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Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje vlivu reklamy na děti ve věku 6-8 let. Reklama 

cílená na děti je častým předmětem dlouhodobé diskuze ve společnosti. Nejčastěji se 

jedná o televizní reklamu, která je stále nejsilnějším médiem na trhu, část práce je 

věnována také představení jednotlivých media-typů. Nejčastěji se jedná o klasickou 

televizní reklamu (spoty) ale i další netradiční formy reklamy. Práce se primárně 

zaměřuje na to, jak televizní reklama ovlivňuje děti, jak jí rozumí nebo naopak 

nerozumí, od jakého věku jsou schopny kriticky pohlížet na mediální sdělení a od 

jakého věku jsou schopny pochopit záměr a cíl médií. Děti jako specifická a velmi 

snadno ovlivnitelná cílová skupina jsou v dnešní době neustále oslovovány skrze média. 

Studie proto analyzuje mimo jiné i psychický vývoj dítěte a soustředí se na dnešní 

moderní dobu 21. století. Studie si klade za cíl porozumět problematice a pomoci snazší 

orientaci v tématu. Na téma děti a reklama bylo provedeno již několik zahraničních ale 

také českých výzkumů, proto se v empirické části práce zaměřuje na jejich analýzu a 

porovnání výsledků těchto studií za posledních 10 let. Závěr práce se věnuje shrnutí 

všechny analyzovaných studií a poznatků spolu s krátkým doporučením.  

 

  



Abstract 

This bachelor thesis is about the influence of advertising on children of 6 – 8 

years of age. Advertising targeted on children is frequent subject of long-lasting 

discussion across the whole society. This discussion is mostly about television 

advertising, which is still the strongest medium on market – part of the thesis is focused 

on introduction to basic media types. Focus of the thesis is how television advertising 

influence children, how they are capable, or not capable, to understand it, since what 

age they are able to critically evaluate advertising messages and from what age they are 

capable to understand the goals and purpose of media. Children, as specific and very 

easy to influence group are constantly talked to by media. Thesis, besides other analyses 

psychical evolution of children with focus on modern era of 21st century. The goal of 

the thesis is to understand and help navigate in quite difficult topic. Many different 

foreign, as well as Czech studies were made on this topic already. The focus of 

empirical part is to analyse and compare results of these studies made in last 10 years. 

In conclusion, all analysed studies are summarised together with recommendation. 
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Úvod 

Reklama je nedělitelnou součástí naší kultury.  Především současná společnost je 

díky vývoji médií je plná reklamních sdělení a ovlivňujících naše myšlení a směřování 

celé společnosti. Nejvíce ohroženou skupinou jsou pak děti, které každý den podléhají 

reklamním sdělením v podobě obrázků, melodií, videí a dalších, která jsou na děti přímo 

cílena. To zapříčiňuje to, že děti znají již od svých deseti let přibližně 300–400 značek 

(Kasl Kollmannová, 2012).  

Ve své bakalářské práci se proto budu zabývat tím, jakým způsobem reklama na 

děti působí a jak ovlivňuje jejich myšlení. Vzhledem k širokému záběru pojmu dítěte 

(batole od jednoho roku až po sedmnáctiletého adolescenta) jsem se rozhodla výzkum 

podrobit užší skupině, a to dětem řadícím se do mladšího školního věku, které začínají 

povinnou školní docházku (6–8 let). Tuto užší cílovou skupinu jsem zvolila záměrně 

z několika důvodů. Těmi jsou vyšší mentální vyspělost a téměř nulový vliv ze strany 

starších spolužáků.  

Jedním z důvodů, proč jsem zvolila téma Děti a reklama je mimo jiné fakt, že je 

mezi odborníky i širokou veřejností stále diskutováno především pro jeho 

kontroverznost. Cílem této práce je zjistit, zda reklama děti ve věku 6–8 let nějakým 

způsobem ovlivňuje a jestli si děti existenci reklamy uvědomují, resp. vědí, co to 

reklama je.   Zároveň se v této práci budu zabývat nejen reklamou primárně cílenou na 

děti, ale také na reklamou, která na ně cílená není, ale i přesto je potenciálně ovlivňuje.  

V teoretické části se zaměřím na pojmy, které s tématem souvisí a utvářejí jej. 

Budu se věnovat medializaci, reklamě a reklamní komunikaci, jejím základním funkcím 

a nástroji. Následně nastíním historii reklamy, její krátký vývoj a výčet a vývoj 

základních typů médií. Nedílnou součástí je také kapitola o základní psychologii dítěte, 

jejím vývoji a současném stavu. V závěru teoretické části jsou shrnuty právní regulace 

reklamy.  

Empirická část práce se skládá z rešerše již provedených výzkumů na téma dítěte 

a reklamy. Celkem pět výzkumů jsem zpracovala podle následujícího modelu: 

- představení studie a jejích cílů 

- hypotézy 

- metodologie 

- výsledky. 
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Na základě již uvedeného přehledného systému jsem zpracovala základní 

výstupy, které věřím, že budou přínosné pro zpracování dalších studií.  

Původně jsem se ve své práci chtěla věnovat také vlastnímu kvalitativnímu 

výzkumu, který bych vedla právě mezi dětmi 6-8 let na základní škole. V rámci 

výzkumu jsem mínila oslovit děti ale také jejich rodiče, abych získala širší obrázek o 

stavu reklamy a dětí.  

Abych se mohla hlouběji věnovat rešerši již hotových prací a mohla tomu 

poskytnout více prostoru, rozhodla jsem se, že celou svou praktickou část zaměřím 

pouze na to. Práce, které jsem v této práci studovala jsou odlišné než ty, které jsem 

vypsala do teze. Důvodem je to, že studie, které jsem si připravila do teze jsou staré i 

několik let a nevyhovují kritériu, který jsem si stanovila. Studie z rešerše nejsou staré 

více jak 10 let.  

Domnívám se, že kvalitněji vypracuji pouze jednu nebo druhou část praktické 

části z teze, nikoli obě. Možností bylo také připravit vlastní výzkum, ale bohužel jsem 

se nedostala k dostatečnému počtu dětí, které bych mohla dotazovat, aby výsledky byly 

relevantní a hodnotné.  

Více jsem se od své teze neodchýlila, pouze jsem některé odstavce pro lepší 

pochopení přidala. Odebrala jsem pouze z teoretické části odstavec věnovaný popisu 

metody provedeného výzkumu a z praktické části vlastní kvalitativní průzkum.   
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1. Medializace 

Ačkoli se můžeme jakkoli snažit vyhýbat se reklamním sdělením, je to téměř 

nemožné. Medializace, kterou společnost prochází, je pro tuto dobu specifická.  

Podle Jiráka a Woláka, se jedná o charakteristický rys moderního společenství. 

Reklamní sdělení na nás číhají na každém kroku a o to je pro nás horší si jich nevšímat, 

ba je dokonce ignorovat. (Jirák, a další, 2007)  

Pojem medializace je spjat s moderní společností, a to především s využíváním  

a rozšířením médií, a to převážně masových1. Medializace je proces, při kterém se 

většina společensky významných, konstitutivních komunikačních aktivit (ekonomické, 

politické, kulturní apod.) odehrává prostřednictvím masových médií nebo s jejich 

aktivní účastí. Dochází tak k sociální změně, kterou se rozumí rozšíření komunikačních 

médií a jejich stále více zřejmý vliv na celou společnost.  

Medializace je spojena především s moderní dobou posledních let a její vliv na 

společnost je znatelný. Medializace nás tlačí do určitých rozhodnutí, které se mohou 

týkat běžného života i politických rozhodnutí. Rozhodující organizace v našich životech 

mají zřejmý vliv především na chování jedince, který snadno médiím podlehne. Celá 

společnost pak přejímá myšlenky, které jsou nám médii nabízena. (Jirák, a další, 2015)  

S tím souvisí další pojem, který je podstatně mladší než medializace,  

a to mediální gramotnost. Schopnost kontrolovat přejímané informace od médií a 

potřeba znát povahu, podstatu, určující faktory a pravidelnosti jejich působení, se snaží 

zajistit již jako součást všeobecného vzdělání. Na základě výše zmíněních kompetencí 

pak jedinec a následně celá společnost je schopna filtrovat mediální sdělení. (Jirák, a 

další, 2007 str. 6)  

Jeřábek popisuje důvody pro zavedení mediální výchovy: Pro uplatnění 

jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty,  

které přicházejí z okolního světa, což vyžaduje stále větší schopnost zpracovat, 

vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií. Média se stávají důležitým 

socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření 

životního stylu a na kvalitu života vůbec. Přitom sdělení, jež jsou médii nabízena, 

nemají stejnorodý charakter, vyznačují se svébytným vztahem k přírodní i sociální 

realitě a jsou vytvářeny s různými (namnoze nepřiznanými, a tedy potenciálně 

                                                 

1 Masovými médii rozumíme periodický tisk, rozhlasové a televizní vysílání, a především veřejně 

dostupná sdělení na internetu. Základní charakteristikou je jejich dostupnost, aktuálnost, krátkost a 

pravidelnost či průběžnost. (Jirák, a další, 2015 stránky 18-19)  
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manipulativními) záměry. Správné vyhodnocení těchto sdělení z hlediska záměru jejich 

vzniku (informovat, přesvědčit, manipulovat, pobavit) a z hlediska jejich vztahu  

k realitě (věcná správnost, logická argumentační stavba, hodnotová platnost) vyžaduje 

značnou průpravu. (Jeřábek, 2013 str. 115)  

V rámci Rámcového vzdělávacího programu (dále jen RVP) je nyní 

v posledních letech v rámci tematických okruhů průřezových témat mimo jiné 

zpracováno také téma Mediální výchova. Tato průřezová témata jsou součástí 

povinného základního vzdělávání, a to jak na prvním stupni, tak i na druhém stupni 

základních škol. (Jeřábek, 2013 str. 105) V rámci mediální výchovy, výchově 

k občanství a jinak nazývaných předmětech, se žáci učí, jak médiím porozumět,  

jak analyzovat jednotlivá sdělení, jak posuzovat věrohodnost apod. Žáci se tak mohou 

naučit zajímat se o zpravodajské obsahy kriticky, pochopit základní principy fungování 

reklamy nebo se stát občanem, který se více zajímá o všeobecné dění kolem sebe. 

(Jirák, a další, 2007 stránky 7-8) V rámci RVP je Mediální výchova zahrnuta do výuky 

na obou stupních základních škol.  Každá škola pak stanovuje sama, jak bude daný 

okruh vyučován a jak jej zapojí do svého učebního plánu.  

Mediální vzdělávání můžeme rozdělit do tří částí: systematická  

mediální výchova veřejnosti, akademické/profesní vzdělávání a osvěta. (Jirák, a další, 

2015 str. 350). V této práci se budu zabývat především veřejnými informacemi, 

občanskými aktivitami a médii (jejich kritikou, dodržování profesních kodexů apod.)  

Je nutné, aby se dítě se základními informacemi seznamovalo nejen 

prostřednictvím školy, ale také v rodině. Tento názor zastává i dětská psycholožka  

Klára Janečková, která tvrdí, že: „Je na zákonných zástupcích, aby dítěti podali 

dostatečné informace o světě reklamy a diskutovali o výrobcích, které dítě preferuje.“ 

(Ogilvy & Mather, 2012 str. 10) 

2. Reklama, reklamní komunikace 

Reklamou, se kterou se denně setkáváme, se rozumí pouze část oboru 

marketingové komunikace, jejímž základem je komunikační mix2. Jedná se o jeden 

z nejvýznamnějších způsobů, jak značka zvyšuje znalost o sobě a také svou image. 

                                                 

2 Komunikačním mixem se rozumí směs reklamy, osobního prodeje, podpory prodeje, public relations a 

nástrojů přímého marketingu, kterou firma používá pro dosažení svých reklamních a marketingových 

cílů. (Kotler, 2012) 
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Mimo jiné se jedná o důležitý faktor při budování trhu a zvyšování prodejů (Karlíček, 

2016 str. 49).  

Obecně marketingová komunikace může být komerční nebo nekomerční, 

většinou se však v případě reklamy jedná o propagaci komerčního charakteru.  

Cílem bývá zvyšování obratu firmy, která reklamu zadává (Přikrylová, a další, 2011 str. 

68). Nejedná se však vždy o čistě komerční subjekty, které využívají reklamy. Z praxe 

si můžeme všimnout, že pomocí nástrojů komunikačního mixu, dosahují svých 

výsledků také neziskové organizace, které tak prezentují své zájmy společnosti.  

Podle definice Americké marketingové asociace AMA reklama znamená 

„každou placenou formu neosobní prezentace a nabídky idejí, zboží nebo služeb 

prostřednictvím identifikovatelného sponzora.“ (Kotler, 2012 str. 809) 

Z psychologického hlediska se tedy jedná o určitou formu komunikace, která na 

základě stimulačních prostředků ovlivňuje motivaci člověka (Vysekalová, a další, 2012 

str. 21). Cílem je oslovit širokou cílovou skupinu prostřednictvím jednotlivých médií a 

kombinací komunikačních kanálů. Nejčastěji se jedná o masová média, se kterými se 

setkáváme každý den (Karlíček, 2016 str. 212). 

