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Abstrakt 

 

Bakalářská práce se zabývá současnými trendy v oblasti marketingové komunikace 

cílené na děti. Problematika reklamy cílené na děti vyvolává celou řadu otázek 

týkajících se regulace i etiky a současné trendy v komunikaci situaci ještě více 

komplikují. Rešerše odborné literatury je základem teoretické části práce, která 

podrobněji popisuje několik aspektů cílení reklamy na děti. Na jedné straně je to odlišné 

vnímání reklamního obsahu v souvislosti s věkem dítěte, na straně druhé je to pak 

regulace samotné reklamy a etický rozměr celého problému. Kromě toho jsou také 

představeny nástroje a komunikační kanály cílící na děti a nejnovější trendy v této 

oblasti. Jelikož se reklama cílená na děti úzce dotýká i rodičů, druhá část práce se na 

základě výsledků dotazníkového šetření věnuje jejich vnímání marketingové 

komunikace s dětmi, kteří apelují na zejména na striktnější regulaci reklamy. 

Výsledkem práce je tedy nejen představení současných trendů v samotné komunikaci 

s dětmi, ale také tendencí ve vnímání této komunikace rodiči, kteří považují reklamu 

cílenou na děti vysoce neetickou a volají po větší regulaci. Mimo regulaci by dalším 

řešením přebujelé reklamy cílené na děti mohl být i rozvoj vzdělání v oblasti mediální 

výchovy a především také samoregulace samotných firem. 

 

Abstract 

 

The bachelor thesis deals with current trends in the field of marketing communication 

targeted at children. The topic of advertising targeted at children comes up with a 

variety of questions about regulation and ethics and current trends in communication 



   

make it even more complicated. The research of reference literature is a basis of the 

theoretical part of the work, which describes some aspects of targeting at children in 

more details. On one hand it is different perception of advertising content in connection 

with the age of children, on the other hand it is regulation of advertising itself and 

ethical dimension of the whole problem. Besides, also tools and communication 

channels targeting at children and the newest trends in this field are described. Since the 

advertising targeted at children is closely related to parents, the second part of the work 

is devoted to their perception of marketing communication with children via 

questionnaires. The result of the thesis is not only introduction of current trends in 

communication with children, but also tendencies in perception of the communication 

by parents, who considers the advertising targeted at children as a highly unethical and 

calls for more regulation. Beyond regulation could be a good solution of overgrown 

advertising targeted at children also development of media education and on the first 

place the self-regulation of firms. 
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Úvod 

Marketingová komunikace je součástí života každého z nás a první setkání s ní probíhá 

již velmi brzy po narození. Firmy v dnešní době intenzivně propagují své výrobky a 

služby s cílem jejich prodeje a získání loajality zákazníků tak, aby nakoupili příště 

znovu. Jejich cílovou skupinou jsou pak v mnohých případech děti – cílová skupina, 

která je výrazně specifická a přináší s sebou řadu omezení. Obecně je marketingová 

komunikace cílená na děti považována za poměrně kontroverzní téma a může být 

vnímána velmi rozdílně. Na jedné straně, jak už bylo řečeno, je reklama přirozená 

součást života. Na straně druhé se však v případě dětí jedná o velmi citlivou a 

zranitelnou cílovou skupinu. Téma cílení marketingové komunikace na děti je aktuální 

vzhledem k novým trendům online komunikace, kterou využívají především děti a 

mladiství, čehož jsou si firmy vědomy. Vyvstávají pak nové otázky týkající se regulace 

a pochopitelně má pak toto téma také svůj etický rozměr, který nelze opomenout. 

Protože marketingová komunikace cílená na děti zahrnuje velké množství 

komunikovaných produktů a služeb, bude pro užší vymezení tématu kladen důraz na 

komunikaci v rámci prodeje potravin, zejména pak cukrovinek. Na tomto místě se 

dostává etika ke slovu ještě o něco více vzhledem k tomu, že se nejedná pouze o zábavu 

(jako například u hraček), ale také o zdraví dítěte. 

Teoretická část práce se bude zabývat vymezením marketingové komunikace cílené na 

děti především z pohledu specifických charakteristik, které tuto cílovou skupinu 

vymezují a které z ní také činí v mnoha ohledech nestandardní příjemce. Podrobnější 

definování této cílové skupiny na základě rešerše odborné literatury pomůže objasnit, 

proč je marketingová komunikace vůbec vnímána jako kontroverzní. Bude zde také 

představen legislativní rámec, aby definoval zákonné mantinely této komunikace, ale 

také případné nedostatky. Kromě legislativy hrají v tomto tématu významnou roli i 

etické normy a otázky, které se objevují v průběhu podrobnějšího zkoumání této cílové 

skupiny. V neposlední řadě pak budou představeny konkrétní nástroje marketingové 

komunikace užívané při komunikaci s dětmi jako cílovou skupinou, přičemž budou 

vyzdviženy současné trendy a nové přístupy v této komunikaci. 

Marketingová komunikace cílící na děti se dotýká také jejich rodičů. Považují 

marketingovou komunikaci za útok na jejich dítě nebo ji berou jako přirozenou součást 
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konzumního života? Dotazníkové šetření v praktické části práce nastíní vnímání 

komunikace cílené na děti jejich rodiči a odhalí jejich názor na regulaci reklamy. Rodiče 

v rámci výchovy svých dětí mají právo z velké části rozhodovat o nákupech dětí, ale 

není možné, aby své dítě od reklamy zcela izolovali. To, jak ale reklamu cílenou na 

jejich děti vnímají oni sami, může nastínit, do jaké míry je jejich dítě před reklamou 

varováno a jak s jejím každodenním přísunem umí žít.  

Cílem práce je představit současné trendy marketingové komunikace cílené na děti 

v souvislosti se specifiky a etickými otázkami, které se k této cílové skupině pojí. 

Dílčím cílem je také analyzovat postoje rodičů a jejich vnímání komunikace cílené na 

jejich děti se všemi aspekty, které přináší a vyvodit společenské tendence, které se 

k tomuto tématu vážou. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi dynamicky se rozvíjející 

odvětví s měnícími se trendy, dá se očekávat, že vývoj reklamy a celé marketingové 

komunikace, který předbíhá vytváření legislativy a omezení v daném odvětví, s sebou 

přináší řadu problémů a nejasností. Práce se tedy snaží nastínit současný stav a hledat 

další možnosti regulace a možnosti marketingové komunikace cílené na děti tak, aby 

nebyla v trvalém rozporu s etickými normami a nebyla pro děti něčím, co je často 

z pohledu jejich rodičů až násilně ovlivňuje. 

V průběhu vypracovávání práce se objevili některé nové skutečnosti, kvůli kterým došlo 

k nepatrným změnám oproti již dříve vypracované tezi. Jednou z nich je změna 

vedoucího práce iniciovaná samotnou katedrou marketingové komunikace z důvodu 

nedostatečné kapacity zvoleného vedoucího. Další je potom částečná změna osnovy, 

respektive rozdělení kapitol. K tomuto odchýlení došlo na základě podrobnějšího 

prostudování literatury k tématu a snahy vyzdvihnout to nejpodstatnější vzhledem 

k rozsahu práce. 
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1. MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTI 

Marketingová komunikace cílená na děti je něco, co můžeme vidět dnes a denně. 

Množství produktů a služeb, které jsou nabízené dětem jako primární cílové skupině, je 

nepřeberné množství a firmy mají zcela pochopitelně zájem tyto produkty a služby co 

nejúspěšněji prodat. Stejně jako u jiných cílových skupin a nabízených produktů jim k 

tomu slouží marketingová komunikace. V případě dětí se však jedná o velmi 

specifickou cílovou skupinu, vnitřně výrazně heterogenní a nesmírně citlivou. Právě 

některé její charakteristiky vnášejí do marketingové komunikace cílené na děti jistou 

míru kontroverze a otevírají důležitou etickou debatu. 

 

Tato kapitola nejprve stručně představí definici marketingové komunikace, aby se pak 

dále mohla podrobněji věnovat specifikám cílové skupiny dětí a mladistvých a 

legislativnímu rámci stanovujícímu omezení v případě reklamy cílené na děti, a to nejen 

u nás, ale také v dalších zemích, což nám nabídne podstatné srovnání. Dále se bude 

kapitola zabývat také etickými aspekty reklamy cílené na děti, jelikož etické otázky 

provázejí toto téma od začátku do konce. 

 

1.1. Definice marketingové komunikace 

 

Marketingová komunikace je velmi široký pojem a pro účely této práce je nezbytné si 

obsah tohoto pojmu vymezit. Nicméně v rámci rozsahu práce bude postačující jen 

stručně představit definici marketingové komunikace jako takové. Americká 

marketingová asociace definuje marketing jako „...aktivitu, soubor institucí procesů pro 

vytváření, komunikování, doručení a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, 

klienty, partnery a společnost jako celek.“ (AMA, 2013). Zcela v souladu s tím pak 

definuje Kotler (2007) marketingovou komunikaci jako „...koncepci, v jejímž rámci 

společnosti pečlivě integruje a koordinuje množství svých komunikačních kanálů, aby o 

organizaci a jejich produktech přinesla jasné, konzistentní a přesvědčivé sdělení.“ 

Jedná se tedy o zcela zásadní proces doručení daného sdělení cílovému publiku. Velmi 

výstižně a vyčerpávajícím způsobem definuje marketingovou komunikaci i Hesková 

(2001): „komunikaci, kterou používá podnik k informování, přesvědčování nebo 

ovlivňování dnešních nebo budoucích potenciálních zákazníků. Hlavní charakteristikou 
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této komunikace je zprostředkování informací a jejich obsahového významu s cílem 

usměrňování mínění, postojů, očekávání a způsoby chování spotřebitelů v souladu se 

specifickými cíli podniku.“  

 

Pokud hovoříme o marketingu cíleném na děti, je proces efektivní komunikace popsán 

takto: Nejprve je třeba, aby děti dávaly pozor a následně pochopily, co je jim vlastně 

prezentováno. Musí daný stimul vnímat jako něco, čemu se vyplatí věnovat pozornost. 

Ideálně by se mělo podařit vytvořit pozitivní přístup a náladu v souvislosti s daným 

produktem a vzbudit tak zájem dítěte do takové míry, aby ho přimělo k akci a produkt si 

skutečně koupilo nebo alespoň vyjádřilo přání tuto věc vlastnit a žádalo ji po rodičích. 

