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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá tématy dětského marketingu a marketingově-

přesvědčovacích technik, využívaných pro propagaci dětského zboží. Práce se snaží 

komplexně zmapovat problematiku etiky v dětské reklamě. První kapitola teoretické 

části pojednává o marketingové komunikaci obecně, druhá kapitola se blíže zaměřuje 

na dětský marketing, jeho specifika a nejtypičtější kanály. Poslední kapitola teoretické 

části se pak věnuje právní regulaci reklamy v České republice a autoregulaci na 

základě Etického kodexu Rady pro reklamu. V praktické části autorka na základě série 

individuálních interview s rodiči dětí ve věku od 4 do 10 let zjišťuje, které 

marketingově-přesvědčovací techniky rodičům nejvíce vadí a následně prakticky 

ověřuje, které z těchto technik dokáží rodiče identifikovat a pojmenovat v konkrétních 

spotech. Z osobních kvalitativních interview s rodiči vyplynulo, že marketingově-

přesvědčovací techniky ve většině případů dokáží rozpoznat a že je pro ně 

manipulativní reklama často důvodem k nezakoupení produktu. Výzkum, ve kterém 

měli rodiče hodnotit reklamy na různé kategorie dětských potravin ukazuje, že 

rodičům nejvíce vadí reklamy, které děti navádějí k pravidelné konzumaci produktu 

nebo reklamy, které vyvolávají dojem, že propagovaný výrobek je zdravější, než ve 

skutečnosti je. 

 

Annotation 

This Bachelor thesis deals with topics of children's marketing and marketing-

persuasing techniques used for children's goods promotion. The thesis tries completely 

map the problematics of ethics in children advertisement. First chapter of theoretical 

part is about marketing communication in general, second chapter aims especially on 

children's marketing, its specifics and most common channels. Last chapter of 

theoretical part is about legal restriction of advertisement in Czech Republic and self-

regulation based on Ethical Codex by Council for Advrtisement. In practical part the 

author finds out, based on series of interviews with parents of childern in age from 4 to 

10 years, which marketing-persuasive techniques are the most disturbing ones for 

parents. Then the author practically verifies which ones from these techniques can 

parents identify and name them in particular spots. The results of personal qualitative 

interviews with parents have shown that parents are able to recognize the marketing-

persuasive techniques in most cases and manipulative advertisment is very often the 
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reason not to buy the product. Research, in which parents should have rated the 

advertisement on different cathegories of childern's food, shows that parents mostly 

don't like the advertisements that promt children to eat the product regularly or 

advertisement that create an impression that advertised product is healthier than it 

really is. 

 

Klíčová slova 

dětská reklama, reklama dětských značek, gramotnost, média, etická reklama 

 

Keywords 

children advertisement, advertisement of childrens brands, literacy, media, ethical 

advertisement 

 

Title 

Comparative analysis of communication of Children's goods 
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Úvod 

Reklama nás v moderním světě obklopuje ze všech stran a má čím dál tím 

sofistikovanější podoby. Tradiční reklamní média jako televize, tisk, rádio a venkovní 

reklama jsou dnes doplněny o reklamu na digitálních médiích a dohromady vytváří účinnou 

zbraň v oslovování nejen dospělých, ale i dětských zákazníků. Zatímco dospělí jsou schopni 

pochopit přesvědčovací schopnost reklamy a její hlavní cíl, tedy něco prodávat a jsou schopni 

se s jejími vlivy vyrovnat, odlišit pravdu od nadsázky, realitu od fantazie a rozpoznat 

jednotlivé přesvědčovací prvky, děti toho schopny nejsou.  

Výzkumy ukazují, že do jistého věku děti reklamu nejsou schopny rozlišit vůbec, o 

něco starší děti ji dokáží poznat, chápou však její účel jen do jisté míry. To na dětskou 

reklamu a její zpracování klade přísnější kritéria než na reklamu pro dospělé. Regulaci se 

věnuje jak Zákon o regulaci reklamy, tak Etický kodex reklamy Rady pro reklamu. Přestože 

jsou v zákoně i v Kodexu vymezeny hlavní problematické oblasti dětského marketingu, 

moderní doba a technologie s sebou přináší nové výzvy a marketéři často balancují na hranici 

etiky. Jaké formulace jsou v reklamě cílené na děti ještě v pořádku, a co už je manipulace? 

Jak přesně pro děti v reklamě odlišit, co je fantazie a nadsázka, a co je reálné? Lze určit, jak 

by měly dětské reklamy vypadat a kde leží etická hranice přípustného?  

Má bakalářská práce by měla přispět k pochopení problematiky dětské reklamy a 

marketingových technik, kterých využívá. Také mapuje právní regulaci a autoregulaci 

reklamy v České republice, vývoj etiky v dětské reklamě, a nakonec se věnuje nejtypičtějším 

kanálům pro dětskou reklamu.  

V praktické části se zaměřím na stanovení nejproblematičtějších technik v dětské 

reklamě očima rodičů. Metodou kvalitativního výzkumu budu zjišťovat, co rodičům 

v reklamách nejvíce vadí a následně prakticky ověřím, zda problematické marketingové 

techniky dokáží v konkrétních reklamách identifikovat. Zkoumám také, jak rodiče vybrané 

reklamy hodnotí jako celek. 

Motivací ke zpracování tohoto tématu se pro mě stala osobní zkušenost při práci na 

kampani pro nejmenovaného výrobce slaných dětských pochutin. Má zkušenost byla taková, 

že zástupci zadavatele se příliš nezamýšleli nad etikou výsledné reklamy, naopak požadovali, 

aby byla reklama co nejvíce nátlaková. Má-li být dětská reklama etická, musí se k ní tak 

stavět nejen klienti, ale i marketéři a rodiče, kteří by měli mít zájem o to, jak je 
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komunikováno k jejich dětem. V závěru práce nabízím doporučení pro ty, kteří se dětské 

reklamě věnují profesně i pro rodiče, kteří mají možnosti trh s dětskou reklamou ovlivňovat. 

Teoretická část 

1. Marketingová komunikace 

Každý marketér by měl rozumět tomu, co je to marketingová komunikace, jak funguje 

a jakou má moc. Pro dostatečné teoretické ukotvení celé problematiky dětské reklamy bych 

proto ráda nastínila, jakou strukturu má komunikace jako taková, jak je marketingová 

komunikace definována, jak se dělí a jaké má funkce. 

1.1. Struktura komunikace 

Nejrozšířenějším modelem komunikace obecně je tzv. Laswellova charakteristika. Ta 

vypadá ve své původní podobě takto: 

Kdo říká – co – jakými prostředky – komu – s jakým účelem.
1
 

Tomuto komunikačnímu modelu odpovídá i proces marketingové komunikace, 

přičemž původní model může procházet modifikacemi nebo rozšířeními. Hlavními stranami 

procesu jsou především odesílatel a příjemce. Komunikačními nástroji v tomto modelu jsou 

zpráva a médium. Důležitým momentem v komunikačním procesu jsou zakódování odesílané 

zprávy a její dekódování příjemcem. V této fázi často nastávají problémy. Cílem je, aby 

příjemce dekódoval zprávu tak, jak to zamýšlel odesílatel. V komunikačním procesu často 

nastávají „šumy“, které komplikují přesné dekódování sdělení. Cílem je tyto šumy eliminovat 

a interpretovat sdělení co nejpřesněji.
2
 

1.2. Definice marketingové komunikace 

Definic marketingu existuje velké množství. Pro tuto práci jsem si vybrala tu možná 

nejrozšířenější, od Philipa Kotlera a Kevina L. Kellera. V mnohokrát vydané knize Marketing 

management je marketing definován hned několika způsoby. Jedna z nejkratších definic 

marketingu zní „profitabilní plnění potřeb“. Podle Americké marketingové asociace může znít 

definice takto: „Marketing je činnost, soubor institucí a procesů pro vytváření, komunikování, 

                                                 

1 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy: nové trendy a poznatky. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2196-5., s. 28 

2 tamtéž 
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dodávání a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a společnost 

jako celek.“. Sám Kotler potom definuje marketing následovně: „společenský a manažerský 

proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu 

výroby a směny produktů a hodnot“.
3
 

1.3. Rozdělení marketingové komunikace 

V reklamě jsou využívány mnohé nástroje a každý z nich má své výhody i nevýhody. 

V širším pojetí se dá říci, že jakýkoliv nástroj, který je použit k dosažení stanoveného 

marketingového cíle, je součástí marketingové komunikace. V této kapitole bych ráda 

charakterizovala nejdůležitější formy marketingové komunikace, kterými jsou: 

1.3.1. Reklama 

Aneb advertising. Podle Americké marketingové asociace AMA je reklama 

definována jako „každá placená forma neosobní propagace a nabídky idejí, zboží nebo služeb 

prostřednictvím identifikovatelného sponzora.“
4
 Podle Vysekalové reklama „umožňuje 

prezentovat produkt v zajímavé formě s využitím všech prvků, působících na smysly 

člověka.“ Výhodou je možnost oslovit široké publikum, nevýhodou je pak jednosměrná 

komunikace a neosobnost.
5
 

Hlavními prostředky reklamy jsou: 

- inzerce v tisku 

- televizní spoty 

- rozhlasové spoty 

- venkovní reklama 

- reklama v kinech 

- audiovizuální snímky.
6
 

1.3.2. Podpora prodeje 

Aneb sales promotion. Nástroj, který může ovlivnit nákupní rozhodování zákazníků 

a dovést je ke koupi výrobku, avšak výsledky této komunikace jsou většinou krátkodobého 

charakteru a nedokážou ovlivnit preference zákazníků dlouhodobě. Do podpory prodeje patří 

                                                 

3 KOTLER, Philip. a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 15 [edition]. Boston: Pearson, 2016. ISBN 978-0-13-385646-0., s. 27 

4 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy: nové trendy a poznatky. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2196-5., s. 21 

5 tamtéž 

6 tamtéž 
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komunikace v místě prodeje, jako jsou ochutnávky nebo předvádění výrobků a další formy in-

store komunikace. Hlavními oblastmi podpory prodeje jsou: 

- spotřebitelské akce, jako jsou slevy, dárky, spotřebitelské soutěže, ochutnávky 

apod. 

- obchodní akce, kam spadá vybavení prodejního místa, dárky jako pozornost 

k nákupu, obchodní výstavky, konference apod.
7
 

1.3.3. Práce s veřejností 

Aneb public relations či PR. Definici nabízí Svoboda v knize Public relations moderně 

a účinně: „Public relations jsou sociálně komunikační aktivitou. Jejím prostřednictvím působí 

organizace na vnitřní i vnější veřejnost se záměrem vytvářet a udržovat s ní pozitivní vztahy 

a dosáhnout tak mezi oběma vzájemného porozumění a důvěry. Public relations organizace 

také uplatňují jako nástroj svého managementu.“
8
 V zásadě je úkolem public relations 

soustavně komunikovat za účelem zlepšování obrazu společnosti. Prodávat není primárním 

účelem PR, nicméně PR může ovlivňovat i kupní chování. Vysekalová PR rozděluje 

na několik typů: 

- mezifiremní komunikace, tj. komunikace s obchodní veřejností, pod kterou 

spadá komunikace s obchodní veřejností, 

- oborová komunikace, která se věnuje vztahu mezi výrobci a poskytovateli zboží 

a jejich partnery, 

- spotřebitelská/produktová komunikace, která se věnuje komunikaci zboží či 

služeb směrem ke koncovým zákazníkům, 

- firemní komunikace, která se věnuje komplexní prezentaci firem a organizací.
9
 

1.3.4. Přímý marketing 

Anebo direct marketing je nástrojem, který dokáže vytvořit osobní a bezprostřední 

dialog se zákazníkem. Osobní prodej zahrnuje komunikaci tváří v tvář mezi prodejcem 

a zákazníkem a důležitým atributem přímého marketingu je flexibilita, jelikož zákazníci 

na sdělení často reagují okamžitou zpětnou vazbou.
10

 

                                                 

7 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy: nové trendy a poznatky. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2196-5., s. 22 

8 SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. Praha: Grada, 2006. Expert (Grada). ISBN 80-247-0564-8., s. 17 

9 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy: nové trendy a poznatky. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2196-5., s. 22 

10 FILL, Chris a Sarah TURNBULL. Marketing Communications: discovery, creation and conversations. 2016. Edinburgh: Pearson Education Limited, 2016. 7. ISBN 978-

1-292-09261-4., s. 450 
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1.3.5. Sponzoring 

Sponzoring je nástroj marketingové komunikace, který je podle Vysekalové založen 

na „principu služby a protislužby. Sponzor dává sponzorovanému finanční nebo věcný dar 

a výměnou za to dostává protislužbu, která mu pomůže k dosažení marketingových cílů.“
11

 

Takovou protislužbou může být například umístění loga na dresu či v prostředí sportovní nebo 

kulturní akce. 

Sponzoring, jak jej známe v tradiční podobě, tedy například ve sportovní, kulturní 

nebo sociální sféře, dnes získává další rozměry, které by si jistě zasloužily větší pozornost. 

Například v poslední době velice populární spolupráce značek s influencery na sociálních 

sítích YouTube nebo Instagram. Vlastníci kanálů a profilů s vysokou sledovaností od značek 

dostávají produkty, které na základě barterové spolupráce nebo i za finanční úplatu propagují. 

Nabízí se otázka, jak by takovéto spolupráce influencerů se značkami měly být přiznávány 

a prezentovány. Nejen děti, ale i dospělí často nedokáží poznat, zda se v konkrétním případě 

jedná o placenou marketingovou spolupráci, nebo zda influencer pouze sděluje svoji pozitivní 

zkušenost. V současnosti na Fakultě sociálních věd UK vzniká iniciativa, která se zabývá 

edukací influencerů v oblasti transparentnosti reklamy. 

1.3.6. Nová média 

Za nová média považujeme taková, která jsou založena na digitálním kódování dat. 

Nahrazení a doplnění tradičních médií jako jsou tisk nebo televize médii novými vedlo a dále 

povede k citelným změnám v komunikačním mixu. Největší výhodou nových médií jsou 

přesnější možnosti cílení, možnost dialogu a možnost rychle a flexibilně reagovat 

na úspěšnost komunikace.
12

 Nevýhodami jsou pak bezpečnostní hrozby spojené se zneužitím 

informací, fake news a hrozba ztráty soukromí, spojená se zveřejňováním soukromých 

informací. 

Do nových médií řadíme: 

- webové stránky 

- mobilní aplikace 

- virtuální světy 

- multimédia 

                                                 

11 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy: nové trendy a poznatky. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2196-5., s. 24 

12 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy: nové trendy a poznatky. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2196-5., s. 25 
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- počítačové a on-line hry 

- počítačové animace
13

 

Zvláštní kategorií nových médií jsou sociální média. Ta jsou definována v článku 

„Social media definition and the governance challenge: An introduction to the special issue“ 

jako „digitálně zprostředkovaná služba, která svým uživatelům umožňuje sdílet informace, 

nápady, pracovní nabídky a zájmy a další formy vyjádření prostřednictvím virtuálních 

komunit a sítí.“
14

 

Nejpopulárnějšími sociálními médii současnosti jsou: 

- Facebook 

- Instagram 

- Twitter 

- YouTube 

- LinkedIn 

- MySpace 

- Pinterest 

- Google+ 

- Snapchat 

- a další. 

1.4. Funkce marketingové komunikace 

Reklama může mít mnoho funkcí. Podle Jiráka a Mičienky mezi ty nejdůležitější patří 

funkce informativní (o novém produktu, slevě, doplňujících službách apod.). Informativní 

reklama má za úkol především informovat o nových značkách, produktech nebo službách na 

trhu a pomoci přilákat zákazníky a posílit „image“ značky. Reklama přesvědčovací jde pak 

více k věci. Jejím cílem je přinutit zákazníky k nákupu. Přesvědčovací reklama více pracuje 

se značkou a s emocemi.
 15

 Dalším typem je reklama srovnávací. Ta vedle sebe staví výrobky, 

které slouží stejnému účelu. Na srovnávací reklamu se vztahují přísná kritéria, kterým se 

věnuje Občanský zákoník. 

                                                 

13 WARDRIP-FRUIN, Noah. a Nick. MONTFORT. The NewMediaReader. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2003. ISBN 02-622-3227-8., s. 13-25 

14 OBAR, Jonathan A. a Steve WILDMAN. Social media definition and the governance challenge: An introduction to the special issue. In: Telecommunications Policy 

[online]. 2015, 39(9), s. 745-750 [cit. 2018-05-06]. DOI: 10.1016/j.telpol.2015.07.014. ISSN 03085961. Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0308596115001172 

15 MIČIENKA, Marek a Jan JIRÁK. Základy mediální výchovy. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-315-4., s. 243 
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2. Dětská reklama 

Rodiče se obávají velkého množství věcí, pokud jde o blaho jejich dětí. Šikana, 

sexuální obtěžování, drogy. Dost možná ale přehlížejí další faktory, které na děti každodenně 

působí, byť jejich vliv nemusí být negativní. Jednou z věcí, která může mít vliv na preference 

a nákupní chování dětí, je reklama. 

Tato kapitola pojednává o historii a vývoji marketingových aktivit, orientovaných 

na dětské zákazníky, o všech specifických rysech dětského marketingu a o nejrozšířenějších 

praktikách, které jsou v těchto reklamách využívány. Dále se zabývá psychologickými 

principy vnímání reklamy dětmi a problematikou reklamní gramotnosti u dětí. 

2.1 Etika v dětské reklamě a její vývoj ve 20. století 

V reklamním prostředí může být jak pro značky, tak pro marketéry, náročné 

rozhodnout o tom, zda je některá reklama eticky přijatelná. Za tímto účelem existují jak 

právní normy, tak etické kodexy, které tomuto rozhodování a etické samoregulaci reklamy 

mají napomáhat.
16

 I přesto, že je téma reklamní etiky závažné, množství výzkumů na toto 

téma není největší. Dá se předpokládat, že je tomu tak proto, že každá reklama je individuální 

záležitostí a etické aspekty se tak složitě zkoumají globálně.
17

 

Zaměňování pojmů právo a etika často vede k tomu, že to, co je legální, může být 

automaticky považováno za etické. Právo je ale pouze minimem morálky a chovat se eticky 

často znamená dělat rozhodnutí v oblastech, které regulovány nejsou. Globálně jsou reklamy 

nejčastěji kritizovány za porušování etických norem v následujících oblastech: 

- podněcování k materialistickému vnímání světa, 

- podpora stereotypů a 

- vytváření falešných a prázdných hodnot.
18

 

Můžeme se domnívat, že dětská reklama je novodobou záležitostí, která se rozvinula 

s popularizací dětských animovaných a zábavních pořadů, ale značky začaly promlouvat 

ke svým dětským zákazníkům prostřednictvím reklam už na začátku 20. století. 

