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Nezdravý business. Influenceři v německy 

mluvících zemích propagují ze 75 procent nezdravé 

potraviny 

Tři čtvrtiny potravin, které na svých sociálních sítích propagují influenceři z německy mluvících 

zemí, jsou podle nejnovější studie vídeňské Lékařské univerzity tak nezdravé, že odporují 

reklamním zásadám Světové zdravotnické organizace pro děti.  Pětina mladistvých ve věku od 

13 do 17 let přitom celosvětově trpí na obezitu nebo má nadváhu.  

Na letošním Evropském obezitologickém kongresu v Maastrichtu prezentoval tým vědkyně Evy 

Winzerové z pracoviště veřejného zdraví na vídeňské Lékařské univerzitě výsledky nejnovějšího 

výzkumu, který se zaměřil na propagaci nezdravých potravin na sociálních sítích. Podle Winzerové 

propagují influenceři v německy mluvících zemích obzvláště nezdravé potraviny, a to ze 75 procent. 

Jako příklad uvedla Winzerová reklamní příspěvky šesti nejoblíbenějších influencerů z Německa a 

Rakouska, mezi jejichž fanoušky patří 35 miliónů uživatelů ve věku 13 až 17 let. Propagované potraviny 

jako fast food, čokolády nebo sladké nápoje obsahovaly z tří čtvrtin příliš vysoké hodnoty soli, cukru a 

tuku a byly tudíž podle reklamních standardů Světové zdravotnické organizace zcela nevhodné pro děti. 

Navíc u několika příspěvků chybělo podle vědeckého týmu označení reklamy. Teenageři jsou tak podle 

studie každou hodinu na sociálních sítích Instagram, TikTok a YouTube vystavováni reklamě zhruba 18 

produktů aniž by si uvědomili, že se jedná o vědomou reklamu.  

 

Výzkum vídeňské Lékařské univerzity MedUni Wien je o to zajímavější, že dvacet procent dětí a 

mladistvých trpí celosvětově na obezitu či nadváhu. Propagace nezdravých potravin je tudíž důležitým 

faktorem, který ovlivňuje obezitu dětí a jejich stravovací návyky.  

 

Podle vídeňského vědeckého týmu je nutný zásah politiků, kteří by vytvořili nezbytnou legislativu. Ta by 

mohla zabránit propagaci nezdravých potravin cílenou na děti a mladistvé.  

 

Další informace 

Článek MedUni Wien v angličtině 
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Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi Prahou a Vídní a 

také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře Eurocomm-PR působí v jedenácti 

zemích střední a jihovýchodní Evropy. 
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