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Anotace 

Diplomová práce Multimediální prvky online zpravodajství a jejich vliv na příjemce se 

zabývá proměnou dnešní distribuce informací díky rozvoji internetu. Mediální instituce 

využívají tento nástroj jako prostředek k šíření svých sdělení a ze stejného důvodu zařazují 

ke zprávám také jednotlivé multimediální prvky. Internetové stránky umožňují rychleji 

předat informace velkému množství uživatelů. Multimediální prvky, jako například 

fotografie, fotogalerie, videa či infografiky, dovolují předat dodatečné informace, ale také 

přitáhnout pozornost příjemců.  

Cílem práce je zjistit, nakolik publikum oceňuje přínos multimediálních prvků a dokáže je 

zužitkovat při zpracování informací. V teoretické části jsou nejprve definovány jednotlivé 

složky lidského poznání, jako například pozornost, percepce či paměť čtenářů 

zpravodajských článků. Ty jsou dále reflektovány spolu s rozdílnými charakteristikami 

a sociálním zázemím příjemců zpravodajských obsahů. Neméně důležitý je pak popis 

jednotlivých teorií a výzkumů, jež se zabývaly vlivem multimediálních prvků na příjemce 

různých typů médií. 

Na teoretické poznatky navazuje kvantitativní výzkum v podobě experimentu a následného 

dotazníku. Výběrový soubor tvoří zástupci dnešní generace Z, tedy respondenti, jež 

s internetem vyrůstali. Na připravené webové stránce, připomínající zpravodajský server, 

je manipulováno množstvím multimediálních prvků přiřazených k článku. Tímto 

způsobem můžeme analyzovat jejich vliv na pozornost, paměť a vnímání respondentů. 

Výsledky a závěrečná diskuze výzkumu odhalují mnoho možných dalších posunů v tomto 

zkoumání. 

 

Annotation 

Diploma thesis Multimedia Elements of Online News and Their Impact on Recipients is 

concerned with the transformation of today's information distribution thanks to the 

development of the Internet. Media institutions use this tool as means of disseminating 

their messages. For the same reason they also include multimedia elements to the content. 

Websites allow to quickly pass on information to a large number of users. Multimedia 

elements, such as photos, photo galleries, videos or infographics, allow to pass on 



 

 

 

additional information, but also to catch the attention of the recipients. 

The aim of this study is to find out how much the audience appreciates the contribution of 

multimedia elements and how much they can use them during processing of the 

information. The theoretical part therefore first defines the particular cognitive processes, 

such as attention, perception and memory of news articles readers. These are further 

reflected with the different characteristics and social background of the news content 

recipients. Equally important is the description of theories and researches that dealt with 

the influence of multimedia elements on recipients of various types of media. 

The theoretical knowledge is followed by quantitative research in the form of an 

experiment and a subsequent questionnaire. The sample consists of representatives of 

today's generation Z. It is represented by the population that grew up with the Internet. On 

the created news server-like website is manipulated with a number of multimedia elements 

accompanying the articles. This way, we can analyze their influence on the attention, 

memory and perception of respondents. The results and the final discussion of the research 

reveal the possible orientation in this research. 
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Úvod 

Dnešní doba je založená na vysoké frekvenci používání elektronických zařízení a stále 

větší oblibě získávání informací z prostředí internetu. To se odráží ve způsobu, jakým 

mediální instituce přistupují k předávání sdělení. Teoretik digitální kultury Manovich 

(2001: 13) dnešní období charakterizuje přízviskem „informační kultura“. Hlavní proměnu 

spatřuje v interakci lidí s médii a ve způsobech získávání a organizování informací. Celá 

kultura si osvojuje tyto znalosti zprostředkovaně skrze počítače, což proměňuje jejich 

produkci, distribuci i celkovou komunikaci. To má hluboké následky na způsob, jakým 

rozumíme světu kolem nás a jak si jej vizualizujeme. (Manovich, 2001) Zpravodajské 

organizace proto stále častěji využívají pro distribuci sdělení internetové servery. Ty 

umožňují rychleji předat informaci velkému množství uživatelů. Také dovolují autorům 

zahrnout multimediální a dynamické prvky, jimiž mohou nejenom předat více informací, 

ale také přitáhnout pozornost příjemců.  

Zpravodajské články jsou formátem původně založeným na textu. Čtení těchto útvarů je 

komplexním analyticko-syntetickým procesem, jenž postupně aktivuje jednotlivé 

kognitivní funkce. Ty jsou významným způsobem propojeny. Mluvíme například 

o kódování či dekódování informací, vnímání doprovodných stimulů a dalších procesech. 

Tím, že autoři zahrnou multimédia do svých článků, mohou zmíněné funkce ovlivnit. 

Cílem této práce je zjistit, jestli publikum oceňuje přínos multimediálních prvků a dokáže 

je zužitkovat při zpracování kognitivními procesy. Nejprve jsou tak definovány jednotlivé 

složky lidského poznání, jako například pozornost, percepce či paměť příjemců 

zpravodajských článků. Úvodní kapitoly se také zaměřují na způsoby měření těchto 

procesů. Jsou dále reflektovány spolu s rozdílnými charakteristikami a sociálním zázemím 

příjemců zpravodajských obsahů.  

Celou prací prostupuje termín „multimediální prvky“. Těmi následující text chápe média, 

jež pro prezentaci informací využívají kombinaci různých formátů (například psaného 

slova, hudby, dynamických obrázků atd.). (Deuze, 2003) Pro pochopení častého využívání 

těchto prvků v internetových článcích se diplomová práce dále věnuje proměně produkce 

a přijímání sdělení i dopadům dnešní vysoké míry informací. Tuto celkovou proměnu 

mediální krajiny nazýváme konvergence médií. A vyšší míra modality ve všech obsazích 

je nedílnou součástí konvergentní kultury. 
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Třetí kapitola pojednává o účincích modality na příjemce i na jeho kognitivní procesy. 

Popisuje jednotlivé teorie, jež tvrdí, že text s doprovodnou fotografií mívá pozitivní efekt 

(např. Severin, 1967; Paivio, 1971; David, 1998). S přidáním dynamičtějších prvků (zvuku 

či videa) se však kvalita kognitivních procesů příjemců snižuje (např. Sundar, 2000; 

DeFleur a kol., 1992). 

Na teoretický výklad navazuje empirické zkoumání těchto modelů pomocí 

experimentálního a dotazníkového šetření. V praktické části konkrétně měříme, jaký vliv 

mají multimediální prvky internetových článků například na množství zapamatovaných 

a vybavených informací i na další kognitivní procesy příjemců. Účinky měříme pomocí 

vytvořené internetové zpravodajské stránky s články, jež jsou doplněny různým množstvím 

multimediálních prvků. Respondenti jsou rozděleni do skupin na základě tohoto množství. 

Výběrovým souborem jsou zástupci generace Z. Jedná se o respondenty, kteří se narodili 

nejdříve v druhé polovině 90. let. V české společnosti byl již od jejich dětství rozšířen 

internet a síť World Wide Web (WWW). Účastníky výzkumu se stali studenti gymnázia 

a vyšší odborné školy. 

Analýza dat skutečně odhalila pozitivní vliv multimédií na několik kognitivních procesů. 

Respondenti s vyšším množstvím těchto prvků vykazovali lepších výsledků u rozpoznání 

informací. Také v této skupině článek vnímali jako důvěryhodnější, než pokud měli 

zástupci k dispozici pouze text. Například ale vliv na pozornost respondentů či na množství 

vybavených stimulů se neprokázal. 

Následující výzkum se částečně odchyluje od teze. Nejpodstatnější úpravy se objevují 

u výběru respondentů experimentálního šetření. Původně měl výzkum porovnávat skupinu 

dospívajících a dospělých uživatelů internetu a rozdílné účinky na jejich kognitivní 

procesy. Studie a teorie, z nichž tato práce vychází (např. Sundar, 2000; Kiousis, 2006), 

sledovaly starší věkovou skupinu. Proto se následující experiment zaměřuje primárně na 

skupinu mladších uživatelů internetu, tedy zmíněnou generaci Z. Výsledky s těmito 

staršími studiemi porovnává. Premisou, z níž jsme v tomto rozhodnutí vycházeli, se stala 

skutečnost, že internet byl mladší věkové skupině dostupný od útlého dětství. Účinky na 

jejich kognitivní procesy proto mohou být jiné než u věkově starších respondentů. Dalším 

důvodem pro toto opatření byla také náročnost experimentu z hlediska výběru vzorku 

a zajištění homogenity sledované skupiny.  

Počet experimentálních ošetření je oproti původním čtyřem uvedeným v tezi snížen na 3. 
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Sledovaný článek na webových stránkách obsahuje buď pouze text (ošetření č. 1); text 

a fotografii (ošetření č. 2); či text, fotografii, fotogalerii a video (ošetření č. 3). Tímto 

způsobem postupně přidáváme multimediální prvky. Ke každému ošetření je zároveň 

přiřazeno více respondentů a také výsledky výzkumu mohou být jednodušeji 

interpretovány. Oproti tezi se navíc teoretická část věnuje charakteristice dnešní doby 

konvergence médií, proměně užívání médií i proměně vnímaných atributů příjemci. Tato 

charakteristika je nezbytná pro metodologii experimentu i interpretaci jeho výsledků. 

  



 

 

4 

1 Úvod do problematiky kognitivních procesů 

Mediální obsahy můžeme chápat jako stimuly prostředí, jež na příjemce bezpochyby 

působí. Ve chvíli vystavení danému podnětu začnou v mozku člověka probíhat procesy, 

jimiž se tyto stimuly snaží zpracovat. Nazýváme je kognitivními procesy, tedy procesy 

poznávání. Řadíme mezi ně jednotlivé komplexní činnosti, jež od sebe zároveň nelze 

oddělit. Mluvíme tak o paměti, procesu percepce, pozornosti, motivaci, poznávání či učení 

a dalších. Kognitivní věda, jež tyto atributy zkoumá, je „empiricky založené úsilí 

zodpovědět odvěké epistemologické otázky, zvláště takové, které jsou soustředěny na 

podstatu poznání, jeho zdrojů, vývoje, komponent a strukturace.“ (Sedláková, 2004: 33) 

Informace, jež mají být zpracovány, pojímáme v této disciplíně jako určité diferencující 

stimulace, kterým je jedinec vystaven. (Nakonečný, 2013) Wessells (1982) se domnívá, že 

při zpracování informací na nejnižším stupni jedinec analyzuje nejprve fyzické znaky 

daného stimulu. V případě čtení a zpracovávání psaných slov tedy nejprve vnímáme 

například druh písma, v němž je dané slovo napsané a jak vypadá. V další fázi pak 

informaci zpracováváme fonematicky, tedy propojujeme vnímané vizuální prvky s jejich 

zvukovým kódem. Vybavujeme si tak například slova podobně znějící. Aby mohlo toto 

zpracování proběhnout, musí být člověk schopen dané slovo rozložit na jednotlivé hlásky 

a manipulovat s nimi. Je pak schopný tato slova identifikovat. Zmíněná fáze je proto 

důležitá i při čtení a psaní. A v posledním kroku osoba zpracovává dané slovo sémanticky. 

(Nakonečný, 2013) Pokud zpracování proběhne úspěšně, je schopen pochopit jeho celkový 

význam. Aby tak mohl učinit, analyzuje svou slovní zásobu a dlouhodobou paměť. 

Ve výzkumných textech se často hovoří o fenoménu tzv. kognitivního zatížení 

(angl. cognitive load). Tento pojem představuje objem informačně-zpracovatelského 

systému, jenž je potřebný pro splnění daného kognitivního úkolu. (Hinds, 1999: 285; 

Gopher a Donchin, 1986) Kognitivní zdroje příjemců jsou určitým způsobem omezené. 

Pokud je přetížena jejich kapacita, splnění daného úkolu je pro jedince příliš 

komplikované. (Hart, 1986) 

Kognitivní procesy jsou ústředním faktorem při zkoumání tzv. kognitivně-transakčního 

modelu účinků médií. (Perse, 2001: 47) Tento model předpokládá, že lidé informace 

zpracovávají pomocí schémat. V mysli máme uložené vědění o určitých konceptech, jež 

jsou reprezentované mentálními strukturami, schématy. V nich jsou uložené vlastnosti 
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i vztahy mezi jednotlivými koncepty. Můžeme chápat různá schémata související 

s odlišnými tématy – schémata o určitých rolích jedinců, o osobách samotných, o vlastní 

osobě či schémata o určitých událostech. (Perse, 2001) Tímto způsobem je usměrňováno 

vnímání jedince, jeho pozornost, vybavování si informací a je řízen také způsob, jakým 

jsou nové informace integrovány s dřívějšími znalostmi. (Trampota a Vojtěchovská, 2010) 

Schémata lidem také pomáhají vyvodit závěry, jež jsou nad rámcem zobrazených 

informací. Obecně se tedy dá říci, že veškeré interpretace mediálních obsahů probíhají díky 

těmto předem vytvořeným schématům. (Perse, 2001) 

Zpracování informací chápeme jako sérii na sebe navazujících kroků. V průběhu 

osvojování znalostí se vystavíme informaci a věnujeme jí určité množství pozornosti. Tyto 

informace zhodnotíme na základě našeho percepčního nastavení. Určitým způsobem jim 

porozumíme i na základě našich předchozích znalostí. Nastane proces retence, kdy si je 

ukládáme do paměti. Po uplynutí určité doby může nastat proces vybavení si a rozpoznání 

informace či můžeme učinit určité rozhodnutí o tomto stimulu. (McGuire, 1976) Všechny 

zmíněné procesy budou podrobně popsány v následných podkapitolách. 

1.1 Pozornost 

Pozornost představuje proces, jenž se vyznačuje zaostřováním na důležité aspekty zorného 

pole. Tento proces začíná předběžnou pozorností, v níž členíme zorné pole na konkrétní 

sledované objekty a konkrétní sledované pozadí. (Aumont, 2005: 51) V tomto procesu 

nejčastěji vybíráme podmnožinu smyslových informací pro její následné zpracování jinou 

částí systému, jež je k tomu určena. Předběžný výběr je nutný zejména z důvodu omezené 

kapacity procedurálního systému člověka, jenž nedokáže zároveň zpracovat všechny 

podněty. (Styles, 2004) V druhé fázi pak zaměřujeme na tuto předem zpracovanou část 

informací naši celkovou pozornost. Nepochybně je pak výsledná informace určitým 

způsobem limitovaná. (van der Heijden, 2004) Někteří autoři tento postup nazývají 

tzv. dvojstupňovým modelem pozornosti s omezenou kapacitou (např. Broadbent, 1958; 

van der Heijden, 1995; 2004). 

Pokud klademe pozornost na jeden stimul, pak nevylučujeme stimuly ostatní, jež by mohly 

naši pozornost odvádět. I informace, jímž nevěnujeme takovou pozornost, jsou určitým 

způsobem zpracovány. (Allport, 1989; Wickens, 1984) Tento proces probíhá na bázi 

alokace zdrojů vůči danému stimulu. (Kahneman, 1973) 
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Naše pozornost je proto omezená zejména podle toho, jak moc náročné je daný stimul 

zpracovat. Kahneman (1973) tvrdí, že na daný stimul se zaměřujeme na základě určitých 

faktorů – ať už je to individuální významnost objektu, aktuální záměr jedince, trvalé 

dispozice člověka či aktuální emoce. Lidé mají zároveň tendenci věnovat pozornost 

informacím, jež odpovídají těm, které mají již osvojené. Proto schémata pracovní paměti 

vykonávají i určitý předvýběr jednotlivých stimulů. (Sorden, 2012) Osvojeným schématem 

jedinců tedy může být například způsob výběru článku, jenž se rozhodnou vnímat 

i konkrétní informace, jež z něho chtějí zpracovat. 

S procesem pozornosti proto velmi souvisí proces vystavení se určitému podnětu. Tento 

fenomén je „záměrně prováděn, aby dotyčný získal či si udržel kontrolu nad příslušným 

zaznamenaným stimulem.“ (Zillmann a Bryant, 1985: 2) Vykonávání této každodenní 

činnosti člověka závisí na komplexitě daného informačního prostředí i na znalostech 

a názorech tohoto jedince. Výběrové vystavení se určitému podnětu představuje okamžik, 

kdy názory, zkušenosti a zájmy jedince ovlivní informace, jímž věnuje pozornost. Tohoto 

procesu si všímáme například ve chvíli, kdy se lidé rozhodují, zda v televizi zhlédnou 

zpravodajské či zábavní programy. Nebo také v momentě, kdy si zástupci určité 

společenské agendy záměrně vybírají témata do ní spadající na úkor jiných. Tedy například 

když pracovníci ve zdravotnictví nejraději vyhledávají informace z tohoto odvětví. 

Množství věnované pozornosti určitému objektu či události je důležité pro následné 

vybavení a rozpoznání informací. Fisk a Schneider (1984) ukázali respondentům v různých 

stupních a v různém počtu opakování slova obklopená čísly. Pozdější paměťová zkouška 

ukázala, že čím méně pozornosti lidé věnovali slovům, tím více se zhoršil jejich výsledek 

při vybavení si i rozpoznání informací. (Mendelson, 2004) 

Pozornost můžeme měřit na základě dotazníku podaného recipientovi po vystavení 

určitému stimulu. Tímto způsobem zjišťujeme konkrétní interpretace stimulu vytvořené 

příjemcem. Příkladem může být výzkum autorů Gibsonové a Zillmanna (2000), jež 

vytvořili fiktivní článek o nově rozšířené nemoci, u něhož manipulovali s fotografiemi dětí 

různé barvy pleti. Samotný článek nikterak nezmiňoval konkrétní ohroženou skupinu 

obyvatel. Respondenti v dotazníku, jenž následoval po přečtení článků, však zmiňovali 

vyšší riziko nákazy u zobrazené rasy obyvatel. (tamtéž) Interpretace se tedy významně 

proměnila po vystavení daným stimulem. 

Kvantitativně můžeme tento kognitivní proces měřit buď přímo prostřednictvím mozkové 
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aktivity či nepřímo pomocí pozorování chování participanta. (Mancas a Ferrera, 2016) 

Mezi metody patří například sledování pohybu oka po daném stimulu (angl. eye-tracking), 

sledování kliknutí či pohybu počítačové myši či funkční magnetická rezonance (fMRI) 

a další. (Gudinavičius, 2016) 

Sledování očního pohybu je jedním z nejčastějších nástrojů nepřímého výzkumu. Obecně 

totiž chápeme, že objektu, na nějž namíříme pohled, věnujeme také pozornost a naopak. 

(Mancas a Ferrera, 2016) Zákony oční fixace se nejčastěji řídí podle míst, u nichž je 

nejpravděpodobnější, že budou poskytovat největší množství informací. (Kahneman, 1973) 

Méně nákladnou variantou měření je pak sledování kliku myši. Příjemci v tomto případě 

označují myší místo, jež sledují. Tento výzkum je pro účastníky plně transparentní. 

Pozornost je také možné měřit pomocí dvou úkolů naráz (angl. dual-task paradigm či 

secondary-task measures). Test zkoumá, jaké zdroje příjemce alokuje danému zadání. 

Druhým úkolem, jenž má respondent provést, tak můžeme stanovit velikost kapacity 

jedince, která přebývá, zatímco již vykonává úkol první. (Hinds, 1999) V neposlední řadě 

můžeme v rámci měření zaznamenávat dobu respondenta strávenou u stimulu. 

1.2 Percepce 

Percepce neboli vnímání je poznávání zprostředkované smysly. Reflektuje zásadní potřebu 

jakéhokoli organismu orientace v prostředí na základě rozpoznání jeho vlastností, 

konkrétních objektů a vztahů mezi nimi. (Nakonečný, 2013) Termín percepce chápeme 

jako prvotní stupeň poznávání, jež se s vývojem člověka postupně vyvíjí v myšlení. 

(Nakonečný, 2004) Mozek nám v průběhu vnímání pomáhá přijít na význam vnějších 

stimulů a umožňuje orientaci v prostředí. (Gibson, Zillmann a Sargent, 1999) Výsledná 

data nazýváme vjemy. (Nakonečný, 2013) Ačkoliv tento proces vzniká ve smyslových 

orgánech, je pro člověka nezbytným faktorem také znalost světa v podobě vzpomínek 

a podnětů. (Sekuler a Blake, 1990) 

Člověk si díky vnímání tvoří jednotlivé percepční kategorie, v rámci nichž může konkrétní 

vjemy srovnávat s již uloženými informacemi a identifikovat je i jejich význam. 