Především v USA reklamní praktiky adresované dětem nabývaly na popularitě až 

do pomyslného vyvrcholení v polovině 70. let. Americká aktivistka za práva dětí Peggy 

                                                 

16 BELTRAMINI, Richard F. Advertising Ethics: The Ultimate Oxymoron?. In: Journal of Business Ethics [online]. 2003, [1923]-, 48(3), s. 215-216 [cit. 2018-04-30]. DOI: 

10.1023/B:BUSI.0000005847.39154.69. ISSN 0167-4544. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1023/B:BUSI.0000005847.39154.69 

17 tamtéž 

18 tamtéž 
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Charren a jí založená organizace Action for Children's Television, jejímž cílem bylo zlepšit 

kvalitu dětského televizního vysílání.
19

 Úsilí organizace nakonec vyústilo v přijetí zákona 

Children's Television Act v roce 1990, který mimo jiné upravoval maximální množství 

a délku reklam během dětského vysílání a přikazoval jasné rozlišení mezi reklamou a běžným 

vysíláním.
20

 

2.2 Historie a současnost dětské reklamy 

Průmyslová revoluce v Evropě a v USA na přelomu 19. a 20. století s sebou kromě 

množství nového zboží, rozvoje trhu a nových nákupních možností přinesla také největší 

rozvoj reklamy v historii. Reklama měla poprvé za cíl oslovit také dětské konzumenty. Juliet 

B. Schor, autorka populární knihy Born to Buy, popisuje, že dle historiků začaly být okolo 

roku 1870 hračky vnímány jako symbol společenského postavení. A společně s prvním 

vysloveně dětským zbožím v 18. a 19. století se začal rozvíjet i „dětský“ marketing.
21

 

V roce 1885 obchodní dům Marshall Field's v Chicagu vydal speciální prodejní 

katalog, který byl zasvěcený výhradně hračkám.
22

 Nedlouho poté začaly obchodní domy po 

celých Spojených státech přeměňovat své sezonní výstavky s hračkami na celoroční expozice 

a pořádat například přehlídky dětského zboží a oblečení. Ve 30. letech minulého století byly 

vysílány dětské rádiové hry, které obsahovaly reklamní sdělení. Nicméně až do poloviny 

20. století bylo dětské zboží prodáváno téměř výhradně prostřednictvím marketingových 

aktivit směrem k rodičům. Důvodem byly hlavně omezené možnosti oslovení dětských 

zákazníků. A to až do 50. let, aneb do vzniku prvních televizních pořadů určených přímo 

dětem.
23

 

V roce 1955 televizní stanice ABC uvedla svůj vysoce úspěšný pořad Mickey Mouse 

Club
24

, který byl vysílán v odpoledních hodinách. Jedním z prvních inzerentů pořadu byla 

společnost Mattel
25

. Ve stejné době vznikalo také sobotní ranní vysílání pro děti. 

Potravinářská firma Kellogg's, vyrábějící dětské cereálie, přišla s populárními animovanými 

                                                 

19 Action for Children's Television. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-04-30]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Action_for_Children%27s_Television#cite_note-B&G-3 

20 Children's Television Act. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-04-30]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_Television_Act 

21 SCHOR, Juliet. Born to buy: the commercialized child and the new consumer culture. New York: Scribner, 2004, 292 s. ISBN 0-684-87055-X., s. 15 

22 GODDARD, Leslie. For Generations of Chicagoans, Marshall Field’s Meant Business, and Christmas. Smithsonian.com [online]. 19-12-2016 [cit. 2018-04-28]. Dostupné 

z: https://www.smithsonianmag.com/history/generations-chicagoans-marshall-fields-meant-businessand-christmas-180961499/  

23 tamtéž 

24 COTTER, Bill. The wonderful world of Disney television: a complete history. New York: Hyperion, c1997. ISBN 07-868-6359-5. 

25 Elliot Handler (April 1916 — July 2011). Mattel.com [online]. [cit. 2018-04-28]. Dostupné z: http://corporate.mattel.com/about-us/elliot-handler/  

https://www.smithsonianmag.com/history/generations-chicagoans-marshall-fields-meant-businessand-christmas-180961499/
http://corporate.mattel.com/about-us/elliot-handler/
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postavičkami tygříkem Tonym, králíčkem Trixem a dalšími, které měly prodej cereálií 

podpořit. Hračky a snídaňové cereálie byly v té době nejčastěji inzerovanými produkty.
26

 

Stejně jako dnes, i v minulém století měly dětské reklamy dva hlavní cíle, a to zvýšit 

povědomí o značce a inspirovat k nákupu. V dětských reklamách z první poloviny 20. století 

převládaly stereotypní pohledy na chlapce a děvčata. Hračky pro děvčata se zaměřovaly 

především na imitování domácích prací nebo péče o miminko. Reklama propagující soupravu 

s mopem a koštětem pro malé holčičky od značky Sears v jejich populárním vánočním 

katalogu Wishbook hlásala: “Milé mámy! Máme tu skutečně praktickou hračku pro vaše malé 

holčičky. Každá mladá dáma si ráda hraje na domácnost, ráda zametá a dělá různé domácí 

práce pro svoji maminku.”
27

 

Zatímco první hračky pro děvčata měly vychovávat k vedení domácnosti, hračky 

pro chlapce je měly naopak připravit k práci v průmyslově založené ekonomice. Text reklamy 

z roku 1925 na hračkovou sadu “Jeřábník” zněl: “Každý chlapec rád kutí a staví. Se sadou 

Jeřábník může naplnit své stavitelské sklony a získat mentální rozvoj bez větší námahy. 

s touto hračkou pochopí základy stavitelství.”
28

 

První dětské televizní spoty, na rozdíl od těch dnešních, nevynikaly realističností ani 

sofistikovaným zpracováním. Jelikož využívané marketingové techniky nebyly nikým 

regulované, diváci mohli ve spotech vidět například děti, které získávají nadpřirozené 

superhrdinské schopnosti po zkonzumování misky cereálií.
29

 Takové reklamy už dnes 

nevídáme tak často právě důsledkem regulace. Fantazijním prvkům se dnes věnuje i český 

Etický kodex reklamy, který v Kapitole III. Děti a mládež, článek 3.5 doporučuje: “Jakékoliv 

užití fantazijních prvků, včetně animace, je možné pro komunikaci s menšími i většími dětmi, 

nebude však při něm docházet ke zneužití dětské představivosti pro propagaci nevhodných 

stravovacích návyků.”
30

 

Používané byly také speciální efekty, které měly různým hračkám přidat 

na atraktivitě.
31

 Reklamy neměly povinnost rozlišovat mezi realitou a fantazií, jak je tomu dle 

                                                 

26 KELLOGG CO. AdAge: Encyclopedia [online]. 15/9/2003 [cit. 2018-04-28]. 

27 Sex Roles [online]. 2005, 52(1-2) [cit. 2018-04-28]. ISSN 0360-0025. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s11199-005-1195-6, s. 83 

28 tamtéž 

29 Cereal-Induced Superpowers. In: Tvtropes.org [online]. [cit. 2018-04-28]. Dostupné z: http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/CerealInducedSuperpowers 

30 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy: nové trendy a poznatky. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2196-5., s. 274 

31 HALFORD, Jason a Emma BOYLAND. Television advertising and branding. Effects on eating behaviour and food preferences in children. Appetite. Elsevier, 2013, (62). 

http://link.springer.com/10.1007/s11199-005-1195-6
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souboru doporučení, vydaném Mezinárodní obchodní komorou, dnes.
32

 Výjimkou nebyly ani 

zavádějící formulace a nátlakové taktiky.
33

 

Právě z výše zmíněných důvodů se reklama cílená na děti začala postupem času čím 

dál tím více regulovat. Jednou z prvních iniciativ pro regulaci dětské reklamy byl soubor 

doporučení, stvořený organizací Children's Advertising Review Unit. Ta byla založena roku 

1974 v USA za účelem ochrany dětských spotřebitelů. Tato doporučení obsahovala především 

regulace týkající se zákazu reklamní propagace moderátory dětských pořadů, využívání 

celebrit nebo třeba spojování vlastnění nebo konzumace výrobku s nadpřirozenými 

schopnostmi. Dětské reklamy rovněž nesměly žádným způsobem naznačovat, že vlastnění 

daného výrobku je nezbytné pro plnohodnotný život a pro to, aby dítě bylo dobře přijímáno 

ostatními dětmi nebo že vlastnění daného výrobku z dítěte udělá lepší bytost. Zakázáno bylo 

rovněž explicitní vyzývání ke “koupi” nebo k tomu, aby dítě poprosilo rodiče o koupi 

výrobku.
34

 

Tato doporučení se nicméně týkala pouze reklam, jejichž primární cílovou skupinou 

jsou děti. Na reklamy na jídlo, kosmetiku, pivo nebo auta se vztahují benevolentnější restrikce 

než na reklamy dětské. Otázkou zůstává, jak velký vliv mají na děti tyto reklamy určené 

dospělým. 

2.3 Specifika dětské reklamy 

Mediální agentura AdRelevance, sídlící v Seattlu, provedla v roce 2000 výzkumné 

šetření o dětských konzumentech reklamy. Celý výzkum uvádí myšlenkou: “Jak označíte 

zákazníky, kteří by si koupili všechno, co prodáváte, je jim jedno, kolik to stojí a jsou nižší 

než 130 centimetrů? Marketérův splněný sen? Ne, jsou to děti.”
35

 

Děti jsou reklamou obklopeny téměř od svého narození. Ať už jsou vystaveny product 

placementu v dětských časopisech, barevným obalům v obchodech, nebo třeba s filmovými 

postavičkami asociovaným produktům ve fast-foodech, reklamám v televizi a na internetu, 

                                                 

32 Advertising and Marketing Communication Practice: Consolidated ICC Code. In: . Paříž, Francie: International Chamber of Commerce (ICC), 2011. Dostupné také z: 

https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2011/08/ICC-Consolidated-Code-of-Advertising-and-Marketing-2011-English.pdf 

33 KELLY, B., L. HATTERSLEY, L. KING a V. FLOOD. Persuasive food marketing to children: use of cartoons and competitions in Australian commercial television 

advertisements. In: Health Promotion International [online]. 2008, 23(4), s. 337-344 [cit. 2018-04-28]. DOI: 10.1093/heapro/dan023. ISSN 0957-4824. Dostupné z: 

https://academic.oup.com/heapro/article-lookup/doi/10.1093/heapro/dan023 

34 CHILDREN’S ADVERTISING REVIEW UNIT. Self-Regulatory Program for Children’s Advertising [online]. In: . New York, USA, 2014 [cit. 2018-04-28]. Dostupné z: 

http://www.asrcreviews.org/wp-content/uploads/2012/04/Self-Regulatory-Program-for-Childrens-Advertising-Revised-2014-.pdf 

35 KUMARI, Archana. Emergence of Children as a Target Audience in Advertising: A Case Study of Urban Jammu [online]. Jammu, Indie, 2014 [cit. 2018-04-28]. 

Dostupné z: https://www.academia.edu/15968496/Emergence_of_Children_as_a_Target_Audience_in_Advertising_A_Case_Study_of_Urban_Jammu. Případová studie. 

Central University of Jammu. 
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ubránit se je těžké. Proto není divu, že děti v batolecím věku začnou rozeznávat loga značek 

v podstatě souběžně se svými prvními slovy.
36

 

Pro marketéry jsou děti zajímavou cílovou skupinou. Nejen, že dnešní děti mají více 

vlastních peněz na útratu než kdy dříve v historii, rovněž mohou do značné míry ovlivňovat 

nákupní chování svých rodičů. Dalším důvodem je budování vztahu se značkou už od raného 

věku dítěte. Mluví o tom report kanadské dětské televizní stanice YTV z roku 2008. Podle něj 

kanadské děti ve věku od 7 do 14 let ovlivňují například výběr snídaňových potravin v 97 % 

případů, výběr rodinné zábavy pak v 98 % případů a 61 % dětí vždy spolurozhoduje o nákupu 

vlastního oblečení.
37

 Juliet B. Schor pak v knize Born to Buy uvádí: „Značky inzerují své 

produkty na děti především proto, že děti utrácejí. Kupní síla dětí se v posledních letech 

zvýšila. V USA děti ve věku od 4 do 12 let utratily více než 6 miliard amerických dolarů 

v roce 1989, 23 miliard amerických dolarů v roce 1997 a na konec 30 miliard amerických 

dolarů v roce 2002. Což je od roku 1989 zvýšení o 400 %.“
38

 Tato čísla jsou důkazem, že děti 

nejen, že jsou schopny ovlivňovat rodinné nákupy, ale že mají mnohem více financí 

na nákupy vlastní, než měly děti například před 30 lety. Kategorie zboží, za kterou děti 

samostatně utrácejí nejvíce, jsou sladkosti, pochutiny a nápoje. Ty jsou následované hračkami 

a oblečením.
39

 

Odborně se ovlivňování rodinných nákupů dětmi říká “nag factor”, „nagging“ nebo 

také „pester power“. Nagging neboli rýpání, se dá definovat jako tendence dětí, které jsou 

bombardovány marketingovými sděleními značek, neodbytně požadovat nákup zboží nebo 

služby viděné v reklamě.
40

 Etický kodex reklamy Rady pro reklamu se naggingem také 

zabývá, a to v Kapitole III, článek 1.6: „V reklamách je nutno věnovat pozornost tomu, aby 

děti nebyly podporovány v naléhání na jiné osoby ve snaze získat konkrétní produkt či 

službu.“
41

 

 

 

                                                 

36 MCALISTER, Anna R. a T. Bettina CORNWELL. Children's brand symbolism understanding: Links to theory of mind and executive functioning. In: Psychology and 

Marketing [online]. 2010, 2000, 27(3), s. 203-228 [cit. 2018-04-28]. DOI: 10.1002/mar.20328. ISSN 07426046. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/mar.20328 

37 POULTON, Terry. "Kidfluence" on family spending strong: YTV Tween Report: The latest study from Corus Entertainment's YTV details the effects junior Canadians 

have on family purchasing and entertainment choices. Mediaincanada.com [online]. 22/2/2008 [cit. 2018-04-29]. Dostupné z: 

http://mediaincanada.com/2008/02/22/tweenreport-20080222/ 

38 SCHOR, Juliet. Born to buy: the commercialized child and the new consumer culture. New York: Scribner, 2004, 292 s. ISBN 0-684-87055-X., s. 23 

39 tamtéž 

40 SCHOR, Juliet. Born to buy: the commercialized child and the new consumer culture. New York: Scribner, 2004, 292 s. ISBN 0-684-87055-X., s. 61 

41 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy: nové trendy a poznatky. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2196-5., s. 273 
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2.4 Praktiky dětské reklamy 

Moderní marketingoví specialisté experimentují s čím dál tím větším množstvím 

reklamních praktik a ani dětský marketing není výjimkou. Kromě tradičních kanálů, jako jsou 

televize, printová reklama, rádiová a online reklama marketéři využívají také celou řadu 

inovativních praktik. Ty jistě stojí za zmínku, byť tvoří pouze zlomek z celkového objemu 

reklamních investic. 

Příkladem inovativního reklamního manévru je „stealth“ marketing. Ten by se dal 

definovat jako maskování pravého záměru reklamy s předpokladem, že není-li reklama 

rozpoznána, příjemce reklamy tak propagovaný produkt přijme pozitivně.
42

 

I tato aktivita je regulována Etickým kodexem reklamy, který v Kapitole II, článku 2.3 

doporučuje: “Reklama nesmí být skrytá, zejména nesmí předstírat, že jde o jiné způsoby šíření 

informací (vědecké pojednání, reportáž apod.), než je reklama.“ 
43

 Jelikož je Etický kodex 

spíše souborem doporučení než právní regulací, stále se můžeme se stealth marketingem 

v některých, především online médiích, setkat. Příkladem stealth marketingu je product 

placement ve videích „youtuberů“
44

, kteří sponzoring videí explicitně nepřiznávají. Diváci 

pak získávají dojem, že produkt ukázaný a pochválený ve videu není reklama, ale že jej daný 

youtuber skutečně používá. 

 Product placement se už dlouho objevuje především v dětských filmech a pořadech
45

. 

Známým příkladem product placementu cíleného na dětské konzumenty je scéna z roku 1983 

ve filmu E.T.: mimozemšťan, kde E.T. pojídá populární arašídovou sladkost Reese's Pieces. 

