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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou food marketingu zacíleného na děti a tím, 

jak tento typ komunikace využívají fastfoodového společnosti operující na českém trhu.  

Na začátku jsou nastíněny základní teorie zabývající se vývojem dětí ve spotřebitele. 

V teoretické části je dále přiblížen obecný kontext dětského food marketingu, jeho právní 

ošetření v České republice a k němu se vztahující globální regulace. Následně jsou             

v teoretické sekci popsány a kriticky zhodnoceny jednotlivé techniky dětského food 

marketingu   a PR. 

Praktická část je poté rozdělena na dvě části – popisnou a analytickou. V popisné části je 

nastíněna obecná komunikace společností McDonald’s a Burger King, důraz je však 

kladen především na komunikaci zacílenou na děti. Vybrané aspekty komunikace zacílené 

na děti těchto společností jsou poté analyzovány v druhé sekci praktické části. Jako 

metodologie byla zvolena analýza vybraných aspektů komunikace fastfoodových řetězců 

McDonald’s a Burger King a jejich následné porovnání. Vzhledem k nedostupnosti 

některých materiálů byly tyto aspekty zvoleny na základě rešerše odborných článků, 

webových stránek společností a zásad samoregulace dětského potravinářského průmyslu. 

Celkově práce dochází k závěru, že komunikace fastfoodových společností na českém trhu 

zacílená na děti není etická a nedodržuje pravidla globální regulace. Tento závěr a jeho 

význam pro kontext dětského food marketingu je probrán v diskuzi, která uzavírá celou 

tuto bakalářskou práci.  

 

 

Annotation 

This bachelor thesis focuses on the issue of food marketing that targets children and how it 

is used by fast food companies that operate on the Czech market. 

The basic theories of children development into consumers are listed in the beginning.   

The theoretical part continues by describing the overall topic of children food marketing, 

the legislative regulations in the Czech Republic and the global regulations of this matter. 

Furthermore, the theoretical section consists of the description of individual food 

marketing and PR techniques that target children.  

The practical part is divided into two sections – the description and the analysis.             

The general communication of McDonald’s and Burger King is outlined in the descriptive 



 

 

 

part but the emphasis is being put on the marketing that targets children. This type of 

communication is analyzed in the second part of the practical section. The chosen 

methodology is an analysis of selected aspects of McDonald’s and Burger King’s 

communication, these aspects are also later compared. The chosen criteria are based        

on a research of academic literature and industry regulation principles, as some of            

the required materials were not available.  

Overall this bachelor thesis concludes that the communication of fast food companies 

operating on the Czech market is not ethical and it does not completely comply with        

the rules of the global regulation. This conclusion and its meaning for the topic of children 

food marketing is being debated in the discussion chapter that concludes this bachelor 

thesis.  
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Úvod 

Děti patří mezi jednu z nejcitlivějších skupin, na které marketing může cílit, a proto je 

důležité veškerou komunikaci směřující na ně důsledně kontrolovat a regulovat. V dnešní 

době na děti cílí řada produktů, přičemž potraviny patří do jedné z nejvíce propagovaných 

skupin. Problémem je, že většina této stravy není zdraví prospěšná a minimum z ní tvoří 

čerstvé ovoce nebo zelenina. Reklama na tento typ potravin je sice legislativně                    

i samoregulačně ošetřena, ale je otázkou, zda dostatečně důkladně.  

Tato bakalářská práce se zabývá takzvaným dětským food marketingem, a to jak v obecné 

rovině, tak v kontextu komunikace fastfoodových společností podnikajících na českém 

trhu. Konkrétně jde o společnosti McDonald’s a Burger King. Vzhledem k tomu,  

že se jedná o společnosti pocházející ze Spojených států amerických, tato práce analyzuje 

současnou i dřívější komunikaci v České republice i v USA. Hlavním cílem je zjistit, jaké 

jsou nejvíce problematické aspekty komunikace fastfoodových řetězců zacílené na děti, 

zda je tato komunikace etická a zda dodržuje konkrétní omezení a regulace reklamy. Toto 

téma jsem si vybrala především z důvodu absence české literatury věnované této 

problematice.   

Ve snaze o důslednější analýzu se tato bakalářská práce odchyluje od teze v několika 

aspektech. Vzhledem k tomu, že téma dětského marketingu již bylo zpracováno v několika 

akademických publikacích, rozhodla jsem se v teoretické části zaměřit konkrétněji  

na dětský marketing potravinářského průmyslu. V metodologii výzkumu byla využita 

analýza vybraných aspektů komunikace fastfoodových řetězců McDonald’s a Burger King 

a jejich následné porovnání. V této práci se také nevěnuji obecným komunikačním mixům 

daných společností, abych mohla poskytnout více prostoru popisu a analýze komunikace, 

která je cílená na děti.  

Celkově je práce rozdělena na tři hlavní části. První sekcí je teoretická část, která nastiňuje 

základní teorie vývoje dětí ve spotřebitele a popisuje děti jako cílovou skupinu. Následuje 

vysvětlení problematiky dnešního food marketingu zacíleného na děti, právní ošetření 

dětské reklamy v České republice a globální samoregulace televizních reklam, které dětem 

propagují nezdravé potraviny. Nakonec jsou v teoretické části přiblíženy konkrétní 

techniky dětského food marketingu a PR.  

Následující praktická část se dělí na popisnou a analytickou. Popisná část nejprve 

představuje obě společnosti v rámci globálního trhu. Toto přiblížení probíhá 
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prostřednictvím jejich marketingového mixu. U obou společností poté uvádím základní 

komunikační techniky, které jsou nebo byly využívány při cílení na děti.  

Vybrané aspekty těchto taktik jsou nakonec analyzovány na základě určených kritérií, 

které se vztahují jak k televizním reklamám, tak k obecnému přístupu ke komunikaci 

zacílené na děti. V této části je také rozebráno energetické složení dětského menu 

vzhledem k tomu, že ve většině těchto marketingových aktivit hraje klíčovou roli. Tato 

kritéria byla zvolena na základě nejvíce negativně hodnocených aspektů z teoretické části. 

V práci jsou využity aspekty komunikace obou fastfoodových společností na českém          

i americkém trhu. Důvody vedoucí k volbě této metody výzkumu jsou popsány 

v metodologické kapitole.  

Z toho také plynou limity výzkumu, což je primárně neúplnost zkoumaného vzorku           

a absence některých aktuálních zdrojů, které jsem se pokusila nahradit rešerší odborné 

literatury.  

Popis ani analýza se také nesoustřeďují na online komunikaci, neboť tato práce zkoumá 

především komunikaci zaměřenou na mladší spotřebitele, u kterých je televize stále 

nejpopulárnějším médiem.  

Výsledky analýzy a jejich význam pro kontext dětského food marketingu jsou na konci 

práce probrány v diskuzi. 
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I. Teoretická část 

 

1.  Děti jako cílová skupina 

Děti se mohou zdát jako nepříliš atraktivní cílová skupina vzhledem k tomu, že nedisponují 

mnoha vlastními financemi. Opak je ovšem pravdou. Děti netvoří pouze jeden pomyslný 

cílový trh, ale trhy tři. Jejich nákupní síla je větší než u dospívajících i dospělých.  

První z trhů představuje utrácení jejich vlastních našetřených peněz. Druhým je jejich vliv 

na nákupní chování rodičů. Děti aktivně i pasivně ovlivňují značky zboží, které je v rámci 

domácnosti zakoupeno. Jedním z aktivních způsobů je, že si zažádají o určité produkty. 

Pasivní způsob je jednoduše oblíbenost určitých výrobků. Rodiče se naučí vnímat, co mají 

jejich děti v oblibě a často tyto produkty zakoupí bez toho, aby si o ně děti musely říct 

(Ekström In: Marshall, 2010, s. 43). Děti ovšem ovlivňují i výběr produktů, které               

se netýkají přímo jich. Jedná se například i o módu či ekologii (McNeal, 1999, s. 86; 94). 

Podstatou je, že pro marketéry může být důležité do cílové skupiny zahrnout také děti, 

i když produkt nemusí být zaměřen primárně na ně. Třetím pomyslným trhem je výrazný 

potenciál dětí stát se příštími zákazníky (Ibid, 1999, s. 29-30).
 
Pokud se korporace 

rozhodne investovat do svého vztahu s dětmi, zvýší se tím šance na to, že si v budoucnosti 

vytvoří loajálního zákazníka. V dnešní době mají spotřebitelé široké spektrum společností 

nabízejících podobné produkty či služby a nostalgie z dětství či pouhý pocit povědomosti 

může dané společnosti mezi konkurencí výrazně přilepšit. Spíše než na propagaci 

konkrétních produktů se tedy firmy častěji soustřeďují na propagaci značky a na navázání 

vztahu se značkou vzhledem k tomu, že jednotlivé produkty se mohou za dobu, než děti 

dospějí, změnit (Ibid., s. 100).  

  

1.1.  Vývoj dětí ve spotřebitele 

 

Koncept konzumní socializace je ve výzkumu poměrně nový. První definice dle S.Warda 

z roku 1974 říká, že jde o ,,procesy, kterými mladí lidé získávají dovednosti, znalosti          

a postoje relevantní ke své funkci spotřebitelů na trhu“. Z této definice vyplývá, 
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že k pochopení vývoje dětí ve spotřebitele je důležité seznámit se s jejich sociálním 

a kulturním prostředím, jazykovými schopnostmi, psychologickým vývojem a dalšími 

faktory, které celkový vývoj ovlivňují (Ville, Tartas In: Marshall, 2010, s. 23). Abych toto 

tvrzení lépe ozřejmila, uvedu nyní tři teorie, které vysvětlují vývoj dětí ve spotřebitele. 

Tyto teorie byly vytvářeny v průběhu času a postupně jsou tedy obohacovány o nové 

poznatky. Vzhledem k časovém postupu je chronologicky poslední přístup považován       

za nejrelevantnější, ale domnívám se, že pro správné pochopení celé vývojové 

problematiky je nutné znát všechny zmíněné přístupy.  

 

 

1.1.1. Kognitivní vývoj a osvojení si ekonomických 

znalostí 

 

První teorie je založena na poznatcích švýcarského psychologa Jeana Piageta. Na tyto 

poznatky pak dále navázala Deborah Roedder-John ve své analýze vývoje ekonomického 

myšlení dětí, kterou popisuji níže.  Hlavní otázkou této teorie je ,,Co dítě ví?“. Zaměřuje      

se tedy na to, jaký druh ekonomických znalostí umí děti využít, pokud mají činit 

rozhodnutí týkající se spotřebních aktivit.  

Dle Piageta (1937) je vývoj definován jako proces adaptování se vnějšímu světu. Děti       

se postupně přizpůsobují svému okolí a učí se, jak v něm žít. Tento proces charakterizují 

čtyři hlavní fáze: senzomotorická, předoperační, fáze konkrétních operací a fáze 

formálních operací (Ville, Tartas In: Marshall, 2010, s. 24).  

Do senzomotorické fáze patří primárně nemluvňata a batolata, jedná se tedy o děti           

od narození do dvou let.  Děti v tomto věku mají potřebu na vše si sáhnout a mají tendenci 

tíhnout k zážitkům, které stimulují sluch, zrak nebo hmat, zejména proto, že se jedná         

o období, kdy dochází k propojení smyslů a motorických vlastností. Nemluvňata si tedy 

chtějí osahat vše, co vidí, a prohlédnout si vše, čeho se dotýkají (Valkenburg, Piotrowski, 

2017, s. 47).  

Děti mezi přibližně 2. a 6. rokem života patří do předoperační fáze. Toto stadium              

se vyznačuje symbolickým myšlením. Děti tedy využívají symboly namísto faktických 

věcí. V praxi to může být například použití krabice jako lodi při hře. Přemýšlení v této fázi 

ještě není logické ani závislé na principu příčiny a následku (Valkenburg, Piotrowski, 

2017, s. 52). V této době je také klíčový vzhled a balení produktu, jelikož děti vnímají 
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primárně povrchní vlastnosti
1
. Vzhledem k tomu, že se také jedná o stádium, kdy děti 

všemu věří, reklamy v televizi pro ně mohou splývat s realitou (Calvert, 2008, s. 214). 

Další je fáze konkrétních operací, což se týká dětí ve věku 7 – 11 let. Děti jsou zde již 

schopné pochopit i jiný pohled na věc než jen ten svůj, jejich způsob přemýšlení je založen 

na logice a pravidlech, které ale umí na rozdíl od mladších dětí pochopit i v abstraktnějším 

provedení (Valkenburg, Piotrowski, 2017, s. 70).  Celkově začíná být jejich pohled na svět 

realističtější a důvěra v reklamy klesá (Calvert, 2008, s. 215). 

Poslední je fáze formálních operací a ta se týká adolescentů. V rámci tohoto stádia jsou 

jedinci již schopni abstraktně přemýšlet a zakládat své názory na hypotézách, nikoliv 

pouze na konkrétní realitě (Ville, Tartas In: Marshall, 2010, s. 24). Důvěra v reklamu 

v tomto věku už prakticky neexistuje a vzniká spíše až určitý cynismus vůči reklamním 

sdělením (Calvert, 2008, s. 214). 

Na tuto teorii navázala Deborah Roedder-John (1999). Ta na základě svého bádání 

vymezila tři stadia dětského vývoje ve spotřebitele, kterými jsou perceptivní, analytické      

a reflektivní stadium. Perceptivní stadium je mezi 3 a 7 lety, analytické stadium mezi  

7 a 11 lety a reflektivní stadium mezi 11 a 16 lety. Každé z těchto stadií charakterizuje 

určitou fázi vývoje vědomostí, sociálních dovedností a přístupu ke značkám, produktům, 

reklamám a nákupům z pohledu dítěte (Ville, Tartas In: Marshall, 2010, s. 25). Perceptivní 

stadium je charakterizováno prostřednictvím výše zmíněného pojmu: ,,perceptual 

boundedness“. Schopnost dětí tvořit informovaná spotřebitelská rozhodnutí je tedy 

limitovaná. 

Během analytické fáze děti získávají schopnost analyzovat produkty a jejich povědomí      

o reklamních taktikách a značkách je na mnohem vyšší úrovni. V rámci reflektivního 

stadia děti již mají relativně kvalitní povědomí o produktech a záměrech reklamy a chápou 

je (Calvert, 2008, s. 214). 

Ve výsledku hrála celá teorie kognitivního vývoje důležitou roli v akademických kruzích   

i v marketingu. Kritici se ovšem i tak shodli, že proces socializace by měl být definován 

jako vlivy prostředí spíše než čistě individuální kognitivní proces. To vedlo k druhé 

perspektivě (Ville, Tartas In: Marshall, 2010, s. 24-28). 