(Nakonečný, 2013) Gombrich (2000) stanovil, že proces percepce obrazu (zejména 

uměleckého) se skládá z nástrojů rozpoznávání (angl. recognition), vybavování si 

(angl. recall) i jejich neustálé kombinace. 

Percepce úzce souvisí s dalšími kognitivními procesy. Autoři ji často strukturují na základě 
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faktoru pozornosti, integrace času i prostoru, schématu spojování základních elementů ve 

vyšší celky a jednotlivé asociace, či na základě individuálního percepčního nastavení. Při 

zkoumání percepce je proto důležité, jaké jsou postoje příjemce, jeho nálada nebo zájmy 

při získávání informací z různých internetových článků. Nezastupitelnou roli hraje také 

motivace každého jedince. (Nakonečný, 2013) 

1.2.1 Vizuální percepce 

Primárním zaměřením této práce je vizuální percepce. Patří mezi nejlépe prozkoumané 

formy vztahu člověka a jeho okolního prostředí. Vidění chápeme jako „výsledek tří 

oddělených, po sobě následujících činností: optických, chemických a nervových“. 

(Aumont, 2005: 12) Z fyziologického hlediska probíhá u všech lidí stejným způsobem. 

Člověk zpracovává informace získané pomocí světla, jež se mu dostává na oční sítnici. 

Rozdíl vnímání přichází u jedinců v momentě, kdy zapojí kognitivní procesy a snaží se 

daný vizuální prvek interpretovat. Jedinci při tom využívají osvojené znalosti, zkušenosti 

a kontextové informace. Získané informace mohou v příjemci vyvolat emoce, jež určitým 

způsobem danou interpretaci formují. Výběrem ilustrační fotografie a dalších vizuálních 

prvků tak může autor velmi ovlivnit nejenom vnímání příjemce daného článku, ale i jeho 

interpretaci a emocionální reakci. 

Na základě kognitivních procesů máme v mozku zformovaný obraz vnějšího i vnitřního 

světa. Pojem obraz můžeme samozřejmě chápat z běžně pojímaného vizuálního hlediska. 

Nakonečný (2013) jej definoval v obecném měřítku i jako kopii originálu, kterou máme 

zakódovanou ve vzorcích našich nervových procesů. 

Při zkoumání lidského vnímání obrazu se zabýváme studiem pohledu, konkrétně 

selektivností tohoto nástroje pomocí vizuální pozornosti a vizuálního hledání. (Aumont, 

2005) Jakmile příjemce vnímá určitou skutečnost, automaticky si k ní tvoří konkrétní, 

nikoliv abstraktní vztah, jenž je primárně daný kontextem příslušné skutečnosti. 

Vnímání obrazů doprovází několik principů popsaných kognitivní vědou. Dvojí skutečnost 

obrazů tvrdí, že obrazy a fotografie jsou na rozdíl od jiných viděných objektů výjimečné 

a paradoxní. Lidské oko je schopno současně vnímat obraz jako plochý objekt a zároveň 

jako část, reprezentaci trojrozměrného prostoru. (Gregory, 1970) Nejčastěji se tento příklad 

uvádí u obrazů zobrazujících přírodní motivy. Člověk je schopný se jednoduše ztotožnit 

s prvky, jež má daný obraz reprezentovat a představit si je. U fotografií je pak tento efekt 
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umocněný jejich reálností. Neméně důležitým je princip nejvyšší pravděpodobnosti, jenž 

předpokládá, že při vzniku obrazu jsou trojrozměrné skutečnosti projektovány do 

dvourozměrného světa. Nevyhnutelně tak ale dochází ke ztrátě informací. (Aumont, 2005) 

Příjemce je schopný rozpoznat jednotlivé objekty, jež mu autor zobrazuje, nebo alespoň 

jejich tvary. Díky tomuto principu si jeho mozek z těchto vyobrazených geometrických 

tvarů vybírá tu nejpravděpodobnější variantu a zařazuje ji do kognitivního schématu 

příjemce. 

Předmětem této diplomové práce je také vnímání pohyblivých obrazů, konkrétně 

zpravodajských videí. Pohyb obecně vnímáme více smysly najednou, nejčastěji zrakem, 

sluchem a hmatem. (Nakonečný, 2013) Proces vnímání pohyblivých obrazů podpořil 

například Johannson (1973), který ukázal, že náš vizuální systém je vyvinut, aby spíše 

zvládl neustále se měnící informace než statické obrázky. Tuto skutečnost doplňují tvrzení, 

že naše smysly byly vyvinuty, aby fungovaly v přímém kontaktu s naším prostředím. Jsme 

proto zvyklí percepční kanály vystavovat spíše komplexním než izolovaným stimulacím. 

(Gibson, 1979) 

Pohyblivý obraz přináší sledujícímu určitou část nadčasové informace na rozdíl od obrazu 

statického. Pozorovatel je schopný pouhým pohledem usoudit, že proces trval konkrétní 

dobu, a že jeden proces následoval po dalším. (Currie, 1995) Pohyblivé obrazy mu tímto 

způsobem mohou připomínat náš každodenní svět1. 

Jednotlivé prvky zpravodajské zprávy, tedy např. titulek, jazykové prostředky, ilustrační 

fotografie, video i další vizuální prvky mohou ovlivnit už prvotní vnímání celého článku 

i procesy následující, jako je ukládání či vybavování si informací z paměti. 

Měření percepce v případě zpravodajských článků začíná vystavením respondentů 

jednotlivým žurnalistickým útvarům. Jedním z nástrojů pro měření vnímání je 

tzv. sémantický diferenciál. Autoři této metody Osgood, Suci a Tannenbaum (1957) 

                                                

1 Pohyblivý obraz je také schopný nám zprostředkovat srovnatelné emoce jako ve skutečném světě. 

V případě filmu je pak tento efekt umocněn. Filmoví pracovníci přímo využívají faktu, že zpracováváme 

informace podobně jako v reálném světě. Upozorňuje na to tzv. kognitivismus. Bordwell (1985) si všímá 

důležitého využití znalostí kognitivních věd, při nichž autoři snímků napodobují mentální schémata diváka 

a tím podporují jeho vnímání a pomáhají mu v pochopení informací. 
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vytvořili postup založený na posuzování možností, s nimiž se příjemci ztotožňují. 

Účastníci mají za úkol vyplnit dotazník obsahující bipolární adjektiva. Své hodnocení 

zaznamenávají na číselné škále. Hodnotí, do jaké míry podle nich příslušné adjektivum 

vystihuje daný článek. Výzkum zjišťuje nuance v postojích jednotlivých příjemců.  

Dalším často používaným způsobem hodnocení percepce je tzv. Likertova škála, jíž Likert 

představil v roce 1932. Příjemci v tomto případě posuzují obsah na základě výroků, které 

se ho týkají. Svůj postoj mohou vyjádřit pomocí stupnice, na níž indikují míru souhlasu 

s daným výrokem. (Likert, 1932) V případě výzkumu vnímání internetových článků 

mohou dotazovaní například určit, zda jim článek přišel důvěryhodný, relevantní, 

objektivní či zaujatý atd. 

1.3 Paměť a paměťové systémy 

Paměť shrnuje proces vědomého vytváření a využívání individuální zkušenosti. 

(Nakonečný, 2004) Tento kognitivní proces rozlišujeme například na základě její kapacity 

uchování informací. Teoretici tak vnímají paměť krátkodobou a dlouhodobou. Dalším 

rozlišením jsou paměťové systémy. Paměť totiž nepředstavuje jednotné úložiště, které 

odpovídá za různé procesy. Závěry mnoha teoretiků totiž potvrzují, že tento kognitivní 

proces chápeme pomocí tzv. hromadných paměťových systémů (angl. multiple memory 

systems). (Sherry a Schacter, 1987; Schacter, 1992) Jednotlivé složky paměti mají 

navzájem velmi odlišné charakteristické znaky a pracují s různými druhy informací, jež 

zprostředkovávají rozličným oblastem mozku. (Luo a Craik, 2008) Autoři Schacter 

a Tulving (1994) rozlišili pět majoritních paměťových systémů. Hovoříme o pracovní 

paměti, sémantické, epizodické, procedurální paměti a percepční reprezentační paměti (či 

systému). První jmenovaná je úzce propojena s krátkodobou pamětí, zatímco zbylé se 

týkají paměti dlouhodobé. 

Pro následující výzkum bude velmi důležitý systém pracovní paměti. Ten představuje 

dočasně udržované úložiště informací o malém počtu nedávných událostí či myšlenek. 

(Cowan, 2015) Autoři jej chápou jako soustavu mnoha podsložek, jež krátkodobé 

informace nejenom udržují, ale jež je zároveň zpracovávají pro další použití. Tím 

způsobem může být určitá část verbálních i vizuálních informací uložena a integrována do 
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paměti dlouhodobé2. (Baddeley a Hitch, 1974) Ukládání určitého typu informací do 

systému pracovní paměti vyžaduje jistý stupeň vědomí (tzv. explicitní paměť), 

např. zapamatování si učební látky ke zkoušce. Zároveň sem můžeme ukládat informace 

a zkušenosti nevědomě (tzv. implicitní paměť), např. motorické dovednosti. (Morris a kol., 

2005: 199) 

Sémantická paměť nám v mysli uchovává informace o tom, co skutečnosti okolo nás 

představují a znamenají. (Nakonečný, 2004) Naproti tomu epizodická paměť představuje 

úložiště specifických, zejména chronologicko-autobiografických událostí, jež se odehrály 

v určitém čase. (Tulving, 1972) Díky procedurální paměti jsme schopni si zapamatovat 

a provést rozličné motorické dovednosti. Jako jediná ze zmíněných systémů nepotřebuje 

procedurální paměť ke zpracování informací určitý stupeň vědomí. Percepční 

reprezentační paměť či systém reprezentuje a kóduje smyslově zpracované informace 

o formách a strukturách slov a objektů. Pracuje na úrovni, jež předchází rovině sémantické. 

Člověk tak nemusí být vybaven znalostmi o významu a dalších asociativních 

charakteristikách daných slov či objektů. (Schacter, 1992) 

Z důvodu rozlišení jednotlivých systémů paměti je jasné, že se nejedná o jeden nedělitelný 

celek, jež by u člověka fungoval buď správně či nikoliv. Každý ze zmíněných systémů 

vykazuje individuální výsledky a každá osoba tak může mít různě vyvinuté formy či 

systémy lišící se jejich obsahem či délkou uložené informace. (Luo a Craik, 2008) 

V následujícím výzkumu budou respondenti využívat všechny zmíněné paměťové 

systémy. Krátkodobá paměť a systém pracovní paměti je prvním stupněm, s nímž bude 

stimul prostředí interagovat. (Gunter, 1987) Představuje tok aktuálního vědomí a první 

úroveň, kde je bezprostřední informace interpretována. Následně se přesouvá do 

dlouhodobé paměti, v němž percepční reprezentační systém přináší jedinci informace 

o formě a struktuře zpravodajského textu i zobrazených skutečností. Zatím však není 

seznámen s jejich významy. Proto je důležitá sémantická složka paměti, jež při zpracování 

                                                

2 Lidský mozek nejprve pomocí krátkodobé paměti informace organizuje do smysluplných a koherentních 

jednotek, aby si je mohl snadněji vybavit. (Cowan, 2015) Nazýváme je tzv. chunks, v češtině překládané 

pojmem paměťové štěpy. (Kulišťák a kol, 2017) George A. Miller v roce 1956 definoval, že průměrný člověk 

dokáže uchovat 7  2 paměťových štěpů. Na počátku 21. století toto tvrzení revidoval Nelson Cowan (2001; 

2015), který za mnohem přísnějších podmínek výzkumu stanovil, že pravděpodobné maximální množství 

uchovaných informací se pohybuje na 3 až 4 oddělených jednotkách. Pracovní paměť tedy má určitý limit, 

který jsme schopni změřit. 
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informací následuje. V rámci sémantické paměti hraje roli také všeobecné povědomí 

a vzdělání jedince. Částečně rozhoduje, jak bude jedinec informaci ze zpravodajského 

obsahu rozumět. Jedinci s rozvinutějším vzděláním jsou často schopni si zapamatovat větší 

množství zpravodajských informací. Epizodická paměť je v tomto procesu zodpovědná za 

ukládání jednotlivých faktů a událostí jako historických stop. Skládají se z cílové 

informace a kontextu, v němž událost vznikla či v jakém byla jedinci prezentována. 

(Carlston, 1980) Procedurální paměť pak respondent využije při práci na počítači 

a internetových zpravodajských stránkách, které bude mít k dispozici. Musí být schopný 

otevírat odkazy, prohlížet fotografie i videa, a celkově se umět orientovat v daném 

prostředí. 

1.3.1 Procesy paměti 

Zpracování informací se z hlediska paměti skládá ze tří hlavních kroků, přesněji 

mentálních procesů: zakódování, uložení do paměti a vybavení si informací z paměti. 

(Grabe a kol., 2003) V průběhu čtení zpravodajských článků nebo sledování videí tyto 

procesy probíhají naráz u příjemců, jež jsou v aktivním, vědomém stavu. Všechny zmíněné 

procesy neustále spolupracují. 

Při zakódování informace jedinec zpracuje tuto stimulaci a následně k ní vytváří určité 

asociace. V průběhu tohoto procesu také organizuje informace do jednotlivých položek, jež 

si spojuje s již existujícími vědomostními strukturami ve svém mozku. (Luo a Craik, 2008) 

Během procesu vybavení si informací z paměti nejprve vyhledává patřičné podněty 

v mozkové kůře, aby je mohl zpracovat. Pro vybavení informací používá schémata či 

struktury, do kterých si jednotlivé informace ukládá pomocí různých aktualizací. Aby byla 

tato struktura použitelná, musí být v jeho mozku čitelnější na rozdíl od toho, co se mu ve 

skutečnosti snaží schematizovat. (Aumont, 2005) Jedinec pak v tomto procesu kontroluje 

konečný produkt, který se mu z paměti vybavil. (Luo a Craik, 2008) 

Předchozí znalost má proto při měření paměti jedinců velký význam. Schémata a struktury 

v mozku zjednodušují ukládání a vybavení si informací z paměti. Lidé obeznámení 

s procesy při čtení článků na internetu (např. jak rozkliknout článek, jak spustit video 

apod.) i s tématy, jež se v nich objevují, tak mohou vykazovat lepších výsledků při měření 

paměti. Následný výzkum se proto zaměří na znalosti respondentů. Dotazník bude v části 

s paměťovými měřeními zjišťovat, zda respondenti znali skutečnosti obsažené ve 
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sledovaném článku již před jeho čtením. Zároveň jim budou kladeny otázky s ohledem na 

jejich znalost práce s počítačem, internetem a jednotlivými aktivitami, jež mohou pomocí 

těchto nástrojů vykonávat. 

V dnešní době se setkáváme s obrovským množstvím informací, jež musíme zpracovat, 

i s mnoha softwary, jež nám pomáhají si informace vyhledat. Jedinec by tak mohl 

předpokládat, že v dnešní době již nemusí uchovávat tak obrovské množství informací. 

Uvedené charakteristiky hromadných paměťových systémů však potvrzují, že velké 

množství znalostí či schopností nemůžeme nahradit vyhledávači a internetovými úložišti. 

(Morris a kol., 2005) 

1.3.2 Měření paměti – rozpoznání a vybavování 

Se zmíněnými procesy paměti souvisí jejich měření. Explicitní zakódování informací 

můžeme měřit například pomocí paměti rozpoznávací (angl. recognition memory). (Lang, 

1995) Výzkumník zkoumá, jaké množství stimulů byl člověk schopný zakódovat do 

paměti bez ohledu na její předchozí trénování či předešlé uložení informací do této 

struktury. (Sundar, 2000) 

V procesu rozpoznání příjemce odděluje vybraný stimul od jeho kontextu a zařazuje ho do 

jedné ze dvou kategorií – podnět známý či neznámý. (Perse, 2001) Známý stimul pak 

porovnává s uloženými vědomostmi v paměti dlouhodobé a určuje, k jakému schématu ho 

může přiřadit. Tento způsob mu umožňuje do určité míry ztotožnit plochu obrazu s tím, co 

vidí či může vidět ve skutečnosti. (Aumont, 2005: 73) 

Vliv prezentovaného obsahu na paměť jedince bývá často testován pomocí manipulace 

s tímto obsahem či dalšími faktory. Konkrétní výzkum pak může probíhat tak, že účastníci 

výzkumu jsou vystaveni souboru jednotek, jenž mají zpracovat. V dalším kroku musejí 

rozhodnout, zda jim určitá jednotka byla prezentována či nikoliv. Závěry bývají vyvozeny 

na základě latence, reakční doby odpovědi či přesnosti dané výpovědi. Paměť je 

hodnocena podle rozdílů ve výkonu splněného úkolu jednotlivými účastníky. 

Pokud chce výzkumník zkoumat množství již uložených informací v paměti, využívá 

nejčastěji měření vybavovací paměti (angl. recall memory). U respondentů je po 

představení určitého materiálu například zjišťováno množství spontánně vybavených 

informací (angl. free recall). Respondenti mají v tomto případě za úkol vybavit si 
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informace s minimálním množstvím návodných podnětů. (Sullivan, 2009) Další možností 

je zkoumání vybavených informací na základě podnětu (angl. cued recall). (Grabe a kol., 

2003) Účastník získá návodné stimuly, například v podobě testu s výběrem možností, 

v němž je jedna z odpovědí správná. V neposlední řadě je pak možné měřit paměť na 

základě informací vybavených v daném pořadí (angl. serial recall). (Baddeley, 2000) 

V sociálních a behaviorálních vědách byly velmi často zkoumány vlivy obsahů 

pocházejících z různých mediálních formátů. Sledovaly, jaký zdroj slouží nejlépe 

k zapamatování představených informací (např. DeFleur a kol., 1992). Ve své výzkumné 

práci zjistili, že fakta představená v novinách či na počítačové obrazovce byla příjemci 

vybavená významně lépe v porovnání s prezentováním stejných příběhů v televizi či 

v rádiu. Ať se jednalo o zkoumání pomocí spontánně vybavených informací či vybavení 

informací s podnětem. 

Procesy rozpoznání i vybavení informací jsou velmi propojené3. Výzkum Singha 

a Rothschilda (1983) ukázal, že není vhodné se zaměřit pouze na jeden z testů. Měření 

uložených informací v paměti respondenta je totiž stejně podstatné i na základě testů 

rozpoznání, protože mnohdy se vybavené informace v příslušném zkoumání neukázaly. 

(tamtéž) Obě metody budou proto následně použity v praktické části této diplomové práce 

při zkoumání kognitivních procesů příjemců internetových obsahů. 

1.4 Další kognitivní procesy – motivace a učení 

Jednotlivé uvedené kognitivní procesy od sebe nelze oddělit. Zároveň se tři zásadní výše 

zmíněné procesy dotýkají i dalších poznávacích postupů, jež se v našem mozku odehrávají, 

například motivace a učení. Respondenti následujícího výzkumu budou také využívat již 

osvojené procesy jako např. uvažování, sociální poznávání, slovní zásobu či percepční 

rychlost. 

                                                

3 Studie na tyto dva typy pamětí často nahlížejí pomocí tzv. hypotézy dvojího procesu (angl. dual proces 

hypothesis). Ta říká, že proces vybavení si informací sestává z vyhledávání a rozpoznávání. (Anderson 

a Bower, 1974) Slova jsou v paměti uložena v mnoha různých uzlech paměti, což odpovídá našim různým 

náhledům na dané slovo. I rozpoznávání pak zahrnuje vyhledávání a rozhodování, takže oba původní procesy 

zapojují podobné postupy. (Mandler, 1980) Pokud je tedy člověk schopný vybavit si určitou informaci, měl 

by z tohoto pohledu být zaručeně schopný ji i rozpoznat. (Mandler, 1980) Empirické studie potvrzují, že 

výsledky zkoumání těchto dvou procesů spolu skutečně vzájemně kovariují, tedy že se společně mění. 

(Zinkhan, Locander a Lee, 1986) 
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1.4.1 Motivace 

Motivace představuje „proces usměrňování, udržování a energetizace chování, který, 

i když vychází z biologických zdrojů, je psychický fenomén, je psychikou řízený druh 

regulace.“ (Nakonečný, 2004: 185) Chování z psychologického smyslu pak můžeme 

chápat z jedné strany jako motivaci, tedy zaměření na dosažení určitého cíle či jako 

kognitivní procesy, jež se učíme, když se snažíme dosáhnout podpory pro určité jednání. 

Do motivační struktury můžeme zařadit potřeby, zájmy, návyky, hodnoty a ideály. 