Jak jednou dítě tuto věc dostane, měla by i nadále být souvisle spojená s pozitivním 

pocitem, a to do takové míry, aby svou spokojenost komunikovalo s ostatními (Acuff, 

1997, s. 175-176). V této podobě je komunikace považována za efektivní a dětem 

nejlépe srozumitelná, tak, aby se u nich skutečně podařilo vytvořit zájem o produkt, 

který bude završen nákupem. 

 

V případě cukrovinkářských společností, stejně jako u jakýchkoli jiných firem platí, že 

je třeba důkladně definovat cílovou skupinu, přijít na to, po čem tato skupina touží a 

dokázat tuto potřebu nějakým způsobem uspokojit. A protože cílová skupina „děti“ je 

také široký pojem, je třeba ji analyzovat ještě podstatně hlouběji. 

 

1.2. Děti a mladiství jako cílová skupina 

 

V posledních letech můžeme obecně v chování a jednání dětí pozorovat významné 

sociální změny v rámci jejich spotřebitelského chování. Nákupní síla této skupiny 

výrazně narůstá, má možnost uskutečňovat více přímých nákupů a v souvislosti 

s nabytím větší zodpovědnosti také velký vliv i při rozhodování o rodinných nákupech 

potravin, oblečení, elektroniky a někdy dokonce i auta. Ještě nikdy dřív neměly děti na 

trhu tak velký nákupní potenciál jako dnes (Acuff, 1997, s. 1). Není tedy divu, že se 

společnosti, jejichž produkt alespoň vzdáleně souvisí s dětmi, snaží tuto cílovou skupinu 

zaujmout a vzbudit v ní zájem. K tomu se jim nabízí mnoho nástrojů, které budou ještě 

blíže popsány později. Při výběru vhodných nástrojů však musí brát na vědomí, že je 
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třeba důkladnějšího zacílení podle věku a úrovně vnímání reklamního sdělení různě 

starými dětmi, případně mladistvými. 

 

Každá vývojová fáze dítěte s sebou přináší změny chování, vnímání a za tím stojící 

změny fyziognomie mozku, která úzce souvisí s tím, jak bude dítě reklamu nakonec 

vnímat, jestli vůbec a do jaké míry pak bude reklama mít svůj žádoucí účinek (Acuff, 

1997, s. 15). Tento fakt potom hraje významnou roli při posuzování etického rozměru 

reklamy cílené na děti, který bude ještě detailněji rozebrán níže. 

 

Podle toho, jak děti na reklamu reagují a jak ji vnímají, rozdělil Dan S. Accuf ve své 

knize What Kids Buy and Why (1997) děti do následujících věkových skupin: 0 – 2 

roky, 3 – 7 let, 8 -12 let, 13 – 15 let, 16 – 18 let. Pro každou skupinu je charakteristické 

určité chování a stupeň vývoje mozku, který vysvětluje, jaké druhy a formy 

marketingové komunikace jsou ty nejefektivnější pro získání této věkové skupiny. Zcela 

jistě by toto téma z pohledu psychologie bylo značně obsáhlejší, nicméně pro účel této 

práce bude stačit stručnější charakteristika. 

0 – 2 roky 

Ačkoliv by se mohlo zdát, že se reklama dětí v tak útlém věku ještě netýká, jsou terčem 

reklamy stejně jako kdokoliv jiný. Respektive, těmi hlavními subjekty jsou pak 

především jejich matky. V tomto období vývoje je dítě zaměřeno na prozkoumávání a 

poznávání všeho nového a zároveň je velmi zranitelné a závislé na svých rodičích, 

případně sourozencích. Z toho také vyplývají klíčové atributy a hodnoty produktu, které 

jsou této věkové skupině nabízeny a těmi jsou především bezpečí, láska a péče 

v závislosti na úzkém poutu mezi dítětem a rodiči. Co ale zaujme přímo dítě je to, s čím 

si mohou hrát, co mohou prozkoumat a je možné udržet jejich pozornost až překvapivě 

dlouho, avšak pouze pokud se jedná ve své podstatě o tu nejjednodušší formu sdělení 

(Accuf, 1997, s. 43-60).  

 

Zde mají tedy marketingoví pracovníci dvě cílové skupiny. Pokud jejich produkt cílí na 

základní hodnoty spojené s mateřstvím/otcovstvím, pak jsou na dobré cestě, jak svým 

produktem zaujmout rodiče, kteří jsou hlavní kupní silou v tomto segmentu. Pokud se 

zaměří spíše na dítě, je možné zaujmout jeho pozornost prostřednictvím učení v té 

nejelementárnější podobě. 
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3 – 7 let 

Mezi třetím a sedmým rokem života dochází k významnému rozvoji části mozku, která 

je zodpovědná za představivost a fantazii. Děti si hrají a vymýšlejí si své role a právě 

prostřednictvím hry se potom učí. Zároveň však ještě nemají rozvinuté analytické a 

logické myšlení a díky tomu je jejich představivost ničím neomezená. Poprvé se také 

osobně setkávají tváří v tvář s nákupní situací a získávají svojí vlastní kupní sílu. Co je 

však podstatné z etického hlediska, dítěti v tomto věku se teprve vyvíjí schopnost 

vnímat morálku, odlišení mezi dobrým a špatným. Toto rozlišení si utvářejí postupně na 

základě toho, co je jim předkládáno (Accuf, 1997, s. 61-82). Na tomto místě jsou pak 

děti obzvláště zranitelné v souvislosti s tím, jaký vliv na ně mají média a reklama. 

 

8 – 12 let 

V tomto období se mozek dále rozvíjí, a to především jeho levé hemisféra. Ke slovu se 

tak dostává logika, více analytické myšlení a schopnost odůvodňování. Nastává důležitý 

posun od světa fantazie k poznávání reality. Specifickým rysem je v tomto věku také 

hraní rolí a napodobování vzorů jakými mohou být například celebrity. Hodnoty, na 

kterých se děti nejvíce zakládají, jsou zejména přijetí a úspěch. Velmi jim záleží na tom, 

jak je přijímá a akceptuje jejich rodina a vrstevníci a toto období je obzvláště citlivé. 

Úspěch pak souvisí s tím, že děti začínají poprvé uvažovat o tom, jak uspějí ve světě, 

jaká bude jejich role. Začínají se také projevovat první sklony ke konformitě s cílem 

„zapadnout“ (Accuf, 1997, s. 83-101). Veškeré toto chování dává reklamě daleko větší 

prostor, než tomu bylo u předešlých věkových skupin, ale zároveň je zde také mnohem 

větší prostor, jak dítě poškodit vzhledem k citlivému věku a teprve rozvíjejícímu se 

hodnocení sebe sama. 

 

13 – 15 let 

V období přibližně třinácti let nastávají v životě dítěte závažné změny v souvislosti 

s nástupem puberty. Dítě se stává teenagerem a s tím jsou spojeny významné změny 

v chování, vnímání, chápání i v náladách. Z neurologického hlediska se otevírá nová 

oblast rozvoje mozku, a tím je abstraktní myšlení. Rozvíjí se kognitivní schopnosti, 

smysl pro humor, kreativní myšlení a děti jsou schopny chápat i takové věci jako je 

například sarkasmus. Typickým chování v tomto věku je také snaha přičlenit do nějaké 

sociální skupiny, subkultury a hledat v ní jakousi podporu. Zároveň se také stávají 

podstatně méně závislými na svém okolí, rozhodují se sami a jejich nákupní chování již 
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převážně není kontrolováno rodiči. Dochází také dále k formování osobní identity a 

k počátku transformace v dospělého jedince (Accuf, 1997, s. 106-120). Kritické myšlení  

podstatně komplikuje práci marketérů, kteří již musejí vymýšlet sofistikovanější 

přístupy k této věkové skupině a sledovat jejich sounáležitost s určitými podskupinami. 

 

16 – 18 let 

Na tomto místě lze jen obtížně hovořit o šestnácti- až osmnáctiletých jedincích jako o 

dětech. Je zde velmi patrný přechod do světa dospělých. Stále však velmi touží 

především po tom, aby úspěšně obhájili svou identitu, rozhodování a samostatnost. Stále 

také platí, že je pro ně důležité být přijímáni svým okolím (Accuf, 1997, s. 124-131). 

Stávají se čím dál více nezávislými a z pohledu reklamy se jeví spíše jako kategorie 

dospělých. Za ty se z velké části považují i oni sami, a proto marketing směrem k této 

věkové skupině bývá založen na respektování těchto jedinců jako dospělých.  

 

Pro úplnost je ještě třeba doplnit, že v některých případech volí firmy strategii cílení na 

děti prostřednictvím jejich rodičů. Potom však není hlavním příjemcem reklamy dítě, 

ale dospělý rodič, který je schopen reklamu rozpoznat, případně vytěsnit a odpadá tak 

etický rozměr problému. Jak již bylo řečeno, v případě dětí se jedná o velmi citlivou a 

zranitelnou cílovou skupinu, která je však konzumentem velmi podstatné části zboží a 

služeb. Podle studie společnosti Ogilvy & Mather nabízí až 64% firem produkty či 

služby určené dětem (Ogilvy & Mather, 2016, s. 4). Pro firmy tak představují důležitý 

segment a nepodpořit své prodeje reklamou by pro ně znamenalo ušlý zisk. Toto zboží 

či služby mohou cílit nejen na konkrétní věkovou skupinu ale i napříč věkovými 

kategoriemi. Zde potom z hlediska úrovně a způsobu vnímání reklamy mohou 

vzniknout problémy z pohledu etiky. Reklamu, kterou dokáže rozpoznat dvanáctileté 

dítě, může pětileté považovat za součást příběhu (například v průběhu sledování 

pohádky v televizi). Pro zajištění alespoň základních pravidel, existuje v České 

republice legislativa upravující pravidla reklamy cílené na děti. (Bohužel výše zmíněný 

etický problém neřeší ani v nejmenším.) 
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1.3. Legislativní omezení 

 

S cílem chránit děti před dravou všudypřítomnou reklamou, vznikla také v České 

republice legislativa, která podmínky, za jakých je zakázáno cílit na děti, blíže 

specifikuje. Vzhledem k tomu, že volný trh a s tím spojenou reklamu zná Česká 

republika relativně krátce, je zde téma legislativního omezení a etiky v oblasti 

marketingu cíleného na děti poměrně čerstvým problémem. To ale neznamená, že by 

tento problém byl na západ od nás vyřešen. Jedná se o aktuální téma obecně v celém 

světě reklamy a v souvislosti s psychologickým výzkumem vyvstávají stále nové 

otázky. Měla by být reklama cílená na děti zakázána? Měla by být povolena od určitého 

věku? A jak zařídit, aby pak reklamu neviděly mladší děti? Jedná se o velmi komplexní 

problém a neexistuje jediné správné řešení. Z toho důvodu je také legislativa v této 

oblasti poměrně stručná a definuje pravidla reklamy cílené na děti velmi obecně.  

