s. ISBN 80-247-0402-1. 

http://www.mojecestina.cz/article/2008090301-velka-pismena-vas-nebo-vas
http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/2332/REKLAMA-PRO-DETI---RADCE-CI-MANIPULATOR.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/2332/REKLAMA-PRO-DETI---RADCE-CI-MANIPULATOR.html/
http://pardubice.idnes.cz/vystava-reklama-a-deti-064-/pardubice-zpravy.aspx?c=A130228_142904_pardubice-zpravy_mt
http://pardubice.idnes.cz/vystava-reklama-a-deti-064-/pardubice-zpravy.aspx?c=A130228_142904_pardubice-zpravy_mt
http://www.unicreditbank.cz/web/novinky/unicredit-bank-ceska-stredni-trida-roste-a-nesetri-na-svych-detech
http://www.unicreditbank.cz/web/novinky/unicredit-bank-ceska-stredni-trida-roste-a-nesetri-na-svych-detech


- 80 - 

 

VYSEKALOVÁ, Jitka; MIKEŠ, Jiří. Reklama. Jak dělat reklamu. Praha : Grada, c2003. 122 

s. ISBN 80-247-0557-5. 

WINTER, Filip. Reklama a právo. Orac: Praha, 2001. 143 s. ISBN 80-86199-31-2. 

ZENKNER, P. Reklama a děti: delikátní problém. Marketing Magazine, 7. 11. 2005, roč. 9. 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.  

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 

Zákon č. 138/2002 Sb., o regulaci reklamy. 

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

ŽERTOVÁ, Hana. Karkulka a Smolíček. In:  Zvířata & Zdraví [online]. Hana Žertová, 2008 

[cit. 2013-12-12]. Dostupné z: http://www.zvirataazdravi.cz/1330/karkulka-a-smolicek/. 

EYEM T.; A. TROUSILOVÁ, A. Reklamy v televizi stále řvou, protože pořady jsou tišší, 

stěžují si diváci. In: Novinky.cz [online]. Borgis, a.s., 2013 [cit. 2013-12-12]. Dostupné z: 

http://www.novinky.cz/domaci/310433-reklamy-v-televizi-stale-rvou-protoze-porady-jsou-

tissi-stezuji-si-divaci.html.  

 

Webové stránky: 

Děti a média [online]. Praha: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, 2012 [cit. 2013-12-12]. 

Dostupné z: http://www.detiamedia.cz/. 

Rada pro reklamu [online]. Praha: Rada pro reklamu, c2005 [cit. 2013-12-12]. Dostupné z: 

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

Apetito-soutez.cz [online]. Praha: Apetito-soutěž, 2013 [cit. 2013-12-12].  Dostupné z: 

http://www.apetito-soutez.cz/. 

 

 

 

 

 

http://www.zvirataazdravi.cz/1330/karkulka-a-smolicek/
http://www.novinky.cz/domaci/310433-reklamy-v-televizi-stale-rvou-protoze-porady-jsou-tissi-stezuji-si-divaci.html
http://www.novinky.cz/domaci/310433-reklamy-v-televizi-stale-rvou-protoze-porady-jsou-tissi-stezuji-si-divaci.html
http://www.detiamedia.cz/
http://www.rpr.cz/cz/index.php


- 81 - 

 

10 Seznam obrázků 
 

Obrázek 1: Pohádkový příběh – propagace firmy Heinz, rok 1915 (zdroj: webová stránka Duke Libraries). . - 14 - 

Obrázek 2: Exponát výstavy Reklama a děti (zdroj: Muzeum obchodu Bratislava). ........................................ - 20 - 

Obrázek 3: Age of Wulin, zdroj:  Mojetehotenstvi.cz. ..................................................................................... - 27 - 

Obrázek 4: KB, Dětské konto, zdroj: Maminka (září 2013). ............................................................................ - 31 - 

Obrázek 5: Chocoland, zdroj: Mateřídouška (září, 2013). ................................................................................ - 32 - 

Obrázek 6: Brumík, zdroj: Ententýky.cz. ......................................................................................................... - 32 - 