Výsledkem byl 65% nárůst prodejů značky v USA už pár týdnů po premiéře filmu.
46

 Tento 

příklad ukázal sílu product placementu nejen marketérům, ale i filmovým producentům. Dnes 

bychom v mainstreamové kultuře stěží pohledali film, ve kterém se product placement 

neobjevuje. Známým českým příkladem product placementu může posloužit písnička 
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„Pramen zdraví z Posázaví,“ propagující dětskou mléčnou pochoutku Pribináček ve filmu Ať 

žijí duchové! z roku 1977.
47

 

Značky často využívají propojení svých produktů s populárními postavičkami 

z dětských filmů nebo pořadů. Dokážou tak lépe působit na dětské zákazníky, kteří jsou již 

seznámeni s danou postavičkou. Příklady takových postaviček jsou například Spongebob, 

přičemž práva na jeho marketingové využití vlastní hned několik společností, dále již 

zmiňovaný tygřík Tony z cereálií Kellogg's, nebo Ronald McDonald, který je využíván 

k propagaci produktů McDonald's, a to především dětských menu Happy Meals.
48

 I další 

řetězce rychlého stravování často využívají propojení svých dětských produktů s filmovými 

postavičkami. Téměř 20 % fast-foodových řetězců ve svých televizních reklamách inzeruje 

hračku jako pobídku k dětskému menu.
49

 

Další marketingovou aktivitou na vzestupu, která sice není tak častá, to jí ale neubírá 

na zajímavosti a aktuálnosti, jsou interaktivní počítačové hry, tak zvané “advergames”. Ty 

mohou obsahovat nejrůznější marketingová sdělení. Takové hry jsou často sponzorovány 

značkami, které do nich vkládají reklamy na své produkty. Děti, jenž tyto hry hrají, pak 

nemusí vždy chápat rozdíl mezi zábavou a reklamou, a i přes velkou popularitu advergames 

existuje poměrně malé množství výzkumů, které by se zabývaly jejich přesvědčovacími 

efekty.
50

 Některé experimentální studie nicméně poukazují na vliv advergames na stravovací 

zvyky dětí. Ty děti, které hrály advergames s reklamami propagujícími nezdravé jídlo 

a nápoje si po hraní hry, spíše zvolily pokrmy s vysokým obsahem cukrů a tuků, jak ukazuje 

studie „Children's Advertising Literacy for Advergames: Perception of the Game as 

Advertising“.
51

 

Zapojení celebrit a populárních osobností není v marketingu žádnou novinkou, 

v dnešní éře youtuberů a sociálních sítí však získává především u dětského publika 

na popularitě, jako nikdy dříve v historii. Například v říjnu 2015 mělo 20 nejsledovanějších 
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dětských kanálů na YouTube dohromady přes 5 miliard shlédnutí.
52

 Využití sportovců, herců 

nebo zpěváků a jejich spojení s produktem pak může děti přesvědčit k tomu, aby po daném 

produktu také toužily. 

I přesto, že je televize stále jedním z nejsilnějších reklamních médií
53

, marketéři 

hledají nové cesty oslovování dětských zákazníků prostřednictvím on-line komunikace, 

přičemž jsou velmi často využívány stealth techniky a reklama není na první pohled 

rozpoznatelná. 

2.5 Psychologie reklamy 

Dle výzkumů nejsou děti mladší 8 let vzhledem ke svému mentálnímu vývoji schopny 

bránit se vlivu reklamy, jelikož jsou schopné ji rozpoznat pouze do určité míry. Vypovídá 

o tom vyjádření „Children, Adolescents and Advertising,“ které uveřejnila organizace 

American Academy of Pediatrics.
54

 Aby děti reklamy plně pochopily a uvědomily si, jsou 

na ně kladeny dva požadavky. 

1) Zaprvé, jedinec musí rozlišovat mezi komerčním a nekomerčním sdělením, aneb 

musí umět poznat rozdíl mezi reklamou a běžným pořadem. Studie na dětech 

ukazují, že děti mladší než 4-5 let nedokáží vždy tento rozdíl poznat, a to i 

v případě, že je mezi pořadem a reklamou upozornění, například “budeme zpět 

po reklamní pauze”. Po dosažení věkové hranice 5 let většina dětí zpravidla dokáže 

rozpoznat jistý rozdíl mezi pořady a reklamou, nicméně je to vnímání rozdílu 

založené spíše na srovnání reklam s běžnými pořady. Děti například dokážou říci, že 

“reklamy jsou vtipnější, než pořady” nebo “reklamy jsou kratší.” Uvádí to American 

Psychological Association ve zprávě Report of the APA Task Force on Advertising 

and Children z roku 2004.
55

 

2) Druhým požadavkem je pochopení přesvědčovacího záměru reklamy a jeho 

rozpoznání v konkrétní reklamě. Vyspělé pochopení reklamy však nezahrnuje pouze 

pochopení toho, že reklama se svému příjemci snaží prodat nějaký produkt a to, že 
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se perspektiva příjemce a perspektiva tvůrce reklamy liší, ale také pochopení toho, 

že takové reklamní sdělení je předpojaté a musí být interpretováno jinak než sdělení 

nepředpojaté.
56

 

Výzkum, jehož účelem bylo zkoumání schopnosti dětí pochopit cizí perspektivu 

a odpoutat se od egocentrického pohledu na svět, jasně ukazuje, že děti mladší 7-8 let nejsou 

s to pochopit přesvědčovací záměry reklamy. Je zřejmé, že obě výše popsané schopnosti jsou 

nezbytné pro plné pochopení persvazivního charakteru reklamy a že většina dětí tohoto 

rozlišení není schopna do věku 7-8 let.
57

 

Vývojoví psychologové i marketingoví výzkumníci často ilustrují na věku založené 

vnímání reklamy dětmi třemi stadii Piagetovy teorie kognitivního vývoje: předoperačním 

stadiem, stadiem konkrétních operací a stadiem formálních operací. Ta je popsaná v knize 

The Developmental Psychology of Jean Piaget amerického vývojového psychologa Johna H. 

Flavella. Hlouběji je problematika vnímání reklamy dětmi na základě jejich kognitivních 

dovedností rozebrána v knize Vývojová psychologie. Dětství a dospívání. Z poznatků autorky 

vyplývá, že: 

1) V předoperačním stadiu, tedy zhruba ve věku od 2 do 7 let, se děti koncentrují 

především na vizuálních vlastnostech produktu a zároveň věří, že fiktivní postavy 

a imaginární události mohou skutečně existovat. V tomto stadiu děti neumějí 

rozlišovat, jak na sebe věci kauzálně navazují a nedokáží najednou vnímat několik 

podnětů. 

2) S příchodem stadia konkrétních operací ve věku od 8 do 11 let začínají děti vnímat 

svět více realisticky. Už rozumějí tomu, že účelem reklamy je přesvědčit jejího 

příjemce, aby si koupil produkt a také chápou, že manipulace v zobrazování 

produktu nemá vliv na jeho skutečné vlastnosti. 

3) Ve stadiu formálních operací, které začíná ve věku 12 let, už adolescenti plně 

vnímají účel a smysl reklam a dokáží o nich přemýšlet abstraktně. V tomto věku 

často dochází k odmítání a zaujetí cynického postoje k reklamám.
“58
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2.6 Reklamní gramotnost 

Dnešní děti jsou reklamou zasahovány nejen častěji a intenzivněji
59

 než předchozí 

generace, marketéři také využívají inovativní techniky, jako jsou například advergames nebo 

product placement na dětských webových stránkách. Důležitou otázkou, která zaměstnává 

nejen odbornou veřejnost, se tak stalo to, do jaké míry dokážou děti reklamu rozpoznat 

a kriticky se k ní postavit. Aby děti mohly reklamu rozpoznat, nejprve ze všeho musí umět 

odlišit reklamní sdělení od nekomerčního obsahu, jako jsou televizní pořady nebo běžný 

redakční obsah v časopisech. Zadruhé musí chápat, že účelem reklamy je prodávat nějaký 

výrobek, a zatřetí musí vnímat záměr reklamy ovlivnit chování zákazníka a jeho postoje vůči 

výrobku nebo značce. Soubor výše zmíněných dovedností je označován jako reklamní 

gramotnost.
60

 

Reklamní gramotnost dětí ve věku od 8 do 12 let byla předmětem studie
61

, 

uskutečněné Esther Rozendaal a kolektivem na Amsterdam School of Communications 

Research. Studie zkoumala rozdíly ve vnímání a rozpoznání 6 různých reklamních praktik 

mezi 209 dětmi a 96 dospělými, přičemž cílem bylo stanovit konkrétní věk v rozmezí od 8 

do 12 let, ve kterém děti dosahují nejvýraznějších změn v rozpoznání a vnímání reklam a věk, 

ve kterém se dětské vnímání reklam nejvíce blíží úrovni dospělých respondentů. 

Věk, ve kterém se výsledky dětí nejvíce blížily dospělým respondentům, se lišil 

v závislosti od použité reklamní techniky. Product placement se ukázal být nejtěžší 

na pochopení a neprojevily se žádné významné rozdíly mezi mladšími a staršími dětmi, přesto 

všechny děti dosahovaly výrazně nižší hodnoty než dospělí. Dále se ukázalo, že děti chápou 

opakovanou reklamu a nabízení pobídek aneb prémií k nákupu už v raném věku. U této 

techniky bylo zaznamenáno výrazně nižší skóre pouze u osmi až desetiletých dětí, což 

znamená, že u dané praktiky děti dosahují úrovně dospělých cca od 10 let. Zkoumání 

marketingové techniky zapojení celebrit pak přineslo nečekaný výsledek, kdy děti ve věku 10-

12 let dokázaly rozpoznat zapojení celebrit do propagace výrobku výrazně častěji než dospělí. 

Dá se tedy říci, že u dané techniky je reklamní gramotnost dětí vyšší než u dospělých.
62
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Z dané studie vyplývá, že největší nárůst v chápání a rozpoznávání záměrů reklamy u 

dětí nastává okolo věku 10 let, což může být vysvětleno výraznými změnami v dětských 

socio-kognitivních schopnostech v tomto věku, rozvojem schopnosti přejímat cizí úhly 

pohledu a přemýšlet abstraktně.
63

 

Poznámka: Je nepravděpodobné, že by všichni dospělí respondenti měli perfektní 

reklamní gramotnost, nicméně rozsáhlejší výzkum reklamní gramotnosti u dospělých zatím 

chybí a studie tak vycházela ze srovnání mezi dětským a dospělým vnímáním reklam v rámci 

výzkumu. 

2.7 Kanály typické pro dětskou reklamu 

2.7.1 Televize 

Televize je podle studie, provedené reklamní agenturou Ogilvy&Mather dominantním 

médiem předškoláků a hraje velkou roli i v zábavě dětí na prvním stupni základních škol.
64

 

Pro marketéry je pak televize zajímavým médiem především v momentě, kdy chtějí oslovit 

děti, které ještě neumějí číst a marketingová sdělení přijímají spíše pasivně. Jelikož je 

v oslovení dětí nejdůležitější stránkou ta vizuální, televize má v dnešní době digitálních 

technologií stále co nabídnout. Je problematické určit, jaký vliv má sledování televize na děti 

bez znalosti kontextu a prostředí, ve kterém dítě žije. Výzkumy často hovoří o tom, že příliš 

mnoho času stráveného před televizí snižuje kognitivní schopnosti dětí nebo může způsobovat 

obezitu. Na druhé straně je možné slyšet názory, že výběrem sledovaných pořadů si děti 

mohou vypracovat kritické myšlení.  

Z výzkumu Euromonitor z roku 2014
65

 vyplynulo, že televize je stále nejsilnějším 

reklamním médiem a investice do televizní reklamy i nadále rostou. 

2.7.2 Digitální komunikace 

Co vlastně děti, které zažívají svoji první zkušenost s on-line prostředím na internetu, 

dělají a jaké stránky navštěvují? Odpověď na tuto otázku nabízí výzkum Evropské komise 

z roku 2014, který provedla Stéphane Chaudron a kolektiv. Vědci trávili čas s rodinami 
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s dětmi ve věku 6-7 let a jejich mladšími sourozenci. Hlavním účelem výzkumu bylo zjistit, 

co online dělají děti mladší 8 let. 

Jaká zjištění výzkum přinesl? U dětí vedou tablety. Ty sice většina dětí nevlastní, ale 

půjčují si je od rodičů. Tablety děti začínají používat dříve než notebooky a jsou u nich 

oblíbené především proto, že v raném věku ještě většinou nejsou dost gramotné na používání 

klávesnice. Na tabletu děti hrají především hry. Z výzkumu vyplývá, že nejčastěji mají pár 

oblíbených, které hrají stále dokola. Mimo to na tabletech sledují filmy, videa a televizní 

programy.
66

 

Zatímco rodiče pro své děti chtějí účelné využití času stráveného online, pro děti je 

internet především světem zábavy. Rodiče většinou o tabletu a dalších elektronických 

zařízeních uvažují jako o nástrojích učení a komunikace, přičemž chápou i zábavní účel 

těchto zařízení, kdy tablet může dítě zabavit ve chvíli, kdy se mu rodiče nevěnují. V situacích 

během dne, kdy rodiče pracují, spí nebo nakupují, si může dítě vzít tablet, zahrát si hru 

a nenudit se. 

Zdá se ale, že rodiče podceňují to, jak často takové situace, kdy se dítě chce na chvíli 

zabavit, během dne nastávají. Navíc jsou to chvíle, ve kterých děti používají elektronická 

zařízení bez dohledu rodičů. i proto jsou tablety často považovány za “elektronické chůvy”.
67

 

Přestože se 6 až 7leté děti mezi aplikacemi a zařízeními orientují zcela suverénně, 

neznamená to, že tyto děti plně rozumí tomu, co to “být online” vlastně znamená, kdo 

na internet vkládá obsah a za jakým účelem, nebo že umějí vyhodnotit, jaké internetové 

stránky nebo hry jsou pro ně dobré nebo špatné. Rodiče se často o chování svých dětí v online 

prostředí dozvědí více až v momentě, kdy nastane nějaký problém a dítě se k rodičům obrátí 

pro pomoc.
68

 

I v této oblasti však mezi jednotlivými rodinami existují rozdíly. V některých rodinách 

rodiče silně kontrolují a regulují čas a aktivity, kterým se jejich děti na síti oddávají, v jiných 
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rodinách rodiče děti nijak neomezují. Jedním z nejčastějších zdrojů znalostí online světa jsou 

pro menší děti jejich starší sourozenci.
69

 

Děti dnes tráví svůj volný čas online častěji, mají k internetu přístup v mladším věku 

a mnohem různorodějšími způsoby, než tomu bylo dříve.
70

 Chování evropských dětí v online 

prostředí se věnoval čtyřletý celoevropský výzkum “EU Kids Online 2014”, na kterém se 

podíleli i vědci z Masarykovy univerzity. „Děti v Česku jsou sice nadprůměrně vystavené 

rizikovým situacím, díky svému častému využívání internetu ale těží z výhod, které přináší. 

Výzvou je zejména více vzdělávat rodiče, aby dokázali dát dětem potřebnou podporu a aby se 

otupily konflikty, které v rodinách ohledně používání internetu vznikají,“ uvádí David 

Šmahel, psycholog, který měl na starosti českou sekci výzkumu.
71

 Jedním ze zjištění, 

ke kterým výzkum došel, je, že nejdůležitějším faktorem, který může problematickým 

zážitkům dětí v online prostředí zamezit, je digitální gramotnost. Klíčovou roli sehrávají také 

rodiče. Jejich pozitivní přístup a příklad mohou dětem pomoci v tom, aby pro ně online 

aktivity byly přínosné.
72

 

I přesto, že televize je stále nejsilnějším reklamním médiem, jak vyplynulo z výzkumu 

Euromonitor z roku 2014
73

, stále se zvyšující podíl reklam v digitálním prostoru vyžaduje, 

aby marketéři zaměřovali svoji pozornost i tímto směrem. Jak velký digitální trh s dětskou 

reklamou vlastně je? 

Očekává se, že do roku 2019 dětský reklamní digitální trh v USA a ve Velké Británii 

dosáhne obratu 1,2 miliardy amerických dolarů. Tvrdí to zpráva Kids Digital Advertising 

Report 2017 auditorské firmy PricewaterhouseCoopers.
74

 V digitálu tak bude realizováno 

28 % všech reklam adresovaných dětem. V minulosti byly děti reklamou zasahovány téměř 

výhradně prostřednictvím TV reklam, v posledních letech ale děti mladší 13 let směřují svoji 
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pozornost také na digitální média jako jsou smartphony, tablety a počítače, jak zpráva dále 

tvrdí.
75

 

Tomu značky přizpůsobují své marketingové budgety a investice do digitálního 

marketingu cíleného na děti ve Velké Británii a v USA meziročně rostou o 25 %. Dle 

PricewaterhouseCoopers zvýšení ochrany osobních údajů dětí v online prostoru (COPPA 

v USA a GDPR v EU) povede v budoucnosti k vytvoření digitálního prostoru, ve kterém se 

dětem bude zobrazovat pouze obsah a reklamy, které jsou pro ně vhodné.
76

 

Sociální sítě 

Existují důkazy toho, že se zvyšuje počet dětí, používajících sociální sítě jako 

Facebook nebo Instagram. Report z Kaiser Family Foundation ukazuje, že 18 % amerických 

dětí ve věku 8 až 10 let pravidelně používají alespoň jednu sociální síť, podíl se zvyšuje 

na 42 % u dětí starých 11 až 14 let a na 53 % u teenagerů ve věku 15 až 18 let.
77

 Podle 

výzkumu EU Kids online z roku 2013 má v Evropě profil na sociální síti 38 % dětí ve věku 9–

12 let a 77 % dětí ve věku 13–16 let.
78

  Facebook je přitom ze všech sociálních sítí 

nejoblíbenější 

Advergames 

Advergames jsou rychle rostoucí kategorii v oblasti dětských reklamních kanálů. 

Většina advergames by se dala popsat jako běžná hra v prohlížeči, která je postavena okolo 

nějaké konkrétní značky. Tyto hry jsou většinou dostupné zdarma buď přímo na webových 

stránkách výrobce nebo na nějaké stránce s vysokou návštěvností.
79

 

Stejně, jako například televizní reklamy, i advergames mají většinou za úkol 

propagovat pouze jednu značku. Z pohledu marketéra je hlavním účelem advergames zvýšit 

brand awareness, spojit vnímání značky s emocemi a podpořit vztah se značkou. Od 

televizních reklam se advergames liší především v tom, že jejich příjem divákem je aktivní, že 

jsou vysoce interaktivní a vystavení vlivu značky je znatelně delší. V advergames je značka 
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zahrnuta do celkového příběhu a koncepce hry, která dítěti nabízí pohlcující a komplexní 

zábavu. Právě proto jsou advergames extrémně efektivní v přitahování dětské pozornosti.
80

 

Výzkumné studie ukazují, že množství advergames je znatelně vyšší právě 

na serverech určených dětem. Své vlastní advergames většinou mají potravinové značky. 