 

Zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb., v případě dětí jako cílové skupiny zní takto: 

 

„..reklama nesmí pokud jde o osoby mladší 18 let, 

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

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

nebo důvěřivosti, 

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

ke koupi výrobků nebo služeb, 

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

nebo jiným osobám, 

e) nevhodným způsobem je ukazovat v nebezpečných situacích.“ (Zákon č. 

40/1995 Sb., o regulaci reklamy). 

 

Ze zákona je patrné, že přináší celou řadu otázek a nejasností. Příkladem může být 

situace, kdy je dítě sice vyobrazeno v nebezpečné situaci, ale jedná se o nadsázku 

(Winter, 2007, s.127). Podobně je to i s nabádáním ke koupi – většina reklam sice 

nepobízí děti explicitně, aby šli požádat o koupi své rodiče, nicméně podstata reklamy 

je však často implicitně založená na tom, že to udělají. Kromě toho platí v českém 
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právním řádu, že co není zakázáno je povoleno a pokud tedy firmy chtějí cílit na děti až 

na hranici zákona, mají na to poměrně hodně prostoru. 

 

Kromě zákona o regulaci reklamy se omezením reklamy cílené na děti věnuje také 

zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Ten dále 

specifikuje regulaci v případě televizního vysílání a zejména pak zákaz pobízení dětí ke 

koupi, k přemlouvání rodičů či využívání jejich důvěry (Winter, 2007, s.128). 

 

V druhé řadě však ještě existují uznávané kodexy reklamy, které se snaží oblast reklamy 

dále regulovat nad rámec zákonů. Zavázání se k dodržování těchto kodexů je však 

dobrovolné a není možné ho nějak vymáhat. Pro úpravu reklamy cílené na děti vznikl 

již roku 1937 Mezinárodní kodex reklamní praxe mezinárodní obchodní komory, který 

zveřejňuje Rada pro reklamu a která v článku 14 upravuje pravidla reklamy cílené na 

děti podstatně podrobněji. Specifikuje konkrétní příklady, které jsou vzhledem k vágní 

formulaci zákona nejasné nebo se nejeví jako prvoplánově špatné. 

„... 

i. Je nutno věnovat zvláštní pozornost tomu, aby reklama nebyla pro děti a 

mládež zavádějící, pokud jde o skutečnou velikost, hodnotu, charakter, 

trvanlivost a výkonnost inzerovaného produktu. 

ii. Musí být jasně sděleno, zda pro využívání produktu nebo pro získání 

zobrazeného nebo popsaného výsledku jsou nutné další položky (například 

baterie, barva atd.). 

... 

a. Reklama nesmí uvádět ani naznačovat, že vlastnictví nebo využívání produktu 

jako takového, zajistí dítěti či mladému člověku fyzické, společenské či psychické 

výhody oproti ostatním dětem či mládeži stejného věku; nesmí ani uvádět, že 

pokud tento produkt někdo vlastnit nebude, bude o tyto výhody připraven. 

b. Reklama nesmí znevažovat autoritu, odpovědnost, rozhodnutí ani preference 

rodičů a musí brát ohled na současné společenské hodnoty. Reklama nesmí 

obsahovat žádné přímé výzvy dětem či mládeži, aby přesvědčily své rodiče či 

jiné dospělé osoby, aby jim koupili inzerované výrobky.“ (Rada pro reklamu, 

2005). 
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V takovém znění je již regulace reklamy cílené na děti srozumitelnější a lépe ošetřená. 

Nicméně, jak již bylo řečeno výše, nejedná se o závazný dokument, a proto si prvků 

reklamy, které jsou v kodexu obsažené můžeme běžně všimnout v reklamách. 

Příkladem budiž panenky Barbie, které jezdí v autě, jsou zpěvačky, převlékají se a 

pořádají party. Legislativa zejména v České republice má tedy v této oblasti ještě 

podstatné nedostatky a s rychlým vývojem marketingové komunikace a jejích nástrojů 

by bylo potřeba se rychleji přizpůsobovat.  

 

1.3.1. Praxe v zahraničí 

 

Regulace reklamy cílené na děti se v jednotlivých zemích velmi liší. Je to dáno 

především historickým vývojem a přístupem k péči o děti obecně. Zejména ve 

skandinávských státech je kladen důraz na přísnou regulaci a ochranu dětí. Švédsko se 

snaží minimalizovat vliv reklamy na děti tím, že je zakázáno přerušovat programy pro 

děti reklamou. V Norsku je reklama cílená primárně na děti zakázána úplně. Společně 

s tím platí i zákaz jakékoli reklamy před, v průběhu o po dětském programu (Děti a 

média, 2017). Také například v Belgii funguje zákaz reklamy v průběhu dětských 

pořadů. Naopak v případě Španělska je reklama cílená na děti zcela povolena. Jiné státy 

jako například Řecko, řeší regulaci vymezením druhu produktů, na které je reklama 

zakázána (v případě Řecka jsou to hračky, v případě Francie jsou to potraviny a nápoje s 

vyšším obsahem cukru). USA pak řeší problém regulace reklamy především 

samoregulací – potravinářské firmy v USA se v roce 2006 dohodly, že omezí reklamu 

cílenou na děti do 12 let. Zároveň se také objevují iniciativy za zdravější životní styl 

dětí (Gunter a kol., 2005, s. 140-144).  

 

Tímto tedy byly shrnuty legislativní úpravy a regulace reklamy cílené na děti. Co je 

však podstatnou složkou tohoto odvětví marketingové komunikace, je etika. Nabízí se 

mnoho otázek jako: Na jak staré děti může reklama cílit? A je vůbec vhodné využívat 

děti jako cíl marketingových aktivit? Neexistuje sice jednoznačná odpověď, ale je 

vhodné rozebrat několik pohledů, které na tuto problematiku existují. 
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1.4. Etické aspekty reklamy cílené na děti 

 

Reklama či marketingová komunikace je sama o sobě spojena s jistou kontroverzí a 

mnoha etickými otázkami. Dostává se do našich životů čím dál intenzivněji a nevyhýbá 

se ani dětem, které jsou považovány za velmi choulostivou cílovou skupinu. Etických 

aspektů, které se pojí ke komunikaci cílené na děti, je celá řada, zejména pokud 

hovoříme o produkci cukrovinek. V první řadě je to otázka zdraví. Do jaké míry lze 

povzbuzovat děti, aby si koupily nezdravý produkt nebo v nich alespoň vzbuzovat 

zájem o tento výrobek? V souvislosti s rostoucí dětskou obezitou je toto téma stále 

aktuálnější – v současné době trpí nadváhou až 20% dětí (Puklová, 2013). Jestli je však 

na vině reklama nebo spíše výchova a životní styl už zůstává nezodpovězeno. 

 

Svou roli v etickém nebo naopak neetickém chápání reklamy hraje také úroveň vnímání 

reklamy v závislosti na věku dítěte. Již v Communication Act z roku 1934 bylo 

zakotveno, že „reklama musí být jasně identifikovatelná svým zamýšleným publikem“, 

což znamená, že si cílový divák, čtenář či posluchač musí být vědom toho, že je 

vystaven pokusu přesvědčit. Pokud tomu tak není, je reklama považována za neférovou 

nebo až klamavou (Strasburger a kol., 2014, s.57). Zde tedy vnímám podstatný etický 

problém. Malé děti (věk je v tomto případě individuální záležitostí, ale pohybujeme 

zejména se ve věku do 5 let) nejsou převážně schopné rozeznat rozdíl mezi obsahem 

s reklamou a bez reklamy. Tyto děti jsou schopny odhalit reklamu jen maximálně v 53 

% případů (Strasburger a kol., 2014, s. 57–59). Alarmující je však také to, že již batolata 

jsou schopna vyžadovat daný produkt na základě vytvořených pozitivních nálad a 

asociací s produktem, který je spojen s logem nebo postavičkou z oblíbené pohádky, a 

to dokonce i když ještě ani neumí mluvit (Linn, 2004, s. 42). 

 

Dospělí spotřebitelé jsou si převážně vědomi, že reklama existuje s cílem prodat 

produkt či službu, a to jim pomáhá interpretovat reklamu jako přesvědčovací formu 

komunikace (Strasburger a kol., 2014, s. 59). Děti se s touto znalostí seznamují až 

v průběhu života, ale reklama na ně cílí prakticky už od narození. Sice se postupně 

s reklamou seznamují, avšak nakolik je reklama ovlivňuje, ilustruje následující příklad: 

„Nedávno jsem seděla se skupinou žáků základní školy, kteří mi všichni tvrdili, že 

reklama neříká pravdu, dokud jsem se nezeptala, která značka tenisek je podle nich 
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„nejlepší“. Pak měli všichni jasný názor. Jejich názory nicméně nebyly založeny na 

vlastní zkušenosti, ale na tom, co viděli v televizní a tištěné reklamě. Reklama apeluje 

na emoce, ne na intelekt a to ovlivňuje děti mnohem hlouběji než dospělé.“ (Linn, 2004, 

s. 2). Podstatou problému je tedy míra ovlivnitelnosti prostřednictvím reklamy a míra 

uvědomění, které se u dětí v průběhu vývoje teprve tříbí. Pochopitelně může tato situace 

nastat i u dospělého jedince. I ten může provést (a často provádí) svou volbu na základě 

vlivu reklamy. Spotřebitelé (ať už děti, nebo dospělí) z reklamy něco absorbují, bez 

toho aniž by si to uvědomovali. V momentu rozhodnutí, pak často použijí tento „utkvělý 

dojem“ (Plessis, 2007, s. 18).  Podstatný rozdíl hraje to, jak se spotřebitel racionálně 

rozhodne o koupi daného produktu či služby. U dětí však, jak již bylo řečeno, převažují 

emoce a racionalita jde stranou.  