Ovlivněny reklamou jsou také děti, kterým se ve své práci věnuji. Domnívám se, 

že děti jsou jednou z nejohroženějších cílových skupin, právě kvůli jejich neznalosti a 

neschopnosti se bránit. Děti nejsou ve svém věku schopny kriticky posuzovat reklamu, 

což může vést k nesprávné interpretaci komunikace, která má za následek přijmutí 

reklamních sloganů a ovlivnění jejich preferencí a znalosti produktů. Děti mladší 8 let 

jsou velmi závislé na vnímání všeho kolem sebe, a proto jsou zaměřené více na to, jak 

věci vypadají, než co se o nich říká (Wilcox, a další, 2004 str. 34).  

2.1.  Funkce reklamy podle různých variant  

Podle Přikrylové (2011 str. 68) se reklamní aktivity dají rozdělit do dvou 

základních směrů, kterými jsou orientace na produkt/výrobek a orientace na instituci.  

Takzvaně výrobková reklama je neosobní formou prodeje výrobku nebo služby. 

Oproti tomu institucionální reklama má za cíl podpořit ideje, filosofii a myšlenku dané 

společnosti. 

Reklama může zastávat mnoho funkcí, a proto ji můžeme podle toho dále 

rozdělovat. Reklama může být informačního charakteru, kdy je jejím cílem vzbudit 

v zákazníkovi poptávku o daném výrobku nebo službě. Dále se můžeme setkat s 

reklamou přesvědčovací, která má za úkol rozvinout poptávku spotřebitele po daném 
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výrobku nebo službě. A v neposlední řadě stojí připomínková reklama, která se snaží 

zachovat pozici značky. Každý typ reklamy má následně odlišně stanovené cíle, kterých 

chce dosáhnout. Více v tabulce č. 1.  

 

Tabulka č. 1 

Informativní reklama 

Využívaná k informování 

spotřebitelů o novém produktu nebo 

funkci a k vytvoření primární poptávky 

Upozornit trh na nový produkt 

Informovat o změně ceny 

Vysvětlit, jak produkt funguje 

Přesvědčovací reklama 

Reklama využívaná k vytvoření 

selektivní poptávky po značce a 

k přesvědčení spotřebitelů, že nabízí 

za jejich peníze nevyšší kvalitu 

Získat značce preference 

Povzbudit přechod ke značce 

Přesvědčit k okamžité koupi 

Upomínací reklama 

Využívána k udržení produktu 

nebo značky v povědomí zákazníků. 

Udržovat vysoké povědomí o 

produktu 

Připomenou zákazníkům, kde mohou 

koupit produkt 

Udržet produkt v mysli zákazníků i 

mimo sezonu 

(Kotler, 2012 str. 857) 

 

Reklamu lze dále dělit na obhajovací neboli obrannou. Cílem této komunikace je 

přesvědčit veřejnost o správném stanovisku. Tuto formu nejčastěji využívají především 

právě neziskové organizace. Taktéž je velmi dobře známa reklama srovnávací, která 

zaujímá strategický postoj vůči široké veřejnosti. Pomocí srovnávací reklamy jsou 

porovnávány dva konkurenční výrobky. Tato forma reklamy u nás není tak běžná, 

zadavatelé mají strach mimo jiné z možných legislativních problémů plynoucích 

z nedodržení zásad této neobvyklé reklamy. Veřejné srovnávání musí splňovat 

náležitosti dané právním řádem (Přikrylová, a další, 2011 str. 69). 
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2.2. Nástroje reklamy 

Jako každá kategorie z komunikačního mixu, tak i reklama má své specifické 

nástroje, prostřednictvím kterých dosahuje svých stanovených cílů. Nástroje hromadné 

komunikace, jak také označujeme reklamu, podporu prodeje a public relations, 

pomyslně dělíme na osobní a neosobní formy propagace. Nás však zajímá nejvíce 

reklama a její nástroje, kterými jsou tisk, rádiové a televizní vysílání, plakáty, billboardy 

(OOH), kino a další. (Kotler, 2012 str. 810) 

Každý jednotlivý media-typ přináší určité výhody a nevýhody pro zadavatele. 

Nejčastěji využívaným prostředkem je stále televize, vzápětí tisk, za ním nejrychleji 

rostoucí kanál – internet, posléze venkovní reklama tzv. out-of-home (OOH) a 

v neposlední řadě rozhlas (Admosphere, 2016). Televize svým širokým dosahem, 

masovým pokrytím a flexibilitou je téměř nejlépe schopna vytvářet image značky a 

demonstrovat produkty (Přikrylová, a další, 2011 str. 72). 

V rámci snahy o co nejlepší výsledky proto dochází k prolínání a kombinování 

všech typů komunikačních kanálů od tradičních po nová média. Rozdíly mezi 

jednotlivými typy se postupně mažou a dále vyvíjí (Frey, 2011 str. 5). Pomocí nových 

technologií a médií tak firmy dosahují v kratší době přesněji zacílené komunikace.  

S tím souvisí i stále se rychle měnící marketingové a reklamní prostředí, které přináší 

nové a nové nástroje a procesy reklamní komunikace, které pomáhají v myslích 

spotřebitelů měnit jejich názory a přesvědčovat je o koupi různých výrobků.  

Jako například rychlý rozvoj internetových služeb, snazší segmentace a zacílení 

(Janouch, 2014 str. 15). 

3. Historie reklamy 

Dnešní význam slova reklama ani po tolika letech nemá daleko od svého 

původního významu. Pravděpodobný původ slova reklama se k nám dostal z latinského 

reclamare, jež v překladu znamená projev hlasitého křiku, vyvolávání či opakovaného 

prodávání (Vysekalová, a další, 2012 str. 20). 

3.1. Stručný vývoj 

Historie reklamy sahá hluboko do minulosti. Významné rozšíření přišlo spolu 

s rozvojem obchodu, výroby a řemesel. Za první reklamní projevy můžeme považovat 

hliněné cedule s nápisy, které tehdy oznamovaly různé akce a nabídky. Tehdejším 
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nástrojem, můžeme-li to tak říci, bylo téměř vše. Zdi, po kterých Římané malovali, aby 

ohlásili gladiátorské zápasy, hlasité výkřiky Féničanů, jimiž propagovali své zboží, 

nebo pochvalné zpěvy, kterými Pompejané vychvalovali politiky a dožadovali se pro ně 

tak volebních hlasů. Na trzích nebo kdekoli, kde se koncentrovali lidé, tzv. vyvolávači 

chválili služby svých pánů a vyhlašovali reklamní sdělení (Kotler, 2012 str. 855). 

Dnes je reklamní sdělení již standardní součástí obchodního života. Změnily se 

pouze nástroje, které jsou k tomu používány. Dříve, ještě před naším letopočtem, 

používali lidé k reklamní komunikaci věc základní, a to lidský hlas, později například 

hliněné tabulky či papyrus. Dále hojně využívali vývěsní štíty nad domy, které 

označovaly, kde se například prodává chléb a kde víno (Vavříčková, 2010 str. 12). 

3.2.  Jednotlivé media-typy 

Následující část své práce věnuji představení jednotlivých media-typů. 

Vzhledem k tomu, že reklama v rozdílných media-typech používá jiné techniky, působí 

na dětského spotřebitele jinak. Cíl je však vždy stejný – zaujmout, pochopit a 

přesvědčit. (Karlíček, 2016 str. 23)   

Postupem času se mění preference jednotlivých kanálů. Společnost na moderní 

dobu aktivně reaguje, a tak vznikají další a další časopisy, dětské pořady a kanály 

zaměřené na děti.  

3.2.1. Tisk 

Prvním důležitým mezníkem pro moderní společnost se stalo vynalezení 

knihtisku Johannem Gutenbergem. Počátek 15. století přinesl mimo jiné nový způsob 

reprodukce textu a s tím související velké změny. Následně stoupl počet tištěných 

periodik v Evropě, později v USA spolu s rozvojem inzerátů (Lepka, 2006/2007 stránky 

12-13). Vynalezení knihtisku přineslo změnu také v plakátové reklamě, kdy se 

z původně ručně malovaných přešlo na tištěné (Vavříčková, 2010 str. 13). Toto období 

označujeme jako „tiskovou revoluci“ (Jirák, a další, 2015 str. 66). 

Pro danou cílovou skupinu je stále tisková reklama nejméně zajímavá, a to proto, 

že se teprve většina z ní číst učí. Výzkumy uvádí, že pro pětinu dětí od šesti do čtrnácti 

let je čtení namáhavé a je pro děti pouze povinností, a proto většinou volí snazší 

variantu trávení času u televize nebo internetu. Čtení je zábava pouze pro polovinu dětí 

(ČTK, 2016). 
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Na českém trhu je v současné době k dispozici stále spousta dětských periodik. 

Kromě zábavných a obecných časopisů, jako je ABC, Sluníčko či Mateřídouška, si děti 

v dnešní době mohou vybírat z časopisů zaměřených pouze na jednu značku (Sedláček, 

2009). Mezi tyto časopisy patří například magazíny Transformers, Star Wars, My Little 

Pony, nebo například Disney Princess a Barbie. Tyto časopisy pomáhají budovat 

dětskou loajalitu vůči značkám. Ve všech časopisech však nalezneme mnoho 

reklamních sdělení.  

Některé výzkumy uvádí, že pro děti ve věku 6 - 15 let je nejoblíbenější časopis 

ABC, Čtyřlístek a poté Bravo (které se roku 2015 však přestalo vydávat). U nejmenších 

dětí jsou to pak Sluníčko a Méďa Pusík.  Čtenost je v dnešní době na velmi nízké 

úrovni, průzkumy tvrdí, že děti čtou časopisy nejčastěji jedenkrát měsíčně (Plechatová, 

2016 str. 11). Taktéž podle dat společnosti Millward Brown je čtení u dětí mezi 

oblíbenými aktivitami až na 5. - 6. místě (Plechatová, 2016). 

Většina škol se snaží dohnat deficit dětí ve čtení, a proto pořádají různé společné 

aktivity, jako například Noci s Andersenem, autorská čtení nebo besedy s knižními 

autory. Snahu o rozvoj dětského čtení prokazují také osvětové kampaně Čtení pomáhá, 

Rosteme s knihou a Celé Česko čte dětem, které mají poměrně velký úspěch. 

Pokud děti vidí u svých rodičů dobrý příklad, později se ke čtení také sami 

dostanou. Pokud si rodiče se svými dětmi povídají o tom, co si jejich ratolesti přečetli, 

mohou pak děti získat dojem, že je to hra, nikoli povinnost. Nyní však mají ze čtení 

spíše ten druhý pocit (ČTK, 2016). 

3.2.2. Televize 

Další velký pokrok nejen v reklamní oblasti přineslo 19. a 20. století. Spolu 

s prvními fotografiemi a filmy se do popředí dostala elektronická reklama. Kina, 

rozhlas, a především televize ihned využila nové možnosti a reklamní sdělení se tak 

k lidem začalo dostávat již ze všech stran (Vavříčková, 2010 str. 13). 

První přímý přenos televizního vysílání se uskutečnil v roce 1945 na černobílých 

obrazovkách. O dvacet let později se díky technologickému pokroku začali lidé dívat na 

televizní vysílání barevně. V roce 1953 dorazil pokrok i do Československa. Poté i zde 

občané mohli shlédnout první reklamy. Počet reklamních sdělení v televizi se zvyšoval, 

o pár let později také díky zahraničnímu kapitálu a vytvoření propagačního oddělení ve 

státním podniku Československé televize (Kobiela, 2009 str. 30). 
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Celosvětově se díky reklamě v televizi proslavily ve druhé polovině minulého 

století dnes velmi známé značky jako Mattel, Hasbro nebo Fisher Price. Ty v prvních 

pořadech pro děti na televizních stanicích ABC nebo Disney byly zahrnuty do 

odpoledních vysílání (například v pořadu The Mickey Mouse Club). Podle autora 

Schneidera a dalších, kteří se věnují tématu děti a reklama, nikdo netušil, jakou sílu 

jednou bude mít kreativní dětská reklama (Schneider, 1989). 

Dnes patří televizní reklama k nejmasovějšímu a nejvýraznějšímu médiu, které 

je stále pro svůj nejsilnější reklamní zásah velmi ceněno. Zajímavostí je, že podle 

zahraničního výzkumu z roku 2006 se děti do 13 let setkají s reklamou pouze v televizi 

až 40 000krát (Strasburger, 2006). 

Pro nejmenší diváky proto televizní skupiny připravují stále nové programy a 

kanály. Vzhledem k tomu, že právě děti tráví spoustu času u televizních obrazovek3, se 

Česká televize nedávno rozhodla představit speciální dětský kanál ČT:D neboli Déčko. 