Obrázek 7: Dětské centrum Hafíkov, zdroj: Sluníčko (srpen, 2013). ............................................................... - 34 - 

Obrázek 8: Jičín – město pohádky, zdroj: Sluníčko (srpen 2013)..................................................................... - 35 - 

Obrázek 9: Hami Citlivé bříško, zdroj: Maminka (září, 2013). ........................................................................ - 36 - 

Obrázek 10: PRO MRŇOUSKY.cz (výřez), zdroj: Maminka (srpen, 2013). ................................................... - 37 - 

Obrázek 11: Bambino MIO, zdroj: Maminka (srpen, 2013). ............................................................................ - 38 - 

Obrázek 12: Rybilka Neo, zdroj: Maminka (srpen 2013). ................................................................................ - 39 - 

Obrázek 13: Nutrilon (výřez), zdroj: Maminka (srpen, 2013). ......................................................................... - 41 - 

Obrázek 14: Lodger, zdroj: Maminka (září, 2013). .......................................................................................... - 42 - 

Obrázek 15: Tornado COOL, zdroj: TV. .......................................................................................................... - 43 - 

Obrázek 16: Pribináček, zdroj: TV. .................................................................................................................. - 44 - 

Obrázek 17: Tornado COOL, zdroj: Sluníčko (srpen, 2013). ........................................................................... - 50 - 

Obrázek 18: AQUALAND MORAVIA, zdroj: Sluníčko (srpen, 2013). .......................................................... - 57 - 

Obrázek 19: My Little Pony (Equestria Girl), zdroj: TV. ................................................................................. - 58 - 

Obrázek 20: Toxičtí mutanti, zdroj: TV. ........................................................................................................... - 62 - 

Obrázek 21: Synflorix, zdroj: Maminka.cz. ...................................................................................................... - 67 - 

Obrázek 22: Papiwi SKY, zdroj: Maminka (září, 2013). .................................................................................. - 70 - 

Obrázek 23: Otutto, zdroj: Maminka (srpen, 2013). ......................................................................................... - 71 - 

Obrázek 24: Kolekce Suavinēx, zdroj: Maminka (srpen, 2013). ...................................................................... - 72 - 

 

  

file:///L:/Mišulky%20DP.docx%23_Toc374608330
file:///L:/Mišulky%20DP.docx%23_Toc374608336


- 82 - 

 

11 Seznam sebraného materiálu 
 

Níže předkládám seznam reklamních sdělení, která jsou uložena na přiloženém CD 

disku:  

 

11.1  Časopisecké reklamy  
 

Příloha č. 1: Aquila (film Letadla) − soutěž 

Příloha č. 2: Champion − akční hra 

Příloha č. 3: HARIBO − bonbóny 

Příloha č. 4: Klik Carz – závodní dráhy 

Příloha č. 5: For Toys − veletrh hraček 

Příloha č. 6: Sluníčko − časopis 

Příloha č. 7: Jičín – město pohádky (a) – akce  

Příloha č. 8: Jičín – město pohádky (b) – akce  

Příloha č. 9: Atletika pro děti – akce  

Příloha č. 10: Kniha.cz (a) 

Příloha č. 11: Kniha.cz (b) 

Příloha č. 12: Kniha.cz (c) 

Příloha č. 13: Chocoland – sladkosti  

Příloha č. 14: Chameleon – hračka  

Příloha č. 15: Bookni si! – akce MF DNES 

Příloha č. 16: předplatné Mateřídouška, a (dárek)  

Příloha č. 17: předplatné Mateřídouška, b (dárek)  

Příloha č. 18: Soutěž o školní kufřík  

Příloha č. 19: Sky Riders – letadlo  

Příloha č. 20: Word – Slovní labyrint – společenská hra 

Příloha č. 21: Baby Born − panenka 

Příloha č. 22: Šmoulové 2 – upoutávka na film 

Příloha č. 23: Čtyřlístek, TESCO – DVD  

Příloha č. 24: Aqualand Moravia (a) – atrakce  

Příloha č. 25: Aqualand Moravia (b) – atrakce  

Příloha č. 26: Tour de Kids − cyklistické závody 

Příloha č. 27: Tučňáci na ledu – společenská hra  

Příloha č. 28: Šmoulové 2 – soutěž  

Příloha č. 29: Mateřídouška speciál – časopis  

Příloha č. 30: Praha dětem – akce  

Příloha č. 31: Lego CITY do záchranné akce 

Příloha č. 32: Abeceda − skládačka 

Příloha č. 33: Pohádky na CD (Méďa Pusík) 