 

                                                           
1
 V originále se jedná o jev s názvem perceptual boundedness. 
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1.1.2.  Získávání sociálních schopností a povědomí 

prostřednictvím interakce se socializačními činiteli
2
 

 

Tato teorie pohlíží na vývoj dítěte z jiné perspektivy. Hlavní oblastí zkoumání jsou 

kognitivní operace, ekonomické a sociální prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Klíčovými 

faktory jsou zde zmíněné sociální prostředí dítěte a zpětná vazba pocházející od autorit 

z daného prostředí (Ville, Tartas In: Marshall, 2010, s. 30). 

Tato perspektiva je založena na teorii Moschise a jeho kolegů (Moschis & Churchill, 1978; 

Moschis & Moora, 1979), která byla několikrát doplněna.  

První doplnění pochází z již zmíněné teorie Piageta, která byla ovšem upravena podle 

poznatků vědců Bertiho a Bombiho (1988). Ti definovali ekonomickou socializaci jako 

trvalý proces, kterým dítě vstřebává vědomosti a usuzování o ekonomickém světě                

i konzumních praktikách. Důraz je v tom případě kladen na dětské metody interpretace 

trhu. 

Druhý příspěvek vychází z modelu sociálních rolí (Eagly, 1987), podle kterého by se dítě 

mělo naučit, jak hrát různé sociální role jako jsou například sourozenec, vnuk nebo 

spotřebitel. Ekonomické vzdělání se tedy dítě naučí v praxi, a to díky hlavním zdrojům 

informací, což jsou rodiče a rodinné zvyklosti, vrstevníci, reklama a produkty. Teorie 

sociální komunikace také bere v úvahu vlivy rodičů a vrstevníků, stejně jako genderové 

rozdíly. Považuje je za hlavní faktory, které pomáhají dětem stát se aktivními 

ekonomickými činiteli, tedy získat schopnost vybrat si produkt, naučit se, jak ho koupit     

a pochopit fungování trhu.  

Třetí doplňující příspěvek využívá Bandurovu teorii sociálního učení (1977), ve které jsou 

důležité dva centrální procesy – pozorování a imitace
3
. Oba tyto procesy mohou              

dle Bandury vysvětlit reálné chování spotřebitele jako porovnávání cen a produktů a také 

komplexnější a abstraktnější koncepty, jako například kupní sílu a daně. Celková role 

sociálního prostředí je zde vysvětlena prostřednictvím typu sociálního prostředí, v němž je 

dítě vychováváno, a typu zpětné vazby a podpory chování dítěte, které je poskytnuto 

v daném sociálním prostředí (Ville, Tartas In: Marshall, 2010, s. 28-29). 

 

                                                           
2
 Socializační činitel může být rodina, škola nebo vrstevnická skupina. Jedná se o skupiny, ve kterých je 

jedinec trvale začleněný 
3
 Imitací je myšleno napodobování jiných spotřebitelů, jako například rodičů, sourozenců nebo vrstevníků 
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1.1.3. Vývoj dětské účasti na sdílených spotřebních 

činnostech 

 

Nejnovější přístup vychází z kulturně psychologické teorie, která se zaměřuje na fakt, 

že děti jsou do kultury masové spotřeby plně zapojeny. Oproti prvním dvěma přístupům 

tato teorie nepovažuje děti pouze za individuální bytosti. Tvrdí, že na dětském vývoji        

se podílí sociální aktivity v konkrétním prostředí daného dítěte. Hlavní myšlenkou je tedy 

zkoumání toho, jak se děti chovají během socio-kulturních a spotřebních aktivit. Klíčovým 

je v tomto případě pochopení faktu, že institucionální organizace
4
 formují jazyk a kulturní 

významy v dané společnosti.  

Tento přístup je považován za nejkomplexnější a nejaktuálnější ze všech zmíněných. 

Výsledky zkoumání naznačují, že děti jsou schopné vytvořit si svá vlastní sociální pravidla 

a dle potřeby si upravovat některé aspekty, jako například slova, která patří k dospělosti. 

Tímto dochází k procesu, kdy si děti vytváří svou vlastní kulturu. Do této kultury spadají 

například jejich celebrity a vzory nebo hry a další aktivity, kterých se účastní. Jedná         

se tedy o různé elementy, které odlišují dětskou kulturu od kultury jejich rodičů. Příkladem 

může být narozeninová oslava, kdy pravidla chování vytváří i děti, a ne pouze rodiče 

(Ville, Tartas In: Marshall, 2010, s. 32 - 35). 

 

 

2.  Kritika food marketingu cíleného na děti 

Následující kapitola se zabývá kontextem dětského food marketingu a jeho etickým 

pojetím. Hlavní problém food marketingu spočívá v tom, že mnohé společnosti cílí na děti 

svými nízkonutričními a vysoce kalorickými produkty. Na tomto faktu se ani v současnosti 

příliš nemění, a to i přes narůstající problém dětské obezity. V dětském food marketingu  

se prakticky neobjevuje propagace čerstvého ovoce nebo zeleniny. Místo toho jsou na děti 

zacíleny uměle zpracovávané potraviny, které bývají tučné a přeslazené (Linn & Novosat, 

2008, s. 133).  

Tento typ potravin bývá obvykle propagován prostřednictvím atraktivních obalů produktů 

a při komunikaci s dětmi se klade důraz na zábavu, hru a chuť, zatímco rodičům jsou 

                                                           
4
 Rodina, škola, náboženství 
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komunikovány zdánlivé nutriční a zdravotní benefity daných produktů (Kraak et al., 2006, 

s. 169). Klíčovým prvkem v této komunikaci zaměřené na děti je tedy zábava. To se odráží 

například v barevném zpracování, názvech produktů i jejich tvarech. Potraviny tak často  

už pro děti nenesou význam potravin, ale představují pro ně určitou formu her nebo hraček 

(Marshall, O’Donohoe In: Marshall, 2010, s. 170).  

Výzkum Cairns et al.  (2012, s. 214) prokázal, že využití prvků zábavy jako jsou 

animované postavičky, humor, dobrodružství a fantazie, se vyskytuje častěji v dětských 

reklamách na jídlo než v reklamách, které se potravin netýkají. Upozornění na zdravotní 

riziko, které tyto sladké a kalorické produkty s sebou nesou, se podle zmíněného výzkumu 

vyskytovalo pouze zřídka.  

Studie Ogilvy & Mather uvádí (2014, s. 11), že česká společnost je s tímto typem 

marketingu také nespokojena, 80 % respondentů při dotázání uvedlo, že by reklamu         

na nezdravé potraviny zakázali. Nejedná se ovšem jen o spotřebitele. Podobná studie, která 

proběhla o dva roky později, ukázala, že více než polovina dotázaných marketérů             

by uvítala zákaz reklamy na nezdravé potraviny, která je zacílená na děti (Ogilvy              

& Mather, 2016, s. 13).  

Jádrem problému novodobého dětského food marketingu často nebývá samotné cílení           

na děti. Někteří autoři se dokonce domnívají, že marketing může být pro děti prospěšný. 

Podle Schneidera (1987, s. 73) představuje sledování reklam a vybírání si mezi různými 

produkty na základě vlastního úsudku pro děti jistý benefit. Autor je toho názoru, že děti  

se díky marketingu naučí vybírat si z více možností a také nést zodpovědnost 

za svou špatnou volbu v případě, že se nechají na reklamu ,,nachytat“.   

Bowman et al. (2004, s. 117) ve své studii prokázali, že konzumace fastfoodu souvisí 

s celkově horšími stravovacími návyky. Fastfoodové řetězce jsou ovšem pouze jedním 

z typů společností, které cílí potravinami na děti. Kromě slazených nápojů jsou                 

to například také cukrovinky, smažené brambůrky, sladké jogurty nebo slazené cereálie 

(Marshall, O’Donohoe In: Marshall, 2010, s. 168). 

Příkladem neetické komunikace může být společnost Kellogg’s ve Velké Británii, která 

prodává dětské cereálie obsahující vysoký podíl cukru. Reklamy na tyto cereálie byly 

vedeny v tónu prospěšnosti zdravého životního stylu a na následné protesty odpověděla 

společnost argumentem, že slogany v reklamách jsou pouze obecným doporučením            

a netýkají se jejích produktů (Mayo & Nairn, 2009, s. 102). 

Tato bakalářská práce se zabývá marketingovými aktivitami, které cílí na děti, a proto bych 
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v následujících odstavcích ráda stručně nastínila právní a etickou regulaci týkající             

se reklamy zaměřené na děti. Vzhledem k tématu mé bakalářské práce se toto právní          

a etické ošetření bude týkat reklamy cílené na děti, nikoliv legislativy týkající se dětí 

figurujících v reklamách. Půjde o regulaci dětské reklamy v České republice.  

Dětská reklama musí být samozřejmě zpracována jinak než reklama pro dospělé: dospělí 

jedinci jsou považováni za samostatně a zodpovědně uvažující osoby, ale děti jsou 

vzhledem ke své nezkušenosti na vliv reklamy mnohem citlivější a snadno podléhají jejímu 

působení. 

Co se týče regulace reklamy pro děti, tento typ komunikace je sice regulován, 

ale ve většině případů jde o zákaz propagace tabákových výrobků, alkoholu či jiných 

omamných látek.  

Dětská reklama musí být samozřejmě zpracována jinak než reklama pro dospělé: dospělí 

jedinci jsou považováni za samostatně a zodpovědně uvažující osoby, ale děti jsou 

vzhledem ke své nezkušenosti na vliv reklamy mnohem citlivější a snadno podléhají jejímu 

působení. 

Dětskou reklamu regulují zákon o rozhlasovém a televizním vysílání (231/2001 Sb.), 

zákon o regulaci reklamy (40/1995 Sb.) a v rámci samoregulace Kodex reklamy (RPR). 

Pokud jde o oblast působení, u nás existuje například zákaz výskytu reklamy ve školách    

a školských zařízeních s výjimkou reklamy, která má za cíl vzdělávání dětí 

(Fleischmanová, Jandová, 2005, s. 28 - 29). Toto se dá považovat za jeden z největších 

rozdílů mezi právním ošetřením v České republice a ve Spojených státech amerických, 

které jsou v této práci často zmiňovány vzhledem k tomu, že níže analyzované společnosti 

pochází z USA a dětský food marketing je v této zemi také jeden z nejrozšířenějších (Linn 

& Novosat, 2008, s. 134). 

Kromě legislativního ošetření existuje tedy v České republice také samoregulace 

reklamního průmyslu prostřednictvím Rady pro reklamu, což je forma občanského 

sdružení, která se stará o etičnost marketingové komunikace.  

V rámci Rady pro reklamu je za nejdůležitější orgán považována arbitrážní komise, která 

posuzuje stížnosti a určuje, zda jsou dané stížnosti oprávněné a zda jsou tedy tyto reklamy 

opravdu neetické. Tato komise se skládá ze třinácti členů, mezi nimiž se nachází experti 

z médií, agentur, právní odborníci i zadavatelé.  Jak bylo zmíněno, pro tuto práci je 

nejrelevantnější Kodex reklamy, jehož třetí kapitola se zabývá ochranou dětí  

a mladistvých. Jedna z částí této kapitoly se totiž týká právě reklamy na potraviny  



 

 

12 

a nealkoholické nápoje cílené na děti. Tato ustanovení se až na několik rozšíření shodují 

s legislativním ošetřením reklamy v České republice (Jírová, 2015, str. 47 - 49). Mezi tyto 

pravidla patří například zákaz užití fantazijních prvků ke zneužití dětské představivosti  

k propagaci nevhodných stravovacích návyků. Dalším příkladem je také to, že reklama 

nesmí klamat ohledně kladného efektu spojeného s konzumací konkrétní potraviny  

či nápoje (Etický kodex reklamy, 2013).  

 

 

2.1. Globální regulace food marketingu cíleného na 

děti 

Dalším aspektem, který se vztahuje ke kritice dětského food marketingu, je globální 

regulace dětské reklamy na potraviny a nápoje.  

Diskuze o této regulaci začala v USA v roce 2004. Vláda tam rozhodla o tom, že národní 

Institut medicíny (IOM) by měl prozkoumat dětskou reklamu na potraviny a její dopad     

na dětskou obezitu. IOM v roce 2006 po analýze rozhodl, že dětský food marketing 

negativně ovlivňuje stravovací návyky dětí, a tím ohrožuje jejich celkový zdravotní stav. 

Po tomto výsledku následovala řada doporučení, aby se dětem propagovaly produkty 

spadající do zdravé výživy, které nemohou ohrozit dětské zdraví. IOM také naznačil, 

že pokud firmy na tato doporučení nepřistoupí dobrovolně, vláda by měla zasáhnout 

prostřednictvím legislativních omezení.  

Dotyčné korporace tedy na základě tohoto usnesení a společenského tlaku vytyčily 

regulační program, jehož podstatou bylo omezení reklam zaměřených na děti, které 

propagovaly nezdravé jídlo. Iniciativa nesla název Children’s Food and Beverage 

Advertising Initiativ (Kunkel et al., 2009, s. 5). Tento trend se globálně rozšířil a rok poté 

se obdobná iniciativa: ,,EU Pledge“ prosadila i v Evropské unii (Hawkes & Harris, 2011,  

s. 1405). 

Hlavní snahou této iniciativy tedy bylo, aby se v reklamách pro děti propagovaly 

potraviny, které jsou z nutričního hlediska zdravější a vhodnější. Tyto zdravé varianty 

mohly být v omezenější formě také propagované prostřednictvím licencovaných 

postaviček.  

Tři roky po jejím přijetí byl proveden průzkum mající za úkol zjistit, do jaké míry 

společnosti omezily své reklamy na nezdravé potraviny. Průzkum prokázal, že většina 
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zúčastněných firem (68,5 %) své reklamy nezměnila, a ty se tedy nadále soustřeďují        

na nízkonutriční stravu. Použití licencovaných postaviček, které měly být využívány pouze 

k propagaci zdravých potravin, se za tuto dobu zvýšilo o polovinu, avšak ani jednou         

to nebylo v reklamách na dětem prospěšné potraviny (Kunkel et al., 2009, s. 7). 

Mezi společnosti účastnící se těchto iniciativ patřily mimo jiné Burger King a McDonald’s 

(Kent et al., 2011, s. 4-6). 

V Evropské Unii operuje nespočet organizací, které se zabývají samoregulací dětské 

reklamy. Pro tuto práci je nejrelevantnější Kodex ,,Děti, mládež a marketing“ spadající    

pod ICC (The International Chamber of Commerce), jelikož je v něm zmíněn také problém 

dětské obezity. Tento kodex ošetřuje etické chování a je standardním rámcem                 

pro samoregulaci v řadě zemích světa. Rozpornými reklamy se poté zabývá arbitrážní 

komise (The Commission on Arbitration). Jedná se o ekvivalent této české komise ovšem 

na mezinárodním měřítku (Jírová, 2005, s. 51 – 53).  

 

3. Food marketing cílený na děti 

V následující kapitole bych ráda představila a kriticky zhodnotila jednotlivé nástroje 

dětského food marketingu. Tyto techniky jsem zvolila na základě studia odborné literatury. 