Pozitivní emoce a vzrušení, které děti prožívají během hraní hry, by následně měly hrát roli 

ve stravovacích preferencích dítěte. Může se ovšem jednat o potraviny, které díky své nízké 

výživové hodnotě nejsou doporučovány jako součást dětského jídelníčku.
81

 

On-line komunikace a ochrana osobních údajů 

Naše chování v online prostředí produkuje velké množství dat o našich preferencích, 

zvyklostech, přáních i obavách, přičemž tato data jsou následně sbírána a ukládána veřejnými 

a soukromými subjekty. To vytváří nové možnosti v doručování personalizovaných reklam 

i obsahu v prostředí, kde to nejméně očekáváme.
82

 

Až do nedávna nebylo sbírání osobních údajů nijak regulováno, avšak s příchodem 

Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) již musí značky počítat s tím, že 

pro zpracování osobních údajů je potřeba rodičovský souhlas. Podle webu o GDPR, který 

provozuje expertka na IT bezpečnost Eva Škorničková, “rodičovský souhlas se zpracováním 

osobních údajů dětí definuje GDPR tak, že zpracování osobních údajů dítěte je zákonné, je-li 

dítě ve věku nejméně 16 let, u mladších osob je zpracování jejich údajů možné jen se 

souhlasem zákonného zástupce – tj. rodiče, soudem ustanoveného opatrovníka či jiné osoby, 

která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti. Členské státy mohou stanovit i nižší věk, 

ne však nižší než 13 let.”
83

 

Přestože je minimální věková hranice pro používání většiny sociálních sítí stanovena 

na 13 let, existuje poměrně velká šance, že značku na sociálních sítích sledují i mladší 

uživatelé, kteří při registraci uvedli vyšší věk. I s tímto faktem by měly značky ve své 

komunikaci počítat. 
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2.7.3. Podpora prodeje 

Komunikace v místě prodeje hraje velkou roli v oslovování dětských zákazníků. 

Pokud reklama na nějaký výrobek dítě zaujala v televizi nebo na internetu, značky se snaží 

nalákat dětské zákazníky také originálními obaly, bannery nebo aktivitami v místě prodeje, 

jako jsou například ochutnávky. Podle Daniela Jesenského, odborníka na in-store komunikaci, 

se dnes dětský marketing zbavuje špatných konotací. I přes veškerá etická úskalí komunikace 

k dětem může být dětský marketing i užitečný v momentě, kdy propaguje prospěšné zboží 

a působí jako osvěta.
84

 

Dnes rodiče zahrnují děti do nákupního procesu čím dál tím dříve, a to nabízí 

marketérům nové oblasti působení. 90 % rozhodnutí týkajících se nákupu potravin je totiž 

v domácnosti ovlivněno dětmi. Tvrdí to dětský obezitolog Tom Warshawski.
85

 Děti dnes 

s rodiči chodí na nákup od nejranějšího věku a často jsou usazeny v nosiči nákupního vozíku, 

což jim dává možnost se rozhlížet kolem sebe a soustředit se na reklamní nosiče v místech 

prodeje. Podle Jesenského rodiče často na přání svých dětí koupit nějaký výrobek dají. Jsou 

s tím spojeny dva pejorativní pojmy, které situace nákupů ovlivněných dětmi popisují. Prvním 

z ních je “pester power” neboli “nagging”. Znamená to schopnost dětí ovlivněných 

marketingem vmanipulovat rodiče do situace, kdy jim požadovaný produkt koupí.
86

 Dalším 

pojmem je “guilt money”, což je označení pro situaci, kdy se rodiče kupováním dětmi 

požadovaných věcí „vykupují“ z pocitů viny, které mohou mít nejrůznější příčiny. Může to 

být nedostatek času stráveného s dítětem, nebo i třeba nepříznivá rodinná situace.
87

 

Na otázku, jak k dětem v místě prodeje komunikovat poskytuje odpověď Jesenského 

kniha Marketingová komunikace v místě prodeje. Návštěva obchodu by pro děti měla být 

především pozitivním zážitkem. Jelikož děti nejvíce vnímají emoční apely, kterými média 

v in-store komunikaci disponují, nemá smysl vést komunikaci s dětmi postavenou 

na racionálních argumentech. Děti se také nedokážou soustředit na několik věcí najednou 

nebo dělat racionální rozhodnutí. Cílem marketérů by proto mělo být primárně získat si 

dětskou pozornost. k tomu mohou posloužit známé melodie, kreslené obrázky a humor, 

adekvátní věku dítěte. Bylo také dokázáno, že děti velice přitahují kreslené postavičky, 
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potažmo výrazné oči. Také je třeba mít na paměti, že si děti všímají především věcí, které jsou 

pro ně známe, takové objekty vystupují z celkového chaotického prostředí a přitahují dětskou 

pozornost. Dalším zajímavým poznatkem je to, že osoby, zobrazované v dětské reklamě by 

měly být zhruba o 2 roky starší, než je věk cílové skupiny.
88

 

3. Regulace reklamy v České republice 

Odhalit skryté záměry reklamy nemusí být vždy snadné, u některých reklam je jejich 

záměr naopak zjevný nebo propagují výrobek, který může být společensky škodlivý či může 

ohrožovat výchovu dětí a mládeže. Jedná se především o alkohol a tabákové výrobky nebo 

například o nezdravé jídlo. Z tohoto důvodu je reklama ve většině zemí regulována. V České 

republice k takové regulaci slouží Zákon o regulaci reklamy. K samoregulaci reklamy pak 

slouží Kodex reklamy, který je vydáván Radou pro reklamu. 

3.1 Právní regulace 

Právně je reklama v České republice regulována právem soukromým a právem 

veřejným
89

. Nejčastěji se právo veřejné zabývá zákazy a omezeními. Filip Winter, advokát 

specializující se na reklamní právo, uvádí: „Veřejné právo je v reklamě nástrojem, kterým 

zákonodárce stanoví reklamní zákazy či omezení, na nichž má přímo zájem stát a jejichž 

dodržování je také stát svými orgány sám schopen efektivně kontrolovat a sankcionovat. 

Za porušení normy veřejného práva čeká přestupníka pokuta nebo vězení či jiný trest. Protože 

stát v řízení s přestupníkem vystupuje jménem všech lidí, na žádné další konkrétní osobě už 

nezáleží, zda a jaký trest bude použit. Státní orgány zde rozhodují z moci úřední, samy ze své 

povinnosti.“
90
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Právně je takto omezována reklama některých produktů, především tabákových 

výrobků a alkoholu. Na ty se vztahují přísná opatření, která mají za cíl především chránit děti 

a mládež a zamezovat alkoholismu a toxikomaniím. Například reklama na alkohol nesmí: 

- nabádat k nestřídmému užívání alkoholických nápojů anebo záporně či ironicky 

hodnotit abstinenci nebo zdrženlivost, 

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

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

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

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

s řízením vozidla, 

- vytvářet dojem, že spotřeba alkoholu přispívá ke společenskému nebo 

sexuálnímu úspěchu, 

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

uklidňující účinek anebo že je prostředkem řešení osobních problémů, 

- zdůrazňovat obsah alkoholu jako kladnou vlastnost nápoje.
91

 

Regulováno není jen to, co reklama říká, ale také její forma, čas a kontext vysílání.
92

 

Nástrojem veřejného práva regulujícího reklamu je především Zákon č. 138/2002 Sb. 

Zákon se skládá z osmi paragrafů, které se věnují zákazům a regulacím reklam na: 

- tabákové výrobky 

- alkoholické nápoje 

- léčivé přípravky a zdravotnické prostředky 

- potraviny a kojeneckou výživu 

- střelné zbraně a střeliva.
93

 

Problematiky reklamy se z veřejného práva týká ještě Zákon č. 231/2001 Sb., Zákon 

o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a tiskový zákon. 

Další možností regulace reklamy je právo soukromé. To advokát Filip Winter vidí 

takto: „Podstatou soukromého práva je princip, podle kterého ten, kdo se cítí být poškozen, 
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musí se sám domáhat ochrany svých práv. Neučiní-li tak on sám, nikdo jiný, zejména žádný 

statní orgán, mu z vlastní iniciativy takovou ochranu nemůže poskytnout.“
94

 

Rozdíl mezi právem veřejným a soukromým je tudíž v tom, že v právu veřejném 

zastává roli ochránce stát, v právu soukromém se musí spravedlnosti domáhat každý, kdo se 

cítí sám být nějakým způsobem poškozen. Nejčastějším předmětem soukromého práva 

v reklamě je nekalá reklama a ochrana hospodářské soutěže, ochrana soukromí a osobnosti 

a autorské právo. Tuto část práva ošetřuje obchodní zákoník a stanovení 513/1991 Sb. 

o nekalé soutěži. 

Tato práce se však věnuje etickým aspektům v reklamě a ty často nespadají po pevně 

stanovené regulace zákona. Ošetřuje je Etický kodex Rady pro reklamu, kterému se budu 

věnovat dále. 

3.2 Etický kodex reklamy 

Jak uvádí na svých stránkách, “RADA pro REKLAMU (dále jen RPR) byla založena 

v srpnu 1994 zadavateli, agenturami a médii po vzoru vyspělých evropských států jako první 

východoevropská organizace samoregulace reklamy. Cílem Rady je dosažení čestné, legální, 

decentní, a pravdivé reklamy na území České republiky.”
95

 

Smyslem samoregulace reklamního průmyslu je rozšířit právní regulace o etický 

rozměr a uplatňovat pravidla, která přijímá sám reklamní průmysl. Dále je na stránkách RPR 

uvedeno: “Samoregulace je velmi flexibilní, rychle se adaptující nástroj, který pružně reaguje 

na všechny změny reklamního a mediálního trhu. Jednou z hlavních výhod samoregulace 

reklamy je právě flexibilní přizpůsobení etických pravidel reklamy vývoji trhu.”
96

 

Nejdůležitějším nástrojem RPR je Kodex reklamy. Hlavním účelem Kodexu i Rady 

pro reklamu je zajišťovat, aby reklama v České republice sloužila k informování veřejnosti 

a aby splňovala etická hlediska působení reklamy. 

Rada pro reklamu jako nestátní a nezisková organizace nemůže udělovat pokuty ani 

sankce, vydává pouze rozhodnutí, která mají formu doporučení. v případě nerespektování 

jejích doporučujících rozhodnutí pak může předat podnět příslušnému Krajskému 

živnostenskému úřadu. 

                                                 

94 WINTER, Filip. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 80-720-1654-7., s. 10 

95 Rada pro reklamu [online]. 2005 [cit. 2018-04-30]. Dostupné z: http://www.rpr.cz/cz/index.php  

96 Profil RPR [online]. 2005 [cit. 2018-04-30]. Dostupné z: http://www.rpr.cz/cz/profil.php  

http://www.rpr.cz/cz/index.php
http://www.rpr.cz/cz/profil.php
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RPR se zabývá následujícími oblastmi reklamy: 

- v tisku 

- na plakátovacích plochách 

- zásilkových služeb 

- v audiovizuální produkci 

- v kinech, v rozhlasovém a televizním vysílání a na internetu. 

 

RPR se nezabývá reklamou volební a reklamou politických stran. RPR zasahuje 

v případě, že obdrží stížnost na konkrétní reklamu či z vlastního podnětu, nabyde-li Rada 

přesvědčení, že daná reklama může porušovat některá ustanovení Kodexu reklamy.
97

 

3.2.1. Všeobecné zásady reklamní praxe 

Etický kodex RPR se vyjadřuje také k zásadám, kterým by reklamy měly následovat. 

Těmto čtyřem zásadám se věnuje v kapitole II. 

První zásadou reklamní praxe je slušnost reklamy. Kodex k ní říká: „Reklama nesmí 

obsahovat tvrzení a vizuální prezentace, které by porušovaly hrubým způsobem normy 

slušnosti a mravnosti obecně přijímané těmi, u nichž je pravděpodobné, že je reklama 

zasáhne. Zejména prezentace lidského těla musí být uskutečňována s plným zvážením jejího 

dopadu na všechny typy čtenářů a diváků. “
98

 Dále reklama nesmí snižovat lidskou důstojnost. 

Druhou zásadou je čestnost reklamy. Reklama nesmí zneužívat důvěru spotřebitele 

a nedostatku jeho zkušeností. Dále nesmí využívat podprahové vnímání a nesmí být skrytá či 

se tvářit, že reklamou není (vědecké pojednání, reportáž).
99

 

Třetí zásadou je pravdivost reklamy. Reklama nesmí šířit klamavé údaje. „Klamavým 

údajem je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, 

za nichž byl učiněn, může uvést v omyl.“
100

 Reklama nesmí obsahovat zavádějící údaje 

ohledně původu či kvality zboží či služeb. 

Poslední zásadou reklamní praxe je společenská odpovědnost reklamy. Dle Kodexu 

reklama nesmí využívat motiv strachu, není-li k tomu oprávněný důvod, stejně tak nesmí 

zneužívat předsudků a pověr. Dále nesmí obsahovat nic, co by mohlo vyvolávat násilí nebo 

                                                 

97 tamtéž 

98 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy: nové trendy a poznatky. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2196-5., s. 268 

99 tamtéž 

100 tamtéž 
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uráželo národnostní, rasové a náboženské cítění spotřebitelů. a nakonec reklama nesmí popírat 

či znevažovat tradice, zvyky a symboly, které jsou v České republice obvyklé.
101

 

3.2.2. Etický kodex RPR v praxi 

Etický kodex vydaný RPR je formulován s cílem, aby reklama v České republice 

sloužila k informování veřejnosti a splňovala etická hlediska působení reklamy vyžadovaná 

občany České republiky. Cílem Kodexu je napomáhat tomu, aby reklama byla především 

pravdivá, slušná a čestná, a aby v rozsahu tohoto Kodexu respektovala mezinárodně uznávané 

zásady reklamní praxe vypracované Mezinárodní obchodní komorou.
102

 

Dodržování Kodexu se nedá vynucovat zákonem, ale zavazují se k němu všechny 

členské organizace: „Organizace působící v RPR se zavazují, že budou Kodex uznávat 

a uplatňovat (že nevyrobí reklamu v rozporu s Kodexem, nebo ji stáhnou, kdyby v ní rozpor 

byl zjištěn).
103

 

Etický kodex je rozdělen na 2 části. 1. část kodexu se zabývá kapitolami: Úvodní 

ustanovení, Všeobecné zásady reklamní praxe, Zvláštní požadavky na reklamu. 2. část 

Kodexu se pak zabývá následujícími kapitolami: Reklama na alkoholické nápoje, Reklama 

na potraviny a nealkoholické nápoje, Děti a mládež, Tabáková reklama, Identifikace inzerátů 

tištěných ve stylu redakčního materiálu, Reklama na zásilkový prodej, Reklama zasílaná SMS 

a MMS, Reklama na loterie.
104

 

  

                                                 

101 tamtéž 

102 Dokumenty RPR [online]. 2005 [cit. 2018-04-30]. Dostupné z: http://www.rpr.cz/cz/dokumenty_rpr.php 

103 WINTER, Filip. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 80-720-1654-7., s. 78 

104 WINTER, Filip. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 80-720-1654-7., s. 78-83 
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Dle archivu dostupného na internetových stránkách RPR Rada ročně zkoumá 

v průměru 60 stížností ročně. Výčet reklam, na které byla podána stížnost v souvislosti 

s tématem dětské reklamy v letech 2002 až 2018, je rozepsán v Tabulce 1.
105

 

Tabulka 1 – Stížnosti na reklamy podané RPR v letech 2002 – 2017 

 

Rok Počet stížností Počet stížností na reklamy v souvislosti s dětskou reklamou 

2002 51 1 

2003 59 0 

2004 70 1 

2005 71 1 

2006 68 2 

2007 78 1 

2008 74 0 

2009 53 0 

2010 60 0 

2011 53 2 

2012 55 0 

2013 46 0 

2014 44 0 

2015 42 0 

2016 39 3 

2017 47 1 

 

Dohromady bylo za celé období podáno 910 stížností, z čehož bylo v souvislosti 

s dětskou reklamou nebo s reklamou, ve které jsou zobrazeny děti podáno 10 stížností. Jako 

závadné byly shledány 4 reklamy. Příklad reklamy, která byla shledána závadnou 

a odůvodnění RPR uvedu dále. 

Pro ilustraci toho, jak samoregulace v reklamě funguje, použijeme příklad z praxe, 

a sice rozhodnutí arbitrážní komise RPR Čj. 041/2017/STÍŽ. 

Zadavatelem reklamy byla firma Emco spol. s.r.o. 

                                                 

105 Kauzy RPR [online]. 2002-2018 [cit. 2018-04-30]. Dostupné z: http://www.rpr.cz/cz/kauzy.php 
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Stěžovatelem byla soukromá osoba. 

RPR je oprávněna zahájit rozhodovací proces z vlastního podnětu, nebo pokud obdrží 

stížnost, jak tomu bylo v tomto případě. 

Médium, které reklamu přenáší, je video. 

Důvodem stížnosti je: 

„Rada pro reklamu zahájila rozhodovací proces na základě stížnosti od soukromé 

osoby. v reklamě na čokoládové müsli řidič nákladního vozu telefonuje během řízení. 

Informace o umístění/otištění/vysílání reklamy: internet (vloženo např. v pořadech 

na Playtvak.cz) ke zhlédnutí zde: https://youtu.be/XUVqF0qfO6Y Ustanovení Kodexu 

reklamy: 3.1. používání mobilního telefonu během řízení odporuje §7 článku 1c zákona 

361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.“
106

 

Rozhodnutí, které vydala RPR po dokončení rozhodovacího procesu bylo, že tato 

reklama je závadná. Příčiny tohoto rozhodnutí jsou popsány v odůvodnění, které RPR vydala. 

Jsou v něm vyznačeny jasné rozpory s kapitolami Kodexu i právní regulace. 

Ustanovení Kodexu reklamy: Odst. 3.1, „Reklama nesmí navádět k porušování 

právních předpisů nebo budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí.“ 

Reklama tedy porušuje Kodex tím, že jasně zobrazuje řidiče nákladního auta 

telefonujícího za jízdy. Může tak nastat situace, že divákům by telefonování za volantem 

mohlo připadat běžnou záležitostí. I přesto, že styl zpracování reklamy naznačuje, že se jedná 

o „fantazijní“ svět (kusy čokolády, které vypadly z kamionu, jsou nadpřirozeně veliké, celá 

situace je nadsazená), tak skutečnost, že v reklamě figurují děti, které jsou zároveň hlavní 

cílovou skupinou propagovaného produktu, by měla být dostačujícím impulsem k tomu, aby 

byla reklama stažena nebo přepracována. 