(Vysekalová a kol., 2012) 

V následující empirické studii budou svou roli hrát zájmy jedinců. Jsou trvalejším 

zaměřením člověka na obor specifického obsahu. Zájmy mohou být individuální 

či situační. Individuální mívají dlouhotrvající účinky na jedincovo vědomí a jeho hodnoty. 

Situační poté působí jako charakteristika specifického prostředí, jež v daný moment 

upoutává pozornost mnoha jedinců a má na ně zároveň pouze krátkodobé účinky. (Yaros, 

2006) Motivace by tak měla hrát vysokou roli při výběru obsahů, které se člověk rozhodne 

zpracovat. Z výzkumů však vyplývá, že tato zákonitost nemusí být vždy platná. 

Výzkumníci Eveland a Dunwoody (2001) zjistili, že ačkoli někteří jedinci vykazují 

motivaci učit se z obsahů, ve skutečnosti se z nich naučí méně než ti, kteří tuto motivaci 

nevykazují. Tento proces samotný proto nezaručuje skutečné porozumění prezentovaným 

informacím a roli hrají i další individuální charakteristiky. 

U respondentů v navazujícím výzkumu bude převažovat motivace a zájmy situační. Jedinci 

budou výzkum provádět v rámci školní výuky, za přítomnosti vyučujícího, a budou proto 

naplňovat jednu ze socio-kulturních potřeb. Zároveň budou seznámeni s faktem, že se 

jedná o výzkum v rámci diplomové práce. Proto je nutné předpokládat, že výsledky 

kontrolovaného experimentu mohou být touto skutečností ovlivněny. 

1.4.2 Učení 

Učení je vrozená predispozice člověka, při níž se snaží účelně modifikovat chování vůči 

novým situacím. (Nakonečný, 2004) Termín učení používáme ve chvíli, kdy je v tomto 

procesu zahrnut určitý úmysl či rozmýšlení se (např. pokud se učíme cizí jazyk nebo se 

učíme řídit). Jedinec se pomocí učení snaží reagovat na nově vzniklé situace a utváří si tak 

nové vzorce chování a struktur psychiky vůbec. Cílem je adaptovat se na tyto situace. 

Člověk přijímá znalosti o určitém oboru. Pomocí těchto znalostí může lépe porozumět 
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dané disciplíně, vylepšuje tak své schopnosti a výkony s ní spojené. (Perse, 2001) Lidstvo 

si uchovává paměť v širším slova smyslu. V případě, že člověk musí reagovat na vzniklou 

situaci, může využít nejenom individuální, ale i druhovou zkušenost. (Nakonečný, 2004) 

Učení je proto nepochybně spjato s pamětí. U člověka se oba fenomény projevují v podobě 

procesů a dispozic. Učení má s pamětí také společné jednotlivé procesy, jež v jejich rámci 

probíhají, tedy zakódování informací, jejich uložení a vybavení. (Morris a kol., 2005) 

Při učení hraje bezpochyby roli inteligence. Cattell (1943; 1963) ji s ohledem na tento 

kognitivní proces rozdělil na fluidní a krystalickou. Fluidní inteligenci (Gf) definoval jako 

schopnost osoby učit se. Jedná se o „základní intelektuální procesy manipulování 

s abstrakcemi, pravidly, zobecňováním a logických vztahů“. (Carroll, 1993: 583) Fluidní 

inteligence je také spojena s prostorovými schopnostmi i s kapacitou pracovní paměti. 

(Austin, 2009) Krystalická inteligence (Gc) pak představuje znalosti, jež člověk získává 

díky vzdělání a zkušenostem. (Cattell, 1963) Obě představují faktory inteligence, jsou to 

určitým způsobem oddělené nervové a mentální struktury, které ale vzájemně korelují. 

Proces učení bude v následujícím výzkumu důležitý z hlediska osvojených a naučených 

procesů respondentů při používání internetových zdrojů a jednotlivých komponent, jež 

internet nabízí. Díky těmto znalostem se budou moci adaptovat na podmínky experimentu 

a využít je v průběhu jeho provádění. 

1.5 Kognitivní procesy, rozdílné charakteristiky a sociální zázemí 

příjemce sdělení 

Při zkoumání zpracování sdělení jednotlivými příjemci je nutné brát v potaz mnoho 

faktorů, jež mohou ovlivňovat výsledky tohoto měření. Účastníci mohou být různého 

pohlaví a věku, mohou být v různé fázi svého denního nebo reprodukčního cyklu, 

odlišného zdravotního stavu, z rozdílného prostředí či jiné genetické výbavy. (Martin 

a Bateson, 2009) 

Vývoj člověka, jeho způsob osvojování dovedností a jejich používání je stále velmi 

neprobádanou oblastí, o níž se věří, že je zkrátka velmi individuální. (Zwaans a kol., 2008) 

Výzkumy ale dokazují, že faktorem, jež ovlivňuje výkon jedince v průběhu kognitivních 

procesů, jsou právě jeho individuální charakteristiky. Tedy už během procesu osvojování 

určitých dovedností a ihned po jejich vykonání determinují osobu odlišnosti, které jsou pro 

ni příznačné. (Ackerman, 1992) Děje se tak například při čtení zpravodajských článků, 
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přijímání a upamatování učební látky, ale i při učení různých motorických dovedností. 

Kvalitu provedení daného úkolu ovlivňují nepochybně i další proměnné, jako jsou 

charakteristiky samotného úkolu či soudržnost v odpovědi jedince na stimul v průběhu 

vykonávání jednoho úkolu s dalšími takovými úkoly. (Ackerman, 2007) Determinanty 

kvality výkonu jsou i schopnosti teoretického porozumění danému úkolu a kapacita naší 

pracovní či krátkodobé paměti. Ackerman (2007) upozorňuje, že velmi důležitá je i předem 

osvojená znalost daného oboru našeho úkolu. Podle něj je tato prerekvizita dokonce 

důležitější než to, jak rozsáhlou má jedinec kapacitu pracovní paměti. (Beier a Ackerman, 

2005) Schopnost orientace na internetu, jednotlivých zákonitostí i způsobu čtení online 

zpravodajství tak bude výhodná při měření kognitivních procesů v tomto výzkumu. 

Nezastupitelnou roli mají také celkové rysy daného jedince (angl. trait complexes), jež 

však nemusejí souviset s osvojenými schopnostmi. (Ackerman, 2003) Mezi tyto rysy 

můžeme zařadit kombinaci zájmů, motivace a sebepojetí dané osobnosti, jež ulehčují nebo 

znesnadňují osvojení znalostí o oboru a jejich využití. 

Výzkumníci Tichenor, Donohue a Olien (1970) zkoumali vliv rostoucí míry vzdělání spolu 

s tokem informací z masových médií. Výsledky pak reflektovali s rozdíly populace 

v socioekonomickém statusu. Tento status představuje sociální pozici jedince ve struktuře 

společnosti. (Gorčíková, 2011) Studie totiž ukazují, že socioekonomický status je velmi 

důležitou kategorií, jež nám pomáhá porozumět lidskému osvojování vědomostí. (Perse, 

2001) Indikátorem tohoto statusu bývá právě stupeň formálního vzdělání člověka. 

Zkoumáním hypotézy mezery ve vzdělání se potvrzuje odlišnost ve zpracování informací 

mezi lidmi s odlišným socioekonomickým statusem. Mezi faktory, jež se podílejí na 

zvětšování tohoto vědomostního rozdílu, Tichenor a kol. (1970) uvedli komunikační 

schopnosti, předchozí získané vzdělání, přístup k sofistikovanějším informačním zdrojům 

a kontaktům, vlastní výběr, přijetí a udržení informací nebo povahu systému masových 

médií. Pokud člověk disponuje jedním nebo více faktory a ostatní osoby nikoliv, daná 

mezera se ve vzdělání příjemců zvětšuje. Stejně tak se rozšiřuje se zvyšujícím množstvím 

informací z médií. Tyto faktory pozorujeme zejména u osob s vyšším vzděláním. Autorům 

se následně potvrdila hypotéza, že se zvyšujícím množstvím informací z masových médií 

proudících do sociálního systému, mají segmenty populace s vyšším socioekonomickým 

statusem tendenci získávat informace rychleji než ti s nižším socioekonomickým statusem. 

Vědomostní mezera se proto mezi těmito dvěma skupinami spíše zvětšuje než naopak. 
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(Tichenor, Donohue a Olien, 1970) Pro účely následujícího výzkumu je proto možné 

úroveň formálního vzdělávání brát jako faktor individuálních charakteristik 

a socioekonomického statusu. 

Společenské zázemí a jeho vliv na vývoj jedince pak můžeme chápat například na základě 

práce Pierra Bourdieua. Vychází ze stratifikačních modelů společnosti, kterou představil 

Weber již ve 20. letech 20. století, a jež prohlašuje, že můžeme společnost rozvrstvit do 

segmentů na základě určitých kritérií. Bourdieu (1984; 1997) těmito kritérii chápal 

zejména vlastnictví, respektive objem zdrojů jedince. Ty představují nejenom ekonomický, 

ale i kulturní kapitál. Člověk pomocí nich nabývá sociálního postavení. Zatímco 

ekonomický kapitál představuje „jakékoli zdroje, které je možné okamžitě převést na 

peníze“ (Bourdieu, 1997: 47), kulturním kapitálem autor chápe určité dispozice 

(př. postoje, záměry, očekávání), kulturní statky a vzdělávací předpoklady. (tamtéž) 

Bourdieu věří, že sociální pozice se ve společnosti dědí, jsou předávány od rodičů dětem. 

Celkově jsou pak instituce rodiny a vzdělávacího systému důležitými činiteli v procesu 

sociální stratifikace. Pomocí vědomého i nevědomého vštěpování hodnot, očekávání 

a socializace se může jedinec sociálně rozvíjet. (Cincinnato a kol., 2016) Bourdieova 

hypotéza kulturní reprodukce pak tvrdí, že vliv sociálního zázemí na vzdělávací praktiky je 

právě řízen nabytým kulturním kapitálem. (Bourdieu a Passeron, 1990) Vzdělávací systém, 

jenž je konstruován na principu vyhovujícím vládnoucí třídě, a jenž tak přispívá 

k zachování jejího statusu quo, tímto způsobem reprodukuje sociální nerovnosti. (Bourdieu 

a Passeron, 1990) 

Teorii kulturní reprodukce dále rozvinul Bernstein (1973), jenž tvrdil, že její příčinou je 

důsledek tzv. jazykové socializace. Chápal sociální hierarchii jako rozdíl ve schopnosti 

používat „veřejnou řeč“ („omezený jazykový kód“) a „formální řeč“ („rozvinutý jazykový 

kód“). Druhý jmenovaný jazykový kód pak autor pojímá jako kognitivní složku mluvy, 

která poskytuje vyvinutější abstraktní myšlení a logický jazyk. Pokud mají lidé osvojenou 

formální řeč, mohou lépe ovládat argumentaci a kritické myšlení. Autor dokázal, že děti 

vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných rodičů zpravidla vykazují tuto charakteristiku 

častěji a jsou tak vedeny k diskuzi o rozhodnutích, problémech a obecných jevech. Pro 

účely následujícího výzkumu proto využijeme nejvyšší dokončené vzdělání rodičů 

respondentů jako kontrolní proměnnou představující ukazatel socioekonomického statusu. 
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1.5.1 Kognitivní procesy s ohledem na čtenářskou a digitální gramotnost 

S úrovní formálního vzdělání také souvisí jedna z důležitých charakteristik jedince, jeho 

způsoby čtení a čtenářská gramotnost. Čtení je možné chápat jako proces de/kódování, 

vybavení si informací textu a jejich transformace z písemného sdělení. Čtenářská 

gramotnost je komplexní proces, v rámci něhož určitá konfrontace s textem vyžaduje 

kognitivní složky jedince. (Doležalová, 2005) 

Tato kognitivní dovednost je nejvýrazněji formována již v raném dětství prostřednictvím 

nejbližšího okolí jedince, tedy zejména rodiny, a školy či kvality školní výuky, jenž 

čtenářskou gramotnost následně upevňuje. (Gorčíková, 2011) Při osvojování čtenářských 

návyků hraje roli jak osobní, tak společenská rovina. Determinanty v rovině osobní mohou 

být genetické predispozice, motivace, zájem, čtenářské strategie, charakter a intelektové 

schopnosti. V sociální rovině působí zejména rodina, škola a mimoškolní či rodinné 

aktivity. (Nakonečný, 1965) 

Gorčíková (2011) ve své studii mezi faktory čtenářské gramotnosti jedince uvádí tzv. pro-

čtenářské klima (tedy dostupnost knih v rodině, interakci či komunikaci o knihách) a také 

vlastní čtení knih v dětství. Autorka neopomíjí také vzdělání jedince, vzdělání jeho rodičů, 

pohlaví a původ jedince (město vs. venkov). Vzdělanostní aspirace rodičů mají rozhodující 

vliv na vzdělanostní dráhu (tj. nástup na střední školu s maturitou), získané kvalifikační 

oprávnění a posléze profesní status. (Šafr, 2009) Vzdělání rodičů pomáhá při motivaci 

k osvojení si čtenářské gramotnosti, díky interakci, nápodoby čtenářských návyků rodičů 

i bohatšímu vybavení knihoven. Potomci rodičů s vyšším vzděláním mají poté větší 

pravděpodobnost pro zahájení střední školy s maturitou i absolvování vysoké školy. 

Samotná úroveň formálního vzdělání pak napomáhá k lepšímu uplatnění jedince na 

pracovním trhu, což mu zajišťuje vyšší socioekonomický status. 

Práce s texty, jejich porozumění a analýza, jež si pomocí čtenářské gramotnosti 

osvojujeme, pak ovlivňuje současnou práci s informačními technologiemi. Pojem digitální 

gramotnost představil Gilster (1997). Chápal jím „schopnost porozumět a používat 

informace v celé řadě formátů a z nejrůznějších zdrojů̊, pokud jsou prezentovány pomocí 

počítače“. (Gilster, 1997: 6) Reder (2015) definoval 4 stadia při osvojování těchto 

dovedností – přístup k digitálním technologiím, zálibu v nich, připravenost na práci 

s digitální technologií a konečně digitální gramotnost. V návaznosti na rozdílné rozmístění 
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a přístup k digitálním technologiím mezi jednotlivými obyvateli z různých lokalit i vrstev 

se neustále zvětšuje digitální propast (angl. digital divide). Martin (2005) se domnívá, že 

digitální gramotnost je širším pojmem, než ICT gramotnost4 a zahrnuje mnoho prvků, jež 

souvisejí s jinými druhy gramotností, např. s informační gramotností, mediální gramotností 

a vizuální gramotností. V analytické části bude proto nutné reflektovat schopnost 

respondentů s ohledem na jejich obeznámenost s digitálním prostředím a mediálními 

návyky. 

Určitý vliv na výkon kognitivních procesů mají také regionální rozdíly respondentů.  

Odpovídají tomu nerovnosti ve vzdělání jednotlivců. Na ty bylo většinou nahlíženo 

sociální či kulturní perspektivou. Například dostupnost škol a jejich kvalita z hlediska 

prostorové organizace a struktury se ukazuje jako velmi důležitá. (Gorčíková a Šafr, 2016) 

Díky studii zkoumající jazykově-kognitivní dovednosti dětí na počátku školní docházky 

Gorčíkové a Šafra z roku 2016 vidíme, že nejsilnější vliv má typ rezidenční lokality, kdy 

nejhorší výsledky vykazovaly děti z periferního venkova. Zároveň nejhorší připravenost se 

projevila u dětí z rodin s nižším vzděláním (tedy se základním či s vyučením). Autoři si tak 

všímají vlivu „kulturně-jazykového náskoku“ na základě lokální struktury příležitostí dětí. 

Nižší výkon žáků z rurálních oblastí je ovlivněn vzdělanostními zdroji a investicemi do 

vzdělávání jak na úrovni rodiny, tak školy. (Roscigno a Crowle, 2009) 

Tato práce nahlíží na vlivy multimediálních prvků z pohledu sociálních věd, a proto se 

primárně zaměří na vnější kulturní činitele formující charakteristiky příjemce sdělení. Na 

základě poznatků z této kapitoly budou tedy v navazující empirické části využity 

podmínky nejvyššího dosaženého vzdělání respondenta a jeho rodičů. Jako kontrolní 

podmínka pak bude zahrnuta velikost bydliště účastníka. 

  

                                                

4 ICT gramotnost představuje schopnost využívat informační a komunikační technologie. (Martin, 2005) 
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2 Proměna žurnalistiky v éře konvergence médií 

2.1 Konvergence médií 

Konvergenci médií chápeme jako znak dnešního mediálního prostředí, tedy stále rostoucí 

míru spolupráce mezi dříve odlišnými zpravodajskými místnostmi a dalšími částmi 

mediální organizace. (Deuze, 2004) Tento fenomén se ale nevyznačuje pouze kladnými 

efekty na práci v médiích a konzumaci jednotlivých obsahů. Příjemci i novináři mají stále 

více možností k získávání i předávání informací. Zároveň roste množství i hustota 

informací. Žurnalisté tak musejí neustále soupeřit o pozornost publika. S ohledem na tyto 

skutečnosti proto stále častěji kladou důraz na rychlost předání informace a na schopnost 

pracovat s mnoha různými nástroji zaznamenávající události. (Dahlgren, 1996) Vysoké 

množství informačních zdrojů má za následek také tzv. fragmentaci publik, tedy klesající 

poptávku po každém jednotlivém titulu. Proto zpravodajské organizace uplatňují 

tzv. ekonomickou racionalizaci mediální produkce a přerozdělují finanční prostředky tak, 

aby byly vynaloženy co nejefektivněji. (Jirků, 2017) 

Využívání internetové žurnalistiky započalo již na konci 20. století. Díky rozšíření 

internetu i individuálních telekomunikačních zařízení (chytrých telefonů či tabletů) se 

mohla náležitě rozvíjet. V dnešní době se tak prolíná žurnalistika tradiční, občanská, 

participativní, datová i mobilní. Online média představují „periodicky obnovovanou 

webovou stránku, zveřejňující materiály všech žánrů pouze pro uživatele internetu.“ 

(Osvaldová a Halada, 2002: 220) Dnešní nejdůležitější internetová média pak často 

odpovídají internetovým verzím periodik existujících na jiných platformách, nejčastěji 

v tisku či televizi. Výjimku představuje např. server Aktuálně.cz, jenž nespadá pod takové 

médium, a přesto je jedním z nejnavštěvovanějších zpravodajských serverů5. 

2.1.1 Proměna užívání médií a zprostředkování informací 

Konvergence nepochybně změnila způsob, jakým lidé konzumují informace. Příjemci už 

nemusejí číst, poslouchat a sledovat jen to, co vytvoří novináři, nově i sami příjemci bývají 

zdrojem informací. (Deuze, 2004) Jednostrannost poskytování informací ze strany médií se 

                                                

5 Server Aktuálně.cz navštívilo v průběhu měsíce ledna 2019 necelé 3 miliony reálných uživatelů. 

Nejnavštěvovanějším zpravodajským serverem byl iDnes.cz s více jak 6 miliony reálných uživatelů. 

(NetMonitor, 2019) 
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tak proměnila. Lidé mají stále větší výběr zdrojů při vyhledávání informací. Komunikaci 

mezi jednotlivými body komunikačního procesu učinil internet mnohem snazší 

a dostupnější. Z výzkumu Reuters Institute Digital News Report z roku 2018 vyplývá, že 

internetové zpravodajství je v České republice příjemci chápáno jako primární zdroj 

informací a sociální sítě získávají stále větší pozornost od českých příjemců. (Newman 

a kol., 2018) Tištěné zpravodajství naopak zaznamenává nejvýraznější pokles (viz Graf 

č. 1). 

 

Graf č. 1: Graf poměru zdrojů zpravodajských informací obyvatel České republiky 

(2015 - 2018) (Newman a kol., 2018) 

 

 

Internet příjemcům zprostředkoval informace tak aktuálním a přístupným způsobem, jaký 

nemůže nabídnout žádné jiné médium. (Sagan a Leighton, 2010) Zpravodajské organizace 

musejí reagovat na dnešní vzestup internetu, platforem sociálních sítí a chytrých telefonů 

a využívají proto nové platformy pro zaujetí pozornosti diváků. Tyto aktivity můžeme 

shrnout pojmem tzv. počítačově asistovaného zpravodajství. I klasická média tak pracují 

s počítačem v případě zaznamenávání, vyhledávání a prezentace informací. Využívají 

internet jako archiv informací, používají nástroje k rozpoznání hlasu a automatickému 

přepisování nebo například pracují s automatizovaným zpravodajstvím. V průběhu 
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komunálních voleb v roce 2018 využili automatizované zpravodajství poprvé redaktoři 

ČTK, jimž pomáhalo při zpracování získaných dat ze statistického úřadu a ulehčilo tak 

práci zpravodajům, jež mohli větší pozornost věnovat informacím z volebních štábů. 