Jedná se tedy o nástroje, které byly v souvislosti s food marketingem cíleným na děti 

nejčastěji zmiňovány ve většině odborných publikací. 

 

3.1.  Dětské kluby 

 

Pokud jde o komunikaci s dětmi, je oblíbeným nástrojem korporací tvorba dětských klubů. 

Kluby totiž nejen vytváří, ale také udržují trvalý kontakt a vztah se zákazníkem. To je        

pro společnosti přímá cesta k personalizovanému marketingu a mohou tedy masově 

rozesílat narozeninová blahopřání, přání k svátku a jiné newslettery. Jako členové klubů  

se děti také často účastní různých soutěží, dostávají kupony a jiné dárky s logem značky, 

které jsou ve své podstatě maskovaná reklamní sdělení (Story & French, 2004, s. 8).   

Klub charakterizuje několik znaků. Prvním je samozřejmě speciální nabídka pro děti. Klub 

se vytváří na základě počátečního lákadla, které děti přiměje, aby se staly členy. Může     
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se jednat o speciální kolekci oblečení, hraček nebo jídla.  

Korporace si jsou vědomy toho, že pro děti je jednou z nejdůležitějších prvků klubu osobní 

kontakt. Ten často probíhá buď výše zmíněným způsobem, tedy prostřednictvím 

personalizovaných zpráv, ale bývá to také komunikace po telefonu či klasický kontakt tváří 

v tvář. 

Důležitým znakem je maskot. Většina korporací i klubů má vlastního maskota, kterým je 

živý člověk nebo animovaná postavička. Maskot bývá samozřejmě zábavný, hodný a vždy 

chce s dětmi komunikovat. Jeho přítomnost personalizuje a reprezentuje značku a jeho 

hlavní funkcí je tvořit a udržovat vztah mezi dětmi a klubem či sponzorem klubu (McNeal, 

1999, s. 175-182). Maskotům je věnováno více pozornosti v kapitole 3.3.  

Firmy využívají všechny tyto prostředky, aby děti snadno navnadily a vytvořily si z nich 

loajální zákazníky. Dalším důvodem, proč korporace vytváří kluby, je, že pro děti je 

důležitá socializace a pocit, že někam patří. Firmy tedy využívají této jejich potřeby 

prostřednictvím zakládáním dětských klubů, které jsou ve výsledku pouze určitou formou 

marketingové komunikace (Palmer & Carpenter, 2006, s. 179). 

Výsledky výzkumů také například naznačují, že dětské kluby ve svých členech budováním 

loajality ke značce a opakovanými reklamními sděleními podněcují konzumerismus 

(Kraak & Pelletier, 1998, s. 35).  

 

3.2.  Reklamní akce (Promotions) 

 

Reklamní akce se hojně využívají v cílení jak na děti, tak na dospělé. Mezi tyto praktiky 

patří například cross-selling
5
, tie-ins, tedy propagace formou prodeje jednoho produktu, 

který motivuje ke koupi dalšího produktu, nebo prémiové zboží, což je například 

v McDonald’s hračka zdarma k dětskému menu. Velmi běžnou praktikou bývá dohoda 

mezi potravinářskými společnostmi a korporacemi vytvářejícími dětské pohádky. 

Těm se v této bakalářské práci blíže věnuje kapitola 3.4.   

Hračka zdarma k produktu je jednou z nejpoužívanějších strategií, jelikož firmy                

si uvědomují, že je velmi účinná. Tato taktika je nejpopulárnější mezi fastfoodovými 

řetězci a společnostmi prodávajícími dětské cereálie. Děti dokonce často chtějí více hračku 

než samotný produkt, ale věrnost ke značce v nich tento tah vytváří i tak. Jedna studie také 

                                                           
5
 Doslovný překlad: křížový prodej, jedná se o aktivity, které mají za účel zvýšit celkovou objednávku 

doporučením jiného, často souvisejícího zboží 
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dokázala, že více než polovina prodejů dětských cereálií za jeden den byla ovlivněna 

skutečností, že produkty obsahovaly dárek zdarma (Story & French, 2004, s. 9 - 10). 

Základem této techniky tedy je nalákat děti na konkrétní produkty prostřednictvím jejich 

obliby hraček (Linn, 2004 s. 371). 

 

3.3.   Postavičky 

 

Velké množství značek cílících na děti využívá ke své komunikaci animované nebo živé 

postavičky. Obvykle se jedná o ambasadory značky, mohou to být mluvící zvířata, fiktivní 

postavy nebo i živí herci. Tyto postavičky jsou obvykle barevné, vždy veselé a v dětských 

očích danou značku reprezentují. Příkladem živé postavičky je například klaun Ronald 

McDonald propagující řetězec McDonald’s. Bývá to často figurína reálné velikosti,          

ale na fotkách ho obvykle ztělesňuje živý herec (Linn & Novosat, 2008, s. 144).  

Postavičky se také velmi často využívají při propagaci dětských cereálií. Tam lze nalézt 

širokou škálu těchto postaviček. Výrobci cereálií Nesquik (viz Obr. 1), Chocapic          

nebo Cheerios používají například zvířata - mluvícího psa, zajíce a včelu (Kraak et al., 

2006, s. 171).  

Společnosti obvykle asociují emoce a své produkty s postavičkami, které poté v zábavném 

duchu komunikují. Tímto způsobem zvyšují zájem o své produkty a dětem dávají pocit 

bezpečí, jelikož k nim mluví animovaná, veselá postavička, kterou mají v oblibě a mohou 

jí důvěřovat (Calvert, 2008, s. 209).   

Linn & Novosat (2008, s. 139) ve své studii například také upozorňují na fakt, že není 

optimální, aby se děti učily vybírat si potraviny jen na základě lákavých obalů                   

či postaviček, bez ohledu na jejich nutriční hodnotu nebo prospěšnost pro zdraví. 
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Obr. 1: Krabice Nesquik cereálií s maskotem zajíce 

Zdroj: https://www.nestle-cereals.com/cz/cs/produkty-kampane/znacky/znacka-nesquik/nesquik 

 

3.4.  Strategické aliance 

 

Strategická aliance je spolupráce dvou či více společností, které tak chtějí zvýšit svůj tržní 

podíl a zabránit konkurenci obou podniků, aby kontrolu trhu převzala ona. Jelikož 

neexistuje přesné vymezení tohoto pojmu, počítá se sem jak příležitostná spolupráce, 

tak dlouhodobé partnerské vztahy firem. Hlavní výhodou této strategie je možnost přístupu 

na nové trhy, úspora času při zavádění nových výrobků a získávání nových znalostí           

o produktech nespadajících pod hlavní zaměření společnosti (Fotr et al., 2012, s. 69).  

V rámci dětského food marketingu společnosti obvykle uzavírají smlouvy s korporacemi, 

které se pohybují v dětském zábavním průmyslu. Na jejich základě bývají také využívány 

postavičky, tentokrát se ovšem jedná o licencované figurky, které vystupují v dětských 

filmech a seriálech. Vzhledem k oblíbenosti pohádek u dětí, společnosti často využívají 
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jejich hrdiny k propagaci svých produktů. Tentokrát se ovšem jedná o jiný typ postaviček 

než v minulé kapitole. Licencované postavičky se často prodávají jako figurky nebo jako 

potisk na obaly různých produktů. Často se tedy nejedná o ,,živé“ postavičky, jejichž 

smyslem je vytvořit si s dětmi vztah (Kraak et al., 2006, s. 172). 

Tato technika byla již dříve v zahraničí z etických důvodů kritizována, zejména kvůli 

vzrůstající dětské obezitě. Některé společnosti zábavního průmyslu se proto zavázaly, 

že své postavičky budou poskytovat firmám, které propagují zdravou dětskou stravu. 

Jednou takovou společností byla dětská televizní stanice Nickelodeon, která v roce 2005 

také vydala prohlášení v tomto duchu a její postavičky se pak měly začít objevovat          

na obalech čerstvého ovoce a zeleniny, což se také stalo. Společnost Nickelodeon ovšem 

také spolupracovala a spolupracuje s fastfoodovým řetězcem Burger King, čemuž             

je věnována větší pozornost v praktické části této bakalářské práce.  

Obecně je metoda využívání licencovaných postaviček mezi fastfoodovými společnostmi 

velmi oblíbená, neboť je považována za jednu z nejefektivnějších. Dle výzkumu totiž 

známé postavičky nejen vytváří pozitivní vztah ke značce, ale také podporují chuť dětí  

na nezdravá jídla a potraviny, které také upřednostňují (Roberto et al., 2010, s. 92).  

 

 

Obr. 2: Krabice Kellogg’s cereálií s licencovanými postavičkami z pohádky Auta 

Zdroj: https://nakup.itesco.cz/groceries/cs-CZ/products/2001020198392 
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3.5.  Product placement 

 

Tato taktika obecně v marketingu patří mezi velmi oblíbené a její popularita dále roste. 

Podstatou je zahrnout značku do filmu, seriálu, knihy, videohry, hudebního videa nebo 

hudby výměnou za propagaci nebo finanční odměnu (Gupta & Gould, 2012, s. 37).  

Existuje více druhů product placementu, produkt může být v díle pouze ukázán, objevit     

se v pozadí nebo může figurovat v hlavní zápletce. Producenti na občasnou kritiku reagují 

argumentem, že zobrazování značek dodává filmu na realističnosti a částky, které firmy 

platí za propagaci svého produktu, mohou značně pomoci s celkovými náklady za film 

(Story & French, 2004, s. 7).  

Product placement byl poprvé uznán jako efektivní marketingová technika v roce 1982,     

a to, když postava E.T. ve stejnojmenném filmu Stevena Spielberga jedla čokoládové 

bonbony od americké společnosti Reese’s Pieces. Tento tah přinesl firmě 66% zvýšení 

prodeje (Calvert, 2008, s. 209).  

V dnešní době je již product placement v dětských televizních programech zakázaný,       

to ovšem neznamená, že se nevyskytuje v jiných typech médií a pořadech, které nejsou 

přímo určeny dětem, ale dětskou pozornost i tak přitahují. Jedná se o způsob, jak obejít 

pravidla. Jelikož je z etických důvodů zakázáno používat product placement v dětském 

vysílání, společnosti umisťují své produkty do pořadů, které nejsou primárně určeny 

dětem, ale u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou dětmi sledovány, protože jsou 

určeny pro celou rodinu.  Příkladem může být častý výskyt slazených cereálií Kellogg’s 

v již ukončeném seriálu Gilmorova děvčata. Tento pořad slouží jako příklad programu, 

který může sledovat celá rodina, jelikož se v něm nevyskytují žádné vulgarity, násilí nebo 

pro děti jinak nevhodný obsah (Linn, 2004 s. 372).  

V dřívější době se v dětských filmech objevily například produkty firmy McDonald’s,       

a to ve filmu Spy Kids, nebo také pokrmy společnosti Burger King v pohádce Scooby Doo 

2.  

Jednou z populárních alternativních taktik cílených na děti v rámci product placementu     

je také takzvaný ,,advergaming“ (Linn & Novosat, 2008, s. 140). Tato technika je blíže 

popsána v kapitole č. 3.7.   
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3.6.  Televizní reklamy 

 

Televizní reklamy patří mezi jednu z nejužívanějších a nejefektivnějších taktik při cílení  

na děti (Linn, 2004 s. 370).  U dětí v předškolním věku se jedná o nejvlivnější 

komunikační kanál, ale u starších dětí už televizi nahrazují online média (Ogilvy & 

Mather, 2016, s. 7).  

Výzkumy prokázaly, že nadměrná konzumace kalorií dětmi, jejich vyžadování určitých 

produktů a neznalost nutričních zásad přímo souvisí se sledováním televizních reklam, 

stejně jako je tomu u produktů, které kupují rodiče. Tento fakt také jen podporuje 

skutečnost, že většina televizních reklam pro děti se týká potravin, které jsou navíc 

kalorické, tučné a slazené (Linn, 2004 s. 370). Mezi nejužívanější prvky těchto reklam 

patří postavičky, celebrity endorsement, opakování reklamního sdělení, dárek k produktu 

zdarma a audiovizuální prvky, které přitahují dětskou pozornost, jako například rychlé 

tempo, hlasitá hudba nebo jiné zvukové efekty (Calvert, 2008, s. 208) 

Co se týče televizních reklam na fastfoodové restaurace, obsah dětských reklam se lišil    

od reklam pro dospělé v podobných aspektech jako televizní spoty na jiné nezdravé 

potraviny. Reklamy pro obě cílové skupiny obsahovaly loga společností, u dětských 

reklam bylo ovšem procento ukázek vyšší. Stejně tak byly obaly produktů a vyobrazení 

dané fastfoodové restaurace častěji ukazovány v reklamách, které byly určené dětem. 

Z těchto faktů se dá vyvodit, že společnosti se u dětí soustřeďují víc na povědomí o značce 

a u dospělých na prodej konkrétních produktů, což také dokazuje studie od Connor (2006, 

s.1438). Dárky jako například hračky zdarma k produktům se pochopitelně také mnohem 

častěji vyskytovaly v dětských reklamách (Bernhardt et al., 2013, s. 3). 

 

3.7.  Online komunikace 

 

Online marketing je jedním z oblíbených kanálů korporací, jelikož jim umožňuje 

komunikovat s dětmi víceméně bez běžného dozoru rodičů a jejich vlivu na typ potravin, 

které si děti vybírají.  

Kromě klasických videoher, kde se objevují konkrétní produkty, je jednou z populárních 

online taktik již zmíněný ,,advergaming“. Jedná se o hru, která celá stojí na určitém 

produktu, a jejím účelem je udržet dětskou pozornost na produktu déle, než je možné 
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v rámci jiných komunikačních aktivit. Tyto typy her existují vedle počítačové formy           

i v podobě mobilních aplikací (Linn & Novosat, 2008, s. 140 - 146). Příkladem je později 

zmiňovaná mobilní aplikace pro děti od společnosti McDonald’s. 

Kromě her jsou mezi užívanými metodami také videa o konkrétních produktech dané firmy 

a integrované marketingové techniky využívající licencované postavičky (Calvert, 2008,   

s. 210). Powell et al. (2013, s. 456) ještě doplňují komunikaci prostřednictvím sociálních 

sítí a mobilních zařízení.  

Poslední vybranou technikou jsou samotné webové stránky společností, které bývají 

přizpůsobeny dětem a jedná se tak o speciální obrandované dětské prostředí, které 

obsahuje hry, hlavolamy, hudbu a různé aspekty zábavné povahy. Firmy se tak snaží dětem 

vytvořit prostředí, kde se cítí pohodlně a kde se baví, což si pak dále asociují s danou 

značkou. Opět se tedy jedná o taktiku, jejíž podstatou je zvýšení povědomí o značce           

a loajality k ní (Story & French, 2004, s. 9).   