Nicméně v době psaní této práce, na jaře 2018, je tento spot stále k vidění 

na oficiálním YouTube kanále značky Emco. Ta sama se ke stížnosti postavila takto: 

„Zadavatel se domnívá, že kontextu této absurdní situace nepůsobí chování řidiče nijak 

společensky návodně. Přesto si z této situace zadavatel bere ponaučení a do budoucna se již 

podobných záběrů chce vyvarovat. Zadavatel prohlašuje, že jeho reklamy již nebudou 

vzbuzovat žádné kontroverze. Zadavatel konstatuje, že tento spot byl určen pouze 

                                                 

106 Kauzy pro rok 2017 [online]. 2002-2018 [cit. 2018-04-30]. Dostupné z: http://www.rpr.cz/cz/kauzy.php?rok=2017 

https://youtu.be/XUVqF0qfO6Y
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pro jednorázové šíření v rámci onlinu a jeho placená podpora již skončila a nebude dále 

pokračovat.“
107

 

Na konci vyjádření RPR případ uzavírá: “Členové Arbitrážní komise ocenili způsob, 

jakým se zadavatel k projednávání předmětné kauzy postavil. Arbitrážní komise považuje 

tento postoj za odpovědný. Podle Jednacího řádu Rady pro reklamu a jejího etického Kodexu 

je nicméně Arbitrážní komise povinna se touto reklamou zabývat. Vzhledem k tomu, že 

k porušení ustanovení Kodexu reklamy došlo, prohlásila Arbitrážní komise tuto komerční 

komunikaci z pohledu Kodexu za závadnou.“  

  

                                                 

107 tamtéž 
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Praktická část 

V praktické části této práce se budu zabývat marketingovou komunikací značek, 

produkujících vybrané druhy dětských potravin, a to zejména prostřednictvím hodnocení 

a srovnávání audiovizuálních reklamních výstupů vybraných značek. Vybrané výstupy budou 

podrobeny zkoumání na základě požadavků na dětskou reklamu i na reklamu obecně, které 

jsou popsané v Etickém kodexu Rady pro reklamu. 

Pro verifikaci závěrů zkoumání na základě Etického kodexu budou tyto závěry 

konfrontovány s výsledky série individuálních interview provedených se zástupci rodičů dětí 

ve věku 4 až 10 let. Důvodem pro výběr právě takových respondentů je to, že v tomto věku 

většinou o nákupu samotném rozhodují rodiče, děti už ale reklamy sledují a dávají najevo, 

o jaký výrobek by měly zájem. Reklamy tak často působí nejen na děti, ale sekundárně 

i na rodiče. 

Na základě daných interview budou v závěru stanoveny nejvíce a nejméně etické 

reklamy a zároveň budou stanoveny techniky, které rodičům těchto dětí vadí nejvíce. Dále se 

analýza zabývá schopností rodičů dané praktiky poznat a pojmenovat v konkrétních 

reklamách. 

4. Metodologie výzkumu 

4.1 Výběr respondentů 

Za účelem výzkumu bylo vybráno a osloveno 10 respondentů. Kritéria pro výběr byla 

následující: 

-  respondent musí být rodičem alespoň jednoho dítěte ve věku 4 až 10 let 

- respondent musí žít s tímto dítětem v jedné domácnosti 

- respondent se musí podílet na nákupu potravin pro domácnost, potažmo pro dítě. 

Při výběru respondentů bylo přihlíženo k tomu, aby byly co nejpestřeji zastoupeny 

různé sociální a názorové skupiny. Výzkumu se zúčastnilo 7 žen a 3 muži ve věku od 27 

do 49 let. 

4.2 Výběr zkoumaných značek 

Pro ilustraci nejrůznějších přesvědčovacích technik v dětské reklamě bylo vybráno 

celkem 24 různých audiovizuálních reklamních spotů, které byly značkami využívány 
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v televizní a on-line komunikaci. Značky byly vybrány na základě známosti v českém 

prostředí. Známost byla ověřena dotazováním zástupců rodičů, kteří se zúčastnili výzkumu. 

Vybrány byly především značky, které jsou v České republice oblíbené a všeobecně známé. 

Děti je mají rády, a tak se rodiče často s reklamními výstupy daných značek setkávají. 

Vybrané značky a jejich zařazení do různých kategorií zboží jsou popsané  

v Tabulce 2. 

Tabulka 2: vybrané dětské značky a produkty 

Kategorie Jogurty/mléčné výrobky Slazené nápoje Cereálie Sladkosti Slané pochutiny 

Název produktu 

Kostíci Jupík Cini Minis Haribo POM-BÄR 

Olmíci Kubík Nesquik Jojo Cheetos 

Pribináček 
  

Monte Snack 
 

Pan Bůůů 
  

Kinder  
 

Krajanka ZOO 
  

Brumík 
 

Bobík 
    

Lipánek 
    

 

4.3 Stanovení zkoumaných parametrů v rámci etického kodexu 

Na základě požadavků, které na etiku reklamy klade Etický kodex, byly stanoveny 

konkrétní marketingově-komunikační techniky, které je možné v dětských reklamách 

vysledovat nejčastěji. Tyto techniky nejsou všeobecně vnímané jako manipulativní, jelikož 

diskurz na toto téma zatím nedošel k jednoznačnému závěru. Dané techniky se ale dají 

považovat za přesvědčovací. Jsou jimi: 
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1. Add-ons: k produktu je nabízena hračka nebo dárek, který nelze koupit samostatně. 

2. Reklama vyvolává dojem, že daný produkt bude zlepšovat zdraví dítěte. 

3. Reklama zobrazuje fiktivní realitu (kouzelná země, nadpřirozené schopnosti apod.). 

4. Reklama využívá populárních animovaných postaviček (např. od Disney nebo 

Pixar). 

5. Reklama navádí k pravidelné konzumaci produktu a vytváří tak dítěti návyk. 

6. V edukativním nebo zábavném (videa k písničkám, počítačové hry) obsahu je 

obsažen product placement. 

7. V reklamě je použita dětská celebrita nebo známá osobnost, která výrobek 

doporučuje. 

8. Reklama nabádá k tomu, aby děti o produkt či službu požádaly rodiče či jinak 

navádí ke koupi. 

4.4 Rešerše marketingově-komunikačních materiálů vybraných značek 

Pro účely výzkumu bylo vybráno celkem 24 různých reklamních spotů od 18 značek. 

Kritériem pro výběr bylo použití v televizní nebo on-line reklamě, jelikož televizní a on-line 

komunikace vyplynuly jako nejtypičtější kanály pro dětskou komunikaci, viz kapitola 

Typické kanály pro dětskou reklamu. Přehled vybraných spotů je obsažen v Tabulce 3. 

 

Tabulka 3 – Přehled vybraných spotů 

 

Název produktu Název spot 1  Název spot 2 

Kostíci Kostíci – jahoďáci
108

 Kostíci – magnetky s mláďátky zvířátek
109

 

Olmíci Olmíci s hračkou!
110

 

 
Pribiňáček Pribináček TV spot 2017

111
 

 

Pan Bůůů Pan Bůůů mezi jogurty
112

 
 

Krajanka ZOO Krajanka Zoo – Spot
113

 
 

Bobík Mňam mňam Bobík
114

 
 

                                                 

108 DANOCE CZ. Kostíci - jahoďáci. In: Youtube [online]. Zveřejněno 8. 1. 2013 [cit. 2018-05-06]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=SswmbJuQinE 

109 DANOCE CZ. Kostíci - magnetky s mláďátky zvířátek. In: Youtube [online]. Zveřejněno 8. 1. 2013 [cit. 2018-05-06]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=EwdM79NmfEg 

110 FANDA ČUNÍK. Olmíci s hračkou!. In: Youtube [online]. Zveřejněno 18. 11. 2013 [cit. 2018-05-06]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=OcAkRlFVi58 

111 PRIBINÁČEK. Pribináček TV spot 2017. In: Youtube [online]. Zveřejněno 18. 5. 2017 [cit. 2018-05-06]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=OcAkRlFVi58 

112 HOLLANDIA KARLOVY VARY. Pan Bůůů mezi jogurty. In: Youtube [online]. Zveřejněno 1. 11. 2017 [cit. 2018-05-06]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=rNsSp-lstvY 

113 KRAJANKA ZOO. Krajanka Zoo - Spot. In: Youtube [online]. Zveřejněno 12. 2. 2018 [cit. 2018-05-06]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=8k_G1FfZiKc 

114 BOBÍKŮV SVĚT. Mňam mňam Bobík. In: Youtube [online]. Zveřejněno 29. 2. 2008 [cit. 2018-05-06]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=l8Y8IrN_Y6k 
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Lipánek Lipánek – poctivý a dobrý!
115

 
 

Jupík Jupík Crazy Aqua – Vem si ven každý den!
116

 Jupík. Dost dobrý! (březen 2013)
117

 

Kubík Kubík Dance
118

 

 
Cini Minis Skořicovým CINI MINIS nelze odolat!

119
 

 
Nesquik Já, padouch 3

120
 Hot Wheels

121
 

Haribo Vítejte v barevném světě cukrovinek HARIBO!
122

 

 
Název produktu Název spot 1  Název spot 2 

Jojo Jojo – sbírej obaly.
123

 

 
Monte Snack Zott Monte Snack TV spot (CZ)

124
 

 
Kinder  Schoko-Bons: tak chutná zábava

125
 Kinder Pingui: Svěží svačinka po škole

 126
 

Brumík Brumíkův raníček (CZ verze)
127

 Brumík: Přírodní pohon pro malé objevitele.
128

 

POM-BÄR POM-BÄR TV reklama tetování
129

 Pom-Bär – medvědi válej!
130

 

Cheetos Sleduj nejvíc křupavé křupky!
131

 

  

                                                 

115 MADETA. Lipánek - poctivý a dobrý! In: Youtube [online]. Zveřejněno 20. 5. 2014 [cit. 2018-05-06]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=n5trMVZaFns 

116 JUPÍK OFICIÁLNÍ STRÁNKY. Jupík Crazy Aqua - Vem si ven každý den! In: Youtube [online]. Zveřejněno 12. 5. 2015 [cit. 2018-05-06]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=babfrgZTPsc 

117 NATY HRYCHOVÁ. Naty Hrychová - reklama na Jupík / Jupík – Dost dobrý! (březen 2013) In: Youtube [online]. Zveřejněno 4. 1. 2016 [cit. 2018-05-06]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=r0qsU9dnQFM  
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5. Průběh výzkumu 

5.1 Individuální interview s rodiči 

Individuální interview s rodiči se skládaly ze dvou částí. V první části rodiče shlédli 

24 dětských reklamních spotů. Ke každému shlédnutému spotu měli rodiče co nejkonkrétněji 

uvést, zda je něco, co jim na daném videu vadí, a to ať už z hlediska použitého jazyka, stylu, 

jakým byl spot natočen nebo použití nějaké konkrétní přesvědčovací techniky. Přepis 

individuálních interview se všemi 10 respondenty je obsahem Přílohy 1. Tabulka 4 obsahuje 

výpis konkrétních praktik, které rodiče označili jako závadné. 
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Tabulka 4 – Výpis praktik, které rodiče označili za závadné 

 

 

Techniky, které ve spotech dokázali identifikovat rodiče 

a řekli, že jim vadí 

Značka Název spotu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Kostíci 
Jahoďáci x x x 

     

Magnetky s mláďátky zvířátek x 
      

x 

Olmíci Olmíci s hračkou x x 
     

x 

Pribináček Pribináček TV spot 2017  
x x 

     

Pan Bůůů Pan Bůůů mezi jogurty x x x 
     

Krajanka 

ZOO Krajanka Zoo – Spot  
x x 

    
x 

Bobík Mňam mňam Bobík  
x x 

    
x 

Lipánek Lipánek – poctivý a dobrý!   
x x 

    
x 

Jupík 

Jupík Crazy Aqua – Vem si ven 

každý den!   
x x 

     

Jupík - Dost dobrý!   
x 

    
x 

Kubík Kubík Dance  
x 

   
x 

  

Cini Minis 
Skořicovým CINI MINIS nelze 

odolat!          

Nesquik 
Já, padouch 3  x x 

 
x 

    

Hot Wheels  x 
 

x 
     

Haribo 
Vítejte v barevném světě 

cukrovinek HARIBO!   
x x 

     

Jojo Jojo - sbírej obaly. x 
   

x 
   

Monte Snack Zott Monte Snack TV spot (CZ)   
x x 

    
x 

Kinder 

Schoko-Bons: tak chutná zábava    
x 

     

Kinder Pingui: Svěží svačinka po 

škole   
x 

  
x 

   

Brumík 

Brumíkův raníček (CZ verze)   
x x 

 
x x 

  

Brumík: Přírodní pohon pro malé 

objevitele         

POM-BÄR 
POM-BÄR TV reklama tetování   

x x 
     

Pom-Bär – medvědi válej!   
x 

 
x 

    

Cheetos Sleduj nejvíc křupavé křupky!        
x 
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5.2 Dotazníkové šetření 

Ve druhé části interview byl dotazovaným rodičům předložen standardizovaný 

dotazník o 8 uzavřených otázkách, týkajících se nejčastějších marketingově-komunikačních 

technik v dětské reklamě. Cílem dotazování bylo zjistit, jaký názor mají rodiče na konkrétní 

techniky a zda a do jaké míry jim tyto techniky vadí. Otázky, které byly pokládány, jsou 

vypsané v tabulce 5. 

Tabulka 5 – Standardizovaný dotazník 

Číslo 

otázky 
Znění otázky 

1 
Jaký je váš názor na to, když je k produktu nabízená hračka nebo dárek, který nelze koupit 

samostatně? 

2 Jak hodnotíte, když reklama vyvolává dojem, že daný produkt bude zlepšovat zdraví vašeho dítěte? 

3 
Jaký je váš názor na zobrazování fiktivní reality v reklamě na dětské produkty (kouzelná země, 

super schopnosti)? 

4 Jaký je váš názor na využití známých animovaných postaviček v dětské reklamě (Disney, Pixar)? 

5 Jak hodnotíte, když reklama navádí k pravidelné konzumaci produktu a vytváří tak dítěti návyk? 

6 
Jak hodnotíte, když v je zábavním nebo edukativním obsahu obsažen product placement? (písničky, 

počítačové hry apod.) 

7 
Jaký je váš názor na to, když je v reklamě na produkt použita dětská celebrita nebo známá osobnost, 

která výrobek doporučuje? 

8 
Jak hodnotíte, když reklama nabádá děti k tomu, aby o produkt či službu požádali rodiče či jinak 

nabádá ke koupi? 

 

Rodiče měli na každou otázku odpovědět číslem na stupnici 1 až 10. Číslo 1 měli 

zvolit v případě, že jim daná technika vadí nejméně nebo vůbec, číslo 10 pak v případě, že jim 

daná technika silně vadí. 
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6. Vyhodnocení výzkumu 

6.1 Zjištění hodnocení rodičů 

Odpovědi rodičů na otázky ve standardizovaném dotazníku ukazuje Tabulka 6. 

 

Tabulka 6 – Názor rodičů na jednotlivé marketingové techniky 

 

Jméno respondenta 

 Číslo 

otázky Tereza 

Jana 

H. Ondřej Martin Dagmar Milan Kateřina Mirka 

Jana 

K. Bronislava Průměr 

1 8 8 9 10 8 6 1 3 9 7 6.9 

2 10 10 5 8 10 9 10 10 10 10 9.2 

3 2 5 4 5 1 5 8 3 3 2 3.8 

4 6 1 5 7 5 2 7 3 8 1 4.5 

5 9 9 8 8 10 10 10 10 8 10 9.2 

6 6 7 2 3 10 4 8 5 8 7 6 

7 7 10 6 2 3 3 6 8 8 7 6 

8 9 8 9 7 10 5 9 3 10 10 8 

 

6.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že nejvíce rodičům vadily tyto 4 techniky: 

1. Reklama navádí k pravidelné konzumaci produktu a vytváří tak dítěti 

návyk. 

Tato technika od rodičů získala průměrné hodnocení 9, 2. 

2. Reklama vyvolává dojem, že daný produkt bude zlepšovat zdraví dítěte. 

Tato technika od rodičů získala průměrné hodnocení 9, 2. 

3. Reklama nabádá k tomu, aby děti o produkt či službu požádali rodiče či 

jinak navádí ke koupi. 

Tato technika od rodičů získala průměrné hodnocení 8. 

4. Add-ons: k produktu je nabízena hračka nebo dárek, který nelze koupit 

samostatně.  

Tato technika od rodičů získala průměrné hodnocení 6, 9. 
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Nejméně pak rodičům vadily následující techniky: 

1. Reklama zobrazuje fiktivní realitu (kouzelná země, nadpřirozené 

schopnosti). 

Tato technika od rodičů získala průměrné hodnocení 3, 8. 

2. Reklama využívá populárních animovaných postaviček (např. od Disney 

nebo Pixar). 

Tato technika od rodičů získala průměrné hodnocení 4, 5. 

3. V edukativním nebo zábavném (videa k písničkám, počítačové hry) obsahu 

je obsažen product placement. 

Tato technika od rodičů získala průměrné hodnocení 6. 

4. V reklamě je použita dětská celebrita nebo známá osobnost, která výrobek 

doporučuje. 

Tato technika od rodičů získala průměrné hodnocení 6. 
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6.3 Křížová analýza technik použitých ve spotech 

Analýza technik, které v těchto spotech skutečně byly použity v konkrétních spotech, 

je ukázana v Tabulce 7. 