Příloha č. 34: Méďa Bumík – časopis  
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Příloha č. 35: Méďa Pusík (speciální vydání) – časopis  

Příloha č. 36: Méďa Pusík – časopis, předplatné 

Příloha č. 37: Lego CITY (pro začátečníky) – stavebnice  

Příloha č. 38: Termixík (+ omalovánka) – jogurt  

Příloha č. 39: Imunit – soutěž 

Příloha č. 40: Hračkomat – obchod  

Příloha č. 41: Jammi Pen + omalovánka – psací potřeby 

Příloha č. 42: Tornado COOL (a) – pero  

Příloha č. 43: Tornado COOl (b) – pero  

Příloha č. 44: Pohádky na Minimaxu (a) 

Příloha č. 45: Pohádky na Minimaxu (b) 

Příloha č. 46: Molitanky – hra  

Příloha č. 47: Rodina Lumpíkových – akce  

Příloha č. 48: Nemo – společenská hra 

Příloha č. 49: Ctwtoys.cz – internetová stránka  

Příloha č. 50: Včelka Mája – hračky, internetová stránka 

Příloha č. 51: Sluníčko (předplatné) 

Příloha č. 52: Království železnic – akce  

Příloha č. 53: Světlušky – akce  

Příloha č. 54: Agátin svět – obchod  

Příloha č. 55: Letadla – soutěž  

Příloha č. 56: Jovi (a) – výtvarné potřeby 

Příloha č. 57: Jovi (b) – výtvarné potřeby 

Příloha č. 58: MilkiMix – mléčná brčka 

Příloha č. 59: Little Tikes EPLINE – skákací hrady  

Příloha č. 60: Spořte svým dětem na budoucnost s Liškou – spoření  

Příloha č. 61: Příběhy z kostek – společenská hra 

Příloha č. 62: Hafíkov – dětské centrum 

Příloha č. 63: Mateřídouška – časopis  

Příloha č. 64: Mateřídouška speciál – časopis  

Příloha č. 65: Sluníčko (předplatné + hra Duhový závod) – časopis  

Příloha č. 66: Šmoulové 2 − soutěž (Sluníčko) 

Příloha č. 67: EPLINE Savvi – tetování 

Příloha č. 68: EPLINE Inky Dinks – tiskátka  

Příloha č. 69: Bratzillaz – panenky  

Příloha č. 70: DinoPark – akce pro rodinu 

Příloha č. 71: Tesco Mobile (pro rodinu a blízké) – tarif  

Příloha č. 72: Liquido Duox – přípravek proti vším 

Příloha č. 73: Nadační fond (pro zdraví dětí) 

Příloha č. 74: Strašidelný zámek – atrakce  

Příloha č. 75: Dárková taška Betynka 

Příloha č. 76: Žloutenka − očkování pro děti 

Příloha č. 77: Už jste to slyšeli? (DVD pro děti) 

Příloha č. 78: Tesco – potřeby do školy 
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Příloha č. 79: Peddy − dětská obuv 

Příloha č. 80: Britax Römer – autosedačka, soutěž 

Příloha č. 81: Předplatné Betynka 

Příloha č. 82: Cestování s rodinou 

Příloha č. 83: Tesco Clubcard – slevy na dětský sortiment 

Příloha č. 84: Papiwi – kočárky 

Příloha č. 85: Hamánek – přesnídávky  

Příloha č. 86: Kiddy – autosedačky 

Příloha č. 87: Britax Römer – autosedačky 

Příloha č. 88: Britax Römer – kočárky 

Příloha č. 89: Tesco – potřeby do školy 

Příloha č. 90: Lodger – zimní kolekce 

Příloha č. 91: Otutto – kočárky 

Příloha č. 92: Nutrilon – výživa pro děti, skladatel (a) 