 

Přesně toto pak způsobuje situaci v angličtině zvanou „nagging“, česky přeloženo jako 

žadonění. Žadonění vzniká jako důsledek marketingového procesu, kdy se dítě začne 

dožadovat propagovaného produktu. V praxi se tato situace jeví jako klasická dětská 

„scéna“ v uličce obchodu nebo jako soustavné prosby směrem k rodiči, doprovázené 

brekem, křikem nebo třeba i sliby. Čím jsou však tyto situace častější, tím více jsou 

narušovány rodinné vztahy. Mohlo by se zdát, že celý tento problém je jen o výchově a 

stačí dítěti říct ne. Jak ale píše Linnová (2004, s. 33), marketing se často dostává do 

konfliktu se zájmy nebo hodnotami rodičů. Rodiče se například snaží udržet zdravý 

životní styl svého dítěte, které pak ale v obchodě narazí na cereálie plné cukru a 

dožaduje se jich, protože v reklamě vidělo, že jsou zdravé a je s nimi spousta zábavy. 

Ve chvíli, kdy rodič odmítne cereálie koupit, nastává konflikt. A takovýchto příkladů 

bychom našli nespočet. Důsledkem jsou pak pro představu statistiky, že jsou děti 

úspěšné v přemlouvání v jedné ze tří žádostí o návštěvu fast-foodové restaurace. Tyto 

příklady jasně ilustrují etickou problematiku reklamy cílené na děti. Jejich vnímání 

reklamy především prostřednictvím emocí z nich tvoří jednoduché terče, které nemají 

příliš možností se bránit.  

 

1.4.1. Veřejná debata 

 

Vzhledem k tomu, že je téma ochrany dětí před reklamou stále aktuálnější, začíná se 

více rozvíjet i diskuze odborné veřejnosti. Trend, kterým se ubírá debata o regulaci 

reklamy šířené na děti, lze pozorovat prostřednictvím názorů odborníků z řad 
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marketingových pracovníků, právníků a dalších profesí spojených s marketingovou 

komunikací a její regulací. Společnost Ogilvy & Mather (jedna z největších 

komunikačních agentur v ČR) pravidelně vydává studii s názvem Děti a reklama, kde 

monitoruje právě tuto komplikovanou oblast komunikace. V souvislosti s výsledky 

studie jsou pak formulovány názory některých odborníků, mezi které patří i Denisa 

Hejlová, vedoucí katedry marketingové komunikace na FSV UK: „Spíše než reklamu 

zakazovat je tedy potřeba dětem – a jejich rodičům – vysvětlovat, jak funguje: a to nejen 

reklama, ale persvazivní (přesvědčovací) komunikace obecně. Jen tak nám nevyroste 

další generace, která nepozná špatný úvěr a nekvalitní hrnce.“ (Ogilvy&Mather, 2016, 

s.14). Velmi podobně se vyjadřuje i její kolegyně z Vysoké školy ekonomické Marcela 

Zamazalová: „Jedinou dobrou a účinnou obranou je vysvětlovat, co je reklama a 

k čemu slouží. Učit děti, aby se zamýšlely nad tím, co vidí v reklamě a srovnaly to s 

realitou, se světem kolem sebe. Řešením není zákaz reklamy cílené na děti, legislativní 

omezení jsou dostatečná.“ (Ogilvy&Mather, 2014, s.12). Reklama cílená na děti tedy 

podle nich není prvoplánově považována za škodlivou nebo kompletně neetickou. 

Klíčové je podle nich obeznámení dětí s tím, že něco jako reklama existuje a jak 

funguje. 

 

Co se týče regulace, ani tam nejsou čeští marketingoví odborníci nijak radikální. 

Převážně považují regulaci za dostatečnou. „Osobně nejsem zastánce tvrdší regulace. 

Zákon umožňuje dostatečnou ochranu,” domnívá se Ondřej Obluk, šéf agentury Ogilvy 

& Mather (Novotný, 2014). Stejně vnímá regulaci i výkonný ředitel Rady pro reklamu 

Ladislav Šťastný, ale obává se, že zvyšující se tlak ze strany veřejnosti, nakonec stejně k 

větší regulaci povede (Novotný, 2014). Pokud by však stát přistoupil k větší regulaci, 

jakou například využívají v některých zemích Evropy, mohly by děti v budoucnu 

narazit na jiný problém. „V zemích, kde je reklama pro děti zakázána, třeba ve Švédsku, 

mají občas problém s tím, že děti jsou zvyklé na příliš velkou ochranu a tváří v tvář 

reálnému trhu a reklamním trikům se v dospělosti obtížněji brání,” říká advokát Filip 

Winter (Novotný, 2014). Na druhé straně této debaty pak stojí převážně rodiče, kterým 

přijde reklama cílená na děti neetická a až 82 % z nich by uvítalo zákaz reklamy 

v blízkosti a v průběhu dětských pořadů (PPM Factum, 2016). Postojem rodičů 

k marketingové komunikaci cílené na děti se bude ještě podrobněji zabývat 3. kapitola 

této práce založená na dotazníkovém šetření mezi rodiči. 
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To, co tuto veřejnou debatu ještě více rozdmýchává, je problém dětské obezity a s tím 

související reklama na potraviny a především sladkosti pro děti. Ačkoli se odborníci 

převážně shodují, že je reklama cílená na děti dostatečně regulována, průzkum mezi 

marketingovými šéfy firem ukazuje, že v případě nezdravých potravin by byli podstatně 

přísnější (viz graf níže). 

 

Graf č. 1: Jaká forma či obsah reklamy pro děti by měly být zcela zakázány? 

 

(Ogilvy & Mather, 2014) 

 

Za regulaci reklamy v oblasti cukrovinek se přimlouvá také pediatrička Francine 

Kaufmanová (2009, s. 21). Ve Spojených státech je televizní reklama na jídlo ze 34% 

tvořena sladkostmi, 28% sladkými cereáliemi a 10% fastfoodovým jídlem. Děti jsou tím 

pádem vystavovány neúměrně více reklamě na nezdravé jídlo než na zdravé a prospěšné 

potraviny. Ačkoliv čísla pocházejí z USA, po zhlédnutí českých kanálů komerční 

televize bychom pravděpodobně došli k podobným výsledkům. Kaufmanová však vidí 

problém hlavně ve zkonzumovaném množství těchto potravin. Děti spořádají obrovské 

porce tohoto nezdravého jídla, a proto navrhuje, aby reklama samotná a to, jak je 

produkt balený, komunikovalo vhodné množství ke konzumaci. Cílem tedy není 

odstranit nezdravé jídlo z dětského jídelníčku úplně, ale podstatně upravit jeho 

konzumované množství. Znamenalo by to především menší balení, pravý opak toho, na 

co jsou Američané zvyklí. 
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Zodpovědnost však neleží pouze na firmách. Měly by sice produkovat zdravější verze 

produktů s dostatečnými informacemi o výživových hodnotách, a to tak, aby jim 

rozuměli i děti/mladiství, a zároveň také cílit svou reklamu na vhodné věkové skupiny, 

nicméně samotní konzumenti musí přistupovat k výživě zodpovědně. Je tedy třeba děti 

soustavně učit, jak dělat správná rozhodnutí v otázce životního stylu a kdo jiný by měl 

toto děti učit, než jejich vlastní rodiče (Mueller, 2007, s. 564). 

 

Nepochybně v České republice i ve světě téma reklamy cílené na děti rezonuje a 

nejspíše bude i nadále. Důležitou roli hraje nejen celkové množství reklamy, které je 

směrem k dětem neustále vysíláno, ale také kanály, které jsou k tomu využívány. 

Marketéři stále přicházejí s novými způsoby, jak děti zaujmout a představit jim svůj 

produkt jako ten nejlepší, jako ten, který musí mít. Další kapitola by měla blíže 

představit nástroje, které jsou za tímto účel využívány a pokusit se nastínit trend, kterým 

se komunikace cílená na děti ubírá.  
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2. NÁSTROJE A KANÁLY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE 

 

V dnešní době mají firmy opravdu širokou škálu možností, jak oslovit svou cílovou 

skupinu, co nejvíce se jí přiblížit a upozornit na svůj produkt. V případě dětí se tyto 

nástroje a jednotlivé kanály marketingové komunikace liší v závislosti na tom, kde se 

dítě pohybuje a co je a není schopno vnímat. Zároveň bývají jednotlivé kanály 

komunikace provázané, tak, aby mohly efektivně zasáhnout své cílové publikum a 

podpořily tak opakované setkání s produktem. Pro lepší orientaci ve výčtu možností 

užívaných nástrojů a mediálních kanálů komunikace budou tyto kanály rozděleny do 

dvou kategorií – tradiční komunikační kanály a nové trendy v komunikaci. Podkapitola 

„tradiční komunikační kanály“ představí ty, které jsou využívány již řadu let, avšak 

stále jsou aktuální a nepostrádají efektivitu ve způsobu komunikace se zákazníkem. 

Naproti tomu podkapitola nové trendy v komunikaci se bude soustředit na novinky 

v oboru, které s sebou přináší rozvoj nových komunikačních technologií a nabízejí zcela 

nový pohled na šíření reklamy. V každém případě bude u jednotlivých kanálů blíže 

popsán způsob jejich užití, jaké možností nabízí, případně etický rozměr komunikace 

prostřednictvím daného kanálu a pochopitelně také jeho vnímání dětmi v různých fázích 

vývoje. 

 

2.1. Tradiční komunikační kanály 

 

Jak již bylo řečeno výše, za tradiční kanály jsou považovány ty dlouhou dobu užívané, 

klasické, ale o nic méně aktuální nebo efektivní. Stále jsou hojně využívané, a to i při 

komunikaci s dětmi. Můžeme do této kategorie zařadit televizi, tisk, rádio, out-of-home 

(venkovní) reklamu, POS materiály (reklama v místě prodeje) či dětské eventy. 