Automatizovanými zprávami také eliminovali lidské pochybení. (ČTK, 2018) 

Konvergence zapříčinila proměnu nejen způsobu produkování zpráv, ale i obsahu 

samotného. Tyto změny jsou nejvíce patrné u internetového zpravodajství, kde je stále 

častěji znatelná personalizace obsahu, interaktivita a využití multimediální produkce. 

Fotografie, videa, infografiky a další multimediální prvky se staly běžnou součástí 

zpravodajských textů. Průzkumy zároveň dokládají, že lidé upřednostňují kratší obsahy, 

jež se zaměřují na tzv. soft news6 a mají podstatnější emocionální dopad. S výrazným 

rozvojem sociálních sítí pak tento nástroj nepochybně ovlivňuje obsah i celkový tón 

zpravodajství v obecném měřítku. (Newman a kol., 2016) Tyto skutečnosti podporuje 

rozvoj sociálních sítí a kanálů, jež se speciálně na zkrácené texty a videa zaměřují 

(např. sociální sítě Twitter, Instagram či Snapchat). I zpravodajské organizace v našem 

prostředí pochopily potenciál těchto platforem a dennodenně je využívají. Například 

internetová televize DVTV či Česká televize informují své odběratele skrze sociální síť 

Instagram, a server Lidovky.cz zasílá ve všedních dnech ranní přehled událostí 

prostřednictvím aplikace Messenger sociální sítě Facebook. 

S nutností stále častějšího soupeření o publika souvisí také vzrůstající „zezábavňování“ 

informací, které častěji přezdíváme slovem infotainment. Součástí mediální logiky se tak 

stává „využívání prvků zábavy ve zpravodajství, např. nejrůznějších aranžovaných či 

hereckých projevů (subjektivní kamera, pohyb reportéra, činnost ilustrující téma zprávy, 

animace apod.).“ (Reifová a kol., 2004: 89) Média kladou důraz na odlehčená témata, 

využívají prvky bulvarizace a banalizace informací. Také multimediální prvky můžeme 

považovat za způsob, jak odlehčit textovou zpravodajskou informaci. 

S rostoucím tlakem na rychlost a aktuálnost zpravodajství musejí novináři často zvládat 

více činností. Kromě samotného psaní článků tedy musejí například pořizovat fotografie či 

videozáznamy k tématu. Příjemci mají zároveň možnost poskytovat zpětnou vazbu 

autorům i médiím obecně, a dokonce se mohou díky rozvoji internetu i sami zapojit do 

                                                

6 Typy zpráv, které nejsou tak důležité z hlediska denního zpravodajství, ale spíše dokreslují určitou situaci. 

Jejich zveřejnění je možné naplánovat. (Newman a kol., 2016) 
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procesu tvorby obsahu. V neposlední řadě je možné v dnešní době konzumovat zprávy 

na jakémkoli místě a v jakémkoli čase, bez ohledu na to, jak jsou zařazeny mezi dalšími 

informacemi. 

2.1.2 Proměna vnímaných atributů 

Motivace lidí pro používání technologií se však s nástupem internetu příliš neproměnily. 

Výzkum Flanagina a Metzgera (2001) odhalil, že motivační faktory pro použití internetu 

jsou zhruba obdobné jako u tradičních médií. V základních motivech se shodovaly, jednalo 

se například o faktory získávání informací, trávení volného času, hraní, získání statusu, 

společenské sbližování, udržování vztahů apod. (tamtéž) Autoři uvádějí, že fakt, že 

získávání informací je stále primárním cílem publika bez ohledu na použité médium, 

ukazuje, že základním cílem sdělovacích prostředků jako takových je stále komunikace. 

Internet bývá v dnešní době lidmi označován jako primární zdroj informací. (Newman 

a kol., 2018) Zároveň internet zapříčinil již zmíněnou proměnu konzumenta zpravodajství 

a informací v jejich producenta. To vyvolává obavy o kvalitu a přesnost uživatelského 

obsahu. Zatímco u ostatních typů médií jsou aplikovány určité procesy k zajišťování 

přesného ověřování informací, analýze obsahu i editoriální kontroly, internetové zdroje 

takovými procesy mnohdy neprocházejí. (Chung a kol., 2012) Internetové zpravodajské 

servery, které jsou paralelou k jejich tištěným protějškům, tedy například celostátním 

novinám či časopisům, však podstupují stejné kontrolní procesy. Tento druh obsahů je 

však pouze částí informací, jež se na internetu vyskytují. Příjemcům může toto 

neregulované množství informací ovlivnit jejich způsob chápání důvěryhodnosti informací, 

zdrojů i média jako takového, tedy internetu. Studie se proto právě tomuto atributu 

věnovaly jako základní zkoumané hodnotě zpravodajského média vnímané publikem 

u tradičních a internetových zdrojů. (Johnson a Kaye, 1998; Sundar, 1999; Flanagin 

a Metzger, 2000; Metzger a kol., 2003) 

Několik výzkumů i navzdory výše zmíněným obavám ukázalo, že internetové 

zpravodajství bývá příjemci pozitivně hodnoceno s ohledem na jejich důvěryhodnost. 

(Johnson a Kaye, 1998; Kim a Johnson, 2009) Z výzkumu Johnsona a Kayeho (1998) 

dokonce vyplynulo, že zpravodajské obsahy na internetu působily na příjemce 

důvěryhodněji než novinové. Avšak oba mediální formáty byly lidmi hodnoceny nejčastěji 

jako „spíše důvěryhodné“, nikoliv „důvěryhodné“. Z důvodu proměny obsahů, konzumace 
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i dosažitelnosti informací bude proto tento atribut důležitým nástrojem pro vnímání 

přesnosti a nezaujatosti mediálních obsahů respondenty v následujícím výzkumu. 

2.2 Multimediální prvky jako součást internetových zpravodajských 

textů 

Vzhledem k novým možnostem prezentace mediálních článků v prostředí internetu, se 

stále častěji setkáváme s použitím různých multimediálních prvků. Tyto nástroje se spolu 

s interaktivitou a přizpůsobivostí staly definicí internetové žurnalistiky. (Tran, 2015) 

Teoretik Hoogeveen (1997) definuje multimédia jako vlastnost systému nebo objektu, 

v němž jsou současně použity hromadné percepční mediální reprezentace, jako například 

řeč, hudba, text, grafika, fotografie, animace či video. Deuze (2003; 2004) tvrdí, že jsou 

to média, jež pro prezentaci informací využívají kombinaci různých formátů (například 

psané slovo, mluvené slovo, hudbu, statické obrázky, dynamické obrázky, animaci, 

interaktivní prvky a hypertextové prvky). Jinými slovy můžeme multimédia chápat také 

jako nástroje, jež zapojují více smyslů při zpracování stimulu. (Marmolin, 1991) 

Vysoký rozvoj multimediálních prvků v dnešním zpravodajství způsobil, že příjemce 

informací chápeme jako aktivního uživatele – prochází internet, prohledává databáze, 

odpovídá na e-maily, navštěvuje komunikační místnosti. (Deuze, 2004; Lievrouw 

a Livingstone, 2002) Jednotlivé formy modalit7 vyvolávají u příjemce různý stupeň 

kognitivního zatížení. Reprezentace jeho vědomostí se pak liší na základě toho, jak 

konkrétně vypadá objekt, jenž má zpracovat, jakými smysly jej vnímá, jakým způsobem jej 

uloží do pracovní paměti a zda se dostane do paměti dlouhodobé. Nesprávná forma tohoto 

zatížení, tedy kognitivní přetížení v případě multimédií, může nastat například ve chvíli, 

kdy ke zpravodajskému videu přidá autor hudbu. Ta může způsobovat, že příjemce určitou 

část zpracovatelského systému věnuje právě této hudbě na úkor informací obsažených ve 

videu. Problém může nastat také ve chvíli, kdy je přílišné množství faktických (např. 

numerických) informací ve videu prezentováno ve vysoké rychlosti. Příjemce nemusí 

zvládnout zakódovat každou jednotlivou informaci, a proto se mu neuloží ani do 

krátkodobé paměti. Lidé musejí být zároveň vybaveni určitou úrovní gramotnosti. 

                                                

7 Modalita je fenomén, jenž odkazuje k přítomným typům kanálů (textu, obrazu, zvuku a videa) v daném 

sdělení. Je to kód, jenž koresponduje s informací vytvořenou percepčním a senzorickým zpracováním 

sdělení. (Kalyanaraman a Ivory, 2009) 
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V případě následujícího zkoumání zpracovaných informací z internetových serverů 

mluvíme zejména o čtenářské a mediální či digitální gramotnosti, jež byly popsány výše. 

Multimédia jsou vytvářena díky dvěma předpokladům, jež značně usnadňují jejich příjem 

a používání v našem světě – díky polyfonii reality a multimodalitě lidského vnímání. 

(Kulchitskaya, 2014) Informace z okolního světa jsou lidem poskytovány pomocí různých 

kanálů (vizuálních, zvukových, hmatových, chuťových a čichových). Lidská realita je tedy 

polyfonní. Zároveň jsme schopni přijímat informace díky všem koncovým orgánům 

(vizuálním, zvukovým, hmatovým, chuťovým a čichovým), a proto prohlašujeme, že naše 

vnímání je multimodální. (Kulchitskaya, 2014) 

Zpravodajské webové stránky, jež jsou předmětem následujícího výzkumu, můžeme 

chápat jako svébytný žánr v rámci rozsáhlé sítě textů, jež patří k našim kulturním 

charakteristikám, tedy celkově k médiím. Tyto instituce mají své vlastní postupy na tvoření 

významu – verbální, vizuální, akustické, kinetické a jejich kombinaci. (Cranny-Francis, 

2005) Použitím fotografie, videa či animace ve zpravodajském článku se autoři snaží nejen 

maximálně využít možnosti internetového serveru, ale zároveň narušit lineární vzhled textu 

a zaujmout příjemce. Tyto servery staví primárně na principu interakce a hypertextuality, 

jež internet umožňuje, a využívají je k přenosu daných sdělení. Interakce smazává rozdíly 

mezi podavateli a příjemci informací. Hypertextualita pak představuje „asociativní 

propojování informací pomocí odkazů v komunikátech, které rozptyluje princip lineární 

výstavby komunikátů“. (Dahlgren, 1996: 64) Pomocí těchto odkazů může autor dovysvětlit 

informace či odkázat na zpracování již proběhlé související události.  

Internetové zpravodajské servery jsou rozlišovány na mainstreamové (př. www.idnes.cz), 

na servery s kategorizovanými odkazy (př. www.centrum.cz), komentářové servery 

(př.  www.mediar.cz) a diskuzní servery. (Deuze, 2003) Důležitým prvkem těchto 

zpravodajských serverů je právě multimedialita. Multimediální žurnalistika nabývá 

zejména dvou podob. Prvním typem je tzv. tradiční multimediální žurnalistika, v níž se 

zpravodajský článek často připodobňuje k vánočnímu stromku. Multimediální prvky 

(např. video, fotogalerie, mapy, grafiky) jsou umístěny po stranách textu jako následně 

přidané prvky. (Grabowicz a kol, 2014; Pincus a kol., 2016) V tomto případě představují 

pouhou nástavbu, rozšíření psaného textu. Příjemce je nechápe jako primární zdroje, jež 

mají vyprávět příběh. Druhou možnost představuje tzv. vložená multimediální žurnalistika 

(angl. embedded multimedia journalism). Hlavním prvkem přenášejícím sdělení je stále 

http://www.idnes.cz/
http://www.centrum.cz/
http://www.mediar.cz/
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text. Do tohoto lineárního rozvržení textu pak autor vkládá multimédia, jež jsou 

„integrované do hlavního příběhu tak, že je na ně nahlíženo jako na náležitý prvek daného 

narativu“. (Grabowicz a kol., 2014: odstavec č. 1; Pincus a kol., 2016: 749) Toto propojení 

textu a modality přináší pozitiva pro jeho příjemce – usnadňuje přechod mezi jednotlivými 

částmi textu, podtrhuje daný narativ a snaží se tak umožnit příjemci jeho efektivnější 

zpracování. Multimédia jsou proto spíše součástí těchto textů než následně přidaným 

prvkem příběhu. 

Žurnalistika využívá multimédia primárně pro zvýraznění konkrétního sdělení a pro 

podporu jeho zpracování. (Gibson a Zillmann, 2000) S tímto poznatkem se už přibližně 

před dvaceti lety začalo objevovat množství výzkumů zaměřených na umístění 

(např. Middlestadt a Barnhurst, 1999), relevanci (např. Willows a Houghton, 1987; David, 

1998), pořadí (např. Lang, 1989), faktor senzacechtivosti multimediálních prvků 

(např. Zillmann a Gan, 1996; Grabe, a kol., 2003; Sargent, 2007) a jejich dopad na 

jednotlivé kognitivní procesy příjemců. 

V následujícím výzkumu budou právě multimédia představovat hlavní manipulovanou 

proměnnou, abychom mohli sledovat jejich působení na kognitivní procesy jedinců. 

V rámci konkrétních typů ošetření bude využito různé množství fotografií, fotogalerií 

a videí. V následující kapitole budou jednotlivé multimediální prvky použité v praktické 

části výzkumu popsány. 

2.3 Zpravodajská fotografie a další multimediální prvky 

Fotografie představuje dokumentující médium, o němž se v mediální teorii předpokládá, že 

nám zprostředkovává realitu. Filosof Emerson vyzdvihoval fakt, že „fotografie je 

rozlišitelná díky své aktuálnosti, okamžitosti a pozoruhodnému faktu, že oko kamery může 

vidět více než oko lidské.“ (Manchester a kol., 1989: 14) Fotografii ve zpravodajství 

používají novináři a další autoři již od druhé poloviny 19. století. Historicky první 

fotografie newyorské budovy Steinway Hall doplňovala v tehdejších novinách Daily 

Graphic článek ze 2. prosince 1873. (Brennen a Hardt, 1999) Zpravodajská fotografie se 

jako žánr vyvinula kvůli potřebě zaznamenávat momenty, o nichž média informují, 

a využívat proto důkazní vlastnost těchto prostředků. (Wells, 2009) Měla by tedy být 

přesná, objektivní a pravdivá, aby splňovala požadavky novinářské etiky. Důležitým 

aspektem je také dokumentárnost a autentičnost zpravodajské fotografie. Příjemce 
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automaticky očekává věrné zachycení reality určité existující skutečnosti. Fotografie je ve 

zpravodajství také často použita primárně proto, aby podpořila proces tvorby 

významu informace, jíž je jedinec vystaven. Hlavní poznatky zpravodajského sdělení stále 

nese text samotný, ale ukazuje se, že fotografie mohou pomoci nastolit debatu o tématu, 

jež je formulováno slovně. (Cranny-Francis, 2005) 

Britští teoretici Kress a Leeuwen (1996) porovnávali použití vizuálních a textových prvků 

u dvou vědeckých školních knih z let 1936 a 1988. Vizuální materiály, jež se objevily ve 

starší knize, obsahovaly stejné informace jako text. Byly tedy spíše nadbytečné. 

Modernější kniha a její vizuální prvky pak text spíše doplňovaly. Autoři tak už tehdy 

dokázali, že postupem času nebyl text hlavním nositelem informace, ale všímali si stále 

důležitějšího využití vizuálních prvků v textu. (Cranny-Francis, 2005) Zpravodajské 

fotografie proto mají dvě hlavní funkce zároveň – informační a ilustrační. 

Někteří autoři (např. Müller, Kappas a Olk, 2012) tvrdí, že kromě upoutání pozornosti 

jedince mohou ilustrační fotografie ovlivnit příjemcovo celkové vnímání světa. Často totiž 

autoři nevyužívají fotografie jen z důvodu vyzdvihnutí určité skutečnosti či ke znázornění 

situace, o které se vyjadřují. Mnohdy je to i vlastní způsob vyprávění. Příjemce samotné 

chápeme jako aktivní účastníky procesu zpracování informací, kteří tím pádem i přímo ve 

fotografiích hledají relevantní informace. 

Také video je mediálními organizacemi hojně využíváno jako prostředek k zobrazení 

informací. Zvyšující se četnost využívání internetových videí je odrazem stále 

rozšířenějších platforem podporujících tento prostředek k vyjádření (např. YouTube či 

sociální sítě). Pro mediální organizace je proto velmi snadné s tímto formátem pracovat. 

Videa mohou také obsahovat informace v různé míře redundantní k těm, jež se objevily 

v textu. Divákovi se tak upevňují textové informace. Zatímco text zpravodajského příběhu 

představuje základní informace o dané události, obrazový záznam v podobě videa má pak 

diváka tendenci do této záležitosti vtahovat. (Wise a kol., 2009) Pomocí zobrazení reality 

a reálných situací má totiž imerzní účinek na diváka. 

Zpravodajské organizace využívají také nástroj živých videí a přímé přenosy 

k informování o událostech co nejaktuálněji je to možné8. Těmito nástroji mohou 

                                                

8 Nově se objevuje také například 360° video. Jedná se o důležitou složku virtuální reality (VR), která 

umožňuje uživatelům panoramaticky zobrazit záznam videa a volně kontrolovat jeho sledování v průběhu 
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zpravodajské servery zvýšit pozornost a tím pádem i zisk z příjmu. Video jako nástroj je 

hojně využíváno zejména z důvodu technologických vylepšení dnešních zařízení a i proto, 

že je pro příjemce mnohem jednodušší jeho konzumace a přístup k němu. Neméně důležitá 

je pak také snazší distribuce i sdílení zpravodajských videí. 

Studie Reuters Institute Digital News Report z roku 2016 se zabývala budoucností videa ve 

zpravodajství. Nástup videí je na základě jejích zjištění primárně řízený technologiemi, 

platformami a redaktory spíše než poptávkou ze strany příjemců. (Newman a kol., 2016) 

Respondenti tohoto výzkumu se totiž z 97,5 % stále raději zaobírali textem na 

zpravodajských serverech než videem. Při prezentování mimořádných zpráv však 

vykazovali vyšší využití videa. Tento nástroj je proto ve zpravodajství vhodný při 

informování o závažných událostech, ale nikoli o všech každodenních událostech. 

(Newman a kol., 2016) Záznamy událostí uživatelé rádi sledují také mimo stránky 

zpravodajské organizace. Využívají k tomu sociální sítě a specializované video kanály. 

Zpravodajské organizace se proto velmi přizpůsobují poptávce a stále častěji informují 

příjemce i na těchto kanálech. I zpravodajská videa bývají monetizována, před začátkem 

konkrétní projekce tak uživatel nejdříve musí zhlédnout alespoň 5 sekund reklamního 

bloku, což značně ovlivňuje uživatelskou přívětivost a jeho celkovou zkušenost. 

Zpravodajské organizace mohou k představení určité komplexní informace využívat také 

fotogalerie a koláže, zvukové záznamy, animace, infografiky, mapy či grafy. Každá 

z jmenovaných využívá vlastních charakteristik, jež slouží příjemci k lepšímu pochopení 

informace, odlehčení sdělení či doplnění dané zprávy. K zajímavým prvkům, jež se na 

webových stránkách objevují, patří také hypertextuální prvky, tedy odkazy propojující 

uživatele na další komunikáty na webových stránkách či interaktivní tlačítka s podobným 

účelem. 

Ačkoliv jsou multimediální prvky využívanější a žádanější, v dnešní době není 

pravděpodobné, že by kompletně nahradily textové zpravodajské informace. Ty 

konzumenti na zpravodajských stránkách totiž stále vyhledávají jako primární zdroj 

informací. Proto bude následující výzkum zjišťovat, zda si na zpravodajských stránkách 

respondenti běžně videa a fotogalerie prohlížejí, a zda je v rámci vystavení konkrétnímu 

typu ošetření tyto prvky skutečně zaujaly. 

                                                                                                                                              

přehrávání. (Qian a kol., 2016) 
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3 Multimédia a kognitivní procesy 

Aby mohlo dojít ke zpracování informací z jakéhokoli textu, tedy i multimediálního, 

musíme chápat publikum jako aktivního člena takovéto interakce. (Cranny-Francis, 2005) 

Příjemci proto k textu přistupují s určitou úrovní pozornosti, vnímání, motivace apod. 