 

 

4. Dětské PR využívané fastfoodovými společnostmi 

Halada PR definuje jako ,,soustavnou a cílenou komunikaci s veřejností, jejímž účelem     

je prosazování komunikačních cílů a vytváření dialogů mezi institucí a zainteresovanými 

osobami“ (2015, s. 18). 

PR je důležitou součástí úspěšné komunikace, jelikož může zvýšit účinnost                         

a důvěryhodnost reklamních sdělení. Také z tohoto důvodu je využíváno při cílení na děti, 

PR totiž umožňuje získat důvěru i skeptických rodičů. Rodiče bývají často předpojatí 

k reklamě a automaticky jí příliš nedůvěřují, PR ovšem v mnoha lidech neevokuje pocit 

reklamního sdělení, bývají vůči němu tedy otevřenější. Vztahy s veřejností také mohou 

oslovit i spotřebitele, kteří se aktivně vyhýbají nebo se snaží vyhýbat reklamám.  

PR aktivity dále zvyšují dosah komunikace, neboť se zvládnou dostat i tam, kam obvykle 

reklamní komunikace nedosahuje. Neopomenutelným faktem je také to, že i když jsou 

marketingové aktivity dostupné, PR tuto komunikaci podpoří a přidá jí na důvěryhodnosti. 

Právě z těchto důvodů korporace často využívají nástroje PR při cílení na děti                     

a komunikaci s nimi.  

Celkově dětské PR využívá stejné techniky jako PR pro dospělé, s tím rozdílem, že jeho 
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obsah a místo působení je přizpůsobeno dětským spotřebitelům (McNeal, 1999,  

s. 168-176). 

Na základě rešerše odborné literatury byly vybrány následující tři nejužívanější PR 

techniky fastfoodových společností zacílené na děti: 

 publicita  

 event marketing  

 CSR 

 

4.1.   Publicita 

 

Publicitou se v tomto případě myslí media relations, tedy vztahy s médii. Klasickými 

nástroji jsou v tomto případě například tiskové zprávy, rozhovory nebo tiskové konference 

(Hejlová, 2015, s. 135).  

Výhodným faktem pro firmy je, že publicita je svým způsobem určitá forma skryté 

reklamy. Pokud je sdělení poutavé, jednoduše je dále šíří široké spektrum médií               

od televize, rádia a tisku až po webové stránky. Tato metoda bývá značně využívaná 

v případě, když firma oznamuje veřejnosti vydání nového produktu či služby. Média toto 

zveřejní jako svůj klasický obsah a širší veřejnost se tak snadněji dozví o určitém produktu. 

Jedná se o oblíbený způsob, jak komunikovat s veřejností, obzvláště v případě podniků, 

které nemají velký kapitál a nemohou si tedy dovolit klasickou reklamu. Disponuje-li firma 

vyšším kapitálem, vytváří advertoriál, který vyústí v podobný výsledek. Tato taktika          

je cílená jak na rodiče, tak na děti.  

Promyšleně vytvořená zpráva může totiž upoutat pozornost rodičů i dětí (McNeal, 1999, 

s. 170-171). 

 

4.2.  Event marketing  

 

Dle Svobody jsou eventy ,,ucelené akce PR, při nichž multimediálně nasazené prostředky 

vytvářejí emociální zážitek a pomáhají tak společně s obsahem uplatňovat cíle subjektu    

ve veřejnosti“ (2006, s. 140). 

Event marketing se využívá v PR za cílem vyvolání zájmu cílové skupiny a upoutání 

pozornosti (Kotler, Armstrong, 2003, s. 670). Jeho základní funkcí je zvyšování 

oblíbenosti značky a vytváření určitého stupně emocionálního prožitku s danou značkou. 
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Emotivní zážitky obvykle zvyšují pozitivní pocity a tím se zvyšuje celková oblíbenost 

značky u zákazníka (Karlíček et al., 2016, s. 143).  

V obecně rovině se v praxi může jednat o společenské akce, otevírání nových prodejen 

nebo podniků či různé konference (Hejlová, 2015, s. 141). Pro děti to ovšem bývají častěji 

různé formy zábavných akcí, například soutěží, her nebo závodů. Organizace speciálních 

akcí pro děti se ukázala jako účinná, vzhledem k dětskému nadšení pro hru a zábavu. Event 

marketing je u firem oblíbený při cílení na děti, protože nevyžaduje rozsáhlou propagaci, 

ale přináší tržby i povědomí o značce (McNeal, 1999, s. 174).   

 

 

4.3.  CSR 

 

CSR je pojem označující korporátní odpovědnost společnosti, originální anglický termín 

zní: corporate social responsibility, z čehož také vychází zkratka CSR. Jedná se o aktivity, 

které prospívají širší veřejnosti, firmy tak přiznávají svou odpovědnost vůči společnosti   

za účelem vylepšení své image (Hejlová, 2015, s. 193). Tyto aktivity většinou zahrnují 

pomoc rodinám, různým komunitám a organizacím (Jurášková et al. 2012, s. 42). 

V rámci zaměření na děti se tyto aktivity v českém prostředí týkají například vytváření 

nadačních fondů či jiných charitativních činností. Možností firem vylepšit si image v očích 

dětí a rodičů je opravdu široká škála. Firmy si uvědomují, že základem takových aktivit je, 

aby byly důvěryhodné a působily upřímně, ale také to, že pokud budou příliš často             

a naléhavě připomínat své snažení, mohou v očích spotřebitelů naopak klesnout a vyvolat 

podezření z nečestnosti (McNeal, 1999, s. 171). 
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II. Praktická část 

 

5. Metodologie  

V následující kapitole bude přiblížena a vysvětlena metodologie této bakalářské práce. 

V úvodní části byl představen vývoj dítěte, samoregulace dětského potravinářského 

průmyslu a jednotlivé nástroje food marketingové komunikace a PR, které cílí na děti.    

Na základě těchto poznatků byla formulována hlavní výzkumná otázka: 

Jaké jsou problematické aspekty v komunikaci fastfoodových společností cílících na děti? 

Kromě toho se ve výzkumné části budu snažit zodpovědět další dílčí otázky: 

Jaké nástroje používají analyzované společnosti při komunikaci cílené na děti, jakým 

způsobem je používají a jak obcházejí nebo se pokoušejí obcházet popsané regulace. 

K zodpovězení výzkumných otázek byla tedy nejprve popsána komunikace cílící na děti    

u obou zkoumaných společností a následně byla zrealizována analýza vybraných aspektů 

komunikace fastfoodových řetězců McDonald’s a Burger King a jejich následné 

porovnání. Vzhledem k nedostupnosti některých materiálů, jako jsou například později 

popisované televizní reklamy, byly tyto aspekty zvoleny na základě rešerše odborných 

článků, webových stránek společností a zmíněné samoregulace dětského potravinářského 

průmyslu.  

Praktická část je rozdělena na dvě sekce. První tvoří popisná část, ve které jsou 

prezentovány veškeré shromážděné poznatky ohledně komunikace cílené na děti obou 

analyzovaných fastfoodových řetězců, nasbírané během rešerše dostupných zdrojů. 

Nejprve jsou představeny současné komunikační nástroje společnosti McDonald’s, které 

jsou využívané na českém trhu. Vzhledem k tomu, že společnost Burger King nedosahuje 

takové popularity jako konkurenční řetězec, a tudíž ohledně její komunikace není takové 

množství dostupných zdrojů, rozhodla jsem se v jejím případě stručně popsat i její minulé 

marketingové aktivity v USA. Učinila jsem takto také proto, abych lépe demonstrovala 

jejich způsob komunikace.  

Analytická část se následovně věnuje analýze vybraných aspektů komunikace obou těchto 

společností.  
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Zvolená kritéria jsou následující: 

 

 energetická hodnota dětského menu 

 kladení důrazu na pokrmy dětského menu v televizních reklamách  

 využití licencovaných postaviček v televizních reklamách 

 využití maskotů  

 

Jejich výběr byl založen na poznatcích získaných v teoretické části této bakalářské práce    

i na samoregulaci dětského potravinářského průmyslu. Tato kritéria vychází z aspektů 

komunikace cílené na děti, jež byly v rámci teoretické části práce a byly hodnoceny jako 

nejvíce negativní. Dalším faktorem výběru byl obsah zmíněné samoregulace, a to proto, 

aby bylo možné její dodržení či naopak nedodržení jasněji a přesněji zhodnotit.  

Analyzované televizní reklamy pochází z USA a důvodů je hned několik. Právě v USA    

je dětský food marketing nejrozšířenější, můžeme zde najít kořeny zmíněné samoregulační 

iniciativy a vzhledem k tomu, že obě analyzované společnosti pocházejí z USA,              

má komunikace na americkém území významný dopad i na český trh. Dalším důvodem byl 

již zmíněný nedostatek dostupných materiálů ohledně tohoto typu aktivit na českém trhu.  

S tímto faktem souvisí i limity výzkumu vyplývající z neúplnosti zkoumaného vzorku. 

Analyzované televizní spoty pochází pouze z let 2010 a 2011 v případě společnosti Burger 

King a poté z let 2010 až 2014 u společnosti McDonald’s. K analýze tedy nebyly dostupné 

aktuální televizní spoty. Přesto však byla v analytické části komunikace obou společností 

porovnána. Cílem totiž nebyla přesná komparace, ale identifikace hlavních 

problematických aspektů v komunikaci cílené na děti na případu fastfoodových řetězců.  

Hlavním limitem výzkumu je tedy absence aktuálních zdrojů, kterou jsem se však pokusila 

nahradit čerpáním informací z odborné literatury. I přes výše zmíněné limity věřím,          

že práce přinese zajímavá zjištění, jež poslouží pro budoucí zkoumání.  
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6. Společnost McDonald’s 

Následující kapitola přibližuje společnost McDonald’s, její vznik a působení na českém      

i globálním trhu. V rámci tohoto nástinu je také prezentován její marketingový mix 

z globálního hlediska, jedná se tedy o celkovou komunikaci společnosti, nikoliv pouze      

o její marketing zaměřený na děti.  

 

6.1.  O společnosti McDonald’s  

 

Společnost McDonald’s založili v roce 1937 bratři Richard a Maurice McDonaldovi blízko 

kalifornské Pasadeny. Na začátku se jednalo o malou restauraci, která využívala koncept 

,,drive-in“
6
. Zlom přišel v roce 1954, kdy Raymond Albert Kroc, který byl v této době 

prodejcem milk-shakových mixérů, vycítil příležitost a uzavřel s bratry smlouvu,             

jež mu dávala exkluzivní právo nabízet možnost franšízingu v USA (Vignali, 2001, s. 97). 

V České republice byla první pobočka otevřena roku 1992 v Praze ve Vodičkově ulici.  

Společnost klade důraz na své čtyři hlavní pilíře, což jsou: kvalita, čistota, obsluha             

a přiměřené ceny. Kvalita se týká především prodávaného jídla. Společnost McDonald’s     

i přes častou kritiku nutričních specialistů trvá na tom, že její strava je kvalitní, bezpečná, 

zdravotně nezávadná a nutričně vyvážená. Další pilíř společnosti tvoří hygienické zásady. 

Co se týče obsluhy, principem je stále usměvavý, ochotný a dobře naladěný personál. 

Posledním pilířem je cena, která bývá vždy relativně nízká. V USA je tento pilíř 

markantnější, jelikož McDonald’s tam prodává své menu i položky velmi levně. V České 

republice již není cenový rozdíl v porovnání s jinými fastfoodovými společnostmi             

tak citelný, ale cena v McDonald’s se i tak drží nízko (Pravdová, 2006, s. 16 - 17). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Drive-in, tedy restaurace, kam mohou být zákazníci obslouženi ve svém automobilovém vozu 
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6.2. Marketingový mix (4P) 

 

6.2.1. Produkt 

 

Základem produktové nabídky McDonald’s je standardizovaná výroba. Je tedy důležité, 

aby jeho produkty vypadaly a chutnaly identicky všude po světě. Výjimky představují 

omezené nabídky v různých zemích, které se přizpůsobují tamním chutím a kulturním 

zvykům. Příkladem může být širší vegetariánská nabídka v Indii, absence vepřového masa 

v Malajsii či Singapuru nebo chlazené jogurtové nápoje v Turecku. Kromě těchto 

drobných úprav ovšem jádro nabídky zůstává stejné (Vignali, 2001, s. 99).  

Společnost se také snaží přizpůsobit preferencím zákazníků tím, že vytváří limitované 

nabídky a nahrazuje starší produkty novými. Kromě klasických hamburgerů, sendvičů, 

hranolků a nápojů nabízí McDonald’s také dezertní menu, snídaňovou nabídku, čerstvé 

ovoce, saláty a kuřecí pokrmy (Meyer, 2017).  

 

6.2.2. Cena 

 

V rámci cenové strategie McDonald’s upustil od standardizovaného přístupu a místo toho 

vytváří cenu na základě ekonomické situace v dané lokalitě. Důležitým faktorem je také 

poptávka po jeho produktech.  

Celkový cíl ovšem zůstává stejný, a tím je zvyšování jeho podílu na trhu a udržování cen 

relativně nízko v porovnání s konkurencí (Vignali, 2001, s. 101). 

 

6.2.3. Místo 

 

Při rozšiřování McDonald’s restaurací v USA zaujala společnost taktiku aktivního 

budování nových poboček. Jednalo se o strategii, která měla za úkol předehnat konkurenci: 

byl zadán určitý počet nových poboček, které měly být během jednoho roku vystavěny. 

Společnost si ovšem uvědomila, že tato strategie nebyla implementována dostatečně 

agresivně a při expanzi do zahraničí tedy začala vytvářet nové pobočky ještě aktivněji 

(Vignali, 2001, s. 100). 

Obecně bývají restaurace McDonald’s rovnoměrně rozmístěny po městě, aby tím bylo 

dosaženo co nejsnazší přístupnosti. Možnost zakoupit si občerstvení ve výdejním okénku 
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je také jeden z faktorů, který láká množství zákazníků (Bhasin, 2018).   

 

6.2.4. Propagace 

 

Společnost McDonald’s využívá všechny základní propagační nástroje, tedy reklamu, 

přímý marketing, reklamní akce a PR. Nejvíce užívanými prostředky jsou reklama,         

PR a sponzoring. V rámci reklamy společnost využívá většinu komunikačních kanálů, tedy 

televizi, rozhlas, tisk a online média (Meyer, 2017).  

Celkově jsou jejich komunikační aktivity využívány na lokální bázi, společnost se tedy 

snaží upravit obsah a tón komunikace na základě prostředí, kde právě operuje (Vignali, 

2001, s. 104). 