Příloha č. 93: Nutrilon – výživa pro děti, matematik (b) 

Příloha č. 94: Träumeland – dětské a kojenecké matrace 

Příloha č. 95: KB – dětské konto Beruška 

Příloha č. 96: Scooner (Navington) – kočárky 

Příloha č. 97: Pampers – plenky 

Příloha č. 98: Chicco – autosedačky 

Příloha č. 99: Suavinēx – textilní kolekce 

Příloha č. 100: Fisher-Price – dárek při nákupu  

Příloha č. 101: Fisher-Price – dárek při registraci  

Příloha č. 102: Kiwi – autosedačky 

Příloha č. 103: Roan – kočárky 

Příloha č. 104: BébéJou – kolekce 2013 

Příloha č. 105: Aesthetic – dětská výbava 

Příloha č. 106: Lodger – nosítko 

Příloha č. 107: Baby Sebamed – dětský krém 

Příloha č. 108: Nanny – monitor dechu kojence 

Příloha č. 109: Bugaboo Buffalo (Discover) – kočárky  

Příloha č. 110: Humana – mléčné a nemléčné kaše 

Příloha č. 111: Dupydup – oblečení 

Příloha č. 112: Bambino Mio – plenky 

Příloha č. 113: Alphanova bébé – kosmetika  

Příloha č. 114: Infacol – přípravek k uvolnění křečovitých bolestí bříška 

Příloha č. 115: Hami Citlivé bříško – kojenecké mléko 

Příloha č. 116: NUK Sports Cup – dětské láhve 

Příloha č. 117: Superfit – obuv 

Příloha č. 118: Cannaderm – mycí emulze 

Příloha č. 119: Pepp LUXX – kočárky 

Příloha č. 120: Agátin svět – internetová stránka 

Příloha č. 121: X-lander – kočárky 

Příloha č. 122: Papiwi SKY SILVER – soutěž 



- 85 - 

 