 

2.1.1. Televize 

 

Ve většině světa je v současnosti televize primárním médiem reklamy. Televizi v České 

republice vlastní již 96 % domácností a dvě třetiny z nich mají k dispozici 10–25 

televizních stanic. Až 19 % procent domácností naladí dokonce více než 51 stanic 

(ATO, 2013). Tato čísla jasně poukazují na sílu televizního vysílání a s tím spojenou 

sílu reklamy, která je jejím prostřednictvím vysílána. Televizní reklama se nevyhýbá ani 
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dětem, jelikož ty sledují televizi již jako velmi malé a prakticky denně. Jsou tak 

vystaveny reklamě mnohem dříve, než jsou vůbec schopny rozeznat komerční obsah 

(Kunkel, 2001, s. 375). Už mezi druhým a třetím rokem dokážou malé děti v pořadech 

identifikovat postavičky z dětských pořadů, které, pokud se objeví v obchodě 

v souvislosti s určitým produktem, rozhodně neuniknou jejich pozornosti (Accuf, 1997, 

s. 179). Je rovněž dokázáno, že i krátké vystavení televizní reklamě (v experimentu se 

jednalo o reklamu na jídlo), má velký vliv na preference dětí v případě nákupu 

(Borzekowski, 2001). 

 

Televize je jako reklamní médium velmi oblíbená také vzhledem ke svým vlastnostem. 

Pro děti je velmi důležitá vizualita celého sdělení a často je obraz právě to, co děti 

zaujme. Televizní reklama má jedinečnou možnost působit na více smyslů a získat si tak 

pozornost diváka více způsoby. Na děti konkrétně nejvíce fungují zářivé barvy, 

speciální efekty, pohyb, děj, příběh nebo známé osobnosti. Pořadí vyjmenovaných 

aspektů reklamy odpovídá podnětu, který je zaujme v závislosti na věku dítěte. Tedy 

zářivé barvy jsou využity při cílení menší děti a známé osobnosti zase zaujmou 

teenagery (Accuf, 1997, s. 179-187).  

 

Etický rozměr užití televize jako reklamního média při cílení na děti byl již rozebrán 

výše v souvislosti s tím, že dítě do určitého věku není schopné rozeznat reklamní obsah 

od ostatního vysílání. Zároveň děti v televizi často vidí i mnoho dalších reklam, které 

nejsou určeny primárně jim a často je lze považovat až za nevhodné pro děti (příkladem 

budiž reklamy na dámské hygienické potřeby). 

 

2.1.2. Tisková reklama 

 

Mezi tradiční komunikační kanály dnes patří také tisk, kam spadají jak noviny a 

časopisy, tak také tištěné letáky. Vliv tištěné reklamy z velké části závisí na schopnosti 

dítěte číst, která přichází přibližně kolem sedmi let. Do té doby je dítěti spíše předčítáno 

rodiči, a proto zdě k ovlivnění reklamou nedochází tolik, jako v pozdějším věku. Ve 

chvíli, kdy se dítě naučí číst a je schopno si samo přečíst nebo koupit časopis, dochází 

k velkému zlomu. Je důležité podotknout, že je podstatný rozdíl v tom, jak si časopis čte 

osmileté dítě a jak dospělý. Dítě nemá přirozenou potřebu někam spěchat a cíleně si 

vybírat jen pro něj atraktivní a zajímavé články či inzerce. Místo toho čte časopis daleko 
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důkladněji a prochází ho stránku po stránce, čímž je ještě o něco více vystaveno inzerci 

(Accuf, 1997, s.186). Ve studii, kde děti mezi 5 a 12 lety měly za úkol přečíst si časopis, 

přičemž jeden obsahoval reklamy na nezdravé potraviny a druhý byl bez inzerce, vyšlo 

najevo, že děti vystavené reklamě si později v obchodě koupily právě onen inzerovaný 

produkt. Zajímavé je, že si produkt koupily i přesto, že na začátku tvrdily, že hlavním 

faktorem při výběru jídla je jeho chuť a zdraví (Jones a Cervin, 2010). Tento výzkum 

tedy opět dokazuje, že i malá expozice vůči tištěné reklamě významně ovlivňuje dětské 

preference. 

 

I tištěná reklama může být v rozporu s etikou, a to zejména, pokud jde o v současné 

době poměrně populární PR články, advertoriály nebo podobný obsah, který se jeví jako 

běžný redakční článek. Znovu se zde potýkáme s problémem rozeznání komerčního 

sdělení. Často je také v tištěné reklamě využíván motiv hry nebo licencovaných 

postaviček s dětských filmů. 

 

Zvláštním typem tištěné reklamy jsou pak letáky, se kterými může přijít dítě do styku 

kdekoli venku na ulici (různé promo akce), v obchodních centrech, ale také ve 

škole/školce (viz příloha č. 1). 

 

2.1.3. Out-of-home (outdoor) reklama 

 

Out-of-home nebo outdoor reklama, nazývaná česky venkovní reklama, má poměrně 

mnoho podob. Je možné se s ní setkat ve formě billboardů, bigboardů, reklamních 

plachet, city light vitrín i dalších plastických nástaveb či nápisů (Halada, 2015, s.100). 

Různé verze tohoto druhu reklamy vídají děti prakticky denně. Co ale vzbuzuje 

vášnivou diskuzi je reklama v blízkosti škol a školek. Pro firmy se sice jedná o 

exkluzivní prostor, kde velmi efektivně představí svůj produkt přesně té cílové skupině, 

které chtějí, nicméně opět se zde nabízí otázka etiky vzhledem k tomu, že outdoorová 

reklama je z velké části vnímána mimoděk. Mimořádně silné je toto působení ve 

městech, kde je koncentrace venkovní reklamy podstatně vyšší než kdekoliv jinde (viz 

příloha č. 2). 
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2.1.4. In-store komunikace 

 

In-store komunikace je součástí velkého celku zvaného sales promotion, kam spadají 

veškeré aktivity sloužící k podpoře prodeje. Mezi tyto aktivity se řadí vše od dárkových 

poukazů, ochutnávek, věrnostních programů až po nástroje POS a POP marketingu 

(Point of sale/Point of purchase marketing) (Halada, 2015, s.85). POS a POP aktivity 

mají za úkol především zajistit přímý kontakt  zákazníka s výrobkem a zároveň spustit 

impulzní nákupní chování. Pro představu uveďme několik příkladů: podlahové displeje, 

stojany a dekorace, modely výrobků, regálové lišty, držáky vzorků, wobblery, světelné 

reklamy a poutače, promostánky nebo i dekorativní a akční obaly (viz také příloha č. 3 a 

4). Tím nabízí in-store marketing skutečně mnoho možností, jak zaujmout zákazníka a 

tyto nástroje jsou ve fázi velkého rozvoje (Boček a kol., 2009 s. 16-18). V případě, že 

jsou tyto aktivity cíleny na děti, mají nepochybně silný vliv na jejich rozhodování, 

vzhledem k tomu, že jsou děti velmi senzitivní k vizuálnímu zpracování reklamy. A co 

teprve, když je navíc spojena s postavičkou s oblíbeného filmu nebo popovou hvězdou. 

Obecně až 70 % rozhodnutí o nákupu konkrétní značky/produktu probíhá v prodejně. 

(Boček a kol., 2009, s. 41) Toto rozhodnutí dělá dítě samotné, pokud již má vlastní 

peníze, nebo probíhá prostřednictvím rodičů. Zde potom dochází k už výše zmíněnému 

„naggingu“, tedy žadonění, které dostává rodiče do velmi nepříjemné situace. Dá se říci, 

že konečný efekt POS nebo POP materiálů je také podpořen ostatními formami 

komunikace, které pokud jsou vhodně sladěné, mají velkou šanci přimět zákazníka ke 

koupi. 

 

Určitou podkategorií komunikace v místě prodeje je packaging, jinak také balení. To, 

jak jsou produkty baleny, má opět velký vliv na zákazníka, natož na děti. Lákavý, 

barevný a hravý obal je pro děti, zejména mezi 3. a 7. rokem, klíčovým aspektem 

vytvoření touhy po produktu. Konkrétní zpracování obalu se pak podle věku cílové 

skupiny dětí ještě podstatně mění, hlavně ve využívání barev, symbolů, grafického 

zpracování a verbálního zpracování (Accuf, 1997, s. 182–185). Právě in-store 

komunikace je snad nejvíce ze všech forem reklamního sdělení spojena s reklamou na 

potraviny a často cukrovinky či jiné nezdravé produkty pro děti. 
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2.1.5. Eventy 

 

Velmi atraktivním způsobem propagace jsou pro děti eventy, pořádané často výhradně 

pro ně. Pro představu se může jednat o dětské dny, sportovní události nebo festivaly, 

které jsou často ve spojení se sponzory nabízejícími produkty pro děti, ať jsou to 

potraviny, hračky nebo například oblečení (příklad lze nalézt v příloze č. 5). Zároveň 

bývají tyto akce v některých případech doplněny o tzv. sampling, tedy jakousi 

ochutnávku či rozdávání vzorků zdarma. Ačkoliv se může zdát tento způsob cílení na 

děti neškodný, opět se zde setkávají s reklamou, kterou sice z velké části ani nevnímají 

jako reklamu, ale která na ně bezpochyby podvědomě působí.  

 

 

2.2. Nové trendy v komunikaci 

 

S rozvojem nových technologií se firmám naskytly zcela nové, dosud nevídané 

možnosti, jak zasáhnout své cílové publikum a přinesly nové nástroje komunikace, které 

v mnohém komunikaci proměnily. Kromě toho jim však také poskytují velmi cenné 

informace o spotřebitelích, které nyní mohou získat snadněji než dříve. Tato kapitola má 

za cíl zmapovat aktuální trendy v komunikaci, která cílí zejména na mladé publikum a 

konktrétně na děti a objasnit některé nové přístupy, které tyto nástroje nabízí. 

 

2.2.1. Internet a sociální sítě 

 

Ačkoliv internet již nemusíme považovat za největší novinku současnosti, stále je tím, 

co přináší to nejnovější v oblasti komunikace. V oblasti reklamy jsou to klasické 

reklamní bannery na webových stránkách, ale také zcela nová oblast sociálních sítí. To, 

co původní pojetí internetu, založené na jednosměrném toku informací, tolik proměnilo, 

byla změna, která umožnila, aby se internet stal interaktivním médiem. Informace už 

neproudí pouze jedním směrem, ale mezi všemi účastníky navzájem. Uživatelé internetu 

už nejsou jen příjemci, ale také vytvářejí vlastní obsah (Strasburger a kol., 2014, s. 435). 