 

7. Komunikační aktivity společnosti McDonald’s cílící 

na děti 

V následující kapitole budou rozebrány jednotlivé komunikační aktivity řetězce 

McDonald’s, které se zaměřují na děti. Celkově atmosféra prolézaček, narozeninových 

oslav a balónků v restauracích McDonald’s vytváří pocit zábavného prostředí, kde si děti 

mohou nerušeně hrát. Návštěva restaurace se tak stává výletem za zábavou (Pravdová, 

2006, s. 62). Barvy společnosti jsou dalším podvědomým lákadlem. Křiklavě žlutá              

a červená jsou barvy, které kromě podněcování chuti k jídla také ideálně fungují při cílení 

na děti (Acuff, 1997, s. 182).  

Společnost kromě níže popsaných nástrojů využívá také mobilní aplikaci Happy Studio   

pro děti, která obsahuje různé hry a propojení s hračkami z Happy Mealu.
7
  

Z popsaných nástrojů v teoretické části, byly v komunikaci společnosti McDonald’s         

na českém trhu identifikovány následující.  

 

                                                           
7
 Happy Studio. Mcdonald's [online]. [cit. 2018-04-29]. Dostupné z: https://www.mcdonalds.cz/poznej/pro-

deti/happy-studio/ 
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7.1. PR komunikace 

 

7.1.1. McDonald’s Cup 

 

Společnost McDonald’s svůj McDonald’s Cup popisuje jako: ,,největší fotbalový turnaj 

pro žáky základních škol“
8
. O výhru zde soutěží chlapci i dívky od 6 do 11 let. Ročně        

se jedná o přibližně 80 tisíc dětí a 4 tisíce základních škol v České republice. Projekt         

je snahou o projev sociální odpovědnosti McDonald’s k prostředí jeho podnikání                

a má velkou podporu i od jiných firem. Mezi partnery patří například Adidas ČR, Nikon, 

Lego ČR, ale kromě firem projekt podporují i instituce jako Asociace školních sportovních 

klubů, nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Přikrylová & Jahodová, 

2010, s. 283).  

 

7.1.2. CSR 

 

 Dům Ronalda McDonalda 

Dům Ronalda McDonalda byl založen v roce 1974 ve Spojených státech amerických        

ve spolupráci s americkým fotbalovým týmem Philadelphia Eagles a myšlenkou bylo 

vytvořit ubytování pro rodiny, jejichž děti byly vážně nemocné a musely se léčit 

v nemocnicích, které bývaly vzdálené od jejich domova (Brønn, 2006, s. 309).  

Společnost McDonald’s v roce 2002 založila nadační fond Ronalda McDonalda i v České 

republice, jedná se tedy o prospěšnou charitativní organizaci, jejímž hlavním cílem je také 

pomoc rodinám s nemocnými dětmi a zajištění jejich ubytování. Mezi jejich projekty patří 

například provozování a výstavba nových zařízení, kde se mohou ubytovat rodiče, jejichž 

děti jsou vážně nemocné. V těchto ubytovacích jednotkách se každý týden pořádají akce 

s klaunem Ronaldem pro děti. V rámci těchto akcí probíhají různé soutěže a hry jako        

je například malování na chodníku (Přikrylová, Jahodova, 2010, s. 287). 

Tato charitativní činnost působila například v Nemocnici ve Frýdku Místku, v Krajské 

nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně nebo Nemocnici Česká Lípa. Jejich aktuálním projektem 

                                                           
8
 CO JE McDONALD'S CUP. Mcdonaldscup [online]. [cit. 2018-04-29]. Dostupné z: 

https://www.mcdonaldscup.cz/about/ 
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je výstavba domu Ronalda McDonalda v České republice, který se bude nacházet             

ve Fakultní nemocnici v Motole. Jedná se o ubytovací zařízení určené pro rodiny 

dlouhodobě hospitalizovaných dětí.
9
 

 

7.1.3.  Eventy 

 

 Narozeninové oslavy 

Tento typ služby je mezi dětmi velmi oblíbený. Jedná se o možnost zorganizování 

narozeninové oslavy v restauraci McDonald‘s. Společnost zajistí oslavu, která trvá 

přibližně hodinu a půl, dort, hry, drobné dárky a občerstvení pro děti. Celou oslavu má 

poté na starosti vyškolená hosteska, která se o děti po celou dobu stará, ukazuje jim 

prostředí restaurace a organizuje hry. 

Celkově se oslavy může zúčastnit maximálně dvanáct dětí a minimálně pět. Za jedno dítě 

je nutné zaplatit 169 Kč, což zahrnuje služby hostesky a Happy Meal nebo jiné 

občerstvení.  

Oslavenec dále dostane od společnosti dort a dárek, což je dřevěný kufřík s pastelkami       

a vodovky. V rámci zábavy se hrají různé společenské hry a probíhá prohlídka restaurace. 

McDonald’s také zajišťuje výzdobu restaurace po dobu narozeninové oslavy.
10

  

Společnost tímto také může posilovat asociaci svých restaurací s poutavým místem         

pro děti, které je plné her a zábavy.  

 

7.2. Marketingové aktivity 

 

7.2.1.  Spolupráce s Walt Disney Pictures 

 

Korporace McDonald’s a Walt Disney Pictures spolupracují primárně na vytváření hraček 

pro dětské menu Happy Meal. Smlouva o spolupráci na deset let byla uzavřena v roce 1996 

                                                           
9
 Vítejte na stránkách Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda. Drmcd [online]. [cit. 2018-04-29]. 

Dostupné z: https://www.drmcd.cz/ 

 
10

 Telefonický rozhovor se zaměstnankyní McDonald‘s 
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(Pravdová, 2006, s. 62). O efektivitě tohoto rozhodnutí ze strany McDonald’s nejspíš 

nemohlo být pochyb, když se prokázal 23% nárůst prodeje Happy Mealů ve Spojených 

státech amerických a McDonald’s se tímto stal největším distributorem hraček na světě 

(Bryman, 2003, s. 159).  

V roce 2006 už ale smlouva nebyla obnovená a jedním z údajných důvodů byly obavy     

ze strany Walt Disney Pictures. Toto v té době rozpoutalo diskuzi o tom, zda korporace 

vzhledem k tehdy probíhajícím kontroverzím, týkající se prodávání fastfoodového 

občerstvení dětem, usoudila, že McDonald’s nesplňuje její kritéria pro občerstvení vhodné 

pro děti. Faktem bylo, že korporace Walt Disney Pictures vydala v roce 2006 výživová 

kritéria, která by měla dětská jídla splňovat. Jednalo se například o konzumaci ovoce, 

zeleniny a nízkotučných mléčných produktů, což menu McDonald’s tehdy nesplňovalo.    

Je tedy možné, že společnost nechtěla být asociována s dětskou obezitou, která bývá 

spojována s občerstvením pocházejícím z fastfoodových restaurací (Hong, 2009, s. 145).  

McDonald’s i Walt Disney ovšem tuto teorii vyvrátily s tím, že McDonald’s neměl zájem 

o obnovení smlouvy z důvodu možnosti spolupráce s více společnostmi a společnost Walt 

Disney uvedla podobný důvod, tedy větší pružnost celkové spolupráce (Noe, 2006). 

Na začátku roku 2018 společnosti McDonald’s a Walt Disney Pictures uzavřely novou 

smlouvu a obnovily tak svou spolupráci. Toto rozhodnutí přišlo v době, kdy McDonald’s 

ve Spojených státech amerických upravuje dosavadní podobu dětského menu Happy Meal. 

Jednou ze změn je vyškrtnutí cheeseburgeru a čokoládového mléka z dětského menu,      

aby jeho nutriční hodnota nemohla přesáhnout 690 kalorií. Tyto položky budou stále 

dostupné na vyžádání, ale nebudou již nabídnuty v základním výběru (Whitten, 2018). 

 

7.2.2.  Happy Meal  

 

Jednou z hlavních metod podpory prodeje pro děti je celosvětově prodávaný Happy Meal. 

Jedná se o produkt, který v barevné papírové krabičce obsahuje s občerstvením i hračku. 

Výběr hraček se pravidelně obměňuje a hračky jsou součástí jednotlivých sérií.             

Tato strategie nabízí dětem možnost tvořit si sestavy hraček a nasbírat tak celé série. 

Krabička není barevně a hravě zpracovaná náhodou. Jak bylo zmíněno v kapitole 1.1.1., 

děti ve věku mezi dvěma až šesti lety disponují předoperačním způsobem myšlení, a proto 

pro ně může být i obyčejná krabice lákadlem a hračkou (Valkenburg, Piotrowski, 2017,    

s. 52).  Stejně tak jsou děti v tomto věku přitahovány pouze vnějšími vlastnostmi produktů, 
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barevná krabička tedy spolehlivě upoutá jejich pozornost. 

Happy Meal se dá považovat za jednu z nejúčinnějších taktik řetězce McDonald’s. Není 

výjimkou, když si děti toto speciální menu zakoupí, vezmou si hračku a jídlo vyhodí 

(McAlister & Cornwell, 2012, s. 196). Toto tvrzení svým způsobem potvrzuje i výzkum, 

který proběhl v Kanadě a jehož výsledkem bylo, že děti si raději objednaly zdravější 

možnost fastfoodového občerstvení, pokud ovšem tato možnost zahrnovala hračku (Hobin 

et al., 2012, s. 246). Hračky bývají propojeny se zábavním průmyslem, jedná se tedy 

většinou o postavičky dětských seriálů a filmů. Vzhledem ke smlouvě uzavřené mezi 

McDonald’s a Walt Disney Pictures jsou tyto postavičky často z pohádek od Walt Disney. 

Tyto postavičky jsou také exkluzivním zbožím McDonald’s a není tedy možné zakoupit     

je nikde jinde (Přikrylová & Jahodová, 2010, s. 287).  

Co se týče menu zmíněného v kapitole o Walt Disney, cheeseburger a čokoládové mléko 

budou ze základní nabídky vyřazeny. V České republice ovšem k těmto změnám nedošlo. 

V nápojovém menu je momentálně v nabídce limonáda, pomerančový džus nebo voda. 

Čokoládové mléko se nikdy ani v nabídce nenacházelo. Cheeseburger je také stále součástí 

dětské nabídky hlavních jídel. Nabídka dětského menu dále obsahuje hamburger, snack 

wrap, kuřecí nugety, vlastní snídaňové menu a dezertní nabídku, kde je možnost zakoupit 

milkshake, jogurt s ovocem a müsli a také balíček čerstvého ovoce.
11

  

  

7.2.3.  Maskot (Ronald McDonald) 

 

Jedním z nejznámějších aspektů dětského PR v rámci McDonald’s, je jejich maskot 

Ronald McDonald. Jedná se o klauna, jehož smyslem je především bavit a lákat děti        

do restaurací McDonald’s (Talpau & Boscor, 2011, s. 56). Řetězec dříve disponoval 

nespočtem dětských postaviček, které působily především ve Spojených státech 

amerických, v dnešní době už ale zůstal pouze Ronald (Kotler & Keller, 2013, s. 309).  

Ikonický klaun se již stal terčem velkého množství kritiky, jelikož se díky své popularitě 

stal jistým symbolem fastfoodu v USA, kapitalismu a konzumního způsobu života.          

Za jednu z největší kritik se dá považovat protest vedený americkými lékaři v roce 2011. 

                                                           
11

 Nabídka. Mcdonalds [online]. [cit. 2018-05-06]. Dostupné z: https://www.mcdonalds.cz/ochutnej/happy-

meal/# 
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Ve Spojených státech 550 zdravotníků podepsalo petici za to, aby řetězec stáhl svého 

maskota a přestal přes něj cílit na děti svými nezdravými potravinami. Jim Skinner, bývalý 

generální ředitel společnosti McDonald’s, na kritiku reagoval prohlášením, že trh              

je svobodným místem, Ronald nepropaguje dětem nezdravé jídlo a že společnost má 

v nabídce dostatek zdravých pokrmů s tím, že výběr už je pouze na dětech a jejich rodičích 

(Goldwert, 2011).  

 

7.2.4.  Televizní reklamy 

 

Televizní reklamy jsou jedním z klíčových prvků popisovaných v této bakalářské práce, 

jelikož hlavně na ně se vztahuje výše zmiňovaná globální regulace komunikace cílené       

na děti. Obsah televizních reklam je velmi důležitý v případě cílení na děti mezi dvěma     

až šesti lety, jelikož se jedná o věk, kdy děti nejsou schopny kriticky přemýšlet a věří 

prakticky všemu, co reklamy v televizi tvrdí (Calvert, 2008, s. 214). 

Vzhledem k tomu, že níže popsané reklamy běžely především v USA, následující televizní 

spoty pochází z amerického trhu. Jedná se pouze o reklamy, které se využívaly po roce 

2010, tedy tři roky poté, co vešla regulace televizních reklam v platnost, a jedná se pouze   

o reklamy propagující dětské menu. Zkoumání televizních spotů tři roky po uskutečnění 

regulace by mělo ukázat, zda měla tato regulace na komunikaci fastfoodových řetězců 

nějaký vliv.  

 

 Shrek Forever After 

Televizní reklama pochází z roku 2010 a informuje veřejnost o novém dětském menu 

obsahujícím postavičky z filmu Shrek: Zvonec a konec. Ústředními postavami                

jsou hrdinové ze zmíněného filmu a rodina s dvěma chlapci. 

Spot ukazuje animované postavičky, jak se objeví na zahradě, která se postupně promění 

v pozadí z filmů Shrek. Dále je zobrazena ,,shrekovská“ podoba dětského menu 

s animovanými myšmi pobíhajícími kolem něj. Následuje záběr na stůl, u kterého sedí celá 

rodina a konzumuje produkty z dětského menu. Na stole leží kuřecí nugety, na které 

následný záběr přiblíží a jež pak oba rodiče ukusují. Děti naopak jedí kousky jablek. Dále 

už se v reklamě objevuje pouze interakce s animovanými postavičkami a ukázka figurek, 

které jsou dostupné s McDonald’s dětským menu.  
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 Alvin And The Chipmunks: Chipwrecked 

Tento televizní spot vznikl v roce 2011 jako propagace pro film Alvin a Chipmunkové 3. 

Děj se odehrává na pláži tropicky vypadajícího ostrova. Tři děti zde sedí u stolu, zatímco 

rodiče zahlédneme pouze v pozadí. Jedno z dětí uchopí do ruky McNugget a prohlásí,       

že se jedná o kouzelnou nugetku. Další dvě děti zatím poslouchají a popíjí nízkotučné 

mléko od McDonald‘s. Chlapec si poté kousne do nugety a začne mluvit vysokým hlasem 

jako mluví chipmunkové. Děti této proměně věří, zatímco se za krabicí Happy Mealu 

schovává animovaná postavička chipmunka, která mluví místo chlapce. Všechny děti       

se poté rozesmějí a začnou si hrát s figurkami z Happy Mealu ve společnosti animovaných 

chipmunků.  Reklama končí ukázkou všech dostupných figurek.
12

  

 Champions Of Happy (Goat) 

Tento další animovaný spot nesouvisí s žádným filmem či seriálem pro děti. Vznikl v roce 

2012 a byl vytvořen reklamní agenturou Leo Burnett v USA. Ústředními postavami jsou 

chlapec a různá zvířata, která s ním žijí na farmě. Tato kampaň měla za cíl především 

rozšířit povědomí o zdravém stravování. 