Příloha č. 123: Déčko – televize pro děti 

Příloha č. 124: EPLINE – zubní hygiena 

Příloha č. 125: Mucki L – fusak s membránou 

Příloha č. 126: CD (Milá zebra) – soutěž 

Příloha č. 127: Galt – dětská kniha 

Příloha č. 128: EPLINE – kosmetika 

Příloha č. 129: Baby Genius – edukativní hry  

Příloha č. 130: Bupi – kosmetika 

Příloha č. 131: Baby point SINDY – židlička 

Příloha č. 132: Bepanthen – mast 

Příloha č. 133: Angličtina pro děti 

Příloha č. 134: Malvík – výbava pro dítě 

Příloha č. 135: Nutrilon (alergie) – výživa 

Příloha č. 136: PURIS (Admiranda) – kosmetika Epline 

Příloha č. 137: CAMARELO – kočárky 

Příloha č. 138: Jak jsem přišel na svět – kniha 

Příloha č. 139: Eurona by Cerny – kosmetika 

Příloha č. 140: PLAYMAIS – soutěž o stavebnici 

Příloha č. 141: ROBA – pokojíčky 

Příloha č. 142: Předplatné časopisu Maminka + dárek 

Příloha č. 143: LOVI – kojenecká láhev 

Příloha č. 144: Ciciban – obuv 

Příloha č. 145: Baby-Vac 2 – odsávačka  

Příloha č. 146: CAPISSAN FORTE – šampon při výskytu vší 

Příloha č. 147: BABYRENKA – zavinovačka 

Příloha č. 148: Nezlobaspi.cz – internetová stránka 

Příloha č. 149: MDENA – plavecké pomůcky 

Příloha č. 150: Dětský růžek – internetový obchod 

Příloha č. 151: Gadeo – výbava pro dítě 

Příloha č. 152: GB – kočárky 

Příloha č. 153: Muum (Jané) – kočárky 

Příloha č. 154: F&F Kids – oblečení 

Příloha č. 155: Cam – kočárky 

Příloha č. 156: Baby Shopík – kamenná prodejna 

Příloha č. 157: Sunar – soutěž 

Příloha č. 158: DOT (tfk) – kočárky; časopis  

Příloha č. 159: ProTectis – kapky 

Příloha č. 160: Rybilka Neo – mast na opruzeniny 

Příloha č. 161: Prevenar 13 – vakcína 

Příloha č. 162: Nutrilon – ublinkávání 

Příloha č. 163: Haberman – hrníčky 

Příloha č. 164: Malvík – holandské kočárky  

Příloha č. 165: Sluníčko – časopis 

Příloha č. 166: REJ – kukuřičné křupky 



- 86 - 

 

Příloha č. 167: PRO MRŇOUSKY.cz – internetový obchod a kamenná prodejna 

Příloha č. 168: GB – soutěž o kočárek HARDY 

Příloha č. 169: Nestlé BEBA Comfort – kojenecká výživa 

Příloha č. 170: BABYRENKA – držák plen 

Příloha č. 171: MAM – kartáčky pro děti 

Příloha č. 172: MONKEYʹS GYM – tělocvična 

Příloha č. 173: Swiss Nature Baby – kosmetika pro děti 

 

11.2  Internetové reklamy 
 

Příloha č. 174: Animáčky pro děti – televizní stanice 

Příloha č. 175: Bepanthen – mast na opruzeniny 

Příloha č. 176: Brumík – Lesní stezka   

Příloha č. 177: Cestování vlakem – výhody  

Příloha č. 178: Déčko – televize pro děti 

Příloha č. 179: Baby Björn One – nosítko 

Příloha č. 180: Tchibo – oblečení  

Příloha č. 181: Dětský bazar – internetový obchod  

Příloha č. 182: Furby – hračka  

Příloha č. 183: Gormiti – akce  

Příloha č. 184: MC Donaldˈs Šmoulové – hračka  

Příloha č. 185: Hero Factory - hračka 

Příloha č. 186: Online hra 

Příloha č. 187: JOHNSONʹS Baby – péče o dítě 

Příloha č. 188: Kocarky-autosedacky.org – internetová stránka  

Příloha č. 189: REJ – kukuřičné křupky 

Příloha č. 190: Sigg (Back to School) – láhev 

Příloha č. 191: LEGO Duplo stavebnice  

Příloha č. 192: LEGO námořní služba − stavebnice  

Příloha č. 193: LEGO škola – stavebnice 

Příloha č. 194: Letadla – upoutávka na film 

Příloha č. 195: Magformers – stavebnice  

Příloha č. 196: Mall – batohy do školy 

Příloha č. 197: MC Donaldˈs Mario – hračky, knihy 

Příloha č. 198: MÉĎABÉĎA.CZ – internetová stránka 

Příloha č. 199: MF DNES – domácí mazlíčci 

Příloha č. 200: GAZEL – nábytek  

Příloha č. 201: Nesquik (Nestlé) – lupínky do mléka 

Příloha č. 202: H&M – oblečení  

Příloha č. 203: LIDL – oblečení  

Příloha č. 204: Scamp – oblečení  

Příloha č. 205: Age of Wulin – online hra 

Příloha č. 206: Kizi – online hry 



- 87 - 

 

Příloha č. 207: Smoby – panenka 

Příloha č. 208: PinkorBlue – internetová stránka 

Příloha č. 209: Rajec – pití pro děti 

Příloha č. 210: SkluzavkyaHracky.cz – internetová stránka 

Příloha č. 211: Soutěž o kočárek pro těhotné matky 

Příloha č. 212: SPORTISIMO – obuv do školy 

Příloha č. 213: Synflorix – vakcína  

Příloha č. 214: TOPGAL – batohy do školy 

Příloha č. 215: Školní kufřík (Druchema) 

Příloha č. 216: Šmoulové 2 – upoutávka na film 

Příloha č. 217: VODAFONE – tarif pro dítě zdarma 

Příloha č. 218: TESCO Hurá do školy! – potřeby do školy 

Příloha č. 219: Waterrr – pití pro děti 

Příloha č. 220: Kasa.cz Zpátky do školy – smartphony 

 