Podle průzkumu společnosti Millward Brown z roku 2014 se tento veřejnoprávní kanál 

těší mezi dětmi ve věku 6-12 let velkého zájmu. Sledovanost této televizní stanice je 

nejvyšší ze všech (Plechatová, 2016). Denní sledovanost se u dětí ve věku od 4–6 let 

pohybuje kolem 39 minut, u starších dětí ve věku 7-9 let je to kolem 26 minut.4 (ATO - 

Nielsen Admosphere, 2017) Základní výhodou tohoto kanálu pro děti je absence reklam 

a také snaha o větší počet vzdělávacích programů a pořadů pro nejmenší diváky jako je 

například Angličtina s Hurvínkem, Šikulové nebo Wifina.  

Ostatní kanály se nemohou chlubit podobným přístupem k dětským divákům, a 

tak se mnoho společností snaží s jejich reklamou zacílit na dětského spotřebitele co 

nejlépe a nejpřesněji v blocích, které jsou nejčastěji v ranních hodinách. 

Nejsledovanějšími kanály jsou, jak již bylo zmíněno, veřejnoprávní ČT:D, dále 

komerční Nova a na třetím místě je opět veřejnoprávní Česká televize s programem 

ČT1 (ATO - Nielsen Admosphere, 2017). 

Televizní reklama bývá i nejčastějším předmětem studií, které se věnují vlivu 

reklamy na děti. Mnoho autorů se shoduje na tom, že i přestože dětí dokáží rozlišit 

reklamu od televizního programu, neznamená to, že rozumí záměru televizní reklamy 

(Bjurström, 1994 str. 25).   

                                                 

3 V roce 2016 naměřili u dětí ve věku 4-6 let denní sledovanost TV 2:01 hodin a u dětí 7-9 let se jedná o 

2:04 hodiny. Od roku 2007 se zvýšila sledovanost téměř o půl hodiny. (ATO - Nielsen Admosphere, 

2017)  
4 Zajímavostí je, že od roku 2013, kdy kanál ČT:D začal vysílat, se jeho sledovanost zvýšila téměř o půl 

hodiny denně (u dětí 4-6 let). (ATO - Nielsen Admosphere, 2017) 
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3.2.3. Rozhlas 

Oproti televizní reklamě je ta rozhlasová o méně efektivní především u dětské 

cílové skupiny. S rozhlasovou reklamou se setkáváme od roku 1922, kdy se v New 

Yorku spolu s prvními rozhlasovými přijímači začaly objevovat i první známky 

reklamních sdělení. U nás to bylo pouze o rok později, a to v roce 1923. Protože nás 

rádiové vysílání doprovází téměř všude, reklamní sdělení k nám mohou proudit téměř 

celé dny. Omezuje se však pouze na jednu složku vnímání, tedy pouze na audio. 

Na dětské posluchače se nezapomíná ani u rádia. Dnešní moderní přístupy nám 

dovolují například vysílání na internetu, které se stalo velmi oblíbené mezi dětmi i 

rodiči. Rádio Junior v čele se Zorou Jandovou od září 2012 vysílá na internetu a nově 

také digitálně na stanici Český rozhlas 2. Tváří rádia je maskot Ušoun Rušoun a stejně 

jako u televizního Déčka, i zde se snaží o interakci s posluchači a také o vzdělávání 

nejen dětí ale i rodičů. Mezi pořady patří například Klub Rádia Junior. Rádiová stanice 

spolupracuje také se školami, kde v rámci svého stejnojmenného projektu nabízí žákům 

a pedagogům pořady v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro první stupeň 

základních škol (Plechatová, 2016 str. 10). 

Oproti veřejnoprávnímu Rádiu Junior se však staví internetové rádio Pigy5 a 

nově také Primáček, dětská značka TV Prima. Jedná se o více komerční programy, které 

vznikly za účelem pobavit a vzdělat svého posluchače. Obě stanice mají svou cílovou 

skupinu mezi dětmi ve věku 6 až 10 let.  

3.2.4. Internet 

Později na přelomu 20. a 21. století se změnil přístup k reklamě znovu, a to s 

příchodem internetu. Tuto oblast stále ještě společnost objevuje. Hledají se další 

možnosti využití tohoto mladého nosiče reklamního sdělení, který již v dnešní době 

nabízí široké množství možností využití a propojení se zákazníkem (Vavříčková, 2010 

str. 14). 

Dnes se jedná o jeden z nejrychleji rostoucích kanálů a komunikační médium 

současnosti (Přikrylová, a další, 2011 str. 255). Internet se mezi dětskými uživateli těší 

obrovskému zájmu. Od roku 2008 počet minut strávených na internetu vzrostl 

dvojnásobně (Lifestyle Survey, 2015). Děti dnes například oproti dříve oblíbeným 

sledováním videí/DVD a posloucháním rádia tráví mnohem více času pouštěním videí a 

                                                 

5 www.pigy.cz 
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filmů na Youtube. I pro většinu rodičů je mnohem snazší dítěti zapůjčit mobil nebo 

tablet, aby mohli kdekoli své dítě zabavit.6 

S lehkou nadsázkou o tématu moderních rodin píše ve své práci Marin Tudor 

(2016), lektor na Fakultě sociálních věd na Křesťanské universitě v Bukurešti, který 

tvrdí, že: „Dítě se učí pracovat s televizí a tabletem přibližně od 3. - 4. roku věku 

především tak, že sleduje mnoho programů s rodiči, dospělými nebo samo.“ Podle 

autora se v dnešní době pro děti média jako jsou telefon, počítač nebo tablet stávají 

dobrým přítelem, se kterým si postupem času stávají velmi blízcí. (Tudor, 2016)  

Poptávku po pohádkách na internetu kopíruje nabídka, a tak mnoho pohádek je k 

dispozici například na internetových stránkách Youtube7. Menším dětem pak ani často 

nevadí, že se nejedná o českou verzi filmu nebo pohádky, ale s radostí sledují oblíbené 

díly v anglickém nebo i jiném jazyce.  

Je zde však mnoho nástrah. První z nich je, že děti se snadno naučí používat 

automatické nabízení pohádek, ale ne vždy tam mohou být pouze videa vhodná pro děti. 

V nabídce se může tak občas skrývat nevhodné video. Další z nástrah jsou právě 

reklamy, kterým se děti téměř vůbec nevyhnou.  

Konkurencí pro sledování pohádek na internetu s mnoha riziky je televizní kanál 

společnosti Stream s příznačným jménem Pohádky. Jedná se o kanál, jehož aplikaci si 

mohou rodiče nainstalovat do svých mobilních telefonů, tabletů, a pak kdekoli, třeba i 

offline8, pouštět svým dětem jejich oblíbené krátké filmy, ukolébavky a pohádky. 

Jednou z největších výhod serveru Pohádky od společnosti Seznam je ta, že se striktně 

vyhýbá reklamě, a tak děti mohou sledovat opravdu pouze pohádková videa, a ještě 

navíc bez reklamních sdělení (Stream, 2017). 

Ráda bych také zmínila snahu celosvětových společností jako je například 

Microsoft a Eset zajistit dětem bezpečný pohyb na internetu a edukovat nejen děti, ale 

také pedagogy a rodiče v nástrahách virtuálního světa komplexně, ne pouze reklamního 

světa (ITC Revue, 2016). 

Především tedy na pedagogy a jejich vyškolení v rámci této problematiky se 

soustředí společnost UPC Liberty Global spolu s Google a Insafe ve své kampani 

                                                 

6 V roce 2015 mobilní telefon nebo tablet alespoň jednou týdne používalo k hraní her celkem 77 % dětí, 

Facebook nebo jiné sociální sítě používá 45 % dětí, sledování filmů a videí alespoň jednou týdně 46 % 

dětí. (Lifestyle Survey, 2015) 
7 www.youtube.com 
8 Bez připojení k internetu po stažení do mobilního telefonu/tabletu. 
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propagují příručky a učební plány, jak se vyznat v on-line světě a jak jej představit 

žákům (Štěrba, 2016). 

K ohlídání nejmladší generace nabádají výrazně výsledky z provedených 

výzkumů věnující se dětem a novým technologiím. Jedním z takových je například 

nedávná studie z London School of Economics, která poukazuje na to, že pro děti 

v Evropě je v dnešní době vlastnit chytrý telefon nezbytností pro udržení vztahů mezi 

ostatními dětmi (jedná se o děti ve věku kolem 9-10 let) (Weber, 2016). 

3.3.  Vývoj důležitosti jednotlivých forem reklam  

Určitým vývojem však prošly všechny formy reklamy. V letech minulých, jak 

jsem již zmínila, převažovala důležitost tištěné reklamy. Tu v dnešní době pomalu 

začíná přebírat forma elektronická, především internetová. Ke slovu se dostávají 

významnou měrou mobilní telefony a aplikace v nich.    

3.3.1. Reklama v 21. století  

Čmejrková (2000) hovoří o reklamě jako o „nejmasovějším a nejodbytnějším 

diskursu dvacátého století“. Spolu s větším rozšířením a agresivitou roste dominance 

elektronických nástrojů reklamní komunikace, mezi které stále patří rozhlas, kino a 

především televize. Jednadvacáté století nám, mimo jiné, navíc přináší čím dál tím více 

prostoru na internetu.  

Internetová reklama oplývá velkým množstvím možností komunikace se 

společností. Nabízí možnosti využití reklamy od bannerů, které mohou být cíleny 

poměrně velmi přesně, video reklamu či virální reklamu, která se šíří po celém 

internetu, kde po publikování na „žije svým životem“ (Přikrylová, a další, 2011 stránky 

254-255). 

Taktéž se poslední dobou v oblasti nových médií dostávají ke slovu mobilní 

telefony a mobilní marketing. Nepřeberné množství sociálních sítí, webových stránek, 

videí, her a dalšího elektronického obsahu svým inzerentům nabízí velmi přesné 

zacílení na jejich cílovou skupinu (Přikrylová, a další, 2011 stránky 260-261). 

V rámci nejnovějších metod masové komunikace, kam internet řadíme, se velmi 

často využívá tzv. opinion leaderů. Jinak řečeno moderní názoroví vůdci, které 

pomáhají ovlivňovat mínění druhých. Za opinion leadera považujeme osobu, která svým 

chováním a myšlenkami slouží jako vzor pro ostatní. Těmi jsou v dnešní době mimo 

jiné například tzv. youtubeři a blogeři.  
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Názorový vůdce podle definice docenta Halady (2015 str. 69) komunikuje 

s cílovou skupinou a ovlivňuje tak její postoje a chování. V tomto případě 

„internetových rádců“ se jedná o neformální názorové vůdce, kteří si vybudovali 

autoritu u určité skupiny lidí. Úkolem opinion leadera je tedy šířit informace dále ihned 

po zachycení.   

Podle výzkumu agentury Stem/Mark mají tři čtvrtiny české populace povědomí 

o fenoménu youtuberingu a jeho sledování je doménou převážně mladších lidí 

(Mediaguru, 2017). 

V dnešní době jsou youtubeři, blogeři a vlogeři velmi často využíváni a 

oslovováni společnostmi ke spolupráci. Jedná se o velmi snadný způsob, jak ovlivnit 

převážně mladou generaci prostřednictvím novodobých celebrit (Mediaguru, 2016). 

Je otázkou, zda i cílová skupina 6-8 let může být ovlivněna stejně jako starší 

děti. Je však potřeba brát v potaz to, že mladší děti stále více potřebují svého 

názorového vůdce, někoho, od koho se učí a koho názory je formují.  

Podle průzkumu společnosti UPC každé desáté dítě denně tráví na internetu více 

než 4 hodiny a pouze 6 z 10 dětí denně na internetu stráví méně než hodinu (Štěrba, 

2016). Jedná se převážně o starší děti, ale dnes i ti mladší ve věku 6-8 let tráví čím dál 

tím více času na internetu, kde je pro ně stále těžší rozpoznat rozdíly mezi realitou a 

online světem.  

4. Psychologie reklamy a její vliv na dítě 

Přístupy k psychologii reklamy a jejího vlivu na dítě se různí. Už po mnoho let 

se vede debata o zákazu televizní reklamy kvůli jejímu vlivu na děti. Bylo provedeno již 

několik studií, které potvrzovaly, že zejména malé děti nejsou schopny kriticky 

zpochybnit informace, které reklama přináší (Bjurström, 1994 str. 22)  

Ve svých studiích se tomu také věnuje například autorka Deborah Roedder John 

(1999 stránky 3-6), která tvrdí, že „již předškolní děti od svých pěti let jsou schopny 

rozeznat reklamní sdělení od televizního programu“.  

Myšlenku doplňuje tím, že pochopení reklamního záměru jsou obvykle schopny 

děti až od věku 7-8 let (Roedder, 1999 str. 7), čímž potvrzuje tvrzení ostatních autorů.  

Jeden z dalších přístupů tvrdí, že pro pochopení je důležité zpracovat sdělení, 

druhý tvrdí, že reklama konzumenty ovlivní, aniž by byli schopni sdělení pochopit.  