 

Pokud hovoříme o sociálních sítích, máme na mysli takové, jako je Facebook, 

Instagram, Twitter, Pinterest, Youtube a další. Celkově je uživatelů sociálních sítí 
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takové množství, že bylo jen otázkou času, než začnou být využívány jako reklamní 

platforma. Nabízí totiž zcela unikátní možnost cílit na své publikum prostřednictvím 

informací získaných z prohlížených stránek, tedy nástroj, který na základě vyhledávání 

odhalí zájmy, vzorce chování a další důležité informace uživatele. Kromě toho také 

nabízí demografické zacílení na základě pohlaví, věku, vzdělání atd. (O’Keeffe a 

Clarke-Pearson, 2011, s. 802). Uživatelům pak vyskakuje reklama, která je 

personalizovaná a má daleko větší šanci zasáhnout svůj cíl. Ačkoliv bývá přístup na tyto 

sociální sítě věkově omezen, velmi často se jako uživatelé objevují i mladší děti a 

v takovém případě jsou vystaveni reklamě, která pro ně sice může být nevhodná, ale 

vina už nepadá na inzerenty, nýbrž na rodiče.  

 

Jednotlivé značky nebo produkty jsou na sociálních sítích často zastoupeny vlastní 

stránkou, respektive profilem, kde mají možnost komunikovat se svými fanoušky. 

Značka má možnost vybudovat si silnou image a přímo komunikovat se svou cílovou 

skupinou. Velkou roli zde také hraje aspekt sounáležitosti a napodobování, protože 

prostřednictvím sociálních sítí mají děti možnosti přidat se do skupiny lidí se stejnými 

zájmy, sdílet určité hodnoty, ale také sledovat své idoly, kterým se chtějí přiblížit. 

Snaha zapadnout může být pak založena na preferencích produktů, které má sledovaná 

osoba (ať už se jedná o veřejně známou osobu nebo vrstevníka – „Tohle má/dělá on, já 

to chci taky“). To také otevírá další kapitolu, která vzhledem ke své popularitě zaslouží 

zvláštní pozornost. 

 

2.2.2. Influencers a opinion leaders  

 

S tím, jak je svět čím dál více propojený, máme možnost sledovat díky sociálním sítím 

volby, preference a obecně život druhých. Na tomto principu je také založen influencer 

marketing, který se zaměřuje na vybudování vztahu s klíčovými jedinci, kteří mají 

prostřednictvím svého názoru možnost ovlivnit cílový segment na trhu. Firmy utrácí 

každoročně obrovské sumy peněz na získání influencerů, avšak jen málokdy úspěšně. 

Influencer totiž většinou funguje nezávisle a není možné si ho jen tak koupit (Brown a 

Hayes, 2008, s. 37-70). Pokud se však podaří influencera získat a je to skutečně někdo, 

koho cílová skupina respektuje a se zájmem sleduje, pak má influencer na oblíbenost 

značky velký vliv. Rozmach vlivu influencerů se objevil společně s možností umisťovat 

na internet vlastní obsah. Řada z nich pak vytvořila svůj vlastní profil na sociálních 
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sítích, kde veřejně sdělovala své názory nebo sdílela svůj každodenní život 

prostřednictvím videí, fotografií či blogu. S nárůstem sledovanosti se pak postupně 

v rámci skupiny svých fanoušků stávali jakýmisi opinion leadery, tedy někým, kdo je 

považován za názorového vůdce a jehož myšlenky a chování slouží jako model pro 

ostatní (Halada, 2015, s. 69). Jak již bylo výše zmíněno, děti mají tendenci vybírat si své 

idoly a následovat je, napodobovat jejich chování a to ideálně skrze to, že touží mít 

stejné věci, jako jejich oblíbený youtuber, instragramer či bloger. Pokud tedy jejich 

oblíbenec použije určitou značku šampónu, dítě téměř bezmyšlenkovitě sáhne po stejné 

značce. Oblíbenost těchto influencerů i v České republice můžeme ilustrovat několika 

příklady. Mezi populární patří například dvojice A Cup of Style, která má na kanálu 

Youtube 164 279 odběratelů (Youtube, 2017), nebo třeba Shopaholic Nicol, kterou na 

Facebooku sleduje 109 673 lidí (Facebook, 2017). Ačkoliv se nedá přesně určit, jakou 

část tvoří děti, jedná se poměrně vysoká čísla.  

 

2.2.3. Licensing 

 

S cílem zaujmout dětskou pozornost je jako marketingový nástroj často užíván také 

licensing. Jde o využití jiné značky k propagaci vlastní značky či produktu, respektive 

získání práv (licence) k využití jiné značky pro vlastní potřebu (Kumar, 2013). V praxi 

se toto „licencování“ objevuje často u potravin cílených na děti, přičemž jsou využívány 

postavičky z populárních dětských filmů či seriálů. To, co ve finále produkt dětem 

prodá, je potom spíše licencovaná značka než kvality a charakteristiky produktu 

samotného. Příklad brand licensingu je možné nalézt v příloze č. 1 a 6. 

 

Již v 70. letech výzkum prokázal korelaci mezi sledováním médií a dětskými nákupními 

požadavky. Licensing se tak stává velmi silnou a účinnou reklamní taktikou. Ve chvíli, 

kdy je film nebo jiný program pro děti spojen s produktem, stává se tento program 

přímou reklamou na produkt. (Linn a Novosat, 2008, s. 138) V tomto případě je pak tato 

marketingová strategie z pohledu etiky velmi sporná, zvlášť pokud hovoříme o mladších 

dětech. 
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2.2.4. Toys collecting 

 

Výraz toys collecting byl vytvořen zejména pro účel této práce a v marketingových 

příručkách ho spíše nenajdete. Cílem bylo pojmenovat marketingový nástroj, který 

vybízí děti ke sbírání určité série hraček, která je spojená s daným produktem. Známé 

jsou například postavičky schované v dětských cereáliích, karty, které děti mohou 

vyměňovat s kamarády, nebo hračky přidávané k dětským menu ve fast-foodových 

restauracích (HappyMeal apod.). Dnes jsou také velmi populární akce v supermarketech 

spojené se sbíráním bodů v závislosti na hodnotě nákupu a kolekcí plyšových hraček 

pro děti (viz příloha č. 7). Rodiče nabízející svému dítěti zdravé jídlo nemohou 

konkurovat produktům spojeným s hračkou a bohužel se ve většině případů jedná spíše 

o nezdravé pochutiny. Pokud produkt nabízí celou kolekci hraček, pak navíc pobízí děti 

k opakované konzumaci (McAlister a Cornwell, 2012, s. 196). Není však neobvyklé, že 

v některých případech děti vyžadují produkt jen kvůli hračce a o produkt ve skutečnosti 

zájem nemají. V každém případě ale přítomnost hračky významně ovlivňuje jejich 

nákupní chování, respektive nákupní požadavky směrem k rodičům. Kromě toho je také 

touha po hračce častým spouštěčem žadonících hysterických scén. 

 

2.2.5. WOM – word-of-mouth 

 

Word-of-mouth je možné definovat jako neformální styl komunikace mezi jednotlivými 

osobami, které si sdělují své hodnocení produktů či služeb na základě svých zkušeností 

(Jang, 2007). Do češtiny se dá nejblíže přeložit jako „šeptanda“. Princip word-of-mouth 

funguje na základě sdělení osobního názoru na daný produkt či službu a může mít 

poměrně velký vliv na rozhodování zákazníků. WOM může fungovat téměř ve všech 

oblastech a nevyhýbá se ani komunikaci mezi dětmi. I ty jsou totiž schopné vyjádřit se o 

konkrétním produktu či službě, a ovlivnit tak své vrstevníky při koupi. Zároveň tento 

styl komunikace prostupuje skrz naskrz i ostatní nástroje komunikace. Zejména sociální 

sítě mohou být významným prostředníkem k šíření WOM, stejně tak jako se influencer 

může stát předmětem WOM ve chvíli, kdy se objeví s konkrétním produktem. Problém 

ve WOM mezi dětmi nastává ve chvíli, kdy nejsou v mladším věku ještě schopny 

kritického racionálního myšlení. Dochází pak k podstatnému ovlivnění dítěte a 

k situacím typu „on to má, já to chci také“, „on říkal, že tohle či ono je nejlepší, chci to 

také“ a podobně. Je však třeba si uvědomit, že tento nástroj komunikace nelze příliš 
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ovlivňovat, protože si žije z velké části vlastním životem a ani firmy nemají 

jednoznačné nástroje k jeho ovlivnění. Kromě toho se s ním budou děti setkávat i po 

zbytek života. 

 

Výše popsané nástroje a kanály komunikace by měly do jisté míry mapovat současné 

trendy v marketingové komunikaci cílené na děti i to, kam směřuje. Budoucnost 

komunikace s dětmi leží z velké části v sociálních sítích, které nabízejí stále netušené 

možnosti. Zároveň ještě vzhledem k tomu, že jde o relativní novinku, nebyla tak docela 

dořešena regulace těchto nástrojů a stále v této oblasti leží pro děti mnoho potenciálních 

nebezpečí. Nadále však zůstávají aktuální i tradiční komunikační kanály, jako je 

televize nebo tisk.  

 

Protože se komunikace cílená na děti z velké části týká také rodičů, v následující 

kapitole výsledky dotazníkového šetření nabídnou jejich pohled na marketingovou 

komunikaci, na její regulaci i užívané nástroje. 
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3. VNÍMÁNÍ KOMUNIKACE ZE STRANY RODIČŮ 

 

Pro dokreslení tendencí a trendů spojených s marketingem cíleným na děti jsem zvolila 

dotazníkové šetření mezi rodiči. Jsou to totiž také oni, kterých se reklama cílená na děti 

dotýká a kteří z velké části pak realizují samotný nákup. Jaký trend panuje ve vnímání 

reklamy cílené na děti mezi nimi? Jaké marketingové nástroje se podle nich nejvíce 

dotýkají jejich dětí? A mají představu o regulaci reklamy v České republice? Odpovědi 

na tyto otázky budou rozebrány v následujících podkapitolách. 