Tabulka 7 – Křížová analýza marketingově-přesvědčovacích technik použitých 

v konkrétních spotech 

 

 

Číslo marketingově-přesvědčovací techniky použité 

ve spotu 

Značka Název spotu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Kostíci 
Jahoďáci  

x x 
     

Magnetky s mláďátky zvířátek x 
 

x 
    

x 

Olmíci Olmíci s hračkou x 
 

x 
     

Pribiňáček Pribináček TV spot 2017   
x 

     

Pan Bůůů Pan Bůůů mezi jogurty x 
 

x 
     

Krajanka 

ZOO Krajanka Zoo – Spot  
x x 

    
x 

Bobík Mňam mňam Bobík   
x 

  
x 

  

Lipánek Lipánek – poctivý a dobrý!   
x x 

     

Jupík 

Jupík Crazy Aqua – Vem si ven každý 

den!   
x x 

 
x 

   

Jupík - Dost dobrý! x x x 
     

Kubík Kubík Dance  
x x 

  
x 

  

Cini Minis Skořicovým CINI MINIS nelze odolat!    
x 

     

Nesquik 
Já, padouch 3  x x x x 

    

Hot Wheels  x 
 

x x 
    

Haribo 
Vítejte v barevném světě cukrovinek 

HARIBO!   
x x 

     

Jojo Jojo - sbírej obaly. x 
 

x 
    

x 

Monte Snack Zott Monte Snack TV spot (CZ)    
x 

     

Kinder 
Schoko-Bons: tak chutná zábava    

x 
     

Kinder Pingui: Svěží svačinka po škole          

Brumík 

Brumíkův raníček (CZ verze)    
x 

 
x x 

  

Brumík: Přírodní pohon pro malé 

objevitele  
x x 

     

POM-BÄR 
POM-BÄR TV reklama tetování  x 

 
x 

     

Pom-Bär – medvědi válej!    
x 

     

Cheetos Sleduj nejvíc křupavé křupky!   
x 
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7. Kompletní hodnocení 

Co se týče hodnocení rodičů, z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že největší 

problém mají s technikou č. 5, tj. když reklama navádí k pravidelné konzumaci produktu a 

vytváří tak dítěti návyk. Na druhém místě rodičům vadí, když reklama vyvolává dojem, že 

daný produkt bude zlepšovat zdraví dítěte. Na třetím místě rodičům vadilo, když reklama 

navádí ke koupi. Co rodičům naopak vadilo nejméně, bylo zobrazování fiktivní reality a 

využívání populárních animovaných postaviček.  

Kolikrát dokázali rodiče ve spotech pojmenovat nějakou marketingovou techniku ve 

srovnání s reálných výskytem dané techniky ve spotech, ukazuje Tabulka 8: 

Tabulka 8 – Jak rodiče identifikovali techniky v konkrétních spotech 

Technika 
V kolika spotech ji 

rodiče identifikovali 

V kolika spotech se 

technika reálně vyskytuje 

1. Add-ons: k produktu je nabízena hračka nebo dárek, 

který nelze koupit samostatně. 
7 8 

2. Reklama vyvolává dojem, že daný produkt bude 

zlepšovat zdraví dítěte. 
11 9 

3. Reklama zobrazuje fiktivní realitu (kouzelná země, 

nadpřirozené schopnosti). 
12 23 

4. Reklama využívá populárních animovaných 

postaviček (např. od Disney nebo Pixar). 
1 2 

5. Reklama navádí k pravidelné konzumaci produktu a 

vytváří tak dítěti návyk. 
1 2 

6. V edukativním nebo zábavném (videa k písničkám, 

počítačové hry) obsahu je obsažen product placement. 
1 3 

7. V reklamě je použita dětská celebrita nebo známá 

osobnost, která výrobek doporučuje. 
0 0 

8. Reklama nabádá k tomu, aby děti o produkt či službu 

požádali rodiče či jinak navádí ke koupi. 
7 3 

 

Ze srovnání vyplývá, že ve dvou případech rodiče identifikovali danou techniku 

vícekrát, než byla ve spotu reálně přítomna. Stalo se tak u techniky č. 2 a č. 8. U všech 

zbývajících bodů rodiče techniku nedokázali pojmenovat ve všech výskytech. Zajímavostí je, 

že techniky 2 a 8 rodiče v dotazníkovém šetření označili za nejvíce problematické. Techniku 

č. 1 pak rodiče dokázali identifikovat téměř ve všech umístěních. 

Naopak technika č. 3 z dotazníkového šetření vyplynula jako nejméně problematická. 

Dá se tedy předpokládat, že rodiče při sledování videí přítomnost animací a fiktivní reality 

nebrali tolik v potaz. I přesto, že se daná technika vyskytuje ve 23 z 24 spotů, ji rodiče 

konkrétně pojmenovali pouze u 12 spotů.  
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Největší počet marketingově-přesvědčovacích technik je použit v reklamě na Já, 

padouch, on-line spotu na cereálie Nesquik. Za ním následují spoty Jupík – Dost dobrý, Hot 

Wheels – Nesquik a Brumíkův raníček, každý s použitím tří marketingově-přesvědčovacích 

technik. Spot, který pracuje s oběma technikami, které rodiče označili jako nejvíce 

problematické, tedy s podporou pravidelné konzumace a vytváření návyku a s vyvoláváním 

zdraví prospěšného dojmu z produktu, je spot Jupík – Vem si ven každý den. Z pohledu 

rodičů by se tak dal označit za nejméně etický. 

Reklama, která nevyužívá žádnou marketingově-přesvědčovací techniku, je Kinder 

Pingui: Svěží svačinka po škole. Pozitivní hodnocení ze strany rodičů pak získaly spoty 

Pribináček a Schoko-Bons: tak chutná zábava, které oba využívají pouze techniku č. 3 – 

animaci a fiktivní svět. 

Závěr 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zmapovat problematiku dětské reklamy 

napříč různými kanály. V teoretické části jsem se zabývala reklamou obecně, specifiky dětské 

reklamy, psychologickým vnímáním reklamy dětmi a v neposlední řadě regulací reklamy 

v České republice. 

V praktické části práce jsem pak na základě individuálních rozhovorů s rodiči dětí ve 

věku od 4 do 10 let zjišťovala, jaké marketingové techniky použité v dětské reklamě rodičům 

nejvíce vadí. Také jsem prakticky ověřovala, do jaké míry jsou rodiče schopni dané techniky 

rozpoznat v konkrétních reklamách. Na základě hodnocení reklam rodiči jsem také určila 

nejvíce a nejméně eticky závadné spoty očima rodičů. Z individuálních interview s rodiči 

vyplynula následující zjištění: 

1. Nejvíce rodičům vadí reklamy, které vybízejí k pravidelné konzumaci 

propagovaného výrobku a reklamy, které příliš zdůrazňují zdraví prospěšné 

vlastnosti výrobků.  

2. Většině rodičů vadí, když je k nákupu nabízena hračka nebo dárek. 

3. Nejpozitivněji rodiče hodnotili reklamy, které využívaly minimální množství 

marketingových technik a byly založené na vtipu nebo na tradici. 

Z rozhovorů s rodiči, jejichž přepis je obsahem Přílohy 1 dále vyplývá, že rodiče mají 

vcelku zdravý a kritický pohled na dětskou reklamu a dokážou rozpoznat a pojmenovat její 
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eticky nejkritičtější prvky. I přesto, že rodiče často k reklamám zaujímají kritický postoj a 

v mnoha spotech pojmenovali prvky, které jim silně vadily, žádného z rodičů nikdy nenapadlo 

se například obrátit na danou značku nebo jakkoliv angažovat v otázce etiky dětské reklamy. 

Nabízí se otázka, do jaké míry úspěšnost dětské reklamy závisí právě na její etičnosti a na 

tom, jak se „trefuje do vkusu“ rodičům. Přece jen jsou to hlavně oni, kdo ve finále rozhoduje 

o tom hlavním: koupit, nebo nechat v regále. Českému reklamnímu trhu by jistě jen prospělo, 

kdyby rodiče projevovali větší zájem o formu i obsah dětské reklamy.  

Kdo by však měl být hlavním iniciátorem debaty na téma dětské reklamy? Může to 

být výzva například pro Katedru marketingové komunikace a public relations FSV UK, která 

může být tím správným nezávislým orgánem, který iniciuje celospolečenskou debatu na dané 

téma. Pozitivní je, že už teď Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK pořádá 

Rozpravy, které se daného tématu dotýkají. Má-li však etika v dětské reklamě rezonovat 

dlouhodobě, zájem o ni by měli projevit i marketéři a zadavatelé reklamy.  
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Summary 

The main goal of my Bachelor thesis was to map the problematics of children's 

advertisement in different channels. In theoretical part I dealt with marketing in general, 

specifics of children's advertisment, psychological perception of advertisement by children 

and last, but not least, with  legal restrictions of advertisement in Czech Republic.  

In practical part I found out, based on individual interviews with parents of children in 

age from 4 to 10 years, which marketing techniques used in children's advertisement are the 

most disturbing ones for them. I also verified how are parents able to recognize the techniques 

in specific advertisements. Based on evaluation of advertisement by parents I determined the 

most and least ethically acceptable spots from the parent's point of view.  

The findings that came out of the individual interviews with parents were these:  

1. Parents mind the most the advertisements that encourage children to 

consume the product regularly and advertisments which emphasize healthy 

aspects of the product excesivelly.  

2. Most parents mind when the toy or gift is presented to buy it.  

3. The most positively percieved advertisements were those, which used the 

minimal amount of marketing techniques and were based on a joke or 

tradition.  

Based on interviews with parents, the transcription of those can be found in  

Attachment 1, it comes out that parents have healthy and critical view on children's 

advertisement and can recognize and name the most critical aspects of it.  

Even though the parents have very critical attitude and they could name the apects 

they really mind in many spots, none of the parents ever came with idea to contact the brand,  

to interact or anyhow engage her/himself in the problematics of chilren's advertisement. That 

raises a question how much the succes of advertisment depends on its ethics and how it 

"strikes the tastes" of parents. In the end they are those, who decide about the main thing: buy 

or let be.  

It would be very good for Czech marketing if parents would show more interest in 

form and content of children' advertisement for sure. But who should be the main initiator of 
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debates about this topic? It can be the challenge for Department of Marketing Communication 

and Public Relations FSV UK, that can be the right independent individual that initiats the 

debate on this topic. The positive thing is that the Institution of Communication Studies and 

Journalism FSV UK makes events – „Rozpravy“, that touch the topic. But if the ethics in 

children's advertisment should resonate in long run, it's the marketers and contracting 

authorities of advertisement, who should show interest in it. 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Přepis rozhovorů s rodiči (tabulka) 

Poznámka: Během rozhovorů rodiče okomentovali každý ze 24 reklamních spotů. Komentáře 

rodičů ke každému spotu jsou zaznamenané v tabulce. 

 

 

Jméno rodiče 

Název 

spotu Tereza Jana H. Ondřej Martin Dagmar 

Jahoďáci 

Kostíci u nás jedou ve velkém, 

ale vůbec ne kvůli reklamě, ale 

kvůli sypání do jogurtu a 

magnetkám, které jsou pod 

víčkem. Nelíbí se mi, že se v 

téhle reklamně tváří, jako by do 

jogurtu přidávali opravdu 

jahody a taky to, jak se jim 

potom všechno změní na 

jahodový vzor. Děti tohle berou 

doslova a věří tomu, že jogurt je 

plný opravdových jahod. 

Vadí mi, že se 

tady propaguje 

něco, co asi 

nebude úplně 

zdravé stylem, 

jako kdyby to 

bylo plné ovoce. 

Taková "normální" 

reklama; nijak extra 

mi nevadí, protože je 

to spíš informace o 

nové příchuti. 

Vytváří dojem, 

že snězením 

jahody se změní 

oblečení, malé 

děti tomu 

mohou věřit. 

Nevkusná 

reklama, která 

zní, jako kdyby 

to bylo plné 

jahod, což je 

zavádějící. 

Magnetky 

s 

mláďátky 

zvířátek 

Magnetky jsou velké lákadlo, 

přestože je v tom množství, 

které kupujeme, děti už ani 

nestíhají sledovat a nenápadně 

jim je vyhazuju. Lednička je 

jich plná, ale ve finále ani 

nemají zájem z nich skládat ten 

finální obraz. Což je dobře, 

protože pak bych ještě musela 

shánět chybějící část. Hra - 

nemám moc ráda dárky hračky, 

které jsou k něčemu přiložené 

jako dárek, děti to samozřejmě 

o to víc chtějí. Takže mně 

osobně dárky vadí. 

Reklama mi 

vlastně vůbe 

nevadí. Cítím v 

ní převahu učení 

dětí o zvířatech a 

jejich mláďatech 

a nabádání ke 

hře, ale necítím 

to jako nutný 

nátlak ke koupení 

Kostíků. 

"Hledej pod víčky" 

je mor, vadí mi, 

jednak tlakem na 

něco extra, a ještě 

víc, že není vidět co 

pod víčky je; takže 

plná lednička kostíku 

se stejným 

magentkem. 

Sbírání 

magnetků, 4 

stolní hry. Bez 

kostíků si je 

nelze zahrát. v 

závěru rovnou 

nabádá, ať 

rodiče kupují 

celé kompletní 

balení. 

Nutí to děti jíst 

něco nevhodného 

tím, že k jídlu 

přidají hračku. 

To mi vadí. 

Olmíci s 

hračkou 

Olmíci s hračkou jsou pro mě 

snad ještě horší než Olmíci s 

tetováním. To jsme sice taky 

kupovali jogurty jen kvůli 

tetovačce, ale ta se aspoň 

natetuje, po pár dnech smyje a 

je to. Viz kostíky 2 - zbytečné 

krámy, které akorát jednou za 

rok proberu a povyhazuju. Děti 

si s tím hrajou jen ten den, kdy 

to dostanou. 

Tady mi 

vyloženě vadí, že 

upozorňují na to, 

že je uvnitř 

hračka a trochu 

mi vadí i rádoby 

moderní slang. 

Vadí mi jazyk a i 

hračka, protože 

takových mini věcí 

máme doma spoustu 

a špatně se 

vysvětluje, že bez 

hračky může být jiný 

jogurt lepší, ale jestli 

je hračka vidět v 

chlaďáku, tak je to 

jedno a dítě to musí 

dostat. 

Používá slang 

náctiletých, 

nabízí hračku, 

kterou jinde 

nelze sehnat. 

vadí mi to 

spojenie s 

hračkou a zas ide 

o produkt, ktorý 

sa nazýva jogurt, 

ale s jogurtovou 

kultúrou nemá 

veľmi veľa 

spoločného 
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Pan Bůůů 

mezi jogurty 

Tahle reklama mi ani 

nevadí. 

Úplně v pohodě. 

Asi i proto, že 

Holandii mám 

ráda a jejich 

produkty mi 

přijdou v pohodě. 

Pan Bůůů je dost 

chytlavý, s melodií 

by to u špunta 

vyhrál; kdyby byl 

starší dost by mi 

vadila "soutěž pod 

víčkem", naštěstí 

tomu syn ještě 

nerozumí. 

Příslib "zajímavých 

cen" pod víčkem a 

mluvící kreslená 

postavička jsou hodně 

lákavé. 

Spojení s 

hračkou je nátlak, 

ale produkt je v 

pohodě a s 

kulturami, takže 

se to dá odpustit. 

Krajanka 

Zoo – Spot 

Krajanku neznám, ale 

určtiě bych slepě 

nedůvěřovala té 

reklamě ohledně 

poctivosti a před 

nákupem bych si 

přečetla složení. Jinak 

osmiletého by určitě 

zaujalo, že se 

"pomáhá" zvířatům, je 

dost altruista. Takže 

lehká manipulace 

vzhledem k tomu, že na 

pomoci zvířátkům je 

celá komunikace 

postavena. 

Přijde mi tady 

zmíněných 

benefitů až moc. 

Vastně už jim 

potom vůbec 

nevěřím. 

"Pomůžeš 

zachránit naše 

domovy" je v 

souvislosti s 

pražskou ZOO 

moc, vadí mi 

emoční zabarvení s 

použitím ZOO, 

která ad1 - je moc 

dobrá ad2 - to 

vypadá, že by bez 

Krajanky 

zkolabovala. 

Spojení produktu se 

sociální odpovědností - 

cílí na větší děti, které 

mají rády zviřátka, 

vytvářejí dojem, že čím 

víc jogurtů sním, tím se 

budou mít v kotci 

trojské ZOO lépe. 

Sladkost 

podávaná jako 

správná výživa, k 

tomu manipulace 

se zvířátky. 

Mňam 

mňam Bobík 

Vlezlá písnička, kterou 

si děti prozpěvují ještě 

půl dne po tom, co ji 

slyší v reklamě. Vadí 

mi, že to vypadá prostě 

jen jako písnička a ne 

jako reklama, ale 

otázka je, zda si to děti 

nějak spojí při nákupu.  

Na tuto reklamu 

jsem alergická, 

strašně dlouhá a 

vlezlá písnička, ze 

které děti určitě na 

první pohled 

nepoznají, že je to 

reklama. 

Product placement, 

bez označení, ale 

tím, že se tam 

Bobík v podstatě 

neobjeví, tak mi 

nevadí, protože ve 

4 letech si to s tím 

produktem nespojí. 

Nejotravnější reklama 

na světě. Chytlavá 

písnička, ještě s tancem 

- to je to, co se malé 

děti naučí nejdřív. 

Tahle reklama je často 

připojována k 

populárním videím 

např. na youtube, takže 

děti se z toho můžou 

doslova pominout. 

To že se děti 

hýbou a tancují 

na to, je fajn, ale 

podle mě 

reklama přerostla 

produkt a děti ani 

neví, co vlastně 

propaguje. 

Lipánek – 

poctivý a 

dobrý!  

Nemám problém s 

kresleným světem, děti 

mají fantazie, že zem je 

moře, písek láva a 

chodí se jen po dřevě... 

Ale stejně jako u 

Pribináčka mi vadí, že 

se zde mluví jen o 

tvarohu a smetaně, což 

pak působí, jako že je 

to vyloženě zdravá věc. 

Reklama mi skoro 

nevadí, ale ten 

konec, jak dítě 

shrnuje množství 

benefitů trochu 

ano. Raději bych, 

kdyby byly body 

popsány, než aby 

je dítě stvrzovalo 

sladkým hláskem. 