Aplikujeme-li první přístup u dětí, tvrdíme, že reklama děti ohrozí tehdy, až když budou 

dostatečně psychicky vyvinuté, aby sdělení porozuměly. Druhý, percepční, přístup 
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naopak naznačuje, že všechny děti bez rozdílu věku jsou automaticky ohroženy 

reklamou. O nejohroženějším věku dítěte se stále vedou diskuze. Mnozí výše uvedené 

přístupy ignorují a pouze tvrdí, že děti jsou ohroženější tehdy, když nerozumí sdělení 

(Giles, 2012 str. 64). 

Nejnovější výsledky z aktuálních výzkumů představím v praktické části této 

práce.  

Domnívám se, že znalost emoční vyspělosti dětí je pro porozumění problematiky 

podstatné, proto se v následující části věnuji také stručnému vývoji dítěte od 

předškolního věku po věk, kdy dítě navštěvuje povinnou školní docházku.  

4.1.  Stručný vývoj dítěte 

Jak již bylo zmíněno, v této práci se zabývám konkrétně vlivem reklamy na 

chování dětí ve věku 6-8 let, které řadíme do skupiny dětí mladšího školního věku. Toto 

období označujeme v celém svém rozsahu za etapu od zahájení povinné školní 

docházky až po započetí puberty, tedy od 6 do 11 let. Mnoho autorů se liší svým 

přístupem k ukončení tohoto období, většina se z nich však shoduje v hlavním mezníku 

v životě dětí – přechodu na druhý stupeň povinné školní docházky (Langmeier, a další, 

2006 str. 117). 

Navíc mnohé studie ukázaly, že schopnost zaujmout dítě televizní reklamou 

klesá s přibývajícím věkem dítěte. (Bjurström, 1994 str. 24) 

4.1.1. Dítě předškolního věku 

Dítě předškolního věku je staré 3 až 6/7 let a stále není školou povinné. 

Navštěvuje mateřskou školu či již přípravnou třídu. Dítě předškolního věku začíná být 

čím dál více samostatnější a získává základní společenské návyky (Krčmářová, a další, 

2012 str. 15). 

Dětská psycholožka Klára Janečková (2012) k tomu dodává, že: „Mezi druhým a 

třetím rokem života jsou děti schopny zaregistrovat reklamu v televizi. Ve třech letech 

už v supermarketech sahají po známých značkách a kolem čtvrtého roku si vytváří 

preference k určitým výrobkům či značkám.“ 

4.1.1. Dítě mladšího školního věku 

Dítě mladšího školního věku je popisováno jako klidné, které zvládlo nástup do 

školy a stále ještě nebylo zasaženo pubertálním chováním. Každé dítě, které projde 
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zápisem do prvního ročníku základní školy, by mělo zvládat určité stanovené podmínky 

zralosti. Hlavními podmínkami jsou: zvládnutí motorických dovedností, percepčních 

schopností, sociálních zdatností a seberegulací (Vágnerová, 2005). 

Dítě během této doby získává kompetence k rozlišování tvarů a úspěšnému 

zvládnutí čtení a psaní. Velmi důležité je také získávání postupů a nauka toho, jak dítě 

realitu v tomto věku poznává. Jeho poznávání získává postupem času řád (Vágnerová, 

2005). 

Jednou ze základních úrovní, které by měl žák v tomto období dosáhnout, je 

upuštění od myšlení světa pohádek a fantazie. Jeho uvažování se postupně mění 

v uvažování realistické, řízené základními principy logiky a skutečného světa, začíná 

preferovat vlastní zkušenosti a třídit si je (Vágnerová, 2005). 

Velmi důležitá je však změna pohledu dítěte a snížení jeho egocentrického 

chování. Díky této změně je dítě mladšího školního věku uzpůsobeno pochopit, že jiné 

osoby mají jiné způsoby interpretace a reakce, z kterých je následně schopno posoudit 

jejich postoje a chování (Krčmářová, a další, 2012 str. 19). 

Dítě v tomto věku prochází velkými změnami, také co se týče emočního vývoje. 

Mění se v emočně stabilnější a klidnější, změny nálad oproti přechozímu období 

přichází méně často a jejich spouštěč je identifikovatelný. Emoční změna se týká také 

přijímání a sdělování informací, které je způsobeno mimo jiné také jejich prvním 

stykem s důležitou institucí, autoritami v podání pedagogů a vedení školy, spolužáky a 

jejich respektování (Krčmářová, a další, 2012 str. 20). 

Přesto stále potřebuje rodiče, kteří ho poučí o problematice reklamy a naučí ho, 

jak odlišovat televizní program od reality. Ze staršího výzkumu z roku 1979 vychází 

najevo, že schopnost dětí chápat a orientovat se v reklamě ovlivňuji právě především 

rodiče a jiní členové rodiny (Reid, 1979). 

4.2. Dítě 21. století 

Vidět dnešní dítě pracovat s tabletem, používat youtube kanál, manipulovat 

s chytrým telefonem (většinou s jejich vlastním) není žádným překvapením. Mnohé 

statistiky se této problematice věnují a lze z nich vyčíst, že doba strávená mimo 

virtuální svět stále klesá a ta virtuální narůstá (Sedláček, 2009). Až 75 % českých dětí 

každý den nebo skoro každý den používá internet a 72 % dětí mladších 15 let má profil 
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na sociálních sítích9. Podle výzkumu vedeného od roku 2010 do roku 2014 ve 24 

zemích Evropy vzrostl počet zaregistrovaných dětí na sociálních sítích přibližně o 10 

%10 (Livingstone, 2014). 

Marin Tudor se domnívá, že za tento trend mohou taktéž rodiče, kteří využívají 

moderních technologií k tomu, aby své děti zabavily. Tablet je v těchto rodinách 

považován za významný faktor v kognitivním vývoji dětí a jejich edukaci. Využívají jej 

s dobrou vírou v to, že tablet „jim je schopen dát více, než jsou schopni poskytnout oni 

sami“ (Tudor, 2016 str. 41). 

Podle poněkud staršího průzkumu z roku 2015 provedeného pouze v České 

republice společností Mediaresearch v rámci Lifestyle Survey (2015) patří sledování 

televize k nejčastějším volnočasovým aktivitám dětí, a to dokonce u dětí mladšího 

školního věku. Způsobeno to je také tím, že 44 % dětí ve věku 7-9 let má ve svém 

pokojíčku svou televizi (Lifestyle Survey, 2015). Tento výzkum z roku také 2015 však 

také uvádí, že kontrola ze strany rodičů týkající se mediální konzumace dětí roste, 

především kontrolují, co děti sledují a jak dlouho to sledují.  

4.3.  Riziková cílová skupina 

Obecně jsou děti velmi riziková cílová skupina. Psycholog Jean Piaget (1970) 

tvrdí, že „děti do 7 let nechápou, že svět kolem nich se může změnit z pohledu jiného 

člověka“. Nejsilnější ale i nejslabší cílová skupina v tak nízkém věku nedokáže 

pochopit, že reklamy nejsou pohádky. V tom tkví jejich zranitelnost a snadná 

ovlivnitelnost. Také Adam Suchý (2007 str. 38), se ve své knize Mediální zlo domnívá, 

že riziková cílová skupina jsou děti mladší dvanácti let.  

Na internetu je více než dvě třetiny webových stránek určeno pro děti a 

teenagery. Tyto webové stránky navíc využívají reklamu jako jejich primární zdroj 

příjmu (Neuborne, 2001). Jak upřesňuje prezidentka společnosti Watchdog Centre for 

Media Education11 Kathryn Montgomery v článku Ellena Neuborne (2001), na internetu 

není téměř žádná část bez komerčního využití. Taktéž varuje, že rodiče si musí být 

vědomi toho, že online reklamy se objevují na místech, kde to možná nečekají.  

V České republice napomáhá v orientaci rodičům webová stránka detiamedia.cz, 

kterou zaštiťuje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Stránka informuje 

                                                 

9 V případě dětí mladších 13 let je velmi těžko měřitelný jejich pohyb na sociálních sítích. Zaregistrovat 

se zde mohou děti až starší 13 let, nicméně pro mladší uživatele není problém se udělat staršími. 
10 Jedná se o děti ve věku 9-12 let.  
11 Společnost, která se věnuje pohybu na internetu a mediálnímu vzdělávání.  
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návštěvníky například o tom, kdo a jak kontroluje obsah vysílání nebo přináší aktuální 

novinky a zajímavosti. Mimo jiné je zde poradna pro rodiče, kde mohou nalézt 

odpovědi na některé otázky, například jak účinně bránit negativním dopadům vysílání. 

Najít zde mohou rodiče také doporučenou literaturu k tématu (RRTV, 2017).  

Televize Prima se dostává do povědomí dětí především díky dětskému časopisu 

Primáček vydávaným se čtvrtletní periodicitou (Rožánek, 2016) a nově také díky 

vysílání na webu Prima PLAY (Mediahub, 2016). Dále se rozšiřuje díky velkému 

množství her a aplikací pod stejným jménem.  V jednání je také televizní seriál či 

filmový příběh spolu s událostmi pro rodiny nebo zmrzliny Primáček (Plechatová, 2016 

str. 11). 

Mezi další relativně agresivní formu marketingu patří také například již zmíněná 

aktivita mediálního domu Lagardére, využívajícího růžového prasátka Pigy. Pigy je 

maskotem stejnojmenného internetového rádia, které je mezi dětmi velmi úspěšné. Na 

cílovou skupinu dětí předškolního věku až do dvanácti let nyní chystají franšízové 

mateřské školky čtvrtletně vydávaný časopis (Plechatová, 2016). K vysílání, kterému 

nebylo povoleno vysílat analogově přes svou vlastní frekvenci, patří také e-shop, blog, 

vlastní festivaly a knižní tituly a časopisy o růžovém prasátku. Podle autorky projektu 

stále zájem o Pigyho narůstá a nutí tak své zřizovatele přicházet se stále novými 

aktivitami (Plechatová, 2016). 

Dítě mladšího školního věku má stále více možností, jak přijít do styku 

s moderními technologiemi.12 To má silný vliv na jejich vývoj. Ve své knize Digitální 

demence se tomuto tématu kriticky věnuje německý neurovědec a profesor Manfred 

Spitzer (2014), který tvrdí, že „čím více používáme moderní technologie všude kolem 

nás, tím více chřadne náš mozek a naše vlastní myšlení“.  

Uvádí také, že nejenom ve volném čase děti mají přístup k chytrým telefonům, 

počítačům, herním konzolím, ale také již ve školství, kdy většinu klasických tabulí 

nahradili moderní interaktivní tabule (neboli smartboardy), které fungují jako dotykový 

laptop s velikou obrazovkou. Většinu práce udělá za děti, které si potom nemusí ani nic 

zapisovat vlastní rukou do sešitů. (Spitzer, 2014)   

Přestože je dítě v mladším školním věku již poměrně emočně a sociálně vyspělé, 

stále není schopno dostatečně kriticky nahlížet na média a na obsah, jež přenáší 

(Krčmářová, a další, 2012 str. 21). Reklamy děti sledují se zájmem a rozptýlením a 

                                                 

12 Podle výzkumu společnosti Yarto z roku 2009 je již dítě s lehce rozvinutou motorikou zhruba ve 2 

letech schopno zapnout televizi nebo počítač a jeho příslušenství. (Krčmářová, a další, 2012 str. 22) 
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věnují jim vysokou pozornost. Jednotlivá reklamní sdělení jsou většině těchto dětí blíže 

nežli například Ladovy říkanky (Vajnerová, 2009). 

Mnoho zahraničních autorů navíc zastává názor, že věk 5 let je tou hranicí, kdy 

děti začínají rozvíjet svou schopnost rozlišit reklamu od programu, ale ještě nedokážou 

říci, v čem tkví jejich odlišnost (Lawlor, a další, 2003 stránky 413-414). 

Reklamy pro dětské příjemce znamenají dokonalé propojení základního 

marketingového přístupu, který známe pod pojmem AIDA. Znamená to vyvolání 

pozornosti (attention), následně projevení zájmu o daný výrobek/službu (interest), poté 

vyvolání touhy po výrobku či službě (desire) a následně projevení akce, abychom 

výrobek získali (action) (Vysekalová, a další, 2012 str. 42). 

Tento přístup nám ukazuje, kdo je zde kupní silou. Jsou to děti, které tak 

důvěřují reklamním sdělení. A následně jsou to rodiče, které jejich přání většinou 

vyslyší. To potvrdil i průzkum z roku 2014 společnosti Millward Brown (2016 str. 11), 

kde byly dotazovány matky s dětmi od 6 do 15 let. Výsledky tohoto průzkumu tvrdí, že 

69 % dětí na drobných nákupech chtějí nějakou sladkost a 9 % z nich ji vždy dostane, 

27 % ji dostane velmi často a 50 % občas. Pouze 2 % matek odpověděly, že na přání 

dětí nereagují.   