 

Nejprve však představím dotazník samotný a způsob sběru dat. Kompletní znění 

dotazníku je uvedeno v příloze č. 8. Dotazník se postupně soustředil na několik oblastí – 

nástroje, které reklama cílená na děti využívá; situace, kdy dítě žadoní a jejich řešení; 

poučení dítěte; regulace; etika  a nakonec také základní informace o rodičích. Klíčovým 

aspektem byl věk dítěte, od kterého, jak bude popsáno níže, se odvíjela celá řada 

korelací.  

 

Pro distribuci dotazníků jsem vybrala portál survio.com, prostřednictvím kterého lze 

zdarma a online sbírat odpovědi na vlastní vytvořený dotazník s výhodou základního 

vyhodnocení. Cílem bylo získat minimálně 100 respondentů, aby výsledky dosáhly 

alespoň určité míry relevance a mohly vypovídat o názorových tendencích rodičů. 

K získání odpovědí jsem přes sociální síť Facebook kontaktovala několik stránek a 

skupin, kde se rodiče dětí sdružují, jako například eMimino.cz, Tátové nebo Maminky. 

Tento distribuční kanál sice částečně omezuje rozsah respondentů vzhledem k tomu, že 

ne každý je uživatel sociálních sítí, ale k získání i dalších respondentů proběhla část 

výzkumu mezi rodiči z mého okolí nezávisle na přítomnosti na sociálních sítí. Celkem 

bylo získáno 124 respondentů, kteří dotazník vyplnili kompletně a splnili úvodní 

podmínku, tedy být rodičem dítěte do 18 let. Přestože se jedná o poměrně malý vzorek, 

má svou vypovídající hodnotu a poskytuje relevantní výsledky. 

 

3.1. Kde jsou děti nejvíce vystaveny reklamě? 

 

Jak již bylo zmíněno, velkou roli v užitých nástrojích, etickém vnímání reklamy i úrovni 

rozeznání reklamního obsahu hraje věk dítěte. Věkové kategorie dětí byly zvoleny 
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v návaznosti na rozdělení v teoretické části práce (0–2, 3–7, 8–12, 13–15, 16–18 let) a 

zastoupení ve výzkumu vypadá následovně: 

 

Graf č.1: Podíl zastoupených věkových kategorií 

 

Zdroj: vlastní šetření 

 

Vyšší zastoupení věkové skupiny 3–7 let je pravděpodobně způsobeno větším věkovým 

rozsahem, stejně jako u věkové skupiny 8–12 let, ostatní intervaly jsou jen tříleté. 

Nicméně, jak již bylo řečeno, tato rozpětí byla zvolena na základě popisu aspektů 

chování a vnímání dětí spojených s jednotlivými věkovými skupinami a mají tak své 

opodstatnění. O tom, jak moc jsou jejich děti vystaveny reklamě v zásadě nemá většina 

rodičů mylné představy. Celkem 76,6 % uznává, že denně. Pokud se objevuje názor, že 

jen několikrát týdně či párkrát do měsíce, jedná se o velmi malé děti, u kterých se dá 

tento názor pochopit. Avšak i tyto děti jsou více či méně v kontaktu s reklamou každý 

den skrze například puštěnou televizi rodičů, obaly potravin nebo outdoorovou reklamu. 

 

Další položkou dotazníku bylo mapování nástrojů užívaných v marketingové 

komunikaci s dětmi jako cílovou skupinou, tak, jak je vidí jejich rodiče. Na jedné straně 

měli vybírat kanály, kde se podle nich děti nejvíce setkávají s reklamou, a na straně 

druhé, které z nich jsou pro ně akceptovatelné, respektive nevadí jim, že jejich 

prostřednictvím cílí reklama na děti. Vždy mohli zvolit i více možností. Až 83,9 % 

rodičů považuje za nástroj, který nejvíce cílí reklamu na jejich dítě, televizi. Alespoň 

9,7% 

43,5% 
21,8% 

16,9% 

8,1% 

Jak staré je vaše dítě? 
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jednu televizi má doma 96 % domácností ČR, a proto je jako nástroj reklamy 

nenahraditelná a neopomenutelná (ATO – Nielsen Atmosphere, 2013). Na druhém 

místě se objevila venkovní (outdoor) reklama, kterou jako jeden z kanálů výrazně cílící 

na děti považuje 57,3 %, a to napříč jednotlivými věkovými kategoriemi dětí. Zajímavý 

výsledek je však spojený položkou sociální sítě, protože jen 35,5 % rodičů považuje 

sociální sítě za jedno z míst, kde na jejich dítě nejvíce cílí reklama. Ačkoliv by bylo 

možné toto číslo obhájit tím, že hranice přítomnosti na sociálních sítích je stanovena na 

13 let, porovnání odpovědí s věkem dítěte ukazuje, že sociální sítě neoznačují jen rodiče 

dětí starších 13 let, ale v některých případech také dětí v kategorii 8–12 let nebo 

dokonce 3–7 let. Zaprvé tedy výsledek dokazuje nerespektování věkové hranice pro 

vstup na sociální sítě a zadruhé také neuvědomění rodičů, jak velkou sílu mají sociální 

sítě. Profil na Facebooku má totiž až 90 % dětí starších 13 let a dokonce až 59 % dětí, 

kterým 13 let ještě nebylo (Kopecký, 2015). Pokud na děti někde významně cílí 

reklama, pak jsou to sociální sítě. Stejné procento jako u sociálních sítí (35 %) bylo 

zjištěno i v případě tištěné reklamy. Rodiče možná nepovažují tisk za natolik silné 

médium, nebo si množství reklamy, stejně jako v případě sociálních sítí, ani 

neuvědomují. Určitou roli však může hrát také upadající zájem dětí o četbu tištěných 

periodik a knih obecně, vzhledem k času, který tráví například hraním počítačových her 

nebo na sociálních sítích. Své zastoupení mělo také rádio, které možná řada rodičů 

nepovažovala za nástroj, který nejvíce cílí na jejich dítě (jen 11,3 %), ale měli by si také 

uvědomit, že zejména cestování autem je ve většině případů spojeno s poslechem rádia 

a děti vysílání vědomě či podvědomě vnímají. Část rodičů, celkem 25 %, označila také  

reklamu ve školách či školkách jako místo, kde se děti často setkávají s reklamou. 

Výskyt reklamy ve školách a školkách je podmíněn souhlasem ředitele školy a je 

zvláštní, že vzdělávací instituce, která má děti především chránit, nabízí své prostory 

reklamám. Právě ve školách a školkách je reklama považována marketingovými 

odborníky za nejvíce neetickou (Ogilvy & Mather, 2016). Za významný marketingový 

nástroj také 10,48 % rodičů považuje reklamy přímo v obchodech. Tato možnost sice 

nebyla přímo v nabízeném výčtu, ale několikrát se objevila samostatně doplněná 

v kolonce jiné. Dovolím si tvrdit, že pokud by byla součástí výčtu, bylo by procento o 

mnoho vyšší. To, že ale rodiče tuto možnost sami vypsali, poukazuje na to, že si tento 

druh reklamy intenzivně uvědomují i na rostoucí intenzitu využití tohoto nástroje 

komunikace ze strany firem. Zmíněny byly kromě toho také katalogy hraček, obaly i 

dětské kluby nebo sportovní zařízení. 
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Když byli rodiče dotázáni, které z reklamních nástrojů jsou pro ně akceptovatelné při 

cílení reklamy na děti (opět měli na výběr z více možností) neboli nevadí jim, pokud je 

prostřednictvím tohoto kanálu šířena dětská reklama, až 25,8 % z celkového počtu 124 

respondentů odpovědělo, že žádný z uvedených. Zbytek respondentů byl 

benevolentnější a zvolil jeden či více nástrojů jako akceptovatelnou možnost při 

reklamy cílení na děti. Venkovní reklama nevadí 45,2 % rodičů a tištěná 33,9 %. Ostatní 

čísla už jsou poměrně nízká – televize 17,7 %, rádio 16,9 %, reklama ve školách a 

školkách 15,3 % a sociální sítě jen 7,3 %, z čehož nakonec vyplývá, že nejvíce vadí 

rodičům reklama na sociálních sítích. V případě dalšího budoucího zkoumání (například 

na úrovni diplomové práce) by bylo zajímavé, podívat se blíže na důvody, které rodiče 

vedou k odmítání zvolených kanálů komunikace. 

 

Už v teoretické části byl popsán tzv. „nagging“, tedy žadonění dětí o koupi konkrétního 

produktu na základě reklamy. S tím má podle dotazníku zkušenost až 91% rodičů. 

Odhaduji, že zbytek rodičů nemá tuto zkušenost, protože jejich dítě ještě nemluví nebo 

je naopak natolik staré, že už si danou věc pořídí samo. Nejčastější reakcí rodičů na toto 

žadonění je koupě produktu, pokud ho považují za vhodný. Otázkou pak zůstává, jaká je 

benevolence rodičů při rozhodování o koupi. Část rodičů však své dítě v souvislosti 

s žadoněním poučí o funkcích a principech reklamy a nedovolí daný produkt koupit. 

Poučování dětí o fungování reklamy byla také jedna z otázek dotazníku a více než 

polovina rodičů (59,7 %) o reklamě se svými dětmi skutečně hovoří. Ostatní uvádí, že 

ne, nebo spíše ne. Případná diskuze nad účinky reklamy však není vázána na vzdělání 

nebo věk rodičů, neobjevila jsem v tomto případě žádnou výraznější tendenci. Jediné, 

co lze vyzdvihnout je fakt, že rodiče se se svými dětmi o reklamě nebaví, pokud jim je 

mezi 0–2 roky nebo 16–18 roky. V obou případech pochopitelně, neboť jedni jsou příliš 

mladí a druzí už dospělí a s principy reklamy jsou již do určité míry obeznámeni. 

Osvěta v oblasti reklamy plynoucí ze strany rodičů může ale mít zcela zásadní vliv na 

vnímání a rozeznávání reklamy dětmi. Jedině pokud budou děti o reklamě dostatečně 

poučené, mohou být vůči reklamě rezistentní. 
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3.2. Etika a regulace 

 

Nyní se dostáváme k otázkám spojeným s etickým vnímáním reklamy cílené na děti a 

její regulaci. Už v teoretické části práce bylo popsáno, že vnímání a rozeznávání 

reklamy se v průběhu vývoje mění. Jak hodnotí úroveň vnímání reklamy svých dětí 

rodiče zobrazuje graf níže. Samotný graf ovšem dostatečně nevysvětluje celý problém. 