Čtenář, posluchač či divák v průběhu konzumace sdělení vychází také ze své zkušenosti 

s ostatními texty. Význam daného sdělení pak chápe spolu s významem všech jeho 

zvyklostí v daném společenském kontextu. (Bachtin a Holquist, 1981) Podobné principy 

představila už hermeneutika a její hlavní rámec, hermeneutický kruh9. V důsledku si tak 

všímáme, že pro pochopení významů jednotlivých výpovědí je nutné zohlednit celkový 

nastavený diskurz. 

Mnoho internetových žurnalistů využívá multimediální prvky a jejich možnosti 

k vizualizaci příběhu. Investují do nich mnoho času i finančních prostředků. 

Pravděpodobně tak věří, že multimediálním příběhem získají lepší porozumění, emoční 

reakci a vyšší zapojení publika. (Fisher, 2015) Tyto přesvědčení však mnohé studie spíše 

vyvracejí (viz Pincus a kol., 2016). Mohou totiž působit příliš ohromujícím dojmem na 

příjemce. Tento poznatek můžeme vysvětlit například limitovanou kognitivní kapacitou 

konzumenta. Ve chvíli, kdy interaguje s vysokým množstvím prvků v rámci daného média, 

může nastat okamžik, kdy již není schopen všechny prvky náležitě zpracovat. (Yang 

a Shen, 2018) 

Autoři mají stále více možností a jednotlivých druhů modalit, jimiž mohou poskytnout 

informaci příjemcům (mezi nejnovější patří např. zmíněné 360° video). Člověk 

konzumující mediální obsahy zároveň získává stále více prostředků k výběru informací na 

základě jejich obsahu i použitých médií. V neposlední řadě se dnešní konzumenti 

informací vyznačují tzv. multitaskingem. Vykonávají tedy více úkonů naráz a vzhledem 

množství dostupných modalit také mnohem rychleji přepínají mezi jednotlivými způsoby 

podání informací. Příjemci si tak jistě musejí uvědomovat změny v přístupu i zpracování 

informací. Multitasking totiž spíše vyčerpává jejich pozornost a může zeslabovat proces 

nabývání nových informací. (Pincus a kol., 2017) 

                                                

9 Hermeneutický kruh představuje interpretační závislost mezi částmi a celkem jakékoli srozumitelné 

struktury. Gadamer (1966) definoval počátek tohoto kruhu jako určité před-porozumění textu či struktuře, jež 

příjemce aplikuje při konzumaci takového textu. 
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Z průzkumů vychází, že lidé pociťují problémy, když se snaží získat, využít a interagovat 

s multimediálními informacemi na internetu. (Zerba, 2003; Deuze, 2005) Uživatelé jsou 

mnohdy nakloněni multimediálním prvkům v článcích, ale často jsou kvůli nim na 

webových stránkách zmatení, a proto na ně ani nekliknou. (Bucy a Newhagen, 2003; 

Sundar, 2000; Deuze, 2005) 

Mnoho studií se zabývalo schopnostmi zpracování informací, reflektujícími současnou 

dobu rozšířených příležitostí. Autoři vytvořili několik teorií a modelů, jež se zaobírají 

využitím různých modalit a jejich efektivností vůči kognitivním procesům. Výzkumy, 

z nichž vychází tato práce, zmiňují například teorii souhrnných podnětů, teorii duálního 

kódování či teorii hromadných zdrojů. 

Teorie souhrnných podnětů (angl. cue summation theory) chápe pozitivně působení 

multimédií na lidské získávání a uchovávání znalostí ze stimulů prostředí. Autor teorie 

Severin (1967) tvrdí, že proces učení dosahuje lepších výsledků, pokud se počet 

dostupných stimulů zvýší. Příjemce s přidáním modalit či kanálů získává další podněty 

k vybavení si takové informace. Komunikaci obsahující více kanálů považuje za 

nadřazenou ke komunikaci jednokanálové. Stimuly, jež získáváme na různých kanálech, 

však musejí být navzájem relevantní, jinak dojde k odvedení pozornosti a učení nebude 

natolik efektivní. (Brashears a Baker, 2008) 

Další teorií, jež souvisí s lidskými kognitivními procesy, je teorie duálního kódování. 

Výzkumník Paivio (1971) jejím prostřednictvím představil dvě nezávislé, a přesto 

propojené složky kognitivního procesu. Tedy verbální a vizuální systémy, jež nám ukládají 

informace do paměti. Verbální systém se zaměřuje na zdánlivě vzájemně nesouvisející 

lingvistické jednotky a struktury, ať vyřčené či nevyřčené. Vizuální systém se v průběhu 

zpracování zaobírá kódováním, uložením, organizováním a vyvoláním neverbálních 

informací, jež se vztahují ke konkrétním objektům a událostem. (Tran, 2015) V paměti pak 

jednotlivé informace kódujeme jako neverbální obrazy a verbální kódy, jež běžně 

nazýváme duálními kódy. (Mendelson a Thorson, 2004) 

Verbální a vizuální systémy jsou navzájem propojené. Pokud jsou použity správné 

konstrukce a podněty jednoho systému, mohou být vzájemně transformovány do systému 

druhého. Touto integrací vznikají v naší mysli obrazy či prezentace, jež jsou informačně 

konzistentní. (Gibson a Zillmann, 2000) Propojení se děje automaticky, bez příjemcova 

přičinění. 
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Po uplynutí určitého času začíná námi uloženým informacím dominovat ta vizuální. 

(Paivio a Csapo, 1973; Paivio, 1971) Obraz proto musíme vnímat jako důležitou složku 

kognitivních procesů. Závěry teorie duálního kódování tvrdí, že nejlepších výsledků 

z hlediska procesu zapamatování i učení dosahuje sdělení, jež obsahuje verbální 

i neverbální stimuly. (Paivio a Csapo, 1973) Podobné tvrzení prosazoval i Broadbent 

(1958), jenž dochází k závěru, že vyšší míru vybavení informací mají ty podněty, jež 

apelují na více smyslů jedince než ty, které apelují pouze na jeden. 

Z částečně opačného hlediska na danou problematiku nahlíží již výše zmíněný model 

limitované kapacity zpracování informací. Pokud je příjemce vystaven simultánnímu 

sdělení, jež je zároveň ve více modalitách, pak je tzv. kognitivně komplexní a přetěžuje 

proces informačního zpracování. (Lang, 2006; Sundar, 2000: 482) Dnešní výzkumy tak 

indikují, že multimediální prvky na internetových stránkách spíše narušují percepci jejich 

obsahu a ukládání informací do paměti příjemce. Příjemce proto jednoduše není schopen 

přijmout a osvojit si veškeré informace, kterých je svědkem. 

K podobným závěrům dochází i teorie hromadných zdrojů (angl. multiple rescouces 

theory). (Wickens, 1980; 1984) Ať informaci zpracováváme smyslově či se snažíme přijít 

na její konkrétní význam, či ať je stimul podán v různých modalitách, máme pouze 

omezené množství zdrojů, jimiž takové operace můžeme provést. Každá modalita, každý 

úkol i jejich kombinace totiž kladou jiné požadavky na pozornost jedince. Teorie 

hromadných zdrojů předpokládá, že za určitých podmínek náš mozek sdílí zdroje potřebné 

ke zpracování informací mezi konkrétními úkoly, jež má provést. (Wickens, 1980) 

Například ve chvíli, kdy má zároveň zpracovat informace z různých modalit či má zároveň 

provést více kognitivních procesů. V tu chvíli je náš výkon provedení jednoho úkolu 

omezen zdroji potřebnými k druhému úkolu. Tento problém nastává, pokud oba stimuly 

vyžadují velkou pozornost a zároveň všechny modality sdílejí stejné prostředky k alokaci 

zdrojů. 

Oba tyto teoretické základy dokazují, že příjemci mají omezené množství zdrojů, jež je 

rovnoměrně rozloženo mezi kódování, přípravu zpracování informací, a uložení daných 

stimulů prostředí do paměti. Sundar (2000: 482) na základě těchto poznatků tvrdí, že 

„formální znaky daného média proto mají tendenci pohlcovat zdroje pro kódování 

informací, na úkor přípravy a ukládání.“ Na základě těchto znalostí by pak multimediální 

prvky měly působit pozitivně na rozpoznání informací, vzhledem k tomu, že největší roli 
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v tomto procesu hraje právě fáze zakódování. Horších výsledků by pak mělo dosahovat 

měření vybavovací paměti, v němž zjišťujeme, kolik informací si byl jedinec s to uložit 

a znovu vyvolat. (DeFleur a kol., 1992) 

3.1.1 Multimediální paradigma 

Dřívější studie zkoumající vliv multimédií na přenos informací a znalostí dle Hoogeveena 

(1997) způsobily, že ve společnosti převládlo tzv. multimediální paradigma. Tímto 

pojmem chápe rozšíření optimistických názorů vědců, jež tvrdili, že existuje příčinný vztah 

mezi přidáním prvků v různých modalitách a účinností informačního přenosu. Mezi 

zastánce tohoto názoru jmenoval například psychologa Gibsona. Ten tvrdil, že naše smysly 

byly konstruovány pro zpracování komplexního toku informací, nikoliv jednoduchých 

podnětů. (Gibson, 1966; 1979) Podobně Schadé (1993) argumentoval tím, že lidský mozek 

je složený ze dvou relativně nezávislých systémů a oba se zabývají multimediálními 

informacemi. Až ve chvíli, kdy máme informace založené na slově i obraze, dokážeme 

plně využívat kognitivní schopnosti mysli. Pro člověka je tato situace nápomocná 

například v průběhu učení, kdy danou multimediální informaci pochopí mnohem rychleji, 

a využije tak výrazně menší kapacitu paměti než u informace založené pouze na textu. 

Tyto názory shrnul Marmolin (1991), jenž navrhoval, že pro plné využití schopností mysli, 

jsou potřeba komplexní, dynamické a integrované reprezentace informací. Autor však 

nedoplnil důvod těchto tvrzení. (Hoogeveen, 1997) Obecně tak nenajdeme dostatečné 

důkazy pro skutečně pozitivní vliv multimédií. 

Kladný příčinný vztah mezi přidáním multimediálního prvku a vlivem na zpracování 

informací ale můžeme chápat v případě shody textové a vizuální informace (Hapeshi 

a Jones, 1992) či v případě využití vizuálních prvků jako referenčních materiálů k textové 

informaci (Schadé, 1993). Podání informace v různých modalitách také dokáže pozitivně 

ovlivnit motivaci a přístup k učení vzhledem k faktoru zábavnosti a příjemnému požitku 

z takových zdrojů. (Nicolson a kol., 1991) To však ještě nemusí zajišťovat celkově lepší 

výsledky v procesu učení. (Hoogeveen, 1997) 

Autor proto žádá přijetí realističtějšího paradigmatu. Vliv multimédií může být chápán 

pozitivně pouze v případě, že informace nabídnuté v různých modalitách poskytnou 

příjemci dostatečnou úroveň vzájemné informační shody. Přínos vidí také, pokud budou 

správně využity referenční prvky, pokud bude mít daný stimul zřetelnou zábavní hodnotu, 
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a v případě že bude určitým způsobem interaktivní a kvalitní. (Hoogeveen, 1997) 

3.2 Multimédia a percepce 

Při vnímání obrazů se primárně zaměřujeme na náš zrak, a tedy již zmíněnou vizuální 

percepci. Gibson (1979) představil ekologickou teorii smyslového vnímání, v níž dokládá 

závislost obrazů na světle. Autor tvrdil, že vnímání závisí na způsobu, jakým světlo 

ovlivňuje vzhled sledovaných objektů. I jen nepatrné změny tohoto optického pole mohou 

mít vliv na naše chápání velikosti a hloubky daného objektu. 

Percepcí chápeme proces, jenž nám pomáhá zjistit význam sledovaného objektu 

a interpretovat jej na základě našich znalostí a zkušeností. V případě multimédií ve 

zpravodajství proto využíváme informace z daného článku i našich již osvojených znalostí. 

Fotografie i videa poté čteme stejným způsobem, jako svět okolo nás, se všemi jeho 

hodnotami, významy i účely. (Mullen, 1998) Z výzkumů vyplývá, že doprovodné 

multimediální prvky u zpravodajských článků skutečně mají vliv na vnímání celého 

příběhu. Multimédia na internetových stránkách často přispívají k vnímání vzhledem 

k celkové dynamice tohoto nástroje. Lidé mají větší tendenci se zapojit a stránku projít. 

(Street Jr. a Manning, 1997; Sundar, 2000) 

Příjemci mohou být ovlivněni i na základě obsahu konkrétního multimediální prvku. 

Příkladem může být již uvedený výzkum Gibsonové a Zillmanna (2000). Autoři 

manipulovali s ilustračními fotografiemi, na nichž se objevovaly dětí různé barvy pleti, jež 

měly být postiženi infekční chorobou. Respondenti v následném dotazníku označili za 

nejvíce ohroženou skupinu tu, jež byla zobrazená na fotografiích. Podobným způsobem na 

čtenáře působí také prezentace článku s neúplnou zpravodajskou fotografií, jež se týká 

pouze jedné strany příběhu, ačkoliv text je vyvážený (viz např. Gibson, Zillman a Sargent, 

1999). Respondenti tohoto výzkumu četli článek o stále se zvětšujícím rozdílu mezi 

bohatými a chudými americkými farmáři a článek o nebezpečí v zábavních parcích, jež 

buď hrozí nebo ne. U obou článků buď nebyla připojena fotografie, nebo byla použita 

ilustrační fotografie zaměřující se na jednu či na druhou stranu příběhu, případně zde byly 

dvě fotografie k oběma polarizovaným stranám. Z odpovědí v následném dotazníku vyšlo, 

že lidé byli po přečtení více nakloněni straně tohoto konfliktu, jež byla prezentovaná na 

fotografii. Výzkum dokazuje, že vnímání příjemce může být na základě tohoto ilustračního 

prvku zkreslené. 
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Výzkumníci se u rozdílně vnímaných atributů s ohledem na modalitu zaměřují například 

na důvěryhodnost, zpravodajskou kvalitu či koherenci (např. Sundar, 2000). Vnímaná 

důvěryhodnost je u internetových obsahů často zkoumanou vlastností. (Johnson a Kaye, 

1998; Kiousis, 2006; Sundar, 2000; Metzger a kol., 2003) Vjemy tohoto atributu se měří 

u zdroje, samotného sdělení i celkového média. Multimediální obsah smazává rozdíl ve 

vnímání zdroje a samotného sdělení. (Kiousis, 2006) Celkově proto modalita v online 

žurnalistice může mít výrazný vliv na příjemce. 

V případě sledování percepce internetových stránek jako takových se ukazuje, že je 

uživatelé často vnímají jako důvěryhodnější zdroj než jiná média. Počítače nad lidmi 

mohou vyvolávat určitý dojem autority (Johnson a Kaye, 1998), a lidé proto mohou chápat 

informace pocházející z těchto zdrojů jako důvěryhodnější a spolehlivější. Vytvoření 

profesionálně působících internetových stránek s přidanými multimediálními prvky 

zároveň není v dnešní době náročnou ani nákladnou záležitostí. (Flanagin a Metzger, 2000) 

Výzkumy vykazují různá zjištění v případě manipulace s modalitou. Například autoři 

Kiousis (2006) ani Sundar (2000) ve svých studiích neodhalili vliv multimediálních prvků 

na lidskou percepci důvěryhodnosti. Ibelema a Powell (2001) nicméně tvrdili, že přidané 

vizuální a zvukové vjemy dokáží vytvořit pozitivní efekt na příjemce s ohledem na 

zkoumaný atribut. Tento závěr potvrzují i další autoři (např. Metzger a kol., 2003), kteří se 

domnívají, že zpravodajské záznamy z míst událostí v televizi a na internetu umožňují 

příjemcům skutečně zhlédnout, co se událo, což v jejich očích zvyšuje pocit spolehlivosti. 

Výzkumy zkoumající vliv vyššího množství multimediálních prvků tedy nepřinášejí 

jednoznačné odpovědi. U dnešních uživatelů, jež jsou seznámeni s internetem od útlého 

dětství, může být percepce zpravodajských článků v online prostředí také určitým 

způsobem pozměněna. Z těchto důvodů bude vnímání důvěryhodnosti publikem důležitou 

složkou výzkumné části této práce. 

3.3 Multimédia a paměť 

Z výzkumů vyplývá, že ukládání do paměti funguje lépe s vizuálními prvky než 

s textovými. Autoři tento poznatek nazývají efekt obrazové nadřazenosti (angl. pictorial 

superiority effect). (Levie, 1987; Moore, Burton a Myers, 2004; Pincus a kol., 2017) Obraz 

nám totiž pomáhá dekódovat text a přitahuje naši pozornost směrem k informacím. 

(Parkinson, 2012) Zároveň mají obrazy zřetelné a snadno rozlišitelné vlastnosti, jež jsou 
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v lidské paměti následně snadněji odlišené než slova. (Mintzer a Snodgrass, 1999) 

Lidé také do své paměti velmi často zapisují textovou informaci, ačkoliv jim bylo sdělení 

prezentováno obrazově, a slovní popis neměli k dispozici. (Pezdek, 1977) Pokud se 

snažíme zhodnotit uložená data v paměti, pro celkové pochopení dané informace nehraje 

roli, jakými smysly jsme ji vnímali, záleží ale na interakci jednotlivých složek a jejich 

konečném dopadu. 

Výzkumy potvrzují, že funguje koncept redundance, tedy podání stejné informace 

v různých modalitách (např. Reese, 1984; Lang, 1995), jež tak podporuje proces 

zpracování a uložení informací. Daný stimul má větší šanci získat příjemcovu pozornost 

a přispívá k jeho kognitivnímu tréninku. (Sundar, 2000) Studie ukazují, že přidání 

podpůrného obrazu ke zvukové informaci v televizním vysílání podporuje zapamatování 

prezentovaných informací. (Reese, 1984) David (1998) prokázal, že pouze konkrétní, 

relevantní ilustrační fotografie daného zpravodajského článku mají pozitivní efekt na 

zapamatování a rozpoznání informací. Abstraktní prvky mohou vyvolat zájem o článek 

a přitáhnout čtenářovu pozornost, avšak ke zlepšení paměti neslouží. 

Jiný náhled přinášejí již zmíněné teorie limitované kapacity zpracování informací a teorie 

hromadných zdrojů. Ukládání a vybavování si multimediálních informací se kvůli těmto 

teoriím zdá jako velmi problematický proces. (Morris a kol., 2005) Uložení poměrně 

jednoduchých samostatných textových jednotek či samostatných vizuálních jednotek bývá 

snadnější. Stejný proces u multimediálních dat však vyžaduje jednotně fungující soubor 

technik ukládání informací. (tamtéž) Na tento postup jsou proto kladeny mnohem vyšší 

požadavky. Výzkumníci Unnava, Burnkrant a Erevelles (1994: 481) vysvětlují, že 

důvodem jsou unikátní charakteristiky jednotlivých modalit a „lidé kódují tento obsah 

specifický k určité modalitě v průběhu zpracování informace“. Proto si můžeme některou 

informaci zapamatovat více v určitém způsobu prezentace než v jiném. 

Formální charakteristiky podaných informací tak hrají roli při zpracování informací. Autoři 

Grabe, Lang a Zhao (2003) zkoumali tento proces tak, že vystavili čtenáře bulvárně 

a seriózně představeným informacím. Pokud měli čtenáři k dispozici běžné (autory 

nazývané „klidnější“) informace, byli schopni si je mnohem lépe zapamatovat v bulvárním 

podání než vzrušivé informace v tomto podání, jež čtenáře spíše zatěžovaly. 

Mnohé teorie předpokládají, že rozhraní, v nichž jsou informace prezentovány kombinací 
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více modalit, by měla mít pozitivní vliv na percepci uživatele. Steuer (1994) ve svém 

výzkumu však dokazuje, že po vystavení uživatele mnoha modalitám, vykazuje nejlepších 

varianta výsledků zahrnující pouze text. K podobným závěrům pak dochází i Sundar 

(2000), jenž dokázal, že lidé si zapamatují menší množství údajů ze zvukových 

a audiovizuálních mediálních prezentací v poměru k tištěným. Respondenty vystavil 

internetovým zpravodajským článkům stejného množství a stejného obsahu podaného 

v různých kombinacích modalit – (1) samotného textu; (2) textu a fotografie; (3) textu 

a zvuku; (4) textu, fotografie a zvuku; (5) textu, fotografie a videa. Autor měřil paměť 

účastníků na základě vybavení a rozpoznání příběhu. Když porovnal veškeré modality 

mezi sebou, nejlepších výsledků dosáhla postupně kombinace (2) textu a fotografie 

a (1) textu samotného. Byla tak potvrzena teorie souhrnných podnětů i teorie duálního 

kódování. S přidáním multimediálních prvků se však paměť respondentů v přímé úměře 

postupně zhoršovala. Dokázal tak omezenou kapacitu paměti pro informace z více modalit 

a limitovanou kapacitu příjemců při zpracování informací. Vysvětlením podle Sundara 

může být fakt, že zpravodajské články jsou formátem původně založeným především na 

textu. Proto charakteristická novost přidaných prvků, jako zvuku či videa, může bránit 

v určitým způsobem osvojeném procesu zpracování informací ze žurnalistických útvarů. 