Děti, stejně tak jako dospělí jedinci, touží po pobavení, které jim nejen moderní 

technologie přináší. Z jedné strany dochází k využití masového média pro zábavu nebo 

vzdělávání, z druhé strany dochází ke stále častějšímu využívání pro reklamní účely. To 

bývá stále lépe skryto mezi zábavu například v chytrých telefonech. Existují stále nové 

vzdělávací aplikace a programy, které mohou být také v určité míře prospěšné 

(Krčmářová, a další, 2012 str. 26). Záleží však na přístupu rodičů a celkově všech 

uživatelů.  

5. Právní regulace reklamy 

Právní regulaci reklamy bych rozdělila do tří pomyslných pilířů.  

Prvním z pilířů je všem ostatním regulacím nadřazené nařízení vycházející ze 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady. Evropská unie (2007) se stará o koordinaci 

některých právních a správních předpisů členských států a upravuje tak mimo jiné také 

provozování televizního vysílání. Konkrétně tato směrnice se věnuje audiovizuálním 

mediálním službám a jejich významu pro společnost.  

V této směrnici se také hovoří o pravidlech audiovizuálního vysílání 

vztahujícího se k dětem a mladistvým. Jedním z hlavních nařízení je doporučení 
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směrované k poskytovatelům mediálních služeb, aby „vytvořili kodexy chování, pokud 

jde o nevhodná audiovizuální obchodní sdělení, provázející pořady pro děti nebo do 

nich začleněná, týkající se potravin a nápojů obsahujících živiny a látky s výživovým 

nebo fyziologickým účinkem, zejména látky jako jsou tuky, transmastné kyseliny, 

sůl/sodík a cukry, jejichž nadměrný příjem v celkové stravě se nedoporučuje.“ 

(Evropský parlament, 2007) 

Další důležitou součástí nařízení je článek č. 3e (2007), kde je uvedeno, že 

Členské státy zajistí: „Audiovizuální obchodní sdělení nesmějí tělesně nebo mravně 

ohrožovat nezletilé osoby. Nesmějí proto přímo nabádat nezletilé osoby ke koupi nebo 

pronájmu produktu nebo služby a využívat k tomu jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti, 

přímo nabádat nezletilé osoby, aby přesvědčovaly své rodiče nebo třetí osoby ke koupi 

propagovaného zboží nebo služby, využívat zvláštní důvěru, kterou mají nezletilé osoby 

k rodičům, svým učitelům nebo jiným osobám, ani bezdůvodně zobrazovat nezletilé 

osoby v nebezpečných situacích.“ 

Druhým z pilířů je lokální nařízení, které vychází z nařízení Evropské unie. 

V České republice je upraveno zákonem o regulaci reklamy13, který definuje reklamu 

jako „oznámení, předvedení či jiné prezentování šířené zejména komunikačními médii, 

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

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

závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není 

stanoveno jinak.“ 

Vzhledem k tomu, že reklamní svět je protkán stále více otázkami týkajícími se 

správnosti reklamy, je posledním pilířem etičnost reklamních sdělení uvedená mimo 

legislativní rámec. Tedy taková, jež si stanovují firmy samy. Jedná se o normy 

stanovující dodržování zásad reklamy zacílené na děti. Etický kodex reklamy včetně 

samoregulačních opatření dnes dodržuje přes 80 % firem při své komunikaci s dětmi 

mladšími 12 let (Plechatová, 2016). 

Podobný rámec určuje také kvalitativní standard sdružení SIMAR (2017), který 

stanovuje pravidla pro provádění výzkumů s dětmi a mládeží mladší 17 let. Standardy 

SIMAR (2012) vychází mimo jiné z národní legislativy, především ze zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

                                                 

13 Zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. 
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V České republice navíc doplňuje právní regulaci také Etický kodex stanovený 

Radou pro reklamu (dále jen RPR) (2017), která na základě Kodexu reklamy 

schvalovaném Valnou hromadou má za cíl „udržovat reklamu na českém území čestnou, 

legální a pravdivou. Kontroluje také, kromě přímo zdraví ohrožujících věcí, zákonem 

zakázané reklamy, které by mohly děti navádět k tomu, aby si myslely, že v případě, že 

inzerované zboží nebudou vlastnit, budou v méněcenném postavení vůči jiným dětem“.  

Kodex také formuluje, že „by děti prostřednictvím reklamních sdělení neměly 

být naváděny k tomu, aby tlačily na své rodiče v nákupních rozhodnutích pomocí 

donucovacích prostředků“ (Vavříčková, 2010 str. 31). 

RPR se však zaměřuje nejen na děti, ale na všechny příjemce reklamních 

sdělení. V rámci zákonu o regulaci reklamy14 zajišťuje, aby „reklama v každém médiu 

nepodporovala chování ohrožující zdraví, psychický nebo morální vývoj osob mladších 

patnácti let nebo osob, které jako mladší patnácti let vystupují“.  

Dále „nesmí obchodní sdělení v televizi, rozhlasu a audiovizuálních složkách 

mravně ohrožovat děti a mladistvé například nabádáním ke koupi nebo pronájmu 

určitého výrobku nebo služby a využívat tím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti. 

Nesmí bezdůvodně poukazovat děti nebo mladistvé v nebezpečných situacích“ (Winter, 

2001). 

K tomu jsou navíc speciálně kontrolovány reklamy na tabák, alkohol a léky. 

V každém případě se snaží zákon ochránit dětského spotřebitele před nástrahami 

návyku kouření, alkoholismu či nadměrného používání léků. V rámci jednotlivých 

přísně kontrolovaných odvětví platí specifická pravidla (Winter, 2001). 

Samoregulace i regulace použití reklamy vůči dětem a mladistvým se snaží 

ochránit děti před reklamními sděleními. Jak už jsem zmínila výše, dětský příjemce je 

náchylnější k důvěře reklamy, a proto by se k nim měly dostávat pouze bezproblémová 

sdělení.  

  

                                                 

14 Zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. 
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6. Praktická část 

V předchozí teoretické části jsem shrnula všechny aspekty, jež by se mohly 

dotýkat tématu dítěte a reklamy, konkrétně vlivu reklamy na dítě ve věku 6 – 8 let. 

Mimo těchto aspektů je pro snazší orientaci v tématu potřeba mít na paměti také právní 

regulaci a nejnovější trendy, proto byly i tyto aspekty do práce zahrnuty.  

Je potřeba však vzít v potaz mnoho dalších faktorů, které mohou ovlivňovat 

názory dětí, rodičů nebo dotazovaných. Jak jsme se již dozvěděli v teoretické části, není 

to jen věk, co rozhoduje o schopnosti dětí porozumět reklamě. Velmi záleží také na 

způsobu dotazování a správném zvolení otevřených či uzavřených otázek či využití 

vizuální pomůcek, jako jsou například obrázky nebo videa.  

6.1.  Rešerše provedených výzkumů 

Svou praktickou část jsem zaměřila na rešerši již provedených výzkumů a na 

výsledky těchto výzkumů. Studie byly vyhledávány pomocí portálu EBSCO. Pomocí 

anglických klíčových slov jsem vyhledala studie, které byly vytvořeny za účelem 

upřesnění a rozpracování problematiky týkající se dětí a reklamy.  

Při vyhledávání jsem zvolila klíčová slova: Advertising, children, research, 

media. Mým cílem bylo vyhledat pouze obecné výzkumy, které byly na dané téma 

vypracovány. Pro větší přesnost a eliminaci studií, které nebyly pro mou práci 

relevantní, jsem vyhledávání zúžila o výzkumy obsahující slova: smoking, alcohol, 

healthy food. To vzhledem k tomu, že předkládaný práce není cílena na výzkumy, které 

zkoumají vliv reklamy na požívání alkoholu a tabáku u dětí a na jejich zdravý životní 

styl. Jak jsem již zmínila výše, mým cílem je zpracovat studie obecného charakteru 

věnované této problematice. Ostatní studie pro tuto práci nejsou relevantní a svým 

obsahem nevyhovují daným požadavkům.  

Dalším omezením při vyhledávání zmíněných studií byla cílová skupina. 

Vzhledem k tomu, že je tato práce zaměřena na věkovou skupinu dětí od 6 do 8 let, bylo 

nutno mnoho studií z rešerše vyřadit z důvodu výzkumu odlišné věkové skupiny. 

Dalším kritériem ve vyhledávání bylo omezení časového úseku, ve kterém byly 

studie prováděny. Svou rešerši jsem tak omezila na desetileté období mezi roky 2007 – 

2017, vzhledem k tomu, že danou problematiku zachycuje v poměrně aktuální časové 

etapě. 
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Při zpracovávání této práce byly osloveny také české agentury, které by k mému 

výzkumu mohly případně poskytnout užitečná data. Žádná z oslovených agentur 

(Nielsen Admosphere, STEM/Mark, IPSOS atd.) však ke spolupráci ochotna nebyla.  

Pouze mediální agentura OMD poskytla data zajištěna pravidelným dotazováním 

společnosti Mediaresearch a.s. – Lifestyle Survey, který agentura každoročně 

zpracovává. Výsledky sledovaností jsem již uvedla v předchozí části své práce.  

V neposlední řadě jsem využívala data volně dostupná na internetu, například 

výzkum, který zajišťuje agentura Ogilvy & Mather. Agentura zkoumá postoje k dětské 

reklamě přibližně 300 českých marketérů. Tyto studie porovnám v závěru praktické 

části.  

Každou studii nejprve v krátkosti představím a následně uvedu její cíle. 

V případě, že si studie stanovila hypotézy, představím stanovené otázky. Každá studie 

byla provedena na základě odlišné metodologie, proto v další části představím 

metodologii práce a na závěr vždy představím výsledky, které studie přinesla.  

Cílem mé rešerše je zmapovat výsledky provedených studií a shrnout tak 

aktuální stav vlivu reklamy na dětského spotřebitele. Práce následně poslouží jako 

rešerše pro další výzkumy. 

6.1.1.  Regulovat nebo vzdělávat?  

První studie s názvem Regulovat nebo vzdělávat? se zabývá rodičovským 

vnímáním reklamy na potraviny zaměřené na děti, její regulací a samoregulací 

potravinářského průmyslu v České republice15. Tato studie byla zpracována třemi 

českými akademiky ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze a agenturou 

STEM-Mark. Studií přispěli do časopisu European Food and Feed Law Review (Karel, 

a další, 2016). 

Ačkoli název může napovídat, že jedná o jednu ze studií, která se zaměřuje na 

potraviny a regulaci potravinářského průmyslu (především sladkostí a slazených 

nápojů), není tomu tak. Po prostudování studie, která navíc pochází z prostředí České 

republiky, se ukázalo, že ve svém obsahu se nevěnuje pouze potravinářskému průmyslu, 

ale věnuje se obecně obsahu a otázce regulace. Její obsah jsem ohodnotila jako 

relevantní pro mou práci.  

                                                 

15 Originální název: Regulate or Educate? Parental Perception of Food Advertising Targeting Children, its 

Regulation and Food Industry Self-Regulation in the Czech Republic 
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6.1.1.1. Představení studie a jejich cílů 

 Studie se zaměřuje na nákupní chování matek ve vztahu k ovlivnitelnosti svými 

dětmi. Akademici se opírají o mnoho studií věnujících se této problematice především 

kvůli tomu, že se jedná o jeden z faktorů stále narůstající dětské obezity.  

Studie se z velké části věnuje důležité otázce, zda reklamu regulovat, nebo raději 

edukovat veřejnost. 

6.1.1.2. Hypotézy 

Studie si nestanovila hypotézy.  

6.1.1.3. Metodologie 

Výzkum byl proveden na vzorku 707 českých matek, které jsou ovlivnitelné 

požadavky svých dětí, které jsou ovlivněné svým kladným přístupem k reklamě. Ve 

výzkumu zkoumají postoje matek k reklamě a hledají vztah mezi obecnými pozitivními 

postoji k reklamě, reklamě na děti a rodičovskou ovlivnitelností s cílem pochopit, jak 

matky v České republice vnímají reklamu zaměřenou na děti, o které si s nimi povídají, 

případně jim vysvětlují význam reklamy, anebo zda se nechají svými dětmi ovlivnit při 

nákupním rozhodování, jako například požadavky na přidání určitých položek do 

nákupního košíku a podobně.  

Metodologie výzkumu byla zvolena formou dotazníku s celkem 23 uzavřenými 

otázkami a 1 otevřenou otázkou. Dotazník byl matkám rozposlán elektronickou formou 

a byl zajištěn statisticky reprezentativní vzorek českých matek z Českého národního 

panelu. Výzkum byl proveden výzkumnou agenturou STEM-Mark a data byla získána 

v jednom týdnu na začátku roku 2015. Vzorek matek byl podmíněn (alespoň jedním) 

dítětem ve věku od 3 do 18 let a rozdělen podle demografického a sociálního rozdělení. 

Věk respondentek byl od 26 do 45 let. Téměř polovina matek měla jedno dítě a druhá 

polovina dvě děti.  

Popsaná statistika byla použita k vysvětlení chování matek, častosti diskuze o 

obsahu reklamního sdělení s jejich dětmi a diskutovaných tématech.  