Popisovaný spot ukazuje kozu, které bylo neustále zle, jelikož spořádala vše,                    

na co narazila. Ve videu je postupně ukazováno, co vše koza snědla. Mezi zkonzumované 

předměty patřil například kus sedačky, míče, lampy nebo lidské vlasy. Chlapec se tedy 

rozhodne, že kozu poučí o správném stravování, které ve spotu představuje ovoce a mléčné 

výrobky. Koza s chlapcem se vydávají do restaurace McDonald’s, kde se napijí 

nízkotučného mléka a ukusují jablečné kousky. Před chlapcem na stole leží vedle těchto 

potravin také krabice Happy Meal, kuřecí nugety a hranolky.  

Celou tuto televizní reklamu doprovází hudba a veškeré dialogy a vyprávění jsou zpívané. 

Spot končí záběrem na kozu, která ukusuje část Happy Meal krabice a větou: ,,Kdybychom 

ji jen mohli odnaučit jíst krabici.“ 

 

 Despicable Me 2 

Televizní spot vznikl v roce 2013 jako propagace filmu Já, padouch 2 a hraček v Happy 

Mealu vztahujících se k této pohádce. Ve videu figurují tři mimoňové, kteří                        

                                                           
12

 McDonald's Happy Meal Commercials. Youtube [online]. 2015 [cit. 2018-04-29]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=tIsX2PGi5IY 
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si v McDonald’s restauraci koupí menu Happy Meal. Poté se usadí ke stolu, jeden              

si ukousne kuřecí nugety a spokojeně si povzdychne, zatímco druhý mimoň ho pozoruje         

a chystá se mu pokrm ukrást. V tu chvíli začne třetí mimoň foukat brčkem ve své sklenici 

mléka, což vytvoří bubliny, s nimiž si poté začnou hrát mimoňové i děti v restauraci.          

V mluveném komentáři k situaci se konstatuje, že mléko je nejen zábavné, ale i zdravé       

a pro větší zábavu se dětem doporučuje dát si v McDonald’s jablečné kousky. Záběr          

se přesouvá na poblíž sedící děti: dívka ukusuje jablko a na stole před ní je krabice Happy 

Meal, mléčné pitíčko, kuřecí nugety a figurky mimoňů.  

Reklama končí ukázkou všech dostupných figurek a znělkou McDonald’s, kolem Happy 

Mealu zpívají mimoňové.
13

 

 

 The Lego Movie  

Nejnovější z vybraných spotů vznikl v roce 2014 jako reklama na dětské menu s figurkami 

z pohádky Lego příběh.  

Video zobrazuje animované postavičky z lega, které běží nebo jedou městem New York  

do jedné z restaurací McDonald’s. Poté se v záběru objeví rodina v restauraci McDonald’s. 

Všichni její členové sedí u stolu a na něm leží dvě krabičky dětského menu, hranolky, 

kuřecí nugety, jablečné kousky a dva typy mléka v malé láhvi. Obě děti konzumují 

jablečné kousky a přelévají mléko do lego kelímků, což jsou dárky k dětskému menu.  

Tyto kelímky jsou také na konci ukázány spolu s jednotlivými produkty z Happy Mealu.  

 

8. Burger King 

Následující kapitola přibližuje druhou analyzovanou společnost, což je fastfoodový řetězec 

Burger King. V této části nebude analyzován Burger King v kontextu komunikace zacílené 

na děti, ale společnosti jako takové. Budou zde podány základní informace o této 

společnosti a jejím marketingovém mixu z globálního hlediska.  

 

8.1.  O společnosti 

 

Burger King je americký řetězec fastfoodového občerstvení. Společnost vznikla v roce 
                                                           
13
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1954 na Floridě v USA, kde byla také otevřena první pobočka. Momentálně se jedná         

o druhý největší fastfoodový řetězec, který se zaměřuje na prodej hamburgerů.
14

 

Společnost nese jméno Burger King po celém světe kromě Austrálie, kde se řetězec nazývá 

Hungry Jack’s. V roce 2016 Burger King vlastnil 15 738 poboček ve 100 státech.  

 

 

 

8.2.  Marketingový mix (4P) 

 

8.2.1. Produkt 

 

Burger King je fastfoodový řetězec a podstatou jeho činnosti je tedy rychlá distribuce jídla. 

Zaměřuje se na burgery, ale kromě nich se v produktové řadě také nachází drůbeží a rybí 

maso, přílohy, saláty, dezerty, snídaňové menu a nápoje. V případě příloh se jedná 

například o hranolky, nugety nebo cibulové kroužky. Jako nápoje se obvykle nabízejí 

slazené limonády, ledové čaje nebo horké nápoje. Jako dezert společnost nabízí různé 

druhy mléčných koktejlů, zmrzlin a koláčů (Greenspan, 2017).  

Řetězec Burger King se řídí heslem ,,have it your way“, což byl i jeho dřívější slogan. 

Znamená to, že nabízí zákazníkům možnost individualizovat svou objednávku.  Společnost 

tím svým způsobem reaguje na standardizovanou výrobu konkurenční společnosti 

McDonald’s.  

 

8.2.2. Cena 

 

Společnost Burger King ve své cenové politice zahrnuje produkty vyšší i nižší cenové 

kategorie. Dle jejich webových stránek je pro ni základní nabízet kvalitní produkty           

za nízké ceny. V menu nalezneme dražší i levnější produkty, čímž se řetězec snaží nalákat 

širší spektrum spotřebitelů.  

Kromě této taktiky společnost využívá cenovou strategii vycházející ze situace na trhu. 

                                                           
14

 O BURGER KING®. Burgerking [online]. [cit. 2018-04-29]. Dostupné z: 

https://www.burgerking.cz/about 
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Cenu tedy vytváří na základě nabídky, poptávky a cenách konkurence (Greenspan, 2017).  

 

8.2.3. Místo 

 

Společnost funguje na principu franšízy. Tento způsob podnikání probíhá tak, že Burger 

King vlastní či pronajímá budovu, kde je jeho restaurace umístěná, a vlastník pobočky 

financuje zařízení restaurace (Bhasin, 2018).   

V České republice se nachází 15 restaurací Burger King. Většina se nachází v Praze,         

po jedné pobočce je v Brně, Ostravě, Plzni a na Kladně. 
15

 

 

8.2.4. Propagace 

 

Burger King ke komunikaci se svými zákazníky využívá reklamu, reklamní akce, 

individualizovaný prodej a PR, přičemž nejčastěji se objevuje reklama. Společnost používá 

online i televizní reklamu a tištěná média.  

Reklamní akce mají u této společnosti většinou podobu kuponů nabízených na webových 

stránkách nebo v jejich mobilní aplikaci.  

V rámci PR společnost vlastní nadační fond, jehož prostřednictvím financuje studijní 

stipendia a další vzdělávací programy (Greenspan, 2017).  

 

 

9. Komunikace společnosti Burger King cílená na děti 

Tato část práce již nahlíží na Burger King jako na společnost cílící svými komunikačními 

aktivitami na děti. Tyto praktiky jsou zde blíže popsány. Vzhledem ke skutečnosti, že tento 

řetězec cílil na děti aktivněji v minulosti, je zde také stručně přiblížena jeho minulost         

a předchozí praktiky. Po shrnutí minulých aktivit je v této kapitole také popsána současná 

komunikace.  
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9.1.  Minulost 

 

Burger King byl v minulosti jednou z nejaktivnějších společností zaměřujících                  

se na fastfoodové občerstvení, která cílila na děti. Mezi její hlavní nástroje patřily televizní 

reklamy a dětský klub. Na vrcholu svého působení měl tento klub přes 5 milionů členů,     

a to mezi dětmi ve věku 4 – 10 let (Palmer & Carpenter, 2006, s. 179). 

To ovšem nebyly jediné aktivity této společnosti. V roce 2006 vydal Burger King kromě 

online her typu ,,advergaming“ také tři  klasické videohry tohoto typu. Koncept těchto her 

byl tehdy založený na postavičce Burger King krále a ve hře figurovaly také produkty 

z nabídky společnosti (Linn & Novosat, 2008, s. 145). Kromě těchto her využívala 

společnost i klasický product placement. Jak bylo zmíněno v teoretické části, pokrmy 

z Burger Kingu se objevily například v dětském filmu Scooby Doo 2.  

Za jednoho z největších partnerů Burger Kingu ze zábavního průmyslu můžeme považovat 

seriál Simpsonovi. Jejich spolupráce začala již v roce 1990. Za tuto dobu nahráli 

Simpsonovi nespočet reklam na produkty Burger Kingu, které se také v tomto televizním 

seriálu objevily. Společnost Burger King dále vydávala postavičky ze seriálu Simpsonovi 

ve svých dětských menu a intenzivně propagovala film Simpsonovi v době, kdy vstupoval 

do kin.
16

 

Všechny tyto aktivity se odehrávaly v USA, odkud společnost také pochází. Většina z nich 

je ovšem nyní omezena vzhledem k tomu, že Burger King v roce 2007 vydal prohlášení,  

ve kterém se zavazuje k omezení své reklamy cílící na děti mladší 12 let.                      

Jedná se o regulaci, která již byla popsána v kapitole č. 2. Základem tedy je, aby reklama 

nelákala děti na hračky, ale zaměřovala se na zdravé stravovací návyky a celkový zdravý 

životní styl (Groom, 2007). Burger King se k regulaci zavázal, ale nejprve patřil mezi 

společnosti, které nechtěly na regulaci přistoupit (Linn & Novosat, 2008, s. 149). 
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9.2.  Současnost 

 

9.2.1. Dětské menu a strategické aliance 

 

Burger King dnes v České republice využívá jedinou formu marketingu, a to jsou 

licencované postavičky v jeho dětském menu. Společnost ovšem neuzavírá dlouhodobé 

exkluzivní smlouvy s jinými firmami. Místo toho domlouvá spolupráci pouze na konkrétní 

počet filmů či pořadů, jejichž postavičky využije na omezenou dobu. 

V rámci dětského menu Burger King nabízí čtyři varianty, všechny se skládají z malé 

porce hranolků, malého nápoje a poté z různých druhů hamburgerů nebo kuřecích 

nugetů.
17

 

Burger King využíval a stále využívá postavičky velkého počtu filmových studií                 

a televizních stanicí. Mezi jeho partnery patřili Disney, Pixar (Price, 2008, s. 151), 

Nickelodeon (Batada et al., 2007, s. 49), Marvel (Hammpp, 2010), Dream Works (Day, 

2001) a spousta dalších. Některé z těchto korporací s Burger Kingem stále spolupracují. 

Společnost momentálně v USA nabízí v dětském menu hračky od DC Warner Bros 

Entertainment a v České republice od Matella.
18

  

 

9.2.2. Televizní reklamy 

 

Následující reklamy pocházejí, stejně jako již popsané spoty od McDonald’s, z USA. 

Jedná se o tři televizní reklamy, které běžely v televizi mezi roky 2010 a 2011.  

 

 Spectacular Spider-man 

První popisovaná reklama pochází z roku 2010 a jedná se o spot propagující dětské menu, 

ve kterém se nacházejí hračky v podobě postaviček ze seriálu Senzační Spider-man.      

Celá reklama je animovaná. Na prvním záběru vidíme chodící hamburger, který má obličej 

a chová se jako člověk. Na výškové budově nad ním se objeví stejně „zlidštěné“ postavy 

jablečných hranolků a omáčky, která k nim patří. Tyto dvě postavičky se následně se sítí 

zhoupnou dolů, kde seberou postavičce hamburgeru vrchní část pečiva, načež hamburger 
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konstatuje, že je v pořádku. 

Další scéna se odehrává v restauraci Burger King, kde sedí dva chlapci konzumující 

produkty a hrající si s hračkami z dětského menu. Poté už následuje pouze ukázka hraček   

a reklama končí pohledem na restauraci Burger King z ulice. 
19

 

 

 Gulliver's Travels 

Tento televizní spot pochází z roku 2010 a vznikl jako propagace figurek z filmu 

Gulliverovy cesty v dětském menu společnosti Burger King. Celá tato reklama se odehrává 

v duchu filmu, figurují v ní tedy zmenšené verze Burger King zaměstnanců, kteří různě 

manipulují s dětským menu, skládajícím se z hamburgeru, jablečných kousků a jablečného 

pitíčka.  

Tito zmenšení zaměstnanci poté předají menu mladšímu chlapci a nasadí mu papírovou 

korunu Burger King. Spot končí ukázkou hraček, které je možné získat při nákupu tohoto 

dětského menu. Průvodní hudba tohoto videa je veselá a dobrodružná.
20

 

 

 SpongeBob SquarePants  

Tento spot je stylizován jako divadelní představení a má za cíl seznámit spotřebitele            

s novými figurkami v dětském menu, které pocházejí ze seriálu Spongebob v kalhotách. 

Před červenou oponou je ve vodě ukotvena loď, na které leží hamburger, kousky jablek      

a jablečný džus. Poté se opona otevře a spatříme dvě postavičky ze seriálu Spongebob 

v kalhotách. Jsou to očividně hračky, se kterými si hrají dvě děti a mluví za ně. Podstatou 

je ukázka toho, co hračky ,,umí“. První postavička sděluje, že její kraťasy mění ve vodě 

barvu, což také demonstruje, zatímco druhá figurka ukazuje, jak umí stříkat vodu.  

Dětský hlas poté sděluje, že tyto vodní hračky jsou k dostání v dětskému menu                    

i s ,,čerstvými jablečnými hranolky“. 
21
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10. Analytická část 

 

V následující části bude provedena analýza vybraných aspektů komunikace cílící na děti 

pocházející od společností McDonald’s a Burger King. Tato analýza bude vycházet ze čtyř 

proměnných, které budou rozebírány a porovnávány v jednotlivých aspektech komunikace 

obou podniků.  

Jak bylo zmíněno v metodologické kapitole, tyto proměnné jsou následující: nutriční 

hodnota dětského menu, využití licencovaných postaviček v televizních reklamách, důraz 

kladený na pokrmy v dětském menu v televizních reklamách a využití maskotů ve formě 

postaviček.  

Analytická část je zakončena diskuzí, kde jsou shrnuty poznatky z analýzy a jejich význam 

v kontextu marketingové komunikace fastfoodových společností cílené na děti.  

 

10.1.  Energetická hodnota dětského menu  

 

Energetická hodnota dětských menu sice není aspektem komunikace, ale i tak se jedná        

o důležité informace. Jednou z podmínek regulace televizní reklamy cílené na děti totiž 

bylo to, že se komunikace omezí pouze na propagaci takového dětského menu, které je 

složeno ze zdraví prospěšných produktů. Pro jakoukoliv další analýzu je tedy klíčové,      

jak zdravé, či nezdravé je dětské menu ve restauracích společností McDonald’s a Burger 

King.  