(Sundar, 2000) 

Výsledky empirických studií zabývající se pouze vlivem vizuální modality se od 

současnějších výzkumů zkoumajících více způsobů prezentace často velmi liší. Novější 

studie se spíše kloní k negativnímu působení většího množství modalit na některé 

kognitivní procesy. (Sundar, 2000) Paměť bývá jedním z nejvíce zasažených procesů. Tyto 

negativní vlivy jsou vysvětleny například přerušením průběhu zpracování textu, 

rozptýlením pozornosti, až přílišným podnícením a zaujetím, přetížením kognitivního 

systému, vyčerpaností nebo také nuceným přepínáním mezi úkoly. (Heller, 1990; Sundar, 

2000) 

K úspěšnému zpracování informací musí mít jedinec dostatečnou praxi v jednotlivých 

kognitivních procesech. (Dwyer a Dwyer, 2006) Osvojení takových dovedností tedy 

vyžaduje odpovídající množství času. Tato tvrzení nás proto mohou dovést k předpokladu, 

že jedinci, jež dlouhodobě či dennodenně pracují s multimediálními prvky v internetovém 

prostředí, budou dosahovat lepších výsledků zpracování informací než ti, jež s těmito 

modalitami pracují kratší dobu či v menší míře. V následujícím výzkumu tak bude 
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zkoumána mediální a digitální gramotnost účastníků. 

3.4 Multimédia a učení 

Z výzkumů vyplývá, že i proces učení probíhá úspěšněji, pokud textová část obsahuje 

zároveň vizuální materiál, v porovnání s výsledky učení se textu samotného. Obsah 

obrazového materiálu ale musí přesně odpovídat textové informaci a nesmí obsahovat 

žádnou informaci navíc. (Levie a Lentz, 1982) 

Mayer (2005b) definoval tzv. kognitivní teorii multimediálního učení, k němuž dochází ve 

chvíli, kdy si je jedinec schopen v mozku vytvořit určité reprezentace vnímaných slov 

a obrazů. Autor tak zakomponoval již dříve zmíněnou teorii duálního kódování a teorii 

limitované kapacity lidského mozku při zpracování informací, a reflektoval je 

s jednotlivými paměťovými systémy a příslušnými procesy při zpracování informací. 

(Sorden, 2012) Tvrdil, že lidé mají dva hlavní kanály, jimiž zpracovávají informace – 

zvukové a vizuální. Kapacita každého kanálu je určitým způsobem omezená. Učení pak 

chápal jako aktivní proces, v rámci něhož probíhá filtrace, výběr, organizace a integrace 

informací (viz Obrázek č. 1). (Mayer, 2005a) 

Obrázek č. 1: Kognitivní teorie multimediálního učení (Mayer, 2005a) (přeloženo 

autorkou práce) 

 

Lidé přisuzují získaným vědomostem určitou hodnotu, jež se odvíjí od způsobu, jakým 

jsou jim informace předány. Autoři proto prezentaci sdělení často přizpůsobují příjemcům, 

aby jim obsah skutečně vyhovoval. (Morris a kol., 2005) 

Mnoho výzkumníků se ale kloní k názoru, že s přidáním více modalit k danému sdělení, se 
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vykonání určitých procesů potřebných ke zpracování informací stává pro příjemce 

složitější (viz např. Lang, 2006; Sundar, 2000; Morris a kol., 2005; Zerba, 2003). Tito 

autoři se domnívají, že množství vědomostí se spolu s rostoucí modalitou spíše snižuje. 

(Pincus a kol., 2016) Použití multimédií pomáhá častěji jen v konkrétních procesech a za 

jasně daných podmínek. Výzkumníci mezi těmito podmínkami definovali například faktor 

relevance a konkrétnosti (David, 1998), redundanci informací z různých modalit (Reese, 

1984), či celkové chápání realističtějšího multimediálního paradigmatu (Hoogeveen, 

1997). Abychom předešli kognitivnímu přetížení příjemce, definoval Sutcliffe (2003) 

několik principů multimédií. Mezi jednotlivými typy modalit by měla být tematická shoda, 

měli bychom zajistit pochopitelnost obsahu multimédia, prezentovat modality v takovém 

tempu a množství, aby je jedinec zvládal zpracovat a měl k nim dostatečné znalosti. 

Využité rozhraní musí být konzistentní a u jednotlivých částí sdělení musí být využity 

adekvátní mediální formáty. (tamtéž) 

Měření vlivu multimédií ve zpravodajství na učení se nejčastěji provádí tak, že příjemci 

bývají nejprve vystaveni reálným nebo vytvořeným zpravodajským příběhům v určitém 

mediálním formátu. V následném dotazníku či v rozhovoru mají za úkol uvést, kolik 

informací si z prezentovaného obsahu zapamatovali, a jaké vjemy si v mozku vytvořili. 

Druhá výzkumná metoda může být využita ihned po prezentaci obsahu, s krátkým 

časovým odsunem či i s několikadenním zpožděním. (DeFleur, 1992) 

3.5 Komplexní účinky multimédií na příjemce rozdílných 

charakteristik 

Mnoho výše uvedených studií se zabývalo charakteristikami multimédií či zkoumáním 

jejich použití tak, aby lidem pomohla v procesu učení s osvojením co největšího množství 

znalostí. Zmiňme např. kognitivní teorii multimediálního učení (Mayer, 2005a), 

porovnávání abstraktnosti a konkrétnosti multimediálních informací (David, 1998) či 

koncept redundance (Reese, 1984). 

Účinky multimédií vyplývají zejména z jejich působení na více smyslů jedince. 

(Kulchitskaya, 2014) Tímto způsobem imitují reálný svět, jenž je plný podnětů různých 

modalit, jež mají pak tendenci na příjemce působit stejným způsobem. Multimédia mají 

z toho důvodu také imerzní, pohlcující účinek na příjemce. V příjemci proto zpravidla 

vzbuzují pocit přítomnosti. Má pocit, že vše, čemu je vystaven, se skutečně odehrává a je 
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odvyprávěno přímo před jeho očima. Multimédia mají také určitý emocionální náboj, jenž 

se odvíjí od množství mediálních formátů, z nichž jsou složena. 

V neposlední řadě jsou také schopna zjednodušovat informace, což má zároveň negativní 

i pozitivní účinky na příjemce. Zejména ve zpravodajství vidíme mnoho informací 

poskytovaných v různých formách. Žurnalisté se tímto způsobem snaží zajímavým 

způsobem prezentovat mnohdy komplexní a komplikované záležitosti tak, aby publikum 

porozumělo jádru samotného problému a aby v průběhu zpracování nebylo kognitivně 

přetíženo, unaveno či obtěžováno. (Kulchitskaya, 2014) Jak již bylo zmíněno, tento 

fenomén je v mediální taxonomii nazýván infotainment. 

Multimédia také vykazují interaktivní efekt. Interakce může nabývat dvou podob – může 

být iniciovaná příjemcem či médiem. (Schär a Krueger, 2000) Tyto prvky mohou samy 

vyžadovat po příjemcích, aby v rámci téhož média vykonali určitou akci (například stiskli 

tlačítko), což je unikátní pro médium počítače v porovnání s jinými nosiči (např. s knihami 

či televizí). (Laurillard, 2002) Příjemci jsou tímto způsobem mnohem silněji přilákáni 

k obsahu daného sdělení. Z výsledků meta-analýzy Yanga a Shena (2018) vyplývá, že 

interaktivita má kladný vliv na uživatelské zabavení se a pozitivní přístup, avšak 

nepřispívá k získávání vědomostí a vybavení si informací. Autoři tak potvrzují teorie 

zabývající se limity lidských kognitivních procesů. 

Účinky multimediálních prvků na osoby s rozdílnými charakteristikami nejsou tak častým 

předmětem výzkumu, jako možnosti technologií nebo vlastnosti těchto prvků. Příkladem je 

ale výzkum psycholožky Austinové (2009) věnující se individuálním charakteristikám jako 

indikátoru kvality učení z daného materiálu. Dávala do souvislosti tři charakteristiky 

příjemců (schopnost porozumět multimédiím, míru fluidní inteligence a kapacitu pracovní 

paměti) spolu se sdělením v různých modalitách. Účastnici měli za úkol zapamatovat si 

učební látku. Z výsledků vyplynulo, že ačkoliv individuální charakteristiky jedinců hrají 

roli z hlediska kvality jejich odvedeného úkolu, přidělená multimediální podmínka byla 

důležitějším faktorem z hlediska účinku daného sdělení. Multimédia, jejich kombinace 

a prezentace tak je stále primárním indikátorem toho, jak bude proces získávání vědomostí 

u konkrétních jedinců probíhat. (Austin, 2009) 
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4 Metodologie výzkumného projektu 

Primárním cílem analytické části tohoto výzkumu bylo zjistit, zda jedna z hlavních 

charakteristik internetových stránek, tedy multimedialita, působí na percepci, paměť 

a pozornost příjemců. Zda podporuje proces konzumace internetových zpravodajských 

obsahů, jež stále častěji využívají multimediální prvky pro přenos sdělení. V neposlední 

řadě bylo cílem zjistit, zda se tvůrcům těchto zpravodajských obsahů vyplatí investovat 

finanční, lidské a další prostředky do fotografií, fotogalerií a videí, jakožto definovaných 

multimediálních prvků v této práci. Samotné měření bylo prováděno pomocí 

tzv. objektivních znaků chování, jejichž reliabilitu jsme byli schopni verifikovat pomocí 

opakovaného výzkumu. (van der Heijden, 2004) Byly proto využity kvantitativní metody 

zkoumání. Konkrétně se jednalo o kontrolovaný experiment a následné dotazníkové šetření 

(viz Příloha č. 1). Cílem bylo zajistit kontrolované podmínky pro definování 

kvantifikovatelných závěrů, jež vyplynuly z pozorovaného chování jedinců. V neposlední 

řadě bylo cílem konstruovat hypotetického zpracovatele informací této věkové skupiny, 

k němuž jsme se snažili vztáhnout definovanou teorii. (van der Heijden, 2004) 

Výzkumný projekt a jeho metodologické zpracování se primárně opíralo o provedené 

výzkumy autorů Sundara (2000) a Kiousise (2006) popsané v teoretické části. Oba 

zmíněné výzkumy se zaměřovaly na vliv multimediálních prvků u příjemců různě 

manipulovaných typů ošetření. Vzhledem k době provedení obou výzkumů se nejednalo 

o příjemce, jež by s internetem vyrůstali. Následující výzkum se proto zaměřil na generaci 

dnešních náctiletých konzumentů obsahů. Sledovaní příjemci spadali do generace Z, tedy 

skupiny obyvatel narozených nejdříve v druhé polovině 90. let. Internet a síť World Wide 

Web začaly být po celém světě stále více dostupné po roce 1991. (Gillies a Cailliau, 2000) 

Skupina, na níž se zaměřuje toto šetření, se proto s internetem setkávala již od útlého 

dětství. Výzkumy, jež byly provedeny před více jak deseti lety, mohou proto vykazovat 

jiné závěry vzhledem k proměně dnešní informační společnosti, konzumaci a vnímání 

obsahů, ukládání informací i lidské pozornosti. Charakteristiky výběrového souboru 

respondentů tohoto výzkumu jsou zároveň porovnávány se závěry Studie mediální 

gramotnosti populace ČR z roku 2016. Ta přinesla ucelený pohled na vzorce a zvyklosti 

užívání médií dnešní populace i rozdíly mezi skupinami napříč generacemi. (Jirák a kol., 

2016) Zmiňovaná skupina, jež byl reprezentovaná v tomto výzkumu, je ve studii podrobně 

popsána. V rámci porovnání následující práce zkoumá, zda respondenti z hlediska 
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definovaných charakteristik odpovídají této generaci.  

4.1 Definice základních proměnných 

Pro účely výzkumu byly vytvořeny speciální webové stránky. K tomuto účelu jsme využili 

portál www.wix.com na jejich bezplatnou tvorbu. Tyto stránky vzhledem i obsahem 

připomínaly klasické internetové zpravodajské servery (viz Obrázek č. 2, Obrázek č. 3). 

Články na dané platformě byly převzaté z jichž existujících celostátních internetových 

serverů. Výběr konkrétního obsahu ovlivňovalo kritérium multimediálních prvků 

v původním článku. Musely tak obsahovat fotografie a reportáže v podobě videí. Reportáž 

musela shrnovat informace obsažené v textu a přinášet určitá data navíc. V některých 

případech fotografie chyběly, a proto jsme použili související vizuály primárně z fotobanky 

Getty Images. Nejlépe se osvědčily internetové články z webu České televize. Ty byly 

vhodné zejména vzhledem k reportážím, jež autoři článků vytvářejí. 

Jednotlivé internetové stránky představovaly nezávislé proměnné. Respondenti nalezli na 

stránkách tři zpravodajské články. Ty byly umístěny vodorovně vedle sebe. Stránky byly 

téměř totožné, lišily se pouze v množství multimediálních prvků u jednoho vybraného 

zpravodajského článku. Sledovaný článek zahrnoval v jednotlivých variantách buď pouze 

text (ošetření č. 1); text a fotografii (ošetření č. 2) či text, fotografii, fotogalerii a video 

(ošetření č. 3). Pokud byli respondenti vystaveni typu ošetření s fotografií (ošetření č. 2) či 

fotografií, fotogalerií a videem (ošetření č. 3), pak viděli ilustrační snímek i v náhledu 

článku. Dva zbylé články obsahovaly vždy všechny multimediální prvky, tedy text, 

fotografii, fotogalerii, video i ilustrační fotografii ve všech variantách, jež jsme vytvořili. 

Mohli jsme tak zkoumat vliv multimediálních prvků nejenom v rámci jednotlivého článku, 

ale i s ohledem na ostatní články. Jednotliví respondenti byli tímto způsobem postupně 

více kognitivně zatíženi multimediálními prvky. To umožňovalo sledovat rozdíly mezi 

skupinami respondentů. Mohli jsme také lépe interpretovat a analyzovat dané závěry. 

První článek se týkal nově vydaného komiksu, jenž má pomoci při výuce fyziky (Česká 

televize, 2018a), druhý pojednával o odvykacích kempech pro čínské děti závislé na 

internetu (Česká televize, 2018b), a třetí článek přinášel nové informace o plastech, jež se 

mnohé nadnárodní značky snaží ve své produkci omezovat. (Česká televize, 2018c) 

Sledovaným článkem, na němž jsme dokazovali vliv multimédií v online žurnalistice, byl 

článek s titulkem: "Závislost na internetu řeší Číňané ‘vojenskými‘ odvykacími tábory" 

http://www.wix.com/
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(Česká televize, 2018b). Ten byl umístěn na druhé pozici. U všech článků byla jako autor 

uvedena Česká televize, aby respondenti věděli, odkud jsme informace čerpali. 

Informace, jež se mohli respondenti dočíst v textu, byly u všech článků ve všech variantách 

stránek totožné. Rozsah textů byl u všech tří vytvořených článků podobný (cca 

1200 znaků). Oproti původním článkům České televize jsme texty zkrátili. Veškeré 

multimediální prvky byly ve všech variantách shodné, použili jsme tedy vždy totožné 

fotografie i videa. Rozdíl byl pouze v množství prvků u jednoho článku. Ilustrační 

fotografie v článcích, v nichž se objevily, se shodovaly s první připojenou vizualizací ve 

fotogalerii. Ty obsahovaly vždy další dvě nebo tři fotografie k danému tématu. Ve spodní 

části článku byla jedna samostatná fotografie obsahující zkrácený popis článku. Video 

jsme po vzoru původního webu umístili pod perex článku. Všechna videa jsme zkrátili. 

Oproti původním dvouminutovým reportážím přesahovala videa vždy lehce jednu minutu.  

V této výzkumné práci jsme definovali čtyři závislé proměnné. Mluvíme o rozpoznání 

informací a vybavení si informací ze zpravodajských článků s ohledem na multimediální 

prvky. Vzhledem k výše zmíněným faktorům pozornosti a percepce jako kognitivních 

procesů pak tato studie zkoumala také pozornost ke zpravodajským článkům s ohledem na 

multimediální prvky a vnímání zpravodajských článků s ohledem na multimediální prvky. 

Všechny zmíněné proměnné jsme zkoumali pomocí různých faktorů. Ty odrážely 

odpovědi jednotlivých skupin respondentů v dotazníku, jenž jim byl zobrazen po vystavení 

experimentálnímu ošetření.  

Rozpoznání informací a vybavení si informací ze zpravodajských článků s ohledem na 

multimediální prvky bylo hodnoceno na základě průměrů správných odpovědí vzešlých 

z paměťových měření. Otázky u obou testů se zaměřovaly na informace obsažené ve 

sledovaném článku. V rámci rozpoznávacího paměťového testu jsme použili potenciální 

úryvky z daného článku, např. „Součástí režimu je budíček ve vojenském stylu.“ 

Respondenti měli určit, zda tato věta ve sledovaném článku zazněla. Měli proto na výběr 

ze dvou možností odpovědí: a) Ano, zazněla v tomto znění; b) Ne, nezazněla nebo zazněla 

v jiném znění. Celkem museli zodpovědět tři otázky zjišťující množství rozpoznaných 

informací. Ke zkoumání paměti jako úložiště informací, bylo měřeno množství 

vybavených stimulů na základě testu s podnětem. Ten se skládal ze tří otázek typu: „Kolik 

času stráví pacienti průměrně v odvykacích táborech?“, jež byly vždy doplněny 

4 možnostmi odpovědí (př. a) Měsíc; b) Čtvrt roku; c) Půl roku; d) Rok). 
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Respondenti, jež byli vystaveni ošetření s největším množstvím multimediálních prvků, 

byli se všemi zjišťovanými informacemi obeznámeni také v přiloženém videu. Měli proto 

teoreticky nejvyšší pravděpodobnost zapamatování si daných informací.  

Otázky v dotazníku byly pro všechny skupiny stejné. V případě nejvyššího množství 

multimediálních prvků jsme navíc zjišťovali, zda dané video respondenti zhlédli. 

Participace a aktivita v průběhu daného výzkumu se ukázala již v předchozích výzkumech 

(např. Kiousis, 2006) jako důležitá složka celého experimentu, byla proto zkoumána 

i v tomto případě. 

Z důvodu převzetí již existujících článků jsme mohli předpokládat, že příjemci budou znát 

informace v článku obsažené, a proces ukládání do paměti tak bude značně odlišný od 

ostatních příjemců. Zatímco účastníci, pro něž je tato informace nová, ukládají dané 

stimuly do pracovní či krátkodobé paměti a vytvářejí si nové vjemy, recipienti, jež 

informace znají, je porovnávají s již existujícími informacemi o tomto tématu. Konkrétní 

vybrané články proto měly být spíše nadčasové a společenské. Tímto způsobem jsme chtěli 

eliminovat předchozí znalost. Pro zajištění stejných výchozích podmínek s ohledem na 

znalost tématu, jsme zkoumali, zda se jednotliví respondenti s danými informacemi 

obsaženými v článku již dříve setkali. 

Pozornost ke článku s ohledem na multimediální prvky jsme měřili na základě preference 

výběru článků obsahujících takové prvky jejich příjemcem. Pozornost můžeme 

charakterizovat výběrovostí, modulací a bdělostí. (Chun a kol., 2011) Jedná se 

o limitovaný proces, kdy člověk získává z prostředí mnohem více podnětů, jež nemůže 

efektivně zpracovat. Pro tento proces je tedy důležitý výběr. Výzkum pozornosti se tak 

často soustředí na tento výběr stimulu daným jedincem, jeho důvody i na to, co se stane 

s vybranými i nevybranými informacemi. Respondenti tohoto výzkumu byli instruováni, že 

jednotlivé články mohou vybírat i procházet svým vlastním tempem a způsobem. 