6.1.1.4. Výsledky 

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že většina respondentek nemá problém 

s reklamou cílenou na děti (59 % ji má rádo nebo jim nevadí). Pouze 15 % respondentek 

uvedlo, že jejich děti nikdy nesledují reklamu v televizi. Až 76 % matek souhlasilo 
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s tím, že za určitých okolností rozhodují o nákupu na základě podnětu od svých dětí, 

které byly ovlivněny reklamou.  

Co se týče kanálů, kterých si matky všimly, že jsou jimi jejich děti oslovovány, 

zvítězila s 92 % televize. Dále si 80 % z nich všimlo reklamy v místě prodeje, 74 % na 

internetu a 66 % v časopisech. Dále byly zmíněny billboardy (51 %), magazíny pro děti 

(47 %), místa, kde se scházejí děti (47 %) a rádio (29 %). 

Hlavní média typ – televizi – sleduje 53 % respondentek spolu se svými dětmi. 

Celkem 30 % dětí sleduje televizi pravidelně samo.  

Až 65 % matek na otázku, jak často si povídají o obsahu reklamy s dětmi, 

odpovědělo, že pouze někdy. Celých 20 % odpovědělo, že nikdy a 15 % z nich tvrdilo, 

že často. Ty, co nejčastěji probírají se svým potomkem obsah reklamy, většinou řeší 

zdravotní hodnotu produktu, poté rozebírají fikci reklamy a její cíle a také si povídají o 

příběhu nebo o daném produktu.  

Všech 82 % respondentek souhlasí s tím, že by reklama měla být více 

regulována. Až 27 % respondentek věří, že je situace již dostatečně právně regulována.  

Ukázalo se také, že vzdělanost matek hraje velmi důležitou roli v tom, jak své 

dítě vzdělávají v rámci reklamy a toho, jak je ovlivňuje. Výsledky naznačují, že matky 

s vysokoškolským diplomem sledují nutriční hodnoty na jídlech pro jejich děti a také 

častěji vysvětlují dětem roli reklamy. Taktéž bylo potvrzeno, že televize je jedním 

z nejčastějších kanálů reklamy na jídlo, která cílí na děti. Ale i další kanály jsou taktéž 

podobně důležité (internet, místo prodeje).  

Je velmi příznivé, že polovina dětí sleduje reklamy na jídlo se svými 

maminkami. Zároveň však tyto matky přiznávají, že jsou při nákupu také ovlivněny 

televizní reklamou, stejně jako jejich děti. 

Stále 20 % rodičů se svými dětmi nehovoří o reklamě. Autoři doporučují vzdělat 

především rodiče a informovat je o potřebě komunikovat s jejich dětmi více o reklamě. 

Jestliže dětem nejsou tyto důležité poznatky sdělovány doma, je vhodné, aby tyto děti 

byly informovány jinde, jako například ve škole, od lékařů anebo jiných členů skupiny.  

  



28 

 

6.1.2. Tradiční a netradiční formy reklamy 

Další studie v překladu Je dětské porozumění netradiční reklamy srovnatelné 

s jejich porozuměním televizní reklamy?16 se primárně věnuje porovnání dětského 

chápání televizní (tradiční reklamy) a netradiční reklamy (např. product placement17, 

televizní reklama nebo tzv. in-game brand replacement18). Čtyři zahraniční akademici 

studii publikovali v akademickém časopise pod záštitou Americké marketingové 

asociace (Owen, a další, 2013). 

Oproti televizní reklamě jsou netradiční kanály v literatuře opomíjené. Většina 

regulací je již vytvořena a spravuje pouze klasickou televizní reklamu, tedy jednotlivé 

reklamní spoty. Jednou z mála studií, která se věnovala mimo jiné netradičním formám 

reklamy, zpracovali autoři Mallincrodt a Mizerski (2007), kteří tvrdí, že netradiční 

formy jsou typické ve spojení s nekomerčními médii využívajícími interaktivitu a 

zábavný reklamní obsah nebo promoci. Uvádí také, že to pasuje děti do značné 

nevýhody v rozeznávání reklamy od běžného obsahu.  

6.1.2.1. Představení studie a jejich cílů 

V současné době máme prozatím k dispozici nedostatek informací o netradiční 

reklamě, protože většina výzkumů se zaměřuje na rozpoznatelné, zjevné techniky. 

Autorky kladou ve své studii otázku, jak mohou debatu o chápání televizní reklamy 

převést na chápání netradičních forem reklamy. Na rozdíl od televizní reklamy, která je 

publikovaná ve vybraných časech v příslušném médiu, netradiční reklamní sdělení je 

neoddělitelně spjato se zábavou samotnou (video hra, licenční produkty, film atd.) a 

často je to také zábava samotná. 

 Primárním cílem studie bylo najít rozdíly v porozumění tradičních a 

netradičních forem reklamy. Sekundárním cílem poté zjistit, jak velké jsou rozdíly 

v chápání u mladších a u starších dětí. Autorky se navíc snažily nalézt odpověď na 

otázku, jak zvýšit povědomí dětí o reklamě, jak zvýšit vzdělanost dětí a zlepšit tak jejich 

chápání a rozeznávání jednotlivých forem reklamy. 

  

                                                 

16 Originální název: Is Children’s Understanding of Nontraditional Advertising Comparable to Their 

Understanding of Television Advertising? 
17 Použití reálného značkového výrobku nebo služby ve filmu, televizním pořadu, seriálech apod., 

v živém vysílání nebo představení. (Přikrylová, a další, 2011 str. 255)  
18 Product placement značky ve hře.  
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6.1.2.2. Hypotézy 

H1: Děti projevují větší porozumění televizní reklamy v porovnání s netradiční 

reklamou. 

H2: Děti projevují menší porozumění více vnořeným typům netradiční reklamy19 

(např. umístění značky ve filmu, ve hře) ve srovnání s méně vnořenými příklady (např. 

programový sponzoring, produktové licence, advergames)20 

H3a: Starší děti obecně prokazují lepší porozumění všem typům reklamy ve 

srovnání s mladšími dětmi. 

H3b-c: Mladší děti ve srovnání se staršími dětmi prokazují větší rozdíly 

v chápání b) televizní a netradiční reklamy c) méně vnořených a více vnořených 

příkladů netradiční reklamy. 

H4a: Obrázkové příklady přispívají k lepšímu pochopení všech typů reklamy 

v porovnání s dotazováním s otevřenými odpověďmi, bez nápovědy.  

H4b-c: Při porovnávání chápání reklamy dětmi u b) televizní a netradiční 

reklamy a c) méně vnořených a více vnořených příkladů netradiční reklamy, 

pozorujeme větší rozdíly při hodnocení otevřenými odpověďmi ve srovnání 

s obrázkovou nápovědou. 

6.1.2.1. Metodologie 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 134 dětí (z toho 58,2 % dívky) z různých 

socioekonomických vrstev z pěti škol ze třech měst ve Velké Británii. Polovina, tedy 67 

dětí s průměrným věkem 7 let, byla z druhé třídy a 67 dětí (průměrný věk 10 let) bylo 

z páté třídy. Celý rozhovor trval přibližně 20 minut a žáci byli dotazováni moderátorkou 

jednotlivě v oddělené místnosti.  

Moderátorka se ptala dětí na otázky týkající se televizní reklamy a pouštěla jim 

ukázky netradiční reklamy na připraveném počítači. První z nich byla ukázka z filmu 

Spiderman, kde hlavní hrdina střílí na lahev značky Dr.Pepper ve svém pokoji na 

poličce; další byl sponzoring před filmem; třetí z ukázek byl licenční produkt: 500 

gramové balení cereálií Nestlé s oblíbenou postavou od DreamWorks – Shrek; za další 

advergame – hra od značky McDonald’s; a za páté označení značky ve hře – barevný 

                                                 

19 Advergaming je výraz pro interaktivní hry v mobilních přístrojích s reklamním obsahem (Přikrylová, a 

další, 2011 str. 262) 
20 V původním anglickém jazyce se jedná o pojem „more embedded“ a „less embedded“. Jako 

nejvhodnější a nejpřesnější překlad jsem zvolila termín „vnořená reklama“. 
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obrázek značky ve hře na PlayStation 2 - Worms 3D, kde jeden charakter drží 

plechovku Red Bull energy drinku.  

Otázky byly otevřené a kladeny typem „Proč si myslíš, že je ve filmu Spiderman 

značka Dr.Pepper?“ Každé dítě svou odpověď zapisovalo písemně na kus papíru, kam 

mohlo i kreslit.  

6.1.2.2. Výsledky 

Děti prokázaly, že mnohem více rozumí reklamnímu televiznímu sdělení oproti 

netradiční reklamě. Ukázalo se také, že je pro ně mnohem složitější rozeznat a 

porozumět jednotlivým typům reklamy.   

Hypotéza H1 byla potvrzena – děti prokázaly větší porozumění účelu televizní 

reklamy oproti porozumění netradičním formátům. To potvrdilo dlouhotrvající 

domněnky a zároveň postavilo novou výzvu před odborníky zabývajícími se ochranou 

dětí před reklamou. 

Hypotéza H2 byla také potvrzena – děti prokázaly, že jsou vnímavější k méně 

vnořeným sdělením než k více vnořeným sdělením. To podporuje domněnku, že čím 

více je sdělení spojené s kontextem, tím těžší je pro děti rozlišit, zda se jedná o reklamu. 

Toto rozlišení funguje pouze v případě, že je dětem pomáháno pomocí vizuální 

nápovědy. Nejhůře rozpoznatelná reklama pro děti je ve filmu a ve hře (brand/product 

placement), protože se zde mnohem více soustředí na děj a nesledují komerční využití.  

Starší děti poukázaly větší porozumění všem typům reklamy na rozdíl od dětí 

mladších, a tím podpořily hypotézu H3a. Rozdíl je způsoben především kvůli 

kognitivnímu chápání a rozvoji dětí. Nicméně se dále nepotvrdilo, že by se závratně 

měnilo vnímání reklamy s rostoucím věkem, tudíž se hypotéza H3b/c nepotvrdila. 

Mnohé výzkumy prokazují, že děti jsou schopné rozpoznat a bránit se 

reklamním sdělením od 8 let věku. Podle výsledků této studie se však u netradičních 

forem reklamy tato hranice posouvá výš. 

Hypotéza H4 popisovala, že děti lépe chápou koncept reklamy, když se jim 

pomůže vizuální nápovědou. Důvodem je to, že samy nemají dostatečné vyjadřovací 

schopnosti, aby tento koncept popsaly.  

Autorky se shodly, že výsledky této studie jsou velice důležité pro další vývoj 

veřejných zákonů o reklamě, které se budou muset více zaměřit na kontrolu 

netradičních reklamních formátů. Poukazují zároveň na vážné etické a právní otázky, 
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které se týkají netradičních formátů reklamy. Doporučují zaměřit se na to, aby děti 

nebyly cílem reklamy, aniž by o tom věděly. 

Mnoho průzkumů již ukázalo, že děti ve věku od osmi let jsou schopny rozeznat 

a bránit se před komerčním nátlakem (Wilcox, a další, 2004). Nicméně tato domněnka 

se nepotvrdila u netradiční formy reklamy. Především když dané médium není primárně 

rozeznáno jako reklamní (Owen, a další, 2013). Autorka Sonia Livinstone (2009) se 

také zajímala o tuto problematiku a poukázala na to, že označení osmi let může být 

relevantní pouze pro televizní reklamu a není aplikovatelné na techniky netradiční 

reklamy.  

6.1.3. Dětské porozumění televizní reklamy 

Další studie z roku 2010 se zajímá o restrikci reklamy cílené na děti a zároveň se 

opírá o debatu, která se vede již dlouhá léta na téma děti a reklama. Akademičtí autoři 

Andreas Andronikidis, z řecké univerzity, a Maria Lambrianidou, z londýnského 

institutu vzdělání (2010), se zde shodují, že je potřeba porozumět tomu, jak děti vnímají 

reklamu, které jsou vystaveny. Na druhou stranu ve své práci, v překladu Dětské 

porozumění televizní reklamy: Teorie založená na teorii přístupu21, upozorňují na to, že 

je velmi složité proti tomu striktně zasáhnout, protože reklama cílená na děti velmi 

pozitivně zvedá prodeje promovaných produktů a služeb. Práce byla publikována 

v akademickém časopise Psychology & Marketing. 

6.1.3.1. Představení studie a jejich cílů 

Studie řeckého autora Andronikidise a britské autorky Lambrianidou se 

zaměřuje mimo jiné na literaturu, které byla již publikována na téma děti a reklama. 

Autoři se shodli na tom, že je zde mnoho konceptů a metodologických rozdílů mezi 

jednotlivými studiemi. Část jejich studie se proto zaměřuje na rozdíly a rešerši 

provedených výzkumů.  

V další části se zaměřili na samotný výzkum, aby zjistili, jak děti rozumí 

reklamním sdělením. Jejich cílem bylo výzkum provést co nejkomplexněji, aby obsáhli 

celou problematiku především zaměřenou na rozdíly vnímání v závislosti na věku.  

Cílem studie je určit, jaký je vztah mezi věkem dítěte a pochopením reklamy a 

jejich základních cílů. Zprvu se autoři se opírají o starší výzkumy.  