Poněvadž v této práci rozebírám komunikaci v České republice i v USA, budu zkoumat 

výživové hodnoty dětských menu z obou států.  

 

 McDonald’s 

Jako první bude přiblíženo dětské menu společnosti McDonald’s v České republice a USA, 

jeho složení a energetické hodnoty jsou zobrazeny v Tabulce 1.   

Americké menu je v některých bodech shodné s tím českým, položky, které jsou stejně 

jako v českém menu, již nejsou v tabulce znovu popisovány.  
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Stát 

 

Pokrm                     Počet kalorií 

 

Česká republika 

 

Hamburger 

 

                             254 kcal 

Cheeseburger                              304 kcal 

Snack Wrap                              296 kcal 

Kuřecí nugety (4 kusy)                              180 kcal 

Malé hranolky                              239 kcal 

Zahradní salát bez zálivky                                23 kcal 

Jogurt s ovocem a müsli           181 kcal, 19 g cukru 

Pomerančový džus           101 kcal, 25 g cukru 

 

USA 

 

Dětské hranolky 

 

                             110 kcal 

 Jablečné kousky                                15 kcal 

 Nízkotučné mléko (236 ml)           100 kcal, 12 g cukru 

 Čokoládové mléko bez tuku (236 ml)           130 kcal, 22 g cukru 

   

 

Tabulka 1: Kalorické hodnoty dětského menu v restauracích McDonald’s
22

 

 

Pokud by se tedy v USA sestavilo dětské menu přesně podle fotky na jejich webových 

stránkách (viz Obr. 3), celý tento pokrm by obsahoval 410 kalorií (tedy hranolky, kuřecí 

nugety, jablečné kousky a nízkotučné mléko). Kalorická hodnota se může zdát nepříliš 

vysoká, ale problémem zůstává vysoký obsah tuku a cukru v potravinách. Propagace 

čokoládového mléka bez tuku jako pro děti zdravého nápoje, i když obsahuje 22 gramů 

cukrů, je na pomezí etické komunikace.  

V České republice by dětské menu s cheeseburgerem, malými hranolky a malou Fantou 

obsahovalo 643 kalorií.  
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Obr. 3: Dětské menu v McDonald’s 

Dostupné z: https://www.mcdonalds.com/us/en-us/full-menu/happy-meal.html 
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Dále bude rozebráno dětské menu nabízené v restauracích společnosti Burger King 

v České republice a USA. Energetická hodnota jednotlivých položek se nachází v Tabulce 

2.  

Stát 

 

Pokrm                      Počet kalorií 

 

 

 

Česká republika 

 

Cheeseburger 

 

                             270 kcal 

Kuřecí burger                              368 kcal 

Hamburger                              230 kcal 

Kuřecí nugety (4 kusy)                              190 kcal  

Malé hranolky                              200 kcal 

Limonády (250 ml)           100 kcal, 20 g cukru  

 

USA 

 

Ovesná kaše 

 

          170 kcal, 12 g cukru 

 Kuřecí nugety (4 kusy)                              170 kcal  

 Jablečné pyré             50 kcal, 11 g cukru 

 Nízkotučné mléko (236 ml)           160 kcal, 25 g cukru  

 Jablečný džus             80 kcal, 20 g cukru 

 Mléko bez tuku             90 kcal, 12 g cukru 

   

 

Tabulka 2: Kalorické hodnoty dětského menu v restauracích Burger King
23

 

 

 

 

Burger King nabízí již předpřipravené varianty dětského menu, a to s hlavním chodem     

ve formě hamburgeru, cheeseburgeru nebo kuřecích nugetů, přílohou což jsou malé 

hranolky a nápojem, kde je na výběr mezi vodou a džusem. Řetězec Burger King všechny 

tyto varianty propaguje na svých webových stránkách, ovšem výživové údaje jsou zde 

představeny velmi matoucím způsobem. Z hlavní stránky se zdá, že kalorické hodnoty 

                                                           
23

 ZPRÁVA O NUTRIČNÍCH HODNOTÁCH PRO: ČESKOU REPUBLIKU. Burgerking [online]. [cit. 

2018-04-29]. Dostupné z: https://www.burgerking.cz/assets/pdfs/nutrition.pdf 

 

BURGER KING® USA Nutritionals. Bk [online]. [cit. 2018-04-29]. Dostupné z: 

https://www.bk.com/pdfs/nutrition.pdf 
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popisují celé menu, ale tyto údaje se doopravdy týkají pouze hlavního chodu. Stejná 

metoda je využita na amerických webových stránkách Burger Kingu, kde je ovšem tato 

skutečnost zmíněna v textu.  

V praxi to také vypadá tak, že celková kalorická hodnota konkrétního menu je 420 kalorií, 

ale zákazník uvidí údaj pouze o 280 kalorií, pokud si nepřečte doprovodný text                  

až do konce (viz Obr. 4). 

 

 

Obr. 4: Zobrazení dětského menu Burger King na jeho amerických webových stránkách 

Zdroj: https://www.bk.com/menu-item/cheeseburger-king-jr%E2%84%A2-meal 

 

Celkově se tedy energetická hodnota dětských menu obou fastfoodových řetězců příliš 

neliší až na fakt, že Burger King v USA vodu jako nápoj ani nenabízí, podává  

své výživové údajů matoucím způsobem, což jeho hlavní konkurent nedělá.  

Společnost McDonald’s na svých amerických webových stránkách podává tyto údaje 

prostřednictvím nutriční kalkulačky a na českých webových stránkách jsou potřebné 

informace vypsané pod jednotlivými položkami. 
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10.2.  Televizní reklamy 

10.2.1. Kladení důrazu na pokrmy dětského menu v televizních 

reklamách  

 

Jak již bylo řečeno, tato proměnná vychází z regulace dětského food marketingu. Jedním 

z klíčových bodů byl důraz kladený na zdraví prospěšné potraviny v televizních spotech. 

V této části budou tedy jednotlivé reklamy analyzovány na základě tohoto kritéria. 

 

 McDonald’s 

První popisovanou reklamou společnosti McDonald’s je ,,Shrek Forever After“ z roku 

2010. V tomto televizním spotu se nacházejí kuřecí nugety, jablečné kousky a nízkotučné 

mléko. Slovně zmíněné jsou ovšem v tomto spotu pouze kuřecí nugety, které zde 

konzumují hlavně rodiče dětí. Obě děti si sice jednou ukousnou jablka, ale v reklamě        

se objevuje několik záběrů na rodiče konzumující nugety a také záběr na jednoho 

z chlapců, který si také bere kuřecí nugetu.  

Další reklama pochází z roku 2011 a jedná se o ,,Alvin And The Chipmunks: 

Chipwrecked“. Kuřecí nugety v tomto spotu opět hrají ústřední roli. Dvě děti sice ukusují 

jablečné kousky, ale chlapec, který jako jediný z dětí v reklamě mluví, zdvihá kuřecí 

nugetu s tím, že je kouzelná a ukusuje z ní. Dále také animovaná postavička chipmunka    

po krabici s McNuggetama skáče.  

Druhým nejzmiňovanějším produktem je nízkotučné mléko, se kterým si děti i animovaná 

postavička hrají. Jak ale bylo zmíněno v minulé kapitole, ani tento nápoj se nedá považovat 

za kompletně zdravý. Ostatní produkty leží na stole, ale není jim věnováno více pozornosti.  

Champions of Happy je reklamní spot, jehož účelem je informovat děti o zdravé stravě. 

Hlavní postavou je animovaná koza, která konzumuje vše, co vidí. V reklamě ovšem 

neukazují konzumace i klasických nezdravých potravin, které reálně ohrožují děti.       

Místo toho koza jí náhodné objekty, které se ani mezi potraviny neřadí. Výsledkem je 

doporučení konzumace ovoce a mléčných výrobků a koza se i s animovanou rodinou 

vydává do restaurace McDonald’s, aby tento způsob stravování vyzkoušela. Zde je 

zobrazena, jak pije čokoládové mléko bez tuku, které ale obsahuje vysoký podíl cukru. 



 

 

46 

Dále je zde také zobrazen chlapec, který zdvihá kus jablka, ale na dalším záběru                

již konzumuje kuřecí nugety. Na stole před ním také leží hranolky, nízkotučné mléko          

a jablka. Nejblíže k němu ovšem leží zmíněné nugety a hranolky (viz Obr. 5).  

 

Obr. 5: Zobrazení dětského menu v televizní reklamě Champions of Happy 

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=tIsX2PGi5IY 

 

Dalším z popisovaných televizních spotů je reklama v restauraci McDonald‘s zaměřující   

se na mimoně. Zde na stole leží z jídel pouze kuřecí nugety, které jeden z mimoňů 

s očividnou chutí konzumuje. Důraz je opět kladen na nízkotučnou variantu mléka,             

se kterým si poté ostatní mimoňové hrají. Děti u vedlejšího stolu sice konzumují jablečné 

kousky, ale na stole před nimi opět leží kuřecí nugety, které jsou také položené blíže k nim 

než jablečné kousky. Průvodní komentář do toho připomíná, že mléko i jablečné kousky 

jsou zdravé a zábavné.  Na finálním záběru jsou ukázány hračky s dětským menu. 

Posledním analyzovaným spotem společnosti McDonald’s je reklama související s filmem 

Lego příběh. Opět je zde kladen důraz na jídlo a komentátor připomíná, že chuť mléka        

a jablek je dobrodružná a vzrušující. Děti znovu ukusují jablečné kousky, nalévají              

si mléko, ale kuřecí nugety i hranolky jsou opět položeny na stole hned před nimi, na rozdíl 

od nakrájených jablek (viz Obr. 6).  
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Obr. 6: Zobrazení dětí s dětským menu v televizní reklamě společnosti McDonald‘s 

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=tIsX2PGi5IY 

 

 

 Burger King 

Co se týče reklam společnosti Burger King, zde bylo zdravé jídlo vždy zobrazováno,        

ale ne zcela etickým způsobem.  

Hned v prvním popisovaném spotu této společnosti (The Spectacular Spiderman) hrají 

ústřední roli hamburger, který nelze považovat za zdravý pokrm, jablečné kousky                

a nízkotučná omáčka. Tato část se dá považovat za jistý způsob obcházení zmíněné 

regulace. Jablečné kousky jsou zde totiž vyobrazeny ve tvaru hranolků v obalu, ve kterém 

jsou obvykle prodávány bramborové hranolky. Dalším faktem je, že vedle nich se nachází 

omáčka k hranolkům, která tuto ,,iluzi“ ještě více umocňuje. Obecně nedává smysl,          

aby se takováto omáčka nacházela vedle jablečných kousků, protože se k nim 

nekonzumuje ani neprodává (viz Obr. 7). 
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Obr. 7: Zobrazení dětského menu v televizní reklamě společnosti Burger King 

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=Oc4-bndSHw0 

 

Stejná taktika je využita v reklamním spotu zaměřeném na film Gulliverovy cesty. V tomto 

videu jsou opět jablečné kousky vizuálně vyobrazeny jako hranolky, ale tentokrát jsou také 

nazvány ,,čerstvými jablečnými hranolky“. V reklamě je kromě toho také opět vyobrazen 

hamburger a jablečný džus. Celkově jsou na konci spotu vyobrazeny tyto tři produkty,     

ale komentující hlas zmiňuje pouze jablko.  

Stejným případem je i poslední zkoumaná reklama od společnosti Burger King. Televizní 

spot ukazuje hamburger, jablečné pitíčko a ,,čerstvé jablečné hranolky“, které jsou opět      

z pokrmů zmíněny jako jediné a popsány tímto způsobem. 

Celkově jsou tedy vizuálně zobrazeny i nezdravé pokrmy, slovně zdůrazněno je pouze 

ovoce, ale to je komunikováno matoucím způsobem.  

Takové zobrazování je pro děti matoucí a výzkum prokázal, že děti většinou nebyly 

schopné rozlišit hranolky od jablek (Bernhardt et al., 2014).  

Tento bod analýzy tedy ukázal, že společnost Burger King jedná více neeticky                 

než společnost McDonald’s v zobrazování pokrmů z dětského menu v televizních 

reklamách.   
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10.2.2. Využití licencovaných postaviček v televizních reklamách 

 

Druhé kritérium týkající se dětských televizních reklam a s nimi spojené regulace, je 

využití licencovaných postaviček. Jak již bylo zmíněno, součástí dohody o samoregulaci 

bylo také omezenější užívání postaviček z dětských filmů a seriálů. Animovaní hrdinové 

by dle dohody měli být využiti pouze k propagaci zdraví prospěšných potravin. 

 

 McDonald‘s 

Jako první budou rozebrány reklamy společnosti McDonald’s. Ústřední postavy první 

popisované reklamy jsou Shrek a ostatní postavičky z této pohádky. V této reklamě jsou 

sice prezentovány produkty ze zdravějších variant, ale nejsou ani jednou                    

zmíněny - na rozdíl od kuřecích nuget. Ty jsou zde i asociovány s postavičkou Shreka, 

když si jeden z herců kousne do nugety a on má najednou stejné uši jako zmíněná 

postavička. První spot se tedy dá považovat za porušení dohody vzhledem k tomu,            

že žádná z postaviček nebyla využita k propagaci zdravé varianty dětského menu. 

V následující televizní reklamě figurují animované postavičky chipmunků                          

ze stejnojmenného dětského filmu. Zde jsou postavičky opět asociovány s kuřecími 

nugety, ale tentokrát si hrají i s láhví dětského mléka, které patří do zdravější varianty 

Happy Mealu. 

Třetí popisovaný spot zobrazující kozu, která se neumí správně stravovat, je založen          

na neznámých postavičkách. Jedná se tedy o reklamu, která nevyužívá licencované hrdiny. 

Co se týče posledních dvou televizních spotů společnosti McDonald’s, u obou jsou využité 

licencované postavičky. V jedné jsou to mimoni a v druhé lego postavičky. Obě reklamy 

propagují prostřednictvím animovaných hrdinů dětské mléko a jablečné kousky, i když 

v jedné z nich je i tak záběr na mimoně, který konzumuje kuřecí nugety s očividnou chutí. 

Ve druhém spotu sice postavičky nekonzumují kuřecí nugety, ale jsou i tak položené       

před dětmi na stole. Na konci této reklamy se také objeví postavička z Lego příběhu, která 

propaguje čokoládové mléko bez tuku, které sice má patřit mezi zdravé varianty dětského 

menu, ale jak bylo zjištěno v minulé kapitole, tento nápoj obsahuje vysoký podíl cukru.  

 

 Burger King 

Následující analyzované spoty pochází od společnosti Burger King. Ze tří analyzovaných 

televizních reklam byly licencované postavičky využity pouze v jedné z nich, 



 

 

50 

a to postavičky ze seriálu Spongebob. Tyto postavičky zde figurují ve formě hraček,          

za které mluví děti. V reklamě se nachází také hamburger, jablečné pitíčko a již zmíněné 

problematické zobrazení ,,jablečných hranolků“.  