11.3  Televizní reklamy 
 

Příloha č. 221: Baby Genius – edukativní hry 

Příloha č. 222: Furby – plyšová hračka 

Příloha č. 223: Toffifee − bonbóny  

Příloha č. 224: LEGO Chima  

Příloha č. 225: LEGO Chima 

Příloha č. 226: Billa – plyšové hračky 

Příloha č. 227: Marťánci – multivitaminy  

Příloha č. 228: Barbie − panenka 

Příloha č. 229: Little Pet Shop – hračka  

Příloha č. 230: Vodafone – tarif  

Příloha č. 231: Animáček – časopis  

Příloha č. 232: Paula Mini – jogurt  

Příloha č. 233: F&F − oblečení pro děti 

Příloha č. 234: Froop − jogurt 

Příloha č. 235: LEGO Friends (koupaliště) 

Příloha č. 236: LEGO Friends (škola) 

Příloha č. 237: LEGO (námořní služba) 

Příloha č. 238: Kreo Transformers City Ville  

Příloha č. 239: Kreo Transformers  

Příloha č. 240: My little pony (Equestria Girl) – panenky  

Příloha č. 241: MC Donaldˈs (Šmoulové) – hračky  

Příloha č. 242: MC Donalds (Mario) – hračky  

Příloha č. 243: Max Steel (a) 

Příloha č. 244: Max Steel (b) 

Příloha č. 245: Monsterhigh – panenky  

Příloha č. 246: Müller Mix – jogurt  
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Příloha č. 247: Nerf (a) – dětská pistole 

Příloha č. 248: Nerf, ROUGHCUT (b) – dětská pistole 

Příloha č. 249: Vibovit – vitaminy  

Příloha č. 250: Kinder čokoláda – sladkost  

Příloha č. 251: Kinder Pinguí – mléčný řez 

Příloha č. 252: Lidl – oblečení, malé děti 

Příloha č. 253: Lidl – oblečení, větší děti 

Příloha č. 254: Lucky Puppies – hračka  

Příloha č. 255: Nimm2 Soft – bonbóny  

Příloha č. 256: Magformers – stavebnice  

Příloha č. 257: MF DNES – domácí mazlíčci 

Příloha č. 258: Yo – sirupy  

Příloha č. 259: Sunar – výživa  

Příloha č. 260: Zlaté polomáčené MINI – sušenky  

Příloha č. 261: Monsterbeadz – panenky  

Příloha č. 262: Barbie − DVD 

Příloha č. 263: Shnooks – panenky  

Příloha č. 264: Nesquik – cereálie  

Příloha č. 265: Rama – margarín  

Příloha č. 266: Šmoulové – hračky  

Příloha č. 267: Míša – nanuk  

Příloha č. 268: Hero Factory – hračka  

Příloha č. 269: Nutela – sladkost  

Příloha č. 270: Milka – sladkost (čokoláda) 

Příloha č. 271: Orbit – žvýkačky  

Příloha č. 272: Orion − čokoláda 

Příloha č. 273: Pampersky – plínky  

Příloha č. 274: Pribináček – jogurt  

Příloha č. 275: Pribináček ovocík – jogurt  

Příloha č. 276: Skittels – bonbóny  

Příloha č. 277: Spiderman – časopis  

Příloha č. 278: Albert Šmoulové – plyšové hračky  

Příloha č. 279: Stabilo – pero  

Příloha č. 280: Paranit – přípravek proti vším 

Příloha č. 281: Apetito – sýr  

Příloha č. 282: Espumisan – kapky  

Příloha č. 283: Toxičtí mutanti – hračky  

Příloha č. 284: Letadla film – upoutávka  

Příloha č. 285: Synflorix – vakcína  

Příloha č. 286: Brumík – sladkost  

Příloha č. 287: Šmoulové – upoutávka na film 

Příloha č. 288: Dobrá voda – minerální voda 

Příloha č. 289: Tornado COOL – pero  

 