                                                 

21 V originálu: Children’s Understanding of Television Advertising: A Grounded Theory Approach 

Theory  
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6.1.3.2. Hypotézy 

Studie si nestanovila hypotézy.  

6.1.3.3. Metodologie 

Výzkum byl proveden kvalitativní metodou, konkrétně metodou focus groups22, 

v období od května do června roku 2004 na jedné ze základních škol v Thessaloniki v 

Řecku. Moderátor se dotazoval celkem 168 dětí ze 4 škol ve věku od 6 do 11 let předem 

stanovenými otevřenými otázkami.  

Otázky byly zvoleny tak, aby vypadaly spontánně a plynule navazovaly v 

logickém pořadí. Moderátor se ptal dětí na podstatu reklamy, kdo ji zadává, kdo za ni 

platí a co si ony samy o reklamě myslí. Během dotazování dětem nebyla názorně 

ukazována žádná reklamní sdělení.  

Celkem bylo dotazováno 58 dětí ve věku 6-7 let, 57 dětí ve věku 8-9 let a 53 dětí 

ve věku 10-11 let. Výsledky tohoto výzkumu byly následně zpracovány pomocí 

speciálního softwaru Atlas.ti.  

6.1.3.4. Výsledky 

Ve výsledku většina dětí projevila pozitivní přístup k reklamě. Pouze starší děti 

(8–11 let) zpochybnily obsah informací, které reklamy poskytují, a navíc některé z nich 

dokonce uvedly, že většina reklam je klamavých.  

Větší procento dětí od 8 do 11 let pochopilo přesvědčující funkci reklamy a 

uvedlo, že cílem reklamy je přinutit lidi, aby se zapojili do nákupního chování. 

Upozornily na to, že podle nich lidé často kupují produkty, které nepotřebují, protože je 

viděli často v reklamě. 

Oproti tomu mladší děti ale vidí reklamu jako přestávku pro lidi pracující 

v televizi nebo pro diváky. Pouze minimum dětí od 10 do 11 let si uvědomují, že 

reklamní aktivity financují televizní kanály. Nejčastější odpovědí napříč věkovými 

skupinami bylo, že reklama existuje pouze proto, aby informovala o produktech.  

Žádné z mladších dětí a pouze pár starších dětí znaly termín „sponzoring“. 

Mnoho dětí ve věku 10 až 11 let zvládlo představit i příklady, ale většina z nich 

                                                 

22 Focus groups, neboli sledovaný skupinový rozhovor, je typ kvalitativního dotazování, kdy je zkoumán 

menší vzorek respondentů vedený moderátorem, který pokládá otázky a získává tak reakce na podněty, 

jako právě například na reklamu nebo koncepce produktů. (Kotler, 2012) 
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nedokázala plně pochopit význam. Mnoho dětí si také uvědomují, že televizní čas stojí 

peníze.  

Téměř všechny děti otravuje, když je jejich oblíbený program přerušen 

reklamou. To značně ovlivňuje jejich přístup k reklamě obecně. Některé z nich (10–11 

let) odhadují, že reklama musí běžet během programu, protože je zde vysoká 

sledovanost. To si také spojili se zvyšující se výnosy pro kanály.  

Z výsledků také vyplývá, že mnoho mladších dětí (6–7 let) neumí rozlišovat 

reklamu od programu. Další témata, jako například sponzoring nebo zdroj televizní 

reklamy byla pro děti všech věkových kategorií matoucí. Pouze minimum ze starších 

dětí rozeznalo přesvědčivý záměr televizní reklamy.  

Většina (především děti do 9 let) věří, že ti samí lidé financují a vytváří reklamu, 

zatímco většina dětí mezi 6–7 lety věří, že město/obec platí a vytváří reklamy. Děti ve 

věku 8-9 let věří, že režiséři a lidé, kteří natáčí filmy, také produkují i reklamy; mimo 

jiné jsou i názoru, že kanály a sponzoři platí za reklamu. Zdá se, že pouze starší věková 

skupina dětí (10–11 let) rozumí tomu, že reklamní agentury produkují reklamy a 

společnosti za ně platí.  

Z výsledků starších výzkumů vychází najevo, že děti rozumí funkcím reklamy. 

Nynější studie spolu s dalšími však prokázaly, že pouze některé děti ve věku kolem 10 

let dokáží jen obtížně pochopit i ty nejjednodušší funkce reklam. Nezáleží proto pouze 

na věku, ale na dalších faktorech.   

6.1.4. Efekt reklamy na materiální orientaci dětí 

Russell W. Belk, marketingový profesor na Univerzitě v Minnesotě (Schulich, 

2017), definuje materialismus následovně: „Materialismus odráží to, jakou důležitost 

přiřadí člověk pozemským statkům. Na nejvyšší úrovni materialismu takovéto statky 

zabírají místo uprostřed lidského života a jsou zdrojem základní lidské spokojenosti a 

nespokojenosti.“ (Belk, 1984) 

6.1.4.1. Představení studie a jejich cílů 

Přestože předchozí výzkumy ukazují, že mezi působením reklamy na děti a 

materialismem je propojení, neodpovídají na otázku, zda působení reklamy vede 

k materialismu a naopak.  
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Dlouhodobá studie v překladu Efekty reklamy na děti a jejich materialistickou 

orientaci23 neznámého autora z roku 2011 se zaměřuje především na vztah mezi 

působením reklamy a materialismem u dětí (International Communication Association, 

2011). Jedná se o první dlouhodobou studii, která zkoumá postoj dětí ve věku 8–11 let 

k reklamě a materialismu v rozestupu jednoho roku. 

Studie byla publikována v titulu Conference Papers pod záštitou Mezinárodní 

komunikační asociace24 ve Spojených státech v rámci tématu Komunikace a Média.  

Tato studie však není zaměřená pouze na to, zda působení reklamy na děti 

vskutku ovlivňuje jejich materialismus, ale především na to, jakým způsobem působení 

reklamy materialismus ovlivňuje. Doplňuje dostupnou literaturu na působení reklamy 

na děti ve třech směrech: 

- Zakládá se na dlouhodobých datech 

- Zaměřuje se na věkovou skupinu 8–11 let, kterou autoři považují za 

nejnáchylnější v ohledu budování názorů 

- Zaměřuje se na přímé a zprostředkované účinky působení reklamy na 

děti.  

Autoři Smith a Atkin tvrdí, že 9 z 10 rodičů věří, že vystavování dětí reklamě 

z nich dělá materialisty. (Smith, a další, 2003) 

6.1.4.2. Hypotézy 

Ve studii autoři stanovili následující tři hypotézy.  

H1: Působení reklamy na děti podporuje materialismus 

Cílem této hypotézy bylo najít přímé propojení mezi působením reklamy a 

materialismem. 

H2: Účinek působení reklamy na děti a vztah k materialismu je zprostředkován 

touhou po promovaném produktu. 

Touto hypotézou se autoři snažili zjistit zprostředkované účinky touhy po 

promovaném výrobku. Koncept touhy po promovaném výrobku se s materialismem 

velmi překrývá, ale materialismus je brán jako širší pojem. Mnohé výzkumy naznačují, 

že vystavení dětí reklamám zvyšuje jejich touhu po promovaných produktech (jídlo, 

hračky, cereálie atp.).  Tato tvrzení byla potvrzena mnohými výzkumy. Další výzkumy 

                                                 

23 Originální název: The Effects of Advertising on Children’s Materialistic Orientations: A Longitudinal 

Study 
24 International Communication Association, USA 
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například ukázaly, že reklamy vysílané v období svátků (v USA po Dnu Díkuvzdání) 

přímo ovlivnily přání dětí o dárky k Vánocům. 

H3: Účinek působení reklamy na děti a vztah k materialismu je zprostředkován 

pokřiveným vnímáním reality. 

Třetí hypotézou chtějí potvrdit zprostředkované účinky vnímané realitou 

reklamy. Vnímání reality televize ukazuje, do jaké míry diváci srovnávají to, co se stane 

v televizi s tím, co se jim děje v reálném životě a do jaké míry si myslí, že je televize 

může něco naučit. Předpokládají, že čím více jsou děti vystaveny reklamě, tím více 

berou pokřivený svět reklamy jako skutečný. 

6.1.4.3. Metodologie 

Výzkum probíhal na 466 dětech v Nizozemí ve věku 8–11 let ve dvou vlnách 

s tím, že druhá vlna následovala 12 měsíců po vlně první. Měření obsahovalo čtyři části. 

První z nich bylo působení reklamy na děti. Zde autoři měřili četnost sledování 

televizních programů pro děti ve věku 8–11 let na komerčních stanicích. Dále na 

základě těchto dat pak stanovili 9 programů, které byly touto věkovou skupinou 

sledovány nejvíce.  

Další částí bylo zjistit dětskou touhu po promovaném produktu. To zjišťovali 

vybráním pěti produktů, které byly vhodné jak pro chlapce, tak pro dívky, a to mladší, i 

starší (hračky, CD, počítačové hry atp.). Děti následně odpovídaly na otázku, jak často 

po daném produktu zatoužily, když na něj viděly reklamu. Hodnocení probíhalo na 

4bodové škále (1 - takřka nikdy) – (4 - velmi často). 

Třetí část výzkumu byla zaměřena na vnímání reality reklamy. Ke změření 

vnímané reklamní reality dětmi využili škálu vytvořenou Rubinem, Persem a Taylorem 

(1988) ke zkoumání vnímané televizní reality u dospělých. Tuto škálu upravili tak, aby 

byla vhodná pro děti. Ptali se například na otázky typu: „Jak často vás reklama naučí 

něco o skutečném životě?“ Děti odpovídaly na škále 1-4 (takřka nikdy – Velmi často). 

Poslední, čtvrtou, částí byly otázky týkající se materialismu. Ten měřili na škále 

od Richinse a Dawsona (1992), kterou opět upravili tak, aby byla vhodná pro děti. 

Odpovědi se zaznamenávali na škále 1-4 (Ne, vůbec – ano, velmi). 

Materialismus měřili na třech podškálách: 

- Materiální centralitu – př.: „Myslíte si, že je důležité mít drahé věci?“ 

- Materiální štěstí – př.: „Dělají vás drahé věci šťastnými?“ 
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- Materiální úspěch – př.: „Myslíte si, že děti, které mají drahé věci, jsou 

oblíbenější než ostatní děti?“ 

6.1.4.4. Výsledky 

Hypotéza 1 byla potvrzena, a tím i vztah mezi reklamou cílenou na děti a 

materialismem. Další hypotéza číslo 2 byla také potvrzena, protože výzkum ukázal, že 

touha po promovaném produktu zprostředkovaně působí na materialismus. Třetí 

hypotéza se nepotvrdila a výzkum neprokázal, že by působení reklamy ovlivňovalo 

dětské vnímání reality.  

Protože byl prokázán vztah mezi působením reklamy a materialismem, v rámci 

teoretického doporučení autoři kladou otázku, do jaké míry materialismus ovlivňuje 

spokojenost. Navíc doporučují následujícím výzkumům zaměřit se na to, zda existuje 

vztah mezi materialismem u dětí a životní spokojeností.  

Mimo jiné je také důležité, aby ti, kdo se o děti starají, si byli vědomi vztahu 

mezi působením reklamy a materialismem. Během výchovy dětí je důležité, aby byl 

dětem vysvětlen přesvědčovací cíl reklamy. Tím se dá vzniku materialismu podle autorů 

v negativním smyslu zabránit, protože dnešní děti vyrůstající v podstatě komerčním 

prostředí, je pro ně velmi důležité, aby rozuměli, jak reklama ovlivňuje jejich fyzické, 

emoční a sociální žití.  

6.1.5. Děti a reklama z pohledu marketérů 

Jako poslední studii jsem vybrala 3 studie, které pochází od agentury  

Ogilvy & Mather z České republiky. Autoři se věnují otázce dětí a reklamy z jiného 

úhlu pohledu. Místo od dětí nebo jejich rodičů, zjišťují názor na dětskou reklamu mezi 

řediteli marketingu významných firem působících na českém trhu.  

6.1.5.1. Představení studie a jejich cílů  

Agentura Ogilvy & Mather od roku 2012 (Ogilvy & Mather, 2012) každé dva 

roky opakuje dotazování, vždy na jiném vzorku respondentů. Základních 9 otázek je 

stejných od prvního dotazníku. V roce 2014 (Ogilvy & Mather, 2014) přibyla otázka 

týkající se reklamy na nezdravé potraviny a v roce 2016 (Ogilvy & Mather, 2016) 

přibyly tři otázky věnující se youtuberům a lingvistickému hledisku reklamy.  

Studie jednotlivých let v následujících kapitolách porovnávám mezi sebou.  
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6.1.5.2. Hypotézy 

Studie si nestanovila hypotézy.  

6.1.5.1. Metodologie  

Každé dva roky agentura oslovuje přes tři sta marketingových ředitelů a 

odborníků velkých českých firem. V dotazníku se věnuje především etickému rámci 

tématu a osobními a praktickými poznatky.  