Zbývající dvě televizní reklamy obsahují pouze prvky z pohádek, které propagují. První 

spot například propaguje seriál Spiderman, a produkty z dětské nabídky se proto houpají  

na sítích. Stejně tak druhá televizní reklama využívá koncept zmenšených zaměstnanců 

společnosti Burger King v duchu filmu Gulliverovy cesty, který také propaguje.  

Celkově je tedy možné soudit, že při využívání licencovaných postaviček dodržuje Burger 

King tento požadavek regulace více než společnost McDonald’s.  

 

10.3. Využití maskotů  

Posledním rozebíraným kritériem je využití postaviček, konkrétně maskotů, v komunikaci. 

Jak bylo vysvětleno v teoretické části, jedná se o jiný typ postaviček, než jsou                    

ty licencované. Zde je řeč o postavičkách, které vytvořila přímo společnost a využívá je 

jako ambasadory své značky.  

Následně bude porovnán přístup společnosti McDonald’s a Burger King k využívání 

postaviček jako maskoty. 

 

 McDonald’s  

Ambasador společnosti McDonald’s je velmi známý a mezi dětmi oblíbený – jedná se o již 

popisovaného klauna Ronalda McDonalda. Ronald nebyl vždy jedinou postavičkou 

charakterizující tento fastfoodový řetězec, ale dnes už zastupuje McDonald’s pouze on 

(Boje et al., 2006, s. 201).  Klaun je postavičkou, jejíž existence cílí na děti a jejich emoce. 

Děti mají rády zábavu a hru a klaun je svým způsobem ztělesněním těchto aktivit. Tento 

koncept znovu potvrzuje, že jedním z hlavních záměrů společnosti McDonald’s je vyvolat 

v dětech asociaci hry a jejich restaurací. Děti si také tohoto klauna velmi dobře pamatují    

a lehce ho poznají. V dokumentárním snímku Super Size Me (2004) byly dětem ukázány 

různé významné historické postavy i maskoti jiných fastfoodových řetězců, ale Ronald 

McDonald byl jediný, koho všechny dotazované děti poznaly. Klauna také komentovaly    

se slovy, že je zábavný, dělá legrační věci v televizi a pracuje ve společnosti McDonald’s. 

Děti si tedy jasně spojily oblíbeného klauna a fastfoodový řetězec, který reprezentuje.  

McDonald’s má tedy cíleně vybraného maskota, jehož očividnou funkcí je zvýšit 
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atraktivitu a věrnost mezi dětmi ke své značce. 

 

 

Obr. 8: Ronald McDonald – maskot společnosti McDonald‘s 

Zdroj: http://hero.wikia.com/wiki/Ronald_McDonald 

 

 

 Burger King 

 Konkurenční společnost Burger King si zvolila odlišenou strategii. Jejich maskotem je 

postavička krále, který se v dětských reklamách prakticky neobjevuje. Jediná forma dětské 

komunikace, kde se tento maskot nacházel, byly hry typu advergaming, které byly 

zmíněny v kapitole o minulých marketingových aktivitách společnosti Burger King. 

Postava krále má humorný charakter a podle typu reklam, ve kterých se objevuje, cílí        

na dospělé spotřebitele
24

.  

                                                           
24

 Burger King Commercials Compilation The Burger King Ads. Youtube [online]. 2017 [cit. 2018-05-02]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=mQkWQ4CmOTo&t=339s 
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Obr. 9: Burger King král – maskot společnosti Burger King 

Zdroj:https://joesdaily.com/photography/terry-richardson-photographs-the-burger-king-for-art-

basel/ 

 

V tomto bodě je tedy zásadní rozdíl mezi využitím maskotů ze strany společnosti Burger 

King a McDonald’s vzhledem k tomu, že McDonald‘s svého maskota využívá k lákání dětí 

do svých restaurací a vytváření vztahu mezi nimi a svou značkou. 

 

11. Diskuze 

V následující kapitole bych ráda shrnula výsledky praktické části této bakalářské práce      

a to, jakým způsobem odpovídají na položenou výzkumnou otázku.  

Dále bych ráda nastínila, jaký mají tyto výsledky význam pro dětský food              

marketing – konkrétně v oblasti fastfoodových řetězců. Na závěr uvádím svá doporučení   

k budoucímu výzkumu této problematiky.  

Společnost McDonald’s jasně soustřeďuje svou komunikaci na děti a na své postavení 

v očích jejich rodičů. Na tuto skutečnost poukazují již první dvě zmíněné aktivity 

společnosti v České republice, tedy McDonald’s Cup a Nadační fond Ronalda McDonalda. 
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Společnost McDonald’s organizuje a financuje dětskou aktivitu, která je založena             

na sportovní aktivitě a zdravém životním stylu, čímž s těmito prvky také asociuje  

svou značku, třebaže její nabídka pokrmů je s nimi v rozporu. Jak bylo zjištěno, menu 

McDonald’s je nízkonutriční a vysokokalorické. Tato skutečnost se týká hlavně českého 

trhu, kde nedošlo k výrazným změnám dětského menu směrem ke zdravějším variantám.  

Podobně tomu je i s Nadačním fondem Ronalda McDonalda. Společnost financuje charitu, 

která se opět stará o děti. Samozřejmě je pravdou, že charitativní činnost lidem prospívá, 

McDonald’s tím ovšem opět asociuje svou značku s rodinnými hodnotami a není náhodou, 

že středem jeho pozornosti jsou právě nemocné děti - firmy totiž často směřují své CSR 

aktivity k oblastem, ve kterých jejich podnikání způsobuje nejvíce škody. 

Analýza ukázala, že ani jedno z menu není pro dětské zdraví zvlášť prospěšné, a v tomto 

aspektu se také prokázalo, že společnost Burger King nepředstavuje své dětské menu 

eticky. Na svých webových stránkách v USA zobrazuje celé menu, ale pod ním uvádí 

kalorickou hodnotu pouze hlavního chodu, což oznamuje až v poslední větě doprovodného 

popisku. Na českých webových stránkách ani na tuto skutečnost neupozorňuje. 

Ovšem hlavním projevem neetické komunikace je zobrazování jablečných kousků 

v televizních reklamách. V rámci regulace bylo stanoveno, že televizní reklamy na dětské 

menu musí propagovat zdravé potraviny, aby byly dětem připomínány benefity správného 

stravování. Toto maskování, které ovšem v dětech evokuje myšlenky na smažené hranolky, 

nepřináší žádné benefity pro jejich zdraví nebo jejich stravovací návyky.  

S tím souvisí také užívání licencovaných postaviček, které bylo v reklamách časté. 

Společnost McDonald’s sice tuto taktiku využívala častěji než Burger King, ovšem obě 

společnosti tuto techniku používají, a ne vždy byly postavičky dávány do souvislosti         

se zdravou stravu. Většina animovaných hrdinů v televizních spotech McDonald‘s byla 

například ukázána s mléčným pitíčkem, ale vzhledem k obsahu cukru se ani mléčné nápoje 

McDonald‘s nedají považovat za zdraví prospěšnou variantu. Tyto nápoje jsou sice 

zdravější než přeslazené limonády, ale to neznamená, že se jedná o zdravé produkty.   

Burger King sice neužíval postavičky tak často jako jeho konkurenční společnost, ale když 

je využil, dával je do spojitosti s neeticky zobrazovaným zdravým jídlem (jablečné 

hranolky).  

Analýza také prokázala, že společnosti se snaží v dětech vyvolat povědomí o své značce     

a loajalitu k ní. Toto povědomí je v dětech vytvářeno prostřednictvím soustavného 
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ukazování pohledu na konkrétní restaurace z ,,venkovní perspektivy“
25

 a opakovaného 

zmiňování a zobrazování loga. Loajalita je pak vytvářena za pomoci maskota                       

a licencovaných postaviček, které jsou pro děti známé a důvěryhodné. Maskota 

vytvořeného pro děti využívá společnost McDonald’s. Hlavním problémem tohoto 

maskota je, že propaguje zdravý životní styl, který si poté děti asociují se společností 

McDonald‘s a jejich občerstvením, což může vést k tomu, že začnou tyto pokrmy 

považovat za zdravé stravování.  

Celkově tedy analýza odhalila, že obě společnosti ne vždy dodržují nastolená pravidla 

cílení na děti a často je takto zacílená komunikace neetická, přičemž kritéria, která 

nedodržují, se u obou liší.  

Provedená analýza a její výsledky, stejně jako výzkum v rámci dětského marketingu, jsou 

důležité, jelikož děti obvykle věří většině reklamních sdělení vzhledem k tomu, že u velké 

části z nich ještě není rozvinuta schopnost kriticky přemýšlet.  

Analýza také poskytla odpovědi na výzkumnou otázku i další dílčí otázky. Hlavních 

problematických aspektů bylo odhaleno hned několik. Prvním je maskování zdravých 

pokrmů za nezdravé tak, že je děti nezvládnou identifikovat. Dalším problémovým prvkem 

je podávání informací o výživových údajích matoucím způsobem, ze kterého nejsou na 

první pohled jasné energetické hodnoty produkty. Asociace licencovaných postaviček 

s nezdravými produkty je dalším z problematických aspektů, stejně jako fakt, že i pokrmy 

které jsou komunikovány jako zdravé varianty, se nedají považovat za zdraví prospěšné. 

Tyto úsudky také zodpověděly dílčí výzkumné otázky.  

 Výsledky analýzy také naznačují, že samoregulace food marketingového průmyslu není 

dostatečně účinná a komunikace společností cílících na děti by měla být přísněji 

regulována legislativními omezeními. Na těchto regulacích by se měli také více podílet 

nutriční specialisté, kteří mohou posoudit prospěšnost pokrmů z dětských menu na zdraví 

dětí. Tato samoregulace sice již existuje, ale mým doporučením by byla důslednější 

kontrola a přísněji formulovaná legislativa.  

Pro budoucí výzkum bych doporučovala se více soustředit na online komunikaci, již budou 

nejspíše společnosti využívat v budoucnu stále častěji a jež zatím nepodléhá stejným 

regulacím jako televizní vysílání. 

 

 

                                                           
25

 Tedy pohled kdy spotřebitel nahlíží na restauraci z vnějšího prostředí (například z ulice) 
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Závěr 

 

Tato bakalářská práce zkoumala problematiku food marketingu cíleného na děti,                

a to konkrétně na fastfoodových společnostech, jejichž pokrmy patří mezi jedny z nejvíce 

nezdravých, které jsou dětem propagovány.  

Hlavním cílem této práce bylo identifikovat nejvíce problematické aspekty komunikace 

fastfoodových společností cílící na děti a dále zjistit jaké konkrétní komunikační aktivity 

používají, zda je tato komunikace etická a zda jsou dodržována základní pravidla 

samoregulace dětského potravinářského průmyslu.  

Teoretická část uvádí čtenáře do celkové problematiky. Nejprve byly tedy přiblíženy 

vybrané teorie představující vývoj dětí ve spotřebitele, právní regulaci dětské reklamy 

v České republice a globální omezení dětské reklamy. V této části jsou také popsány          

a kriticky zhodnoceny vybrané techniky dětského food marketingu a PR spolu s celkovým 

kontextem tohoto průmyslu.  

Praktická část pak popisuje společnosti McDonald’s a Burger King a jejich komunikační 

aktivity zacílené na děti. Na základě tohoto popisu byla poté provedena analýza vybraných 

aspektů komunikace těchto společností cílící na děti, která měla za úkol zkoumat etiku       

a dodržování samoregulace. Tyto aspekty byly poté porovnány.  

Analýza prokázala, že komunikace neprobíhá vždy eticky a uvedené společnosti 

nedodržují podmínky samoregulace, ke kterým se zavázaly. Komparace obou společností 

ukázala, že McDonald’s a Burger King pravidla porušují nebo komunikují neeticky 

v různých aspektech svých marketingových aktivit, ovšem hlavní věcí zůstává, že v obou 

případech jsou pravidla etiky porušována. Jako hlavní problematické aspekty byly 

identifikovány následující: maskování zdravých pokrmů za nezdravé tak, podávání 

informací o výživových údajích matoucím způsobem, asociace licencovaných postaviček 

s nezdravými produkty a také fakt že pokrmy, které jsou komunikovány jako zdravé 

varianty se nedají považovat za zdraví prospěšné. 

Na základě tohoto zjištění doporučuji, aby regulace byla přísněji legislativně ošetřena, 

jelikož samoregulace očividně není dost účinná. Dalším doporučením je, aby se na složení 

stravy důkladněji podíleli nutriční specialisté vzhledem k faktu, že se v dětských menu 

stále nachází nezdravé potraviny, které jsou ovšem prezentovány jako zdravé varianty. 

Hlavním limitem výzkumu byla v tomto případě absence některých aktuálních zdrojů. Tuto 

absenci jsem se pokusila nahradit rešerší odborné literatury a domnívám se, že k mému cíli 
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do jisté míry stačila.  

Budoucí výzkum by se měl věnovat online komunikaci, neboť tato práce se primárně 

zaměřovala na televizní reklamy a obecnou komunikaci. Dalším důvodem je také vysoká 

pravděpodobnost, že v budoucnu bude tento typ komunikace ještě více využíván.  

 

Summary 

 

This bachelor thesis analyzes the issue of children targeted food marketing, more 

specifically communication of fast food companies whose meals tend to be one of the least 

healthy ones of those advertised to children.  

The main goal of this thesis is to recognize the most problematic aspects of fast food 

companies’ communication that targets children. The follow up questions are related        

to what techniques these companies use and whether they follow the rules  

of self-regulation.  

The theoretical part explains the complexity of children targeted food marketing issue,   

how children develop into consumers, the legislative regulations of children targeted 

advertising in Czech Republic and the global regulations. The main food marketing and PR 

techniques are described and critically evaluated in the theoretical section as well. 

The practical section describes the communication activities of McDonald’s and Burger 

King which target children. Based on the description, selected aspects of this type              

of advertising have been chosen for further analysis and the main goal was to identify      

the most problematic ones. 

The conclusion of the analysis is that these companies do not follow the self-regulations 

rules sufficiently and their communication activities cannot be considered ethical. 

Throughout the analysis, I have identified the following problematic aspects: portraying 

heathy foods in a confusing way, implying that junk food is healthy, not stating nutritional 

information clearly and associating licensed characters with junk food.  

Based on these results, my recommendation is to get nutritional specialists more involved 

in creating the guidelines for fast food children menus. Another recommendation is to have 

more legislative regulated advertising as the self-regulation is not effective enough.  

Further research should focus on the online children marketing as that is not analyzed       

in this thesis. It is also not regulated in the same way as television advertising and there     
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is a high chance that the digital medium will rise in popularity among younger children, 

therefore it should be regulated in the same manner as television advertising. 
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