Rozhodovat se tedy mohli podle své nálady, rozložení i motivace. V následném dotazníku 

bylo zjišťováno, jakým způsobem články četli a zda jim ilustrační fotografie byly motivací 

k výběru. 

Následně mohlo dojít k modulaci dané informace z podnětu. Pozornost tedy ovlivnila, co 

se dále s vybranou informací stalo, zda a jak rychle a přesně byla uložena do paměti. 

Důležitá byla také bdělost pro správné věnování pozornosti stimulu. Tento stav zajišťuje 
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udržení pozornosti na stimulu po delší časové období. (Chun a kol., 2011) Respondenty 

výzkumu jsme chápali jako aktivní, bdělé čtenáře, jelikož se jednalo o kontrolovaný 

experiment, kterého se všichni rozhodli zúčastnit. Autorkou této práce bylo zároveň 

průběžně kontrolováno, zda respondenti aktivně spolupracují. 

Uživatelské vnímání obsahu stránky i článků jsme hodnotili na základě důvěryhodnosti 

internetových zpravodajských obsahů. Výzkum zjišťoval, zda se bude toto vnímání 

s přidáním multimediálních prvků proměňovat. Respondenti své odpovědi vyznačovali na 

sedmistupňové Likertově škále, jež je v podobných výzkumech často používaná 

(např. Sundar, 2000; Kiousis, 2006). Respondenti měli ohodnotit, zda se jim článek zdál 

důvěryhodný na škále 1 (= nevystihuje vůbec) po 7 (= vystihuje velmi přesně). 

Jako kontrolní proměnné byly v praktické části použity mediální návyky jednotlivých 

respondentů a vzdělání jejich rodičů. Jak bylo zmíněno v teoretické části, tyto rozdílné 

charakteristiky hrají roli v případě působení multimédií na respondenty. S ohledem na 

konkrétní mediální návyky potřebné k participaci na tomto výzkumu byly otázky primárně 

zaměřeny na četnost používání internetu a aktivit prováděných na této síti. Osvojené 

mediální návyky jsme chápali u respondentů, jež denně nebo téměř denně používali stolní 

počítač, přenosný počítač (notebook, netbook) či tablet (iPad). Vzhledem k rozšíření 

internetové sítě i do mobilních telefonů, mohou respondenti využívat denně či téměř denně 

také mobilní telefon, smartphone, tzv. „chytrý telefon“. Abychom mohli tvrdit, že 

respondenti měli osvojené mediální návyky potřebné k tomuto výzkumu, zjišťovali jsme, 

zda na těchto zařízeních používají internet, tedy www stránky, e-mail nebo kteroukoliv 

další část internetu. Dále jsme zkoumali, zda si na internetu prohlížejí zpravodajství či zda 

provádějí jiné aktivity. Výzkum pomocí této definované kontrolní proměnné mohl 

charakterizovat skupinu respondentů a definovat pro ni hypotézy a výzkumné otázky. 

4.2 Formulace hypotézy a výzkumných otázek 

Jednotlivé hypotézy a výzkumné otázky vycházejí ze závěrů teoretické části této práce. 

Pozornost ke článku by na základě těchto informací měla být pozitivně ovlivněna s určitým 

množstvím multimediálních prvků internetového zpravodajského obsahu. Základní 

premisou tohoto tvrzení je, že multimédia na internetových stránkách často přispívají 

k bdělosti příjemců vzhledem k celkové dynamice tohoto nástroje. (Street Jr. a Manning, 

1997; Sundar, 2000) Lidé mají větší tendenci se zapojit a stránku projít. Kladný efekt vůči 
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kognitivním procesům, tedy i pozornosti, vykazují vizuální prvky využité jako referenční 

materiály k informacím textovým. (Schadé, 1993) Zmíněná premisa byla proto využita 

s ohledem na přítomnost ilustračních fotografií v náhledu zpravodajských článků. 

Jednotlivé typy experimentálních ošetření se právě v této charakteristice lišily. Konkrétní 

výzkumná otázka proto vychází z porovnání daných typů ošetření následovně: 

VO1: Bude mít článek obsahující fotografii (ošetření č. 2) či více multimediálních prvků 

(ošetření č. 3) větší vliv na zaujetí pozornosti příjemce vzhledem k ilustrační fotografii 

v náhledu než článek založený pouze na textové informaci (ošetření č. 1), jenž ilustrační 

fotografii neobsahuje? 

Vnímání obsahu stránky i jednotlivých článků bude další součástí následujícího 

experimentálního a dotazníkového šetření. Závěry výzkumu Kiousise (2006) neodhalily 

výraznější rozdíly ve vnímání důvěryhodnosti mezi články, jež obsahovaly multimediální 

prvky a mezi těmi, jež je neobsahovaly. Respondenti Kiousisova výzkumu byli přibližně 

o 10 let starší než soubor respondentů této studie. Neměli proto možnost vyrůstat 

s internetem a všemi jeho charakteristikami tak, jako zástupci generace Z. Druhá 

výzkumná otázka byla proto formulována následovně: 

VO2: Bude mít nárůst multimediálních prvků za důsledek vyšší míru vnímání 

důvěryhodnosti sdělení příjemci z této věkové kategorie? 

V teoretické části bylo představeno mnoho teorií s ohledem na paměť a multimediální 

prvky. Příjemci disponují omezeným množstvím zdrojů. Ty bývají rovnoměrně rozloženy 

mezi kódování, přípravu zpracování informací a jejich uložení. Pro následující výzkum 

byly důležité poznatky Sundara (2000), jenž tvrdil, že formální charakteristiky daného 

média tyto zdroje využívají primárně pro zakódovaní prezentovaných informací. 

Následkem je nedostatečné množství zdrojů pro navazující procesy, tedy zpracování 

a uložení informací. To se může projevit na základě testu rozpoznání. 

V případě tohoto testování využívá příjemce navíc prostředí, do kterého je informace 

zasazena. Mívá tedy k dispozici množství návodných podnětů, díky nimž nemusí sám 

zahajovat proces zpracování informací v takové míře, jako když tyto stimuly k náhledu 

nemá. Formální charakteristiky i poskytnuté možnosti by respondentovi měly podle 

teoretických závěrů pomoci. V případě kódování informací zároveň funguje koncept 

redundance. Stejné informace podané v různých modalitách zlepšují proces ukládání 
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a následného rozpoznání informací. Třetí výzkumná otázka byla proto položena takto: 

VO3: Bude mít větší množství multimediálních prvků za následek více správných odpovědí 

v prvním paměťovém testu rozpoznávání informací ze zkoumaného zpravodajského článku? 

V případě testování vybavovací paměti musí respondent sám zhodnotit zpracované 

informace. Zároveň více modalit jednotlivých stimulů může být pro člověka až příliš 

kognitivně komplexní. (Lang, 2006; Sundar, 2000) Jeho mozek může sdílet zdroje 

potřebné pro zpracování informací mezi jednotlivými úkoly, jež má simultánně provádět. 

V případě zkoumání vybavovací paměti respondentů proto výzkumná otázka zněla: 

VO4: Bude mít větší množství multimediálních prvků za následek méně správných 

odpovědí v druhém paměťovém testu vybavení si informací ze zkoumaného zpravodajského 

článku? 

Ve výzkumu byly také reflektovány osvojené mediální návyky respondentů. Autoři Dwyer 

a Dwyer (2006) dokázali, že nedostatečná praxe a neznalost prostředí internetu 

konzumenty má za následek horší výsledky paměti respondentů. Ti, jež nemají osvojené 

mediální návyky definované v předchozí kapitole, proto na základě těchto znalostí mají 

vykazovat horší výsledky paměti. Vysvětlením bývá faktor novosti multimediálních prvků, 

jenž omezuje konzumenty obsahů s nedostatečnou úrovní mediálních návyků. Na základě 

výzkumu Studie mediální gramotnosti populace ČR si však všímáme, že populace 

spadající do zmíněné generace používá pravidelně stolní či přenosný počítač a internet 

i veškeré nástroje, jež tato síť nabízí. (Jirák a kol., 2016) Formulace hypotézy proto zněla 

takto: 

H1: Respondenti s osvojenými mediálními návyky budou mít lepší výsledky paměťových 

testů než respondenti, jež nejsou v takové míře v kontaktu s médii. 

V tomto případě byla zkoumána lineární závislost obou veličin, tedy ukazatelů mediální 

gramotnosti respondentů a počtu správných odpovědí v obou paměťových testech. 

4.3 Základní metody sběru dat  

Pro účely sběru dat využila tato studie dvou po sobě navazujících metod zkoumání. 

Jednalo se o kontrolovaný experiment a následné dotazníkové šetření, jež zkoumaly účinky 

multimediálních prvků na příjemce. 

Každý účastník byl náhodně přiřazen jednomu typu ošetření, tedy webové stránce s textem 
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(ošetření č. 1), textem a fotografií (ošetření č. 2) či textem, fotografií, fotogalerií a videem 

(ošetření č. 3) u zkoumaného článku. 

Před začátkem měření byl každému respondentovi přečten průvodní text (viz Příloha č. 2), 

v němž mu byla vysvětlena procedura výzkumu a částečně i jeho cíle. Záměrně však 

nezmiňoval, že bude ověřována paměť každého účastníka, aby nenastalo zkreslení 

výsledků. Recipienti tak byli nabádáni, aby informace zpracovávali jejich běžným 

způsobem, zejména co se týče tempa a způsobu výběru článků i informací z textu. Všichni 

respondenti věděli, že jejich data budou anonymně zpracovávána pro účely akademického 

výzkumu. Museli zároveň potvrdit, že všem informacím rozumí a s tímto výzkumem 

souhlasí. Pro tyto účely jsme jim rozdali vytištěný Informovaný souhlas, jenž si museli 

přečíst, vyplnit a podepsat (viz Příloha č. 3). O tomto experimentu jsme informovali 

vyučující daných předmětů i ředitele škol, v nichž byl výzkum prováděn. Po celou dobu 

zkoumání byl všem účastníkům také promítnut snímek prezentace s přesně popsanými 

pokyny daného výzkumu (viz Obrázek č. 4). 

Šetření proběhlo v rámci několika vyučovacích hodin předmětů Základy společenských věd 

a Vizuální teorie a kultura na začátku roku 2019. Studenti se vždy jednotlivě usadili 

v počítačové učebně k počítačům připojeným k internetu. Byl jim rozdán papír s adresou 

webové stránky, jíž měli navštívit. V rámci každé vyučovací hodiny jsme tyto adresy 

rozdali tak, abychom ke každému typu ošetření přiřadili podobný počet osob. Rozmístění 

papírů s adresami bylo náhodné, i respondenti si na svá místa sedali náhodně. Cílem tak 

bylo zajistit objektivitu výzkumu. Respondenti nevěděli, že existuje více variant 

jednotlivých webových stránek, a ani výzkumník nemohl přiřazovat jednotlivým 

respondentům konkrétní ošetření. Eliminovali jsme tak potenciální zkreslení výsledků. 

Proběhlý výzkum proto můžeme nazvat slepým experimentem. (Martin a Bateson, 2009) 

Poté, co si respondenti našli jim přidělenou internetovou stránku, byli seznámeni 

s průběhem výzkumu. Věděli, že si v ideálním případě musejí přečíst všechny 

zpravodajské články, jež mají k dispozici, projít si fotogalerie i zhlédnout videa. Byli proto 

vybaveni sluchátky, aby si mohli poslechnout kompletní informace obsažené ve videích. 

Respondenti věděli, že cílem je přečíst internetové zpravodajské články tak, jak to běžně 

dělají. Byli instruováni, že se nejedná o test či zkoušku. Zároveň nevěděli, že bude 

konkrétně testována jejich pozornost, paměť a vnímání. Pro zjednodušení situace jim bylo 

řečeno, že by se měli zamyslet, zda jim jednotlivé články přišly důvěryhodné. Bez 
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zmíněných instrukcí by o této charakteristice nemuseli přemýšlet. Po přečtení všech tří 

článků byli odvedeni na internetový dotazník vytvořený pro každý typ ošetření (viz Příloha 

č. 1). 

Metoda experimentu byla použita proto, abychom zjistili, zda změna jedné veličiny, vyvolá 

určitý efekt. V tomto případě bylo zkoumáno, zda zvyšující se množství multimediálních 

prvků usnadní proces zpracování informací. Výběrem metody experimentu jsme byli 

schopni zajistit, že se snížil počet plauzibilních alternativních hypotéz. (Martin a Bateson, 

2009) Kontrolovaný experiment měl také zajistit dostatečnou míru kontroly nad 

vystavením příjemce danému ošetření. Vzhledem k době trvání jedné vyučovací hodiny 

a omezení počtu znaků textu, délky videa i použitím uzavřených otázek v dotazníku, měli 

respondenti dostatečný čas na zpracování jednotlivých stimulů. V neposlední řadě 

dotazovaní nebyli omezeni pořadím či rychlostí výběru, což mohlo měření připodobnit 

běžným životním situacím. 

Navazující internetový dotazník byl vytvořen přes server www.survio.cz. Měl podobu 

strukturovaného dotazníkového šetření. Celkem obsahoval 17 uzavřených a jednu 

otevřenou otázku (viz Příloha č. 1). Rozvržením kopíroval jednotlivé hypotézy. Zaměřoval 

se tedy na pozornost ke článku a vnímání důvěryhodnosti sledovaného článku, následně 

museli respondenti zvládnout paměťové testy, a v neposlední řadě zodpověděli několik 

demografických otázek. Pro každý typ experimentálního ošetření byl vytvořen speciální 

dotazník se stejnými otázkami a nabídnutými odpověďmi pro jednodušší kontrolu 

a prozkoumání variability jednotlivých souborů měření. 

Předpokládali jsme, že účastníci tohoto experimentu byli v jeho průběhu kognitivně aktivní 

a zapojili se do mentálních aktivit. Ty tím pádem mohly vyústit v učení. (Perse, 2001) 

Tento proces byl dán faktem, že příjemci byli vědomě vystaveni danému obsahu a čekali, 

že bude následovat dotazník. Odpovídala tomu také motivace a zájmy, jež hrály roli při 

vyplňování dotazníku. V tomto případě se jednalo primárně o situační motivaci a zájem 

respondenta. 

Účastníci měli možnost výběru článků podle vlastních zájmů, články četli vlastním 

tempem i způsobem. Mohli, ale nemuseli si přečíst veškeré informace, prohlédnout si 

veškeré fotografie i videa. Tento fakt mohl mít za následek přidanou externí validitu 

daného měření. 

http://www.survio.cz/
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Měření pozornosti respondentů proběhlo na základě rozhodovacích testů preference 

(angl. choice test). Každý účastník měl zaznamenat, zda ilustrační fotografie byla 

podnětem pro výběr článku, a zda si námi sledovaný článek vybral jako první. V matici 

výsledků se následně analyzoval počet reakcí na daný podnět. (Martin a Bateson, 2009) 

V průběhu měření rozpoznání a vybavení si informací byly výsledky získané pomocí 

ordinálního měření. V jeho rámci byly skupiny respondentů porovnané na základě jejich 

výsledků, tedy procent správných odpovědí. Výsledky byly seřazeny a měřeny na ordinální 

(též pořadové) stupnici. (Martin a Bateson, 2009) V analýze jsme tyto výsledky 

porovnávali také s demografickými údaji popisujícími mediální zvyklosti i čtenářskou 

gramotnost účastníků. Druhý zmíněný atribut jsme v teoretické části vysvětlili pomocí 

tzv. pro-čtenářského klimatu. Respondenti proto zaznamenávali, z jak velké obce 

pocházejí a jaké je nejvyšší dosažené vzdělání alespoň jednoho z rodičů. Nejvyšší 

dosažené vzdělání respondentů bylo dáno výběrem vzorku samotného. 

4.4 Charakteristika výběrového souboru 

Výběrový soubor jsme definovali primárně na základě vzdělání. Jednalo se o studenty či 

čerstvé absolventy středních škol. K otestování výzkumných otázek a hypotézy byli 

přizváni studenti pražského víceletého všeobecného gymnázia. Konkrétně šlo o žáky dvou 

tříd v předmaturitním ročníku a jedné třídy v ročníku maturitním. Ve všech případech se 

jednalo o posluchače navštěvující předmět a seminář Základy společenských věd. Soubor 

byl doplněn studenty nižších ročníků vyšší odborné umělecké školy v Praze. Tato skupina 

navštěvovala předmět Vizuální teorie a kultura. Ve všech případech se tak jednalo 

o studenty převážně humanitně zaměřené s důrazem na společenské vědy a sociologii 

v průběhu výuky. Výsledný výběrový soubor proto zajišťoval určitou míru homogenity. 

Soubor byl zvolen pomocí prostého náhodného výběru. Jediným kritériem pro přiřazení 

byla odpovídající věková skupina a instituce, jíž jedinci navštěvovali. Na výzkumu 

participovalo celkem 80 lidí. Studie pracovala se 3 typy ošetření, na jeden typ tedy 

připadalo 26 až 27 respondentů. Ve výběrovém souboru se objevilo 61,25 % žen a 38,75 % 

mužů. Nejvíce respondentů uvedlo, že pochází z místa bydliště s 1 000 000 a více 

obyvateli (76,3 %). V průměru dosáhli účastníci 18,4 let věku, přičemž věkové rozmezí 

bylo od 17 do 21 let. Jednalo se proto o respondenty spadající do generace Z. Mohli jsme 

předpokládat, že respondenti vykazují podobné vzorce užívání médií, primárně internetu, 
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jako uváděly charakteristiky této generační skupiny ve výzkumu Studie mediální 

gramotnosti populace ČR: Mediální gramotnost osob starších 15 let. (Jirák a kol, 2016) 

V tomto výzkumu téměř většina (97,4 %) z celkového počtu 1063 respondentů uvedla, že 

používá internet. Mezi nejčastěji využívanými zařízeními se objevily mobilní telefony 

(96,4 %) a dále stolní či přenosné počítače a tablety (94,1 %). Televizní přijímače byly 

často používány 77 % uchazečů. Ostatní média, tedy tisk a rozhlas, uvedlo vždy pouze 

okolo 30 % respondentů jako denně či téměř denně využívaný typ média. Tyto odpovědi se 

týkaly respondentů z věkové skupiny 15–29 let. (Jirák a kol., 2016) 

I následující výzkum účinků multimediálních prvků se zaměřoval na to, jaká média a jak 

často jednotliví respondenti využívají. Všichni dotazovaní (100 %) uvedli, že používají 

internet, tedy www stránky, e-mail nebo kteroukoliv jinou část internetu, ať již ze svého 

počítače, mobilního telefonu, tabletu, případně z jiného zařízení. Respondenti nejčastěji 

zmínili, že denně nebo téměř denně používají mobilní telefon, smartphone (98,8 %) 

a stolní či přenosný počítač (notebook, netbook) či tablet (82,5 %) (viz Tabulka č. 8). 

Většina jedinců participujících na výzkumu tedy skutečně odpovídala generaci dnešních 

mladších uživatelů internetu, jež byla stanovena ke sledování. Méně důležitými, denně či 

téměř denně používanými médii se stal tisk (denní tisk, časopisy, knihy) (36,3 %) 

a televizní přijímač (30 %). Užívání ostatních médií uvedlo vždy méně jak 30 % 

respondentů. Dotazník se zaměřoval také na způsob obvyklého čtení zpravodajských 

článků respondenty. Celkem 82,5 % dotazovaných uvedlo, že si běžně prohlíží fotografie 

a videa přiložená k článkům (viz Tabulka č. 9). Jedná se tedy o důležitý atribut 

zpravodajských článků na internetu. 
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5 Výsledky výzkumného projektu 

Matice výsledků byla analyzována pomocí programů Excel a JASP. Konkrétní statistické 

metody jsou popsané v jednotlivých kapitolách. 

5.1 Dílčí výzkumná otázka 1: pozornost s ohledem na ilustrační 

fotografii 

První část výzkumu se zaměřila na pozornost internetových uživatelů. Otázkou bylo, zda 

na tuto pozornost působí multimediální prvky při procházení webových stránek. 

Sledovaným prvkem se stala ilustrační fotografie zpravodajských článků. Jednalo se o tři 

články, jež byly horizontálně seřazeny. Pokud obsahovaly ilustrační fotografii, pak byly ve 

čtvercovém formátu (viz Obrázek č. 2). Ve všech třech případech fotografie zachycovaly 

detail objektů. Článek „Superhrdinové učí fyziku“ doplňoval záběr na publikaci, jež 

pomocí komiksů pomáhá vyučovat fyziku v rukou autora této knihy. Článek „Závislost na 

internetu řeší Číňané ‘vojenskými’ odvykacími tábory“ byl doplněn snímkem mladé dívky, 

jež musí provádět kliky a dle jejího výrazu ve tváři je pro ni tato aktivita velmi náročná. 