Reklama na 

Lipánek mi nijak 

nevadí, ani v ní nic 

zlého nevidím. 

Pracuje s fantazií, 

vytváří dojem, že 

produkt mění realitu, s 

"roztomilostí" holčičky, 

která nemůže tušit co je 

dusík, ale mluví o něm. 

Vkusná reklama, 

ale zase se tváří 

jako něco 

zdravého, přitom 

jde o sladkost. 

Jupík Crazy 

Aqua – Vem 

si ven každý 

den!  

Vadí mi, že důrazňují, 

jak je to voda s 

ovocnou šťávou. Děti 

jsou přesvědčené o 

tom, že tam není žádný 

cukr. 

Vadí mi to 

nabádání k tomu, 

že by to dítě mělo 

pít každý den a 

jelikož znám 

složení běžných 

Jupíků, vadí mi 

obhajování toho, 

že je skutečně 

zdravý. 

Trošku morbidní a 

vtipná a nijak 

nevadí, navíc u nás 

chucené vody 

nejedou, protože 

malému 

nechutnají. 

Trochu brutální 

reklama, se sushi ze 

zvířátek. Dělá dojem, 

že Jupík je z pramenité 

vody a ovocná složka 

že je z ovoce a ne z 

éček. 

Takové reklamy, 

které navádějí k 

pravidelné 

konzumaci 

sladké vody, jsou 

cestou k obezitě. 

 

Jupík - Dost 

dobrý! 

Tahle reklama není až 

tak hrozná, jen mi 

trochu vadí, že to v 

reklamě vypadá, jako 

by to, že je pes něco 

umí, souviselo s tím, že 

holčička pije Jupíka. 

Děti si to pak mohou 

To, že děti 

předvádějí různé 

kousky hned poté, 

co se napijí Jupíka 

je rozhodně 

zavádějící. 

Vadí mi spojení 

pití a dovednosti 

psa, nemá to 

souvislost a je to 

dost zavádějící, na 

druhou stranu je 

fajn, že podporuje 

domací kreativitu s 

Vybízí děti k nahrávání 

videí. Bez jupíka se 

piškot nenaučí 

procházet mezi nohama 

- takový z toho mám 

dojem. 

Originální, ale 

spojení Jupíka s 

borderkou je 

hodně zavádějící, 

obzvlášť pro 

menší děti. 
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nesprávně vyložit. děláním videa. 

Kubík 

Dance 

Tohle je typ reklamy, 

který nesnáším, protože 

se Kubík prezentuje 

jako pití plné vitamínů, 

takže je vlastně zdravý 

a děti tomu věří. 

Klamný dojem 

zdravosti nápoje a 

ještě dlouhá 

reklama, aby se 

opravdu usadil. 

Podobně jako u 

Bobíka, otravná 

písnička, lehký 

tanec, ale u malého 

by to pak asi v 

obchodě vliv 

nemělo, protože by 

si to nespojil. 

Další odrhovačka s 

tancováním, v refrénu 

se opakují vitamíny. 

Dovedu si představit 

situaci, kdy dítě 

naléhající na rodiče 

začne prozpěvovat v 

supermarketu tenhle 

song a vytvářet u rodiče 

pocit, že si za "snahu" 

tuhle "odměnu" 

zaslouží. 

Vitamíny 

vyjmenované 

jako říkanka v 

písničce, to je 

extrémně 

manipulativní a 

hodně mi to vadí. 

A je jedno, jak 

zdravé to pití ve 

finále je. 

Skořicovým 

CINI MINIS 

nelze odolat!  

Tady lákají aspoň na 

chuť, nedělají ze sebe 

zdravou snídani. To mi 

asi nevadí. 

Vadí mi věty jako 

nedá odolat, šíleně 

skořicové, atd, ale 

v zásadě nic 

hrozného. 

Nic mi nevadí, 

milé. V pohodě, hezké. 

Sladkost, ale 

reklama je v 

pořádku. 

Já, padouch 

3  

Mimoni táhnou, navíc 

je tam dárek s 

motivem, takže by to 

děti určitě chtěly, a to 

pavažuji za manipulaci. 

Reklama mi 

nevadí 

Mimoni by prodali 

cokoli a komukoli, 

nic víc si z té 

reklamy nejde vzít. 

Známé postavičky, 

které děti milují a 

budou chtít produkt. 

Mluví to o 

celozrnné mouce, 

ale tady mi to asi 

tolik nevadí, spíš 

mi vadí ty 

postavičky, kvůli 

kterým to děti 

chtějí. 

Hot Wheels  

Tahle reklama je 

celkem fajn, až na to, 

že je na konci zase 

dárek. 

Hrozná hudba a 

přehnaná animace.  

Vadí mi hodně 

kvůli počítačové 

hře, snažíme se 

prcka držet dál od 

počítače, ipadu, 

telefonu a tohle je 

úplný opak, navíc 

ve spojení s 

HotWheels, které 

doma prostě jedou. 

Čím víc nad tou 

reklamou 

přemýšlím, tím víc 

mi vadí. 

Létající mléko, létající 

krávy, bez Nesquiku 

nebude mléko ono + na 

konci hotwheels. CD s 

hrou. Hodně 

přesvědčivé.  

Tak mimo 

realitu, že to snad 

děti nebudou brát 

vážně, ale ty 

počítačové hry 

by tam být 

nemusely. 

Vítejte v 

barevném 

světě 

cukrovinek 

HARIBO!  

Pětiletý to chápe tak, že 

gumoví medvídci jsou 

jen z vody a ovoce, což 

je rozhodně zavádějící. 

Podle mě docela 

povedená reklama, 

nevadí mi. 

Kéž by byly 

opravdu tak 

ovocné, jak to 

vypadá z reklamy. 

Vytváří dojem, že 

medvědi jsou skutečně 

z ovoce (že je to čistě 

přírodní produkt), že to 

je vytvářeno 

"přírodou". 

Vkusně udělané, 

ale zobrazení 

ovoce, včeliček a 

medvídků je 

zavádějící. 

Jojo - sbírej 

obaly. 

Jsem docela 

překvapená, že ještě 

funguje metoda 

posílání obalů. Dárek je 

velké lákadlo, ale 

myslím si, že zrovna to 

zasílání obalů v dnešní 

době asi někoho odradí, 

i když kdo ví. 

Vadí mi 

manipulativní 

formulka "Pošli 

obaly ještě dnes" a 

ten dětský hlas. 

Něco za obaly 

fungovalo už na 

mně, a pokud se v 

rodině kupují 

JOJO věci, tak 

proč neposlat 

obaly, nic 

hrozného. 

Spotřebitelská soutěž, 

neprodává produkt, ale 

tužku. Nutí konzumenta 

poslat někam obal 

snědených bonbonů.  

Motivuje to děti 

jíst bonbony za 

výhru, což je 

hrozné. 

Zott Monte 

Snack TV 

spot (CZ)  

Tato reklama mi nijak 

zvlášť nevadí, i když se 

samozřejmě prezentuje 

lepší než je. 

Klamavá reklama 

na skvělé 

ingredience, toho 

čerstvého mléka 

tam asi zas tak 

moc nebude. 

Taková normální 

reklama, nevadí. 

Kreslený pes vyvolává 

dojem, že tyčinka je jen 

z čokolády, ořechu a 

mléka a v závěru se 

snaží vytvořit iluzi, že 

je třeba se předzásobit, 

že brzy nebudou. 

Sladkost, ale 

mluví se o 

čerstvém mléce. 

Schoko- Tak samozřejmě Nic mi nevadí. Reklama mi V pohodě, nevadí mi. Je to sladkost, ale 
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Bons: tak 

chutná 

zábava  

zábava nechutná a na 

schovku se dá hrát i 

bez bonbonů, ale přesto 

se mi tahle reklama 

docela i líbí. Je 

nápaditá, vyloženě 

nelže, není vlezlá. 

nevadí. reklama mě 

neuráží. Jen 

bonbony určitě 

nejsou 

podmínkou 

zábavy. 

Kinder 

Pingui: Svěží 

svačinka po 

škole  

Na téhle reklamě je 

celkem fajn, že tam ty 

děti spolupracují, když 

na něco samostatně 

nemají. Vzhledem k 

tomu, že když už by 

děti chtěly nějakou 

sladkost, volila bych 

tento typ 

"svačinkového mlsání". 

Takže za mě dobrý. 

Oceňuji, že se 

jedná o jednu z 

mála nekreslených 

reklam. 

Nevadí mi, stejně 

ví, kde hledat :) a 

docela fajn je 

zmínka po škole - 

to je motivační. 

Svačinka po škole - 

opět vyvolává dojem, 

že to patří ke každému 

odpoledni a že kdykoliv 

si dcerunka přivede 

domů kamaráda, mají 

oba nárok na chlazenou 

tyčku. 

Nevím, co chce 

reklama říct tím 

"svěží", když je 

to umělé.  

Brumíkův 

raníček (CZ 

verze)  

Děs. Je dlouhá, 

příšerná grafika (ta 

kombinace animace a 

dětských obličejů a 

končetin je jako z 

hororu). Vyloženě mě 

na ní irituje ta forma, 

když se to tváří jako 

nějaká nevinná 

písnička a děti vůbec 

nenapadne, že to může 

být reklama. 

Velmi dlouhé a 

zase se tváří jako 

nevinná písnička, 

to mi vadí hodně. 

Dlouhé a otravné, 

ale stejně jako u 

ostatních dlouhých 

"product 

placement songů" 

je ta délka a kvalita 

asi to jediné co mi 

vadí. 

Úmorná tancovací 

odrhovačka (a pěkně 

dlouhá), posiluje 

spojení s produktem. 

vyvolává dojem, že 

brumík po ránu je něco 

tak samozřejmého jako 

čištění zubů, což mi 

vadí hodně. 

Hrozná písnička, 

která se tváří 

nevinně a přitom 

je to reklama. 

Brumík: 

Přírodní 

pohon pro 

malé 

objevitele 

Tahle je mnohem lepší, 

i když zase ty 

informace... Přírodní, 

plná cereálií. Dost se to 

tváří jako zdravá 

svačinka. Brumíka 

řadím mezi sladkosti 

svačinky, takže jo, ale 

vadí mi, že se to tváří 

jako něco zdravého. 

Přehnaně nereálná 

animace, ale horší 

je to, jak se to opět 

tváří jako zdravá 

svačinka. 

Cereálie, mléko, 

čokoláda a letadlo, 

to musí fungovat 

snad všude; taková 

sázka na jistotu, co 

prostě funguje a 

nejde se ji 

vyhnout. Zní to 

jako něco 

zdravého, ale není. 

Brumík jako záchrana 

při vyčerpání, každá 

maminka by měla mít v 

kapse brumík pro 

případ, že malému 

objeviteli dojdou 

baterky.  

Vitzuálně mi 

reklama nevadí i 

přes animace, ale 

vadí mí ten 

vápník a že se to 

tváří zdravě. 

POM-BÄR 

TV reklama 

tetování  

Hloupá reklama, matka 

se nevěnuje řízení, 

dupne zbytečně na 

brzdu... To by v 

reklamě cílené na děti 

vůbec nemělo být a 

hrozně mě to tam štve.  

Reklama mi příliš 

nevadí, ale ta 

nabídka tetování 

uvnitř v sáčku mi 

vadí. 

Moc věcí 

dohromady, děti 

budou chtít kvůli 

tetování. 

3D tetování - opět něco, 

co děti vyžadují a 

budou vyžadovat vždy. 

Nelze to sehnat jinak 

než ve "vybraných" 

baleních produktu. 

Kromě toho reklama 

není moc výchovná ani 

z dopravního 

edukativního hlediska. 

Dupnout na brzdu pro 

to, aby ke mě ze 

zadního sedadla 

doskákalo pár křupek, 

není fajn příklad pro 

děti. 

Nevýchovné 

vzhedem k tomu, 

co dělá maminka 

během řízení. 

Pom-Bär – 

medvědi 

válej!  

Dost silně pochybuji o 

těch zdůrazněných 

informacích na konci, 

ale to je můj 

subjektivní pocit z 

"chemičnosti" POM-

BÄR. Je očividně 

cílená na trochu větší 

děti, tříletou a 

Malé děti si to 

vyloží tak, že jsou 

medvídci plní 

ovoce, a to asi 

pravda nebude. 

Hype reklama, 

spojení produktu a 

bytí cool se mi 

nelíbí. 

Tancující kreslená 

postavička, tancující 

dětská skupina - 

ukazuje děti jako 

krotitele medvědů, 

každý krotitel potřebuje 

své křupky - medvědy a 

chce je. 

Vypadá to, že 

dítě bude cool jen 

s POM-BÄR. 
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pětiletého by nezaujala. 

Sleduj nejvíc 

křupavé 

křupky! 

Tohle je docela vtipná 

reklama oproti těm 

ostatním :) Cheetos 

bych asi nekoupila, ale 

reklama mi nevadí. 

Reklama celkově 

nepovedená, ale 

nic závadného 

nevidím. 

Nejlepší na konec, 

pobavila mě a dal 

bych si nějaké 

sám. 

Potravina jako hra. 

Není k jídlu, ale na 

flusání po rodičích. 

Spojení "nejvíc křupavé 

křupky" s tím, jak se to 

projeví na výstřelu, ale 

nechápu. 

Reklama je 

hezká, aspon to 

nemluví o tom, 

že křupky jsou 

zdravé. 

 

 

Jméno rodiče 

Název spotu Milan Kateřina Mirka Jana K. Bronislava 

Magnetky s 

mláďátky 

zvířátek 

Naše děti jsou již 

imunní. Aby se 

podařilo sesbírat 

sbírku magnetků, je 

potřeba Kostíků 

koupit tolik, že se to 

nevyplatí. Ostatně je 

jim šumák, jestli má 

kravička sviňátka 

nebo co. Tohle by 

nezabralo. 

Nátlak na nákup kvůli 

hračce. Ale u tohoto 

produktu mi to skoro 

nevadí. Magnetky 

sbíráme, ale jen tak 

občas, určitě jich 

nemáme plnou 

lednici. Celou sadu 

jsme nesesbírali 

nikdy. A ani dítě 

nějak extrémně nákup 

tohoto zboží 

nevyžaduje. 

Edukativní funkce 

magnetek je asi 

jedinou výhodou 

Kostíků, jinak je 

jasmné, že děti to 

chtějí jen kvůli dárku. 

Reklama spíše 

na magnetky, 

které děti budou 

chtít. 

Stejný princip, 

také vadí. 

Olmíci s 

hračkou 

To má být jako pro 

větší děti vzhledem k 

tomu slangu? Větší 

děti asi nechtějí 

ovečku a oslíka, ne? 

Naše děti jsou již 

imunní a vědí, že o 

co více hračky, o to 

míň jogurtu a potom 

je to jenom otázka 

priorit. 

Tady bych to viděla 

na silný nátlak koupit 

kvůli hračce. Být dítě, 

chci tu hračku, ne to 

jídlo. To se mi jako 

rodiči nelíbí. 

Mluví jako větší děti, 

ale řekla bych, že 

Olmíci jsou jiná 

cílovka. Jako matce se 

mi nelíbí ten slang. 

Hračky u produktů mi 

nevadí. Děti to měly 

rády a proč ne. Ale ten 

slang je pro mě 

strašný. 

Dítě chce hračku 

a rodič podlehne, 

aby měl trošku 

klidu a díky 

tomu koupí i to, 

co by třeba z 

dietetického 

hlediska dítěti 

nekoupi. 

Zaměřeno 

vyloženě na dítě 

a jeho touhu po 

hračce. 

Reklama 

neobsahuje žádný 

přímý útok, je to 

pouze nenápadně 

označeno a 

sděleno - tady spíš 

chybí nějaký důraz 

a kup si, sbírej 

Pribináček 

TV spot 

2017 

Pribináček má 

výhodu že chutná a 

nepotřebuje si děti 

kupovat ničím kolem. 

Je dražší, takže 

sváteční, to vydá za 

všechny reklamy. 

V pohodě. Necítím v 

tom žádný extrémní 

tlak na prodej. 

Reklama na známý 

produkt. I kvůli tomu 

si myslím, že nemusí 

přehánět nebo nějak 

klamat. Kreslená 

postavička ok, je to 

přeci jen cílené na 

dítě. 

Tahle reklama se mi 

líbí. Takto jsme vařili 

jako děti také. Děti 

jsou v lese, na 

vzduchu, Plyšák 

kamarád jim dá 

"mňamku". Má to 

příběh. Děti se s tím 

mohou více ztotožnit. 

Jemná něžná 

reklama, která 

říká jen složení 

výrobku. 

Nepodsouvá nic 

dítěti apod. 

V pořádku, není 

nic závadného. 

Pan Bůůů 

mezi jogurty 

To je reklama pro 

děti nebo pro rodiče? 

Živé kultury? Mléko 

bez konzervantů? 

Nepřehledné čtyři 

příchutě. Příslib 

výhry je také iritující. 

Dobrá reklama na 

produkt, pokud je to 

jogurt. Neznám 

složení. Podle 

reklamy to na mě 

působí, že to jogurt je, 

s nějakými ovocnými 

a čokoládovými 

složkami. Užít si 

zábavu s jedením 

jogurtu? Ale jo, moje 

nejmenší ho dokáže 

rozpatlat po celým 

Je to takové milé. 

Úplně mě to neuráží, 

Holandiu znám 

(složení), takže 

klamavá mi reklama 

nepřijde. Asi zacílí 

spíše na přemýšlivé 

děti, které tuší, co jsou 

živé kultury. Ale 

mohou se i zeptat 

rodičů, ti vysvětlí. 

Myslím, že je to fajn 

reklama na správnou 

Sice je tam 

soutěž, ale to 

není takový 

problém zvlášť u 

menších dětí, 

kde to může 

ovlivnit ještě 

rodič. Jinak 

reklama říká jen 

složení a 

příchutě. 

Blbost a dítěti by 

se mohlo líbit, ale 

je to nevkusné. 

Budeme spolu 

sbírat, podívej se 

pod víčko - vybízí 

k prvnímu nákupu. 
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stole, po celém svém 

těle a ještě i zeď to 

schytá. Takže bych 

tam klidně přidala 

hlášku: zábava pro 

celou rodinu:) 

cílovku. 