6.1.5.2. Výsledky 

Jak české firmy znají dětského zákazníka? První otázka se věnuje tomu, jestli 

společnost respondenta nabízí produkty a služby, které jsou určené pro děti a teenagery. 

Podotázkou je, zda má na ně vyhrazený rozpočet. Od roku 2012 se zvýšil počet firem, 

které nabízí produkty nebo služby určené dětem o 45 %. A rozpočet v minulém roce 

mělo na komunikací cílenou na děti vyhrazeno 37 % firem.  

Druhá otázka se věnuje tomu, zda nakupuje dítě či rodič. S tím souvisí také 

rozvržení marketingových investic. Je potřeba znát, u kterých kategorií je dobré cílit na 

děti, nebo je naopak výhodnější cílit na jejich rodiče. Na otázku optimálního rozvržení 

investic do reklamy pro děti se čísla od roku 2012 nijak zásadně neliší. Dokonce se 

v dnešní době naopak zdá, že je vhodnější cílit více na rodiče než na děti. Optimální 

rozvržení investic podle odborníků je následující: rodiče 61 %, děti 26 % a školy 13 %.  

Nejvhodnější je komunikovat dětské výrobky přes jejich rodiče především u 

drogistického zboží, oblečení a sportovních aktivit. Tyto tři pozice se v posledních dvou 

studiích střídají na prvních třech příčkách.  

Co je nejvhodnější médium, kterým můžeme oslovovat děti, bylo další otázkou 

dotazníku. Na této otázce můžeme pozorovat velké změny mezi všemi studiemi. 

Největší médium – televize – zde, u dětí do 6 let, od roku 2012 klesla z 92 % na 50 % a 

je tedy mnohem méně doporučovaná. Televize byla nahrazena modernějšími 

prostředky, tedy internetem a rádiem (to se v předchozích studiích se nevyskytovalo 

vůbec) a počítačové hry. U dětí starších, mezi 6–11 lety, je nevhodnější médium internet 

(36 %), počítačové hry (27 %) a sociální sítě (16 %). Zajímavostí je, že u této věkové 

skupiny v roce 2014 převažovala televize (77 %), která v roce 2016 klesla na pouhých 7 

%.  

Co se týče nejoblíbenějších postaviček a toho, co na děti „platí“, čísla se moc od 

roku 2012 nezměnila. Odborníci se shodují na tom, že nejvíce na děti platí hrdinové 
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z filmů a seriálů, animované postavičky a příběh. Dále je účinná metoda použití 

písničky nebo celebrity. Jednoznačně pak respondenti doporučují klást důraz na vizuální 

stránku a na správné umístění. Zajímavé je, že nezáleží příliš na délce kampaně a jejím 

rozsahu/intenzitě.  

Na to navazuje otázka nová pro rok 2016, která se ptá na názor marketérů na 

současný trend youtuberů, které ke své komunikaci využívá mnoho značek cílících na 

dětské publikum. Většina z nich se ve svých odpovědích shoduje na tom, že youtubeři 

jsou pro mladou generaci novodobé celebrity a zároveň 20 % z nich si myslí, že je to jen 

krátkodobá bublina, která časem splaskne. Pouze 16 % respondentů si myslí, že mají 

youtubeři na děti negativní vliv.  

Jednou z nejzajímavějších otázek byla otázka týkající se etického přístupu 

k reklamě cílené na děti. Čeští marketéři se shodují, že je neetické oslovovat děti 

reklamou ve školkách (91 %), na základních školách (79 %) anebo v lékařských 

ordinacích (80 %). Naopak v pořádku se zdají být události a propagační akce (84 %) 

nebo televizní reklama (86 %). Zbytek vždy považuje tyto formy reklamy za spíše 

neetické.  

Z pohledu vývoje je pohled na reklamu v mateřských školkách méně přísný. 

V roce 2012 32 % marketérů označilo reklamu v mateřských školách jako spíše 

neetickou a zbytek (68 %) za zcela neetickou. V minulém roce byl přístup 

benevolentnější.  

Na tuto otázku navazuje plynule další, která se snaží najít odpověď na otázku, 

kdy je tedy vhodné na děti začít cílit reklamu. Zde se čísla opět příliš neliší, a tak se 

všechny studie shodují v tom, že nejvhodnější doba na zacílení je na prvním (32 %) až 

druhém (38 %) stupni základní školy. V porovnání s minulými lety se ukázalo, že 

marketingoví experti jsou opět více benevolentnější a reklamou jsou ochotni začít 

oslovovat děti nejdříve na prvním stupni. Pouze minimum odborníků navrhuje počátek 

už od předškolního věku (2016: 7 %; 2012: 0 %). 

Názor na legislativu mají respondenti také poměrně stálý, nicméně nijak 

pozitivní. Pouze 41 % z dotazovaných si myslí, že náš legislativní systém je dostatečný. 

Nahrazují ho většinou svými etickými kodexy, které má ve své firmě až 82 % 

respondentů. Pozitivní je, že toto číslo od roku 2012 stále roste.  

Novou otázkou v roce 2014 byla otázka týkající se reklamy na nezdravé 

potraviny. Účastníci odpovídali na otázku, jaká forma reklamy by měla být zcela 

zakázána. V dotazníku, kde se tato otázka objevila poprvé, byly odpovědi více striktní a 
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respondenti zastávali vícekrát názor, že by reklamy s nevhodným obsahem v některých 

místech měly být zrušeny.  

Největší problém v poslední době je podle marketérů reklama na jídlo a nápoje 

s vysokým kalorickým obsahem či jiné nezdravé potraviny. Tento názor v roce 2016 

potvrdila polovina respondentů (oproti roku 2014 kleslo číslo o 39 %. Ještě větší pokles 

zaznamenala otázka zajímající se o umisťování prodejních automatů na místa, kam dítě 

chodí samo. Opět benevolentnější odpovědi v roce 2016 se snížili o celých 75 %.  

Naopak v nové otázce pro rok 2016 dotazující uvádí, že reklama motivující děti 

k tomu, aby více sportovaly a obecně se více hýbaly, by mohla na děti pozitivně 

zapůsobit.  

Dotazník nám již ukázal, že vizuální stránka reklamy je velmi důležitá. V 

posledním roce se autoři výzkumu zaměřili také na lingvistickou stránku reklamy. 

Dnešní moderní doba tak přináší do veřejného prostoru mnoho nespisovných či 

hovorových výrazů, což potvrzuje také téměř třetina respondentů. Bezmála polovina 

z dotazovaných si myslí, že by měla být i tato oblast lépe korigována.  

Ačkoli se tato studie zaměřila na odborníky a nikoli přímo na děti, i přesto je 

velmi přínosná pro celé téma. V závěru každé studie se odborníci na marketing nebo na 

psychologii shodují v tom, že je zapotřebí, abychom se naučili s reklamou žít, protože 

se jedná o přirozenou součást světa. Jak tvrdí paní doktorka Zamazalová (2014), není 

řešením zakázat reklamu cílenou na děti, je potřeba naučit děti, aby se zamýšlely nad 

tím, co vidí v reklamě a samy si to srovnaly s realitou světa kolem sebe. 

V neposlední řadě je podle Denisy Hejlové také důležité si uvědomit, že je 

potřeba soustředit se na trendy, které dnešní dobu ovládají (zejména tedy sociální 

média), kde na děti číhá skrytá reklama u slavných youtuberů a instagramerů. Regulovat 

televizní vysílání je v dnešní době již pasé.  

6.2.  Shrnutí výsledků výzkumů 

Zprvu bych ráda zdůraznila, že všechny studie, které jsem výše zkoumala, byly 

téměř zcela odlišné. Společnou měly snahu zodpovědět otázky týkající se problematiky 

dětí a reklamy. Ačkoli byla každá studie zaměřena na jinou oblast této problematiky a 

kladla otázky jiným respondentům, domnívám se, že jejich vzájemná komparace je 

v otázce tématu dětí a reklamy přínosná. 

Jak už jsem zmínila v teoretické části své práce, všechny měly společné to, že se 

v každé z nich autoři věnovali alespoň z části televizní reklamě. To je důkaz toho, že 
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televize je stále jeden z největších mediálních kanálů, skrze který na děti působí 

reklama. V první studii uvedlo 92 % matek, že si je vědoma toho, že jejich děti jsou 

prostřednictvím televize oslovovány. A taktéž poslední studie věnovaná pohledu 

nejvlivnějších marketérů potvrzuje, že televize je stále jedním z nejhlavnějších médií. Je 

proto možná logické, že většina dětí ve třetí studii projevila pozitivní přístup k reklamě. 

A navíc možná právě proto je lehce alarmující fakt, že se necelá třetina matek přiznala, 

že jejich děti sledují televizi zcela samy bez dozoru.  

Na základě výsledků těchto studií mohu jen potvrdit, že většina dětí mladších 8 

let nedokáže kriticky pohlížet na reklamu. A jen minimum dětí starších 10 let dokáže 

rozlišit funkce reklamy. Znamená to tedy, že děti samy nejsou schopny odlišit reklamu 

od běžného vysílání a pokud jim to dospělí nevysvětlí, nejsou schopni to rozlišit.  

Ukázalo se také, že materialismus je podporován reklamou, protože po shlédnutí 

reklamy dítě velmi často zatouží po promovaném produktu. Tomu nasvědčují i výsledky 

prvního výstupu, které ukazují, že více jak tři pětiny matek souhlasily s tím, že na 

základě podnětu od svých dětí za určitých podmínek nakupují.  

Co se týče dětského porozumění reklamy podle druhé studie, která se této otázce 

věnovala velmi detailně, je značný rozdíl v tom, jak děti chápou běžnou formu televizní 

reklamy oproti netradičním formám. V ostatních studiích se hovoří pouze obecně o 

reklamě (televizní), a myslí se jí především ta klasická, o čemž autoři porovnávající 

tradiční a netradiční reklamu hovoří z počátku své práce. Samozřejmě dětem 

k pochopení konceptu velmi napomáhá vizuální nápověda, což také souvisí s tím, že je 

dobré s dětmi o reklamě mluvit, když právě probíhá, nikoli později.  

Ve všech studiích se autoři shodli na tom, že je zapotřebí, aby rodiče o reklamě 

se svými dětmi hovořili. První výzkum, který je pro mou práci také nejrelevantnější, 

poukazuje na to, že stále 20 % rodičů se svými dětmi o reklamně nehovoří. Další část 

respondentů s nimi hovoří, ale pouze okrajově.  
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Závěr 

Děti jsou velmi složitá cílová skupina. O to je náročnější se v této problematice 

zorientovat. Z toho důvodu jsem se ve své práci snažila zprvu téma ukotvit mezi 

základní teorii a následně objektivně a prakticky téma představit pomocí několika studií 

z posledních 10 let. Ve své práci jsem se snažila prostudovat vztah mezi dětmi a 

reklamou, v jakém věku je ovlivňuje, z jakých kanálů a také do jaké míry.  

Z tohoto důvodu jsem se rozhodla pro představení několika studií, na nichž jsem 

chtěla demonstrovat především formy zpracování a dosavadní výsledky Věřím, že má 

práce bude nápomocna dalším studiím, které se na toto téma zaměří.  

Domnívám se, že není snadné stanovit jednu správnou formu výzkumu, protože 

se jedná o téma opravdu velmi obsáhlé a citlivé. Taktéž se nedá říci, zda je situace na 

mediálním trhu dobrá nebo špatná. Pozitivní jsou však výsledky výzkumu s českými 

marketéry, ze kterých vyplývá, že si uvědomují sílu reklamy cílené na děti a snaží se ji 

držet v rámci svých firemních regulí. Taktéž beru jako velmi pozitivní fakt, že se za 

posledních 5 let zvýšil počet firem, které mají etický rámec reklamy stanovený 

individuálně a neřídí se pouze radami Rady pro reklamu nebo zákonnými nařízeními. 

Tato fakta vnímám jako pozitivní posun z hlediska marketingové uvědomělosti v oblasti 

reklamy cílené na děti. 

Myslím si, že se také za poslední roky zvýšil i počet rodičů, kterým není jedno, 

na co, jak dlouho a kdy jejich děti dívají, což vnímám opět jako velmi pozitivní. Přesto 

je dnešní doba přeplněna reklamami a dalšími mediálními sděleními, se kterými se 

musíme naučit žít. O to je situace horší pro rodiče, kteří musí najít rozumnou hranici 

sledování televize, hraní na počítači a dalších podobných aktivit, a pomoci svým dětem 

se v tomto mediálním světě plných reklam orientovat. 

 Myslím si, a souhlasím tak s mnoha autory, že nejdůležitější je aktivní pomoc 

rodičů a dalších dospělých, kteří dětem mohou zjednodušit rozvoj jejich mediální 

gramotnosti. Není možné reklamu zakázat nebo se snažit své děti úplně od všech kanálů 

odstřihnout, cestou je především pochopení jejich forem, záměrů a kritický nadhled, 

protože ne vždy je reklama pouze špatná a klamavá.  
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