Je nutno se na tato čísla dívat v souvislosti s věkem dítěte, z čehož vyplývá, že 

negativně odpovídají převážně rodiče dětí do 7 let, pozitivně naopak ti, kteří mají dítě 

starší 13 let. U věkové skupiny 8–12 let jsou pak odpovědi víceméně rovnoměrně 

rozděleny mezi spíše ano a spíše ne. Výsledky dotazníků tedy korespondují 

z teoretickými podklady. Schopnost rozeznat reklamu kromě věku také souvisí s úrovní 

sofistikovanosti samotné reklamy. Například bude rozdíl mezi klasickou televizní 

reklamou a mezi videem influencera, který jen tak „mezi řečí“ zmíní jméno oblíbené 

značky.  

 

Graf č. 2: Schopnost rozeznání reklamy 

 

Zdroj: vlastní 

 

Schopnost vnímání reklamy jako odlišného druhu sdělení také úzce souvisí s regulací. 

Legislativní zajištění regulace již bylo popsáno výše v teoretické části práce, ale jak ho 

vnímají rodiče? 
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Graf č. 3 a 4: Regulace reklamy 

 

 

Zdroj: vlastní šetření 

 

Z grafů jasně vyplývá, že rodiče převážně nemají povědomí o regulaci reklamy cílené 

na děti. Tato neznalost zákona ovšem není závislá na úrovni vzdělání rodiče, neznalost 

je patrná na všech úrovních vzdělání přibližně stejně. Tento výsledek může poukazovat 

na to, že rodiče vnímají reklamu jako všudypřítomnou, ze všech stran útočící na jejich 

děti a nijak omezenou, z čehož usuzují, že žádná regulace neexistuje. Pokud ano, je 

podle nich nedostatečná. 
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Ačkoliv rodiče nemají příliš přehled o regulaci reklamy cílené na děti, o jejich etickém 

rozměru mají většinou jasno. Je třeba zdůraznit, že jsou to právě rodiče dětí, kteří 

z velké části považují reklamu za neetickou. Konkrétně 86,3 % z nich na otázku 

Považujete reklamu cílenou na děti za etickou? odpovědělo Ne nebo Spíše ne. 

Převažující názor rodičů na reklamu cílenou na děti dokreslují reakce na dvě tvrzení: 

 

„Reklama je přirozenou součástí dnešního života. Děti by se měly s reklamou 

běžně setkávat.” 

a 

„Reklamu cílenou na děti považuji za neetickou a měla by být striktně 

regulována.“ 

 

V případě prvního tvrzení je souhlas a nesouhlas s touto myšlenkou přibližně stejně 

zastoupený. Nehraje zde roli věk dítěte, pozitivní i negativní vnímání tvrzení je 

rozloženo mezi všechny věkové kategorie stejně. Část rodičů (konkrétně 45,2 %) si 

uvědomuje, že reklama je něco, před čím v dnešním světě nelze dítě uchránit, bude se 

s ní setkávat i po zbytek života a je třeba se s tímto stavem smířit. O něco větší část je 

však proti a nepovažují reklamu cílenou na děti za běžnou součást života. S druhým 

tvrzením, které by mělo tvořit protiklad k prvnímu, souhlasí až 72,5 % rodičů, což 

znamená, že souhlas vyjádřila i část rodičů, která souhlasila s prvním tvrzením. 

V zásadě tedy většina rodičů apeluje na větší regulaci reklamy cílené na děti, i když 

někteří jsou si vědomi, že kompletní zákaz by nebylo vhodné řešení a že se jejich dítě 

reklamě zcela nevyhne. 

 

Rodiče měli také možnost v závěru dotazníku vyjádřit případné připomínky a názory 

k tématu reklamy cílené na děti a objevilo se tak několik podnětných poznámek. Objevil 

se názor, že reklamu lze považovat za etickou od 12 nebo 15let, do té doby by měla být 

omezena, a to především v blízkosti dětských pořadů v televizi. Rodiče také považují za 

velmi neetickou reklamu šířenou před Vánoci, která na děti (i rodiče) velmi intenzivně 

působí. Vadí jim ale také masivní reklama na sbírání bodů v supermarketech a získávání 

kolekce hraček („toys collecting“). V několika případech se však shodují, že to, jak se 

jejich dítě dokáže s reklamou vyrovnat a jak ji vnímá a reaguje na ni, závisí v první řadě 

na rodičích. Ti by měli být schopni dítěti vysvětlit princip reklamy, aby dítě začalo 

reklamní obsah včas rozeznávat a bylo vůči reklamě více odolné. 
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Ačkoliv tedy mezi rodiči převládá názor, že reklama cílená na děti je neetická a apelují 

na přísnější regulaci, jsou si alespoň někteří vědomi, že část řešení této situace závisí na 

nich a na tom, jak své vlastní dítě o reklamě poučí. Nedělají si v zásadě žádné iluze o 

množství reklamy, které na jejich děti cílí, ale často si nedokáží udělat představu o síle a 

dopadu jednotlivých nástrojů marketingové komunikace. Zejména co se týče nových 

technologií, což je však pochopitelné, jelikož v této oblasti ještě není ani zcela 

podchycena ani legislativa a zároveň se neustále velmi rychle vyvíjí.   
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ZÁVĚR 

 

V rámci této práce bylo již několikrát zdůrazněno, že v případě marketingu cíleného na 

děti se jedná o zcela specifickou a citlivou cílovou skupinu, která je zároveň vnitřně 

velmi heterogenní. Reklamní průmysl jako celek neustále roste, vyvíjí se a rozhodně se 

dětem nevyhýbá. Spíše naopak, pro řadu firem představují děti obrovskou kupní sílu a 

mají potenciál přinutit ke koupi i své rodiče. Na tomto místě se však reklama cílená na 

děti dostává do velkého rozporu s etickými normami a ačkoli je legislativně více či 

méně regulována, stále vyvolává celou řadu otázek. Neustálý dynamický vývoj 

marketingových nástrojů tuto situaci nijak neulehčuje, neboť regulace neustále zaostává 

a nestačí se měnit a rozšiřovat v závislosti na nových trendech v marketingové 

komunikaci. 

 

Je nicméně třeba podotknout, že i když je reklama cílená na děti považována za 

neetickou, děti se jí jen stěží vyhnou a zcela ji zakázat není řešení. Ve chvíli, kdy 

bychom se děti pokusili od reklamy izolovat, působilo by následné setkání s ní 

v pozdějším věku velké problémy a sžití se se světem reklamy by bylo ještě 

komplikovanější. Proto se zde nabízí jednak systémové řešení ze strany škol, ale také 

samotných rodičů, a tím je vzdělávání a osvěta. Pouze pokud budou děti dostatečně 

poučeny o principech a fungování reklamy, mohou jí být zcela férově vystaveny. 

Určitým řešením by bylo například zavedení předmětu mediální výchovy už na 

základních školách. I přesto je na základě popsaného vnímání reklamy jednotlivými 

věkovými skupinami nezbytné přiznat, že v případě mladších dětí je zásadně porušen 

kodex reklamy, ve které je jasně řečeno, že si recipient musí být vědom toho, že se 

v případě daného sdělení jedná o reklamu. To si však například tříleté dítě při sledování 

televize uvědomit nemůže. 

 

Situaci ještě více komplikují nové trendy v komunikaci, která je zacílena na děti. 

Zejména nové technologie a rozvoj sociálních sítí činí oblast reklamy mnohem méně 

přehlednou a legislativa v této oblasti značně pokulhává. K tomu se přidávají aktuální 

trendy sbírání neboli „toys collecting“ a trend licencovaných produktů, což rodičům dětí 

velmi znesnadňuje každý běžný nákup v supermarketu. V souvislosti s tím, byl v této 

práci představen fenomén, anglicky nazývaný „nagging“, česky přeložený jako 
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žadonění, kdy ačkoli k tomu není dítě explicitně vyzýváno (to je zákonem zakázáno), 

implicitně se předpokládá, že se dítě daného produktu bude dožadovat. Neustále se také  

rozvíjejí i další způsoby, jak oslovit děti, jakým je například vliv influencerů, blogerů, 

youtuberů atd. Takový druh reklamy je natolik nový a neuchopitelný, že je případná 

regulace velmi komplikovaná. 

 

Z výsledků dotazníků vyplývá, že rodiče obecně volají po větší regulaci, a to i přestože 

si uvědomují, že nemohou reklamu z života dětí zcela vymýtit. Jsou si také vědomi, že 

se úroveň vnímání a rozeznávání reklamy velmi mění v závislosti na věku a ocenili by, 

pokud by v rámci regulace byl tento aspekt zahrnut. Z psychologického hlediska by 

například bylo žádoucí, aby zákon dovoloval reklamě cílit jen na děti starší 5 let, 

případně až 12 let. Je však nesmírně složité takovou regulaci zajistit a legislativně 

ukotvit. Částečně bychom se však mohli inspirovat v zahraničí a aplikovat alespoň 

některé prvky jako například zákaz reklamy v blízkosti dětských pořadů či zákaz 

reklamy na určitý druh produktů. Jednou z nejvíce problémovou oblastí jak z hlediska 

etiky, tak legislativní regulace, je reklama na potraviny pro děti, zejména na cukrovinky. 

S rostoucím procentem dětské nadváhy a obezity se toto téma stává ještě o něco 

aktuálnější. Určitým řešením by mohl být také přístup firem samotných, které by se 

uchýlily k nějaké formě samoregulace a chovaly se odpovědně ke zdraví dětí. 

 

S tématem reklamy cílené na děti se otvírá celá řada oblastí, které ještě nebyly důkladně 

prozkoumány a kterým by stálo za to se podrobněji věnovat a prozkoumat je. Každý ze 

zmíněných trendů by mohl být dále zkoumán v samostatné práci, lépe by pak mohl vyjít 

najevo nový přístup k regulaci nebo způsob, jak dětem vysvětlit, že se jedná o reklamu a 

podpořit jejich imunitu vůči nekonečnému množství komerčních sdělení, které na ně 

míří ze všech stran. 
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