Krajanka 

Zoo – Spot 

To je reklama na 

zvířátka nebo na 

jogurt? Škoda, pomoc 

zvířátkům by se 

mohla prodat líp.  

Docela citovka - 

vypadá to hlavně jako 

reklama na ZOO, 

logo produktu malé, 

až poslední vteřiny se 

dozvíš, co se prodává. 

A co to je? Produkt 

nekupuju, myslím, že 

jsem jednou četla 

složení a nebylo to 

nic moc. Reklama je 

barevná, pěkná 

zvířatka, ale tahle mi 

tedy vadí. A je to tím, 

že neprodává produkt, 

ale kreslené gorilátko. 

Mno. Asi může děti 

chytit to představování 

zvířátek. Já jsem z ní 

rozpačitá :-) Ale dětem 

by se líbit mohla. Je 

jednoduchá. Zvířátka 

se povedla. Spojení se 

Zoo, proč ne. Jen 

nevím, kolik dětí zná 

pražskou Zoo... 

Cílí na "lásku ke 

zvířatům" a na 

pomoc zvířatům. 

Moc etické to 

není. Spíš 

reklama na ZOO 

než na jogurt. 

Je tam kup, je to 

poctivé, zdravé, 

žádná éčka a ještě 

pomůžeme 

zvířátkům - 

manipulace. 

Mňam 

mňam 

Bobík 

Mňam, ňam Bobík si 

zpívají děti i rodiče 

napříč sociálními 

bublinami, ale nevede 

to k jakémukoli 

svázání s produktem. 

Jako dítě by se mi 

písnička asi líbila. 

Jako rodič nevidím 

produkt, nevím, co to 

je. Jenom, že tam 

poskakují divně 

graficky zpracované 

postavičky. Nelíbí se 

mi skrytost produktu. 

Jede to na city dítěte, 

tahle ne. 

Chytlavá melodie, 

známý refrén. 

Rreklama je milá, 

animace hezká, děti si 

u toho mohou zatančit 

(pohyb je prospěšný). 

To jim snad tělo 

odpustí i to složení 

Bobíku. 

Chytlavá 

písnička i 

postavička. 

Otázka je, zda si 

dítě spojí 

písničku s 

produktem a 

bude produkt 

vyžadovat? 

Propaguje to 

produkt, chlapeček 

si hladí bříško, je 

to skrytá reklama. 

U menších dětí - ty 

na to tancují a 

chtějí to 

napodobovat. 

Lipánek – 

poctivý a 

dobrý!  

Bez škrobu, dusíku a 

želatiny sice dítěti nic 

neřekne, ale je to 

jasný, že je to na 

něco dobrého ke 

svačince. A to ke 

štěstí pro děti stačí.  

Tohle je psycho. 

Pohádkový svět, když 

otevřeš Lipánek? 

Tuhle reklamu jsem 

vždycky přepínala. 

Kromě toho, že na mě 

působí nesympaticky 

protagonisté, tak mi 

vadí ten přehnaně 

snový svět na hřišti i 

to, že holčička mluví 

o zdravém složení na 

konci. 

Milá reklama. Najde si 

v tom své dítě i rodiče. 

Dítě tam má obrázky, 

fantazie je dětem 

vlastní. Pro rodiče 

informace o složení. 

Něžná, 

pohádková. 

Nevadí mi. 

Nátlak na kup si a 

uvidíš, je to zdravé 

- vyjmenované 

prospěšné látky. 

Spojení se 

symbolem 

Lipánka. 

Jupík Crazy 

Aqua – Vem 

si ven každý 

den!  

Je to cool, akční 

scéna s lovením v 

sámošce, proč ne. Ale 

tu rybičku raději 

nechat mrtvou. Děti 

si potrpí na logiku.  

Slazené nápoje dětem 

nekupuju. Láhev 

vypadá jako od čisté 

vody, ale ovocná 

složka je pěkná 

slaďárna - to mi vadí, 

trochu se přetvařuje. 

Reklama barevná, 

dětsky lákavá. 

Reklama se mi nelíbí. 

To suši. Vím, že to asi 

má být legrace, ale 

připadá mi to 

morbidní. Nevím, co si 

o tom mám myslet. 

Menší děti to 

může i vyděsit. 

Spíš reklama pro 

puberťáky. 

Je to drsné - dětem 

by to přišlo vtipné, 

ale ve skutečnosti 

morbidní. 

Jupík - Dost 

dobrý! 

To slečna naučila 

svého Piškota pomocí 

Jupíku? A ty ostatní 

děti? Neumí nic?  

A mají tedy děti 

konzumovat Jupíka 

nebo nahrávat videa? 

Opět soutěž, kterou 

nechci.  

Zdá se, že když se 

napiješ Jupíku, tak 

máš zazračné 

schopnosti. To by děti 

asi oklamat mohlo. 

Nelíbí se mi to. Cílení 

na starší děti, oproti 

minulé reklamě.  

Tak tady nevím. 

Holčička řekně 

"koukni co jsem 

naučila Piškota" a 

nejdřív se napije. 

Pejsek v reklamě 

táhne, zvlášť tohle 

plemeno, které je moc 

šikovné. Prezentují 

Jupík, cílí i na 

Podporuje děti v 

tom, ať něco 

dělají a snaží se. 

Dejme tomu, ale 

ať to nevypadá, 

že díky pití děti 

něco umí. 

Navádění k tomu, 

že vypij a uvidíš, 

co se stane. 

Vypadá to, že 

když dítě vypije 

jupík, tak bude mít 

lepší schopnosti. 
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správnou věkovou 

skupinu. Ale nezaujalo 

mě to. Taky ta spousta 

barviček, animace.  

Kubík 

Dance 

Docela kvalitně 

animované, ale chybí 

vazba na produkt. 

Hůře viz Bobík, lépe 

viz Brumík. 

Tohle je hrozné. 

Michal David 

převlečený za 

medvěda. Jenom bych 

viděla začátek, vypla 

bych to. Dcera na 

takových videech 

neujíždí, ale asi se to 

líbí. Kubíka 

nekupujeme. Reklama 

se mi nelíbí. 

Nenápadné tlačení na 

nákup skrz děsnou 

písničku. 

Ten tanec je takový 

nedětský. Kubík tam 

téměř není vidět. Je v 

pozadí. Přijde mi to 

spíše jako reklama na 

diskošku než na 

Kubík.  

Ujetá písnička s 

minimem textu a 

jen vyjmenované 

vitamíny. Asi se 

bude pamatovat, 

ale jinak je to 

hodně nevkusné. 

Je tam propagace 

toho, že Kubík je 

zdravý, což asi 

reálně není, ale v 

podstatě mi to 

nevadí. Nevadí mi 

ani, že je tam 

product placement.  

Skořicovým 

CINI 

MINIS nelze 

odolat!  

Problém Cini Minis 

(s mlékem) je v tom, 

že jsou tak dobré, že 

když je ochutnáte 

nepotřebují reklamu. 

Ale na základě téhle, 

bych je nekoupil. 

Cini Minis jsou taky 

sváteční.  

Tuhle reklamu mám 

ráda, baví mě. Ale 

sladké cereálie se 

snažím nekupovat. 

Nebo alespoň vybírat 

ty s méně cukrem. A 

to rozhodně od Nestlé 

nejsou. Děti reklama 

baví také. 

Proč je nutné 

prezentovat tyhle 

produkty s mlékem? 

Vemlouvavý hlas mi 

zní nepříjemně. Ale 

vlastně to asi udělá 

službu, děti by to podle 

mne nezaujalo. 

Trochu 

agresivní, ale 

vtipné. 

U toho se děti 

budou strašně 

smát, je to skvělá 

reklama. Nic mi na 

ní nevadí. 

Já, padouch 

3  

Podprahové sdělení, 

že je to celozrnné, 

takže podle rodičů 

zdravé je schované 

pod takovým 

balastem skvělé 

animace, že ho ani 

nevnímáte a už je to v 

košíku.  

Jsou na tom vidět ty 

peníze a nadnárodní 

zázemí. Hodně 

záludná věc.  

Jasně - spojení jídla a 

filmu. To bude 

fungovat, ale ne na 

mě. Na děti určitě. 

Nepůsobí to na mě 

jako rodiče dobře. 

Cítím nátlak. 

Animace jsou velkým 

tahákem a děti to 

určitě láká, tady mi 

toani nevadí. 

Pokud dítě má 

rádo daný film, 

tak rodič je asi 

donucen koupit, 

pokud ne, je to 

asi jedno. 

Je tam propojení s 

filmem, což je 

lákavé a dárek. 

Hot Wheels  

Tohle je účinné a 

nelíbí se mi to. 

Všechny řeči před 

závodníky jsou k 

ničemu, když přijde 

zmínka, že ke 

křupkám dostanete 

počítačovou hru, 

každý kluk je 

naměkko, bez ohledu 

na platformu hry a 

její kvalitu. A i když 

to tam není řečeno, 

tohle se bez rodičů 

neobejde. 

Tak tahle je ještě 

horší. Psycho svět s 

létajícími krávami. 

Dítě, kterému připraví 

snídani nějací 

závodníci. Snové, 

přehnané, nepříjemné. 

A ještě dárek u jídla. 

Nene, vadí mi to. 

Nesquikové mléko je 

sice kakaové, ale 

zobrazovat takto 

krávy, navíc když se 

ví, jak je to s telaty a 

dojnicemi, mi přijde 

nehumánní. 

Hodně přehnané, 

létající krávy 

jsou divné. 

Lákavé, děti 

mohou létající 

krávy brát vážně, k 

tomu je 

manipulativní 

dárek. 

Vítejte v 

barevném 

světě 

cukrovinek 

HARIBO!  

Jasné, srozumitelné, 

včeličky dávají 

medvídkům barvu. 

Děti to budou chtít. 

Happy family jako 

bonus. Vtíravý song 

není samoúčelný.  

Jeden by na 

"gumídky" dostal 

chuť.  

Zdá se, že Haribo 

medvídky dělá sama 

příroda... Neznám 

složení, jestli to tak je 

a obsahují jahody, tak 

ok. Ale pokud ne, pak 

nás reklama klame. A 

ještě to vypadá, že 

jíme něco zdravého. 

Známá písnička, 

jednoduchá melodie, 

chytlavá, text 

zapamatovatelný. 

Příběh jak medvídci k 

barvě přišli je pro malé 

děti lákavý. Veselá 

rodinka na pikniku 

potěší ty starší. 

Vzhledem ke složení 

Trochu 

pohádkové a la 

včelka Mája, což 

pak může dětem 

připadat jako 

zdravé a ovocné. 

Roztomilé, 

medvídek 

připravuje 

chemické bonbony 

s včeličkama - děti 

to může 

zmanipulovat. 
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bonbonů mi reklama 

přijde klamavá. 

Jojo - sbírej 

obaly. 

Posílat něco někam 

poštou kvůli tužce? V 

dnešním světě 

kompjůtrů... a 

mobilů?  

Nesmysl.  

Nutit děti koupit (a 

sníst) 5 balení 

bonbonů najednou a 

poslat obaly ihned, 

abych dostala nějakou 

tužku... Tohle ne. 

Jako rodič se snažím 

vést děti k tak nějak 

zdravému přístupu k 

jídlu... Reklama 

barevná, lákavá... 

Zatímco u jogurtu by 

mi soutěž ve sbírání 

víček nevadila, u 

bonbonů ano. Pět 

pytlíků bonbonů je 

cukrová pecka. Takže 

takhle fakt ne. Ačkoli 

věřím, že kvůli tužce 

se sáčky kupovaly. 

Dárek za nákup. 

Velmi s tím 

nesouhlasím a už 

z principu bych 

nic nekoupila a 

už vůbec 

neposlala. 

Je tam dárek za 

sbírání obalů, to 

dítě bude chtít. 

Zott Monte 

Snack TV 

spot (CZ)  

Dobře, ta počítačová 

animace postupu 

výroby by mohla 

zabrat. A "raději si 

jich vezmu víc" taky, 

hodně podprahová 

věc. 

Oříšky, mléko? Zdá 

se, že Monte snack je 

zdravá svačinka. Ale 

není, obsahuje 

hromadu cukru. 

Klame. 

Tak zrovna tento typ 

reklamy považuju za 

klamavý. To složení je 

výrazně horší, než jak 

je prezentováno. 

Naladění na chuť 

výrobku, na to, 

že je zdravý... 

což je 

diskutabilní, Je to v pohodě. 

Schoko-

Bons: tak 

chutná 

zábava  

Tak chutná zábava! 

jednoduché, prosté a 

jasné sdělení. Navíc, 

pokud byste jako dítě 

chtěli, aby s Vámi 

(zaneprázdnění) 

rodiče hráli na 

schovku, chtěli byste 

jistě i Choco Bons.  

Zase cílí na zábavu se 

sladkým. Zdá se, že 

bez snědení bonbonů 

se budeš nudit... Jinak 

se mi ale špatná 

nezdá. 

Aspoň tam hraje 

rodina na schovku. To 

považuju za pozitivní. 

A nedali tam nic 

lživého o složení, 

sklenici plné mléka 

apod. To se mi docela 

líbí. Hezká reklama. 

Vtipné. Opírá se 

o rodinu a 

pohodu. 

Postavička, kolem 

které se všechno 

točí, to děti láká. 

Kinder 

Pingui: 

Svěží 

svačinka po 

škole  

Opět frontální útok 

na to, aby si rodiče s 

dětmi hráli, "mámina 

bojovka" je napínavá 

se sladkou odměnou.  

Tahle reklama mi 

nevadí. Jako, že by to 

měli jíst po škole 

každý den, to asi ne. 

Neklame nějakým 

speciálním složením. 

Tahle mi nevadí. 

Pingui v lednici. 

Mléčný krém, zase je 

to takové zavádějící. 

Kdyby to nebylo 

plné cukru a 

tuku, tak hezká 

reklama. 

Tahle reklama se 

mi líbí, v pohodě. 

Brumíkův 

raníček (CZ 

verze)  

Viz "Mňam Mňam 

Bobík" akorát zde 

více pamatovali na 

produkt. 

To je děs. K snídani 

Brumíka. Zpracování 

pekelné. To se snad 

nemůže ani dětem 

líbit. Mám z toho 

pocit, jako kdyby 

mělo jíst Brumíka 

každý den. 

Nesnáším ty fotky hlav 

na kreslených tělech. 

Strašně mi to rve oči. 

Připadá mi to jak 

zombie. 

Chytlavé, ale 

podporuje jezení 

Brumíka a 

ukazuje ho jako 

něco, co by se 

mělo jíst každý 

den. 

Líbí se mi 

edukativní funkce, 

kdy reklama děti 

učí, že se mají 

doma umýt a tak, 

to mi nevadí. Sice 

to vypadá, jako 

kdyby bylo super 

jíst Brumíka k 

snídani každý den, 

ale dítě se toho 

přejí a tak se toho 

není třeba bát. 

Brumík: 

Přírodní 

pohon pro 

malé 

objevitele 

Jako rodič bych se 

bál, že to budou děti 

chtít. Tváří se to 

zdravě.  

Zase dětský svět. 

Prolétátá kolem 

čokolády, řekla bych, 

že zrovna té tam moc 

nebude. Je to 

přeslazená věc a z 

reklamy to vypadá 

jako velmi zdravé, 

plné výživných složek 

a skvělé pro děti... 

Reklama hezká, líbí se 

mi ten příběh, jako 

továrna a tak... Má to 

logiku. Ale teda i když 

je bez konzervantů, 

rozhodně není zdravý 

ani přírodní. Lehce 

klamavá. Jinak 

působivá. To 

zmáčknutí brumíku, 

aby se ukázal tekutý 

čokoládový vnitřek. 

Hezká reklama, 

ale s tou energií, 

když je to 

nacpané cukrem 

a rychle jim sice 

stoupne, ale také 

rychle pak 

klesne, tak 

nevím. 

Není to nijak 

extrémně 

nátlakové. 

POM-BÄR 

TV reklama 

tetování  

Děti to chtějí kvůli 

tetovačkám. 

Tahle reklama mi ani 

moc nevadí. To, že 

matka kouká na 

Myslím, že je cílená na 

správný věk dětí, 

myslím že i cílovku V pohodě. 

Lákačka na 

tetování, což je 

lehce 
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fiktivního medvěda 

na sedadle spolujezde 

a brzí, aby dostala 

křupku je věc jiná, 

výchovné to zrovna 

není. 

trefili. Líbí se mi ten 

inteligentní humor. 

Prezentují tam 

skutečně produkt, 

nezkrášlují složení ani 

nic. Milá reklama. 

manipulativní. 

Pom-Bär – 

medvědi 

válej!  

To je podivné, nelíbí 

s emi celkové 

zpracování. 

Já na ty písničky v 

reklamách moc 

nejsem. Podle mě cílí 

na školní děti. Taková 

nijaká. Ale nejsem 

cílovka:) 

Inteligentní maminka 

asi tolik netáhla, tak 

zkusili tohle. Je to rap? 

Nebo hip hop? No asi 

to osloví víc :-) Já 

tohle moc nemusím, 

ale jde o cílovku a ta 

bude tady asi větší. 

Chytlavý song, 

jinak nevadí. 

Křupni si Méďu je 

výzva k nákupu, 

jinak v pohodě. 

Sleduj 

nejvíc 

křupavé 

křupky! 

Navádění ke zlobení 

rodičů a dělaní 

bordelu doma. A 

přitom je to tak cool! 

Obrázky rajčat, sýru - 

určitě to kolem nich 

ani neprošlo, takže 

trochu klame. Jinak 

mi přijde zábavná. 

Ale kvůli reklamě 

bych produkt 

nekoupila. 

Reklama hezká, milý 

nápad a příběh. Vadí 

mi to zdůraznění 

příchutí, že jsou s 

kečupem, sýrem, apod. 

Tyhle křupky sýr ani 

kečup neviděly ani z 

rychlíku. 

Navádí k divným 

hrám a dělání 

nepořádku. 

Nejvíc křupavé, to 

je manipulativní, 

je tam výzva - 

ochutnej to.  

 

 

 