Pouze u tohoto článku nastala v případě ošetření bez multimediálních prvků (ošetření č. 1) 

situace, že fotografie nebyla přítomná. Všechny ostatní obsahovaly ilustrační fotografii 

vždy. V neposlední řadě byla ke článku „Dost bylo plastů, souhlasí další firmy“ přiřazena 

ilustrační fotografie s plastovým kelímkem a nápojem od firmy Starbucks. Titulky článků 

se zároveň skládaly vždy pouze z jedné věty a měly tak zajistit, že je příjemci budou moci 

přečíst celé přímo na domovské straně. Všechny fotografie i titulky tedy byly vybrány tak, 

aby mohly zaujmout respondentovu pozornost podobnými prostředky a s podobnou 

intenzitou. 

V teoretické části jsme představili několik konceptů k fenoménu pozornosti. Náročnost 

zpracování jednotlivých stimulů v případě této webové stránky a jednotlivých vybraných 

článků byla sjednocena. Respondenty jsme zároveň považovali za aktivní jedince, jež měli 

v rámci vyučovací hodiny jediný úkol, tedy aktivně pročíst zmíněné články a odpovědět na 

dotazník. Nebyli nikterak rušeni a rozptylováni. 

Respondenti měli nejprve seřadit články podle pořadí, v jakém je v průběhu experimentu 

četli. Pokud označili sledovaný článek jako první přečtený, byl označen hodnotou 1. Pokud 

označili jiné články, tato odpověď byla označena hodnotou 0. Mohli jsme takto sledovat 

odpovědi ve všech typech experimentálního ošetření a porovnat jednotlivé soubory 
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respondentů. Sledovaný článek „Závislost na internetu řeší Číňané ‘vojenskými‘ 

odvykacími tábory“ se nejčastěji jako první vybraný objevil u skupiny, jež byla vystavena 

experimentálnímu ošetření s nejvíce multimediálními prvky (ošetření č. 3). Celkem jej 

označilo pět respondentů, tedy 19,2 % z celkového počtu dotazovaných. V tomto případě 

byla ilustrační fotografie přítomna. Ze skupiny s menším množstvím multimediálních 

prvků (ošetření č. 2) byl sledovaný článek označen pouze jednou osobou. Ve skupině bez 

ilustrační fotografie (ošetření č. 1) tento článek označili čtyři respondenti (14,8 %) (viz 

Tabulka č. 1). Nejčastěji však, vzhledem k horizontálnímu uspořádání textů, četli 

respondenti články zleva doprava, tedy podle směru čtení. Tuto odpověď zaznamenalo 

57 respondentů z osmdesáti. 

Tabulka č. 1: Pořadí sledovaného článku (N = 80) (otázka č. 1) 

Typ ošetření 

Výběr článku 

jako prvního 

v pořadí Četnost Percentil 

Pouze text (1) Ano 4 14,8 

 Ne 23 85,2 

 Celkem 27 100,0 

Text, fotografie (2) Ano 1 3,7 

 Ne 26 96,3 

 Celkem 27 100,0 

Text, fotografie, fotogalerie, 

video (3) Ano 

5 19,2 

 Ne 21 80,8 

 Celkem 26 100,0 

 

V další otázce měli určit, zda si články ke čtení vybírali na základě ilustračních fotografií. 

Bylo tak možné odhalit efekt tohoto prvku v rámci jednotlivých skupin a vyloučit ostatní 

vlivy na výběr respondentů. Pokud fotografie hrály roli, odpovědi byly označeny číslem 1, 

pokud ne, byly ohodnoceny číslem 0. V každém případě se objevilo několik respondentů, 

jež odpověděli kladně (viz Tabulka č. 2). Porovnali jsme respondenty ze vzorku, jenž 

v jednom případě neměli ilustrační fotografii (ošetření č. 1), s odpověďmi vzorku 

respondentů, jenž ilustrační fotografii měli k dispozici vždy (ošetření č. 2 a č. 3). 

U ošetření s větším množstvím multimediálních prvků (ošetření č. 2 a č. 3) tři respondenti 

označili, že nevědí, zda v jejich výběru článku hrála fotografie roli. Dané odpovědi jsme 

z této analýzy vyřadili. V případě ošetření bez ilustrační fotografie (ošetření č. 1) tuto 
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odpověď nikdo neoznačil. Všímáme si tedy, že u ošetření, ve kterém se jeden z článků 

objevil bez doplňující fotografie, fotografie buď hrála či nehrála roli. 

Tabulka č. 2: Výběr článku na základě ilustrační fotografie podle typu ošetření 

(n = 77) (otázka č. 2) 

Typ ošetření 

Výběr na základě 

fotografie Četnost Percentil 

Pouze text (1) Ano 7 25,9 

  Ne 20 74,1 

  Celkem 27 100,0 

Text, fotografie (2) + 

Text, fotografie, 

fotogalerie, video (3) Ano 6 12,0 

 Ne 44 88,0 

 Celkem 50 100,0 

 

Pouze 12 % z dotazovaných, jež si mohli prohlédnout všechny ilustrační fotografie 

(ošetření č. 2 a č. 3), odpovědělo, že v případě jejich výběru byl tento prvek důležitý. 

U skupiny bez ilustrační fotografie u sledovaného článku (ošetření č. 1) potvrdilo 

důležitost fotografie při výběru 7 respondentů, tedy 25,9 % dotazovaných. V tomto případě 

se tedy projevil vliv multimediálních prvků u největšího množství respondentů.  

Pro vyjádření lineární závislosti mezi výběrem zkoumaného článku jako prvního čteného 

a jeho výběrem na základě ilustrační fotografie jsme použili statistickou metodu 

Pearsonova korelačního koeficientu r. Mohli jsme tak určit, jak silná vazba mezi výsledky 

tohoto měření byla a následně odvodit, zda měla ilustrační fotografie v různých typech 

ošetření vliv na zaujetí pozornosti příjemce. Analýzu jsme provedli ve statistickém 

programu JASP. Výsledky této analýzy vykázaly hodnotu korelačního koeficientu r 0,032 

(viz Tabulka č. 3). Pro potvrzení vazby mezi hodnotami by se daný výsledek musel co 

nejvíce přibližovat hodnotě -1 či +1. Lineární vztah byl tedy v tomto případě triviální, 

a závislost dvou sledovaných veličin se nepotvrdila. Abychom mohli určit, zda se jedná 

o statisticky významný výsledek, porovnali jsme p-hodnotu tohoto měření se zvolenou 

hladinou významnosti. Nejčastěji se udává hladina testu 0,05. V případě této Pearsonovy 

korelace vyšla p-hodnota 0,781. P-hodnota byla tedy vyšší než hladina významnosti. 

Výsledky analýzy proto neprokázaly statisticky významnou korelaci mezi jednotlivými 

veličinami. 
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Tabulka č. 3: Pearsonova korelace mezi výběrem článku a pořadím čtení (N = 80) 

 Pearsonovo r p-hodnota 

Pořadí článků – Výběr na základě fotografie 0,032 0,781 

* p <0,05 

 

Z výsledků vyplývá, že ilustrační fotografie nehrála při výběru zkoumaného článku pro 

většinu respondentů příliš velkou roli. Statisticky významné rozdíly se neprojevily ani 

u porovnání jednotlivých typů ošetření. Dané výsledky proto naznačují, že přítomnost 

multimediálního prvku neovlivňovala pozornost příjemce. Na první výzkumnou otázku 

jsme proto nemohli odpovědět kladně. 

5.2 Dílčí výzkumná otázka 2: vnímání důvěryhodnosti 

Další část výzkumu zjišťovala, nakolik důvěryhodný se sledovaný článek zdál příjemcům. 

V průběhu předávání instrukcí byli všichni respondenti obeznámeni, že by se nad touto 

charakteristikou měli zamyslet již při procházení jednotlivých článků.  

Porovnání proběhlo mezi skupinami respondentů podle počtu dostupných multimediálních 

prvků v rámci článku. Opět bylo cílem eliminovat jiné vlivy než toto množství. Při 

stanovování výzkumné otázky jsme vycházeli z předpokladu, že obrazový a zvukový 

záznam přidává skutečnostem v textu článku pocit reálnosti. (Kulchitskaya, 2014) 

U fotografií i videí tedy měli vybraní respondenti k dispozici prvky, jež podporovaly téma 

článku a dokazovaly, že informace v nich obsažené byly skutečné. Mohli proto sledovaný 

článek vnímat jako důvěryhodnější než ostatní respondenti. Tento vliv na příjemce se při 

statistickém zpracování výsledků skutečně potvrdil. 

V dotazníku na sedmibodové škále účastníci hodnotili, do jaké míry toto kritérium 

vystihovalo sledovaný zpravodajský útvar. Škála jejich odpovědí se promítla na hodnocení 

od 1 (nevystihuje vůbec) po 7 (vystihuje velmi přesně). Jako statistickou metodu analýzy 

výsledků jsme zvolili opět Pearsonovu korelaci. Jednotlivá ošetření byla označena podle 

počtu multimediálních prvků, jež měli respondenti u článku k dispozici. Ošetření pouze 

s textem obsahovalo jeden prvek, bylo tedy označeno hodnotou 1, ošetření s textem 

a fotografií obsahovalo dva prvky, bylo tedy označeno hodnotou 2 atd. Jednotlivé 
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odpovědi na škále důvěryhodnosti byly označeny podle hodnoty, jíž nabývaly. Výsledky 

ukázaly, že počet multimediálních prvků a vnímání důvěryhodnosti spolu slabě korelují. 

Hodnota Pearsonova r vyšla 0,237. P-hodnota byla nižší než hladina významnosti , 

jelikož vyšla 0,035 (viz Tabulka č. 4). Výsledek tedy byl statisticky významný. 

Tabulka č. 4: Pearsonova korelace mezi počtem prvků a vnímáním důvěryhodnosti 

(N = 80) 

         Pearsonovo r  p-hodnota 

Počet multimediálních 

prvků  

 -

  

 Důvěryhodný 

článek 

 0,237*  *  0,035   

* p <0,05  

 

V případě vnímání respondentů byla také důležitá jejich participace. Výzkum proto 

zjišťoval, zda u ošetření s nejvyšším množstvím multimediálních prvků (ošetření č. 3) 

uživatelé skutečně zhlédli přidružené video a zda to mělo vliv na jejich výsledné vjemy. 

Následná analýza pomocí Pearsonovy korelace však neprokázala statisticky významný 

vztah těchto proměnných10. Míra participace při prohlížení zpravodajských útvarů proto 

neměla na percepci příjemců vliv. 

5.3 Dílčí výzkumná otázka 3: rozpoznávací paměť respondentů 

Konzumenti v průběhu čtení zpravodajských článků aktivně kódovali informace v nich 

obsažené. Další část práce se proto zabývala právě tímto procesem na základě 

rozpoznávací paměti respondentů. Výzkum vycházel z premisy, že s rostoucím množstvím 

multimédií by se měl zvyšovat počet zakódovaných informací v paměti. 

Abychom mohli tento předpoklad ověřit, poskytli jsme respondentům několik úryvků 

sledovaného textu. Měli určit, zda se v příslušném článku úryvky objevily, a to 

v konkrétním znění, jež bylo uvedeno v dotazníku. Respondenti byli instruováni, že mají 

usuzovat pouze na základě informací, jež četli v textu či viděli ve videu. V dotazníku se 

                                                

10 Pearsonovo r vyšlo -0,061, závislost jednotlivých proměnných byla velmi nízká. P-hodnota vyšla 0,767, 

což převýšilo hodnotu statistické významnosti , tedy 0,05. Výsledek proto nebyl statisticky významný. 
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objevily tři citace: „Součástí režimu je budíček ve vojenském stylu“; „Rodiče mohou své 

děti často navštěvovat“ a „Dvě třetiny čínských uživatelů internetu jsou mladších dvaceti 

let“. Respondenti mohli vybírat ze dvou odpovědí: a) „Ano, zazněla v tomto znění; b) Ne, 

nezazněla nebo zazněla v jiném znění. Informace, jež dotazník zjišťoval, byly obsaženy 

v textu i ve videu. Druhé jmenované bylo k dispozici pouze skupině s nejvyšším 

množstvím multimédií (ošetření č. 3). Za každou správnou odpověď získali respondenti po 

jednom bodu. Nejvýše tak mohli v měření rozpoznání získat tři body. 

Rozdíly mezi jednotlivými typy ošetření se skutečně prokázaly (viz Tabulka č. 5). 

Respondenti experimentálního ošetření s nejnižším množstvím multimediálních prvků 

(ošetření č. 1) získali průměrně 1,815 bodů ze třech možných. V případě sledovaného 

článku obsahujícího také fotografii (ošetření č. 2) ukázaly výsledky průměrně 2,074 bodů 

za správné odpovědi. U třetího typu ošetření se všemi nabízenými multimediálními prvky 

získal výběrový soubor průměrně 2,346 bodů za správné odpovědi. Množství správných 

odpovědí spolu s rostoucím počtem multimediálních prvků tedy stoupalo. Můžeme proto 

předpokládat, že tyto prvky hrály roli při ukládání informací. 

Tabulka č. 5: Souhrn průměrů správných odpovědí a hodnot F v jednotlivých 

měřeních paměti (N = 80) 

Závislá proměnná Průměr správných odpovědí podle typu 

experimentálního ošetření 

F1 

 Pouze 

text (1) 

Text a 

fotografie (2) 

Text, fotografie, 

fotogalerie a video 

(3) 

 

Rozpoznávací paměť 1,815 2,074 2,346 3,616* 

Vybavovací paměť 2,481 2,481 2,615 0,409 

Celková paměť 4,296 4,556 4,962 3,617* 

* p <0,05 

 

Pro ověření, zda mezi středními hodnotami výsledků byl statisticky významný rozdíl, jsme 
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použili jednofaktorovou analýzu rozptylu. Tuto statistickou metodu zpracování dat jsme 

provedli pomocí analytických nástrojů programu Microsoft Excel. Analýzou rozptylu jsme 

se snažili vysvětlit variabilitu všech vyšetřovaných náhodných veličin. (Tvrdík, 2003) Naši 

stanovenou výzkumnou otázku jsme testovali vůči nulové hypotéze, jež tvrdí, že střední 

hodnoty výsledků respondentů z různých skupin ošetření se shodují. Abychom dokázali 

kladně odpovědět na výzkumnou otázku, museli bychom tuto nulovou hypotézu zamítnout. 

Tak bychom mohli učinit, pokud by se prokázalo, že rozdílné množství multimediálních 

prvků mělo vliv na počet správných odpovědí. Střední hodnoty všech odpovědí by pak 

nebyly shodné a my bychom mohli potvrdit naši výše stanovenou alternativní hypotézu. 

Provedli jsme proto F-test. Pokud by testové kritérium F padlo do kritického oboru, 

jednotlivé střední hodnoty odpovědí respondentů by nebyly shodné. Alespoň jedna ze 

skupin by se tedy výrazně lišila od ostatních. 

Analýza skutečně ukázala, že rozdíly mezi rozptyly jednotlivých souborů byly statisticky 

významné (viz Tabulka č. 5)11. Díky F-testu jsme také mohli zamítnout nulovou hypotézu. 

Z výsledků víme, že testové kritérium bylo vyšší než kritická hodnota F12. Alespoň jedna 

skupina výsledků se tedy statisticky významně odlišovala od ostatních a pravděpodobnost, 

že pozorované rozdíly vznikly pouze náhodou, byla menší než 5 %. Mohli jsme proto 

přijmout alternativní hypotézu o statisticky významné závislosti multimediálních prvků na 

výsledcích jednotlivých respondentů. Zároveň jsme mohli zmíněné výsledky vztáhnout 

k celkové populaci a předpokládat, že stejných výsledků bychom dosáhli i v případě 

opakování tohoto testu.  

Abychom zjistili, mezi kterými skupinami nastal detekovaný statisticky významný rozdíl 

průměrů, přistoupili jsme k mnohonásobnému porovnání výsledků. Srovnání proběhlo 

u všech dvojic populací. Za tímto účelem jsme provedli tři dvouvýběrové t-testy s rovností 

rozptylů. Vzhledem k většímu množství skupin jsme museli hodnotu statistické 

významnosti upravit pomocí Bonferonniho korekce. Vydělili jsme hodnotu  (0,05) 

počtem provedených t-testů, tedy třemi. Hodnota, se kterou jsme porovnávali statistickou 

významnost testu zmíněných měření, byla 0,017. Oboustranné t-testy prokázaly 

                                                

11 P-hodnota byla v případě tohoto měření 0,032, což nepřevyšovalo hodnotu statistické významnosti , tedy 

0,05. 
12 Testové kritérium F(2,77) bylo 3,616, zatímco kritická hodnota F byla 3,115. Hodnota testového kritéria 

padla do kritického oboru. Z toho vyplývá, že střední hodnoty výsledků respondentů nebyly shodné. 
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statistickou významnost rozdílů pouze v případě porovnání ošetření s nejnižším množstvím 

multimediálních prvků (ošetření č. 1) a ošetření s nejvyšším množstvím multimediálních 

prvků (ošetření č. 3)13. Rozdíl ve výsledcích mezi těmito skupinami nevznikl díky náhodné 

výběrové chybě a je možné jej očekávat i v základním souboru. U ostatních porovnání 

hodnota převyšovala hladinu statistické významnosti (viz Tabulka č. 6). Abychom zjistili, 

která ze skupin dosahovala lepších výsledků, museli jsme porovnat střední hodnoty obou 

případů, u nichž se potvrdila statistická významnost rozptylu. Střední hodnota výsledků 

ošetření pouze s textem (ošetření č. 1) byla 1,815. Střední hodnota výsledků ošetření 

s fotografií, fotogalerií i videem (ošetření č. 3) byla 2,346. U ošetření s více 

multimediálními prvky (3) konstatujeme vyšší střední hodnotu. Díky těmto hodnotám 

můžeme tvrdit, že s vyšším množstvím multimediálních prvků v ošetření dochází ke 

statisticky lepším výsledkům. 

Tabulka č. 6: Výsledky jednotlivých porovnání dvouvýběrových t-testů u měření 

rozpoznávací paměti respondentů (N = 80) 

Jednotlivá porovnání dvouvýběrových t-testů P (2) 

Pouze text (1) Text a fotografie (2) 0,199 

Pouze text (1) Text, fotografie, fotogalerie a video (3) 0,009* 

Text a foto (2) Text, fotografie, fotogalerie a video (3) 0,169 

* p <0,017 

 

5.4 Dílčí výzkumná otázka 4: vybavovací paměť respondentů 

V další části jsme pomocí měření vybavovací paměti hodnotili vliv rostoucího množství 

multimediálních prvků na počet správných odpovědí. Výzkumná otázka zkoumala, zda se 

s větším množstvím multimediálních prvků bude množství správných odpovědí snižovat. 

Test vybavovací paměti tak zjišťoval, jak pečlivě respondenti četli sledovaný článek 

a množství vjemů, jež si do paměti uložili. Opět byl porovnán rozdíl ve výkonu 

                                                

13 Hladina statistické významnosti mezi těmito ošetřeními nabyla hodnoty P (2) = 0,009. Vidíme, že hladina 

významnosti P byla v tomto případě pod úrovní vzniklé hodnoty  (0,017). 
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jednotlivých skupin ošetření. 

Respondenti odpovídali na 3 otázky. Správnou odpověď měli označit na základě informací, 

jež se objevily v článku. Jednalo se o otázky: „Kolik času stráví pacienti průměrně 

v odvykacích táborech?“ se čtyřmi možnostmi odpovědí: a) Měsíc; b) Čtvrt roku; c) Půl 

roku; d) Rok. Další otázka zněla: „Co vadí odpůrcům odvykacích táborů?“, kde 

respondenti mohli vybírat mezi odpověďmi: a) Léčebné praktiky v odvykacích táborech 

jsou příliš kruté; b) Neřeší to zodpovědnost rodičů; c) Po návratu mohou pacienti závislosti 

opět podlehnout; d) Odvykací tábory připomínají vězení. Poslední otázka pak byla 

položená následovně: „Co podle vychovatelů nejvíce pomáhá závislým na internetu?“ 

s následujícími možnostmi: a) Tresty; b) Psychoterapie; c) Sociální izolace; d) Dril 

a disciplína. V případě ošetření s největším množstvím multimediálních prvků (ošetření 

č. 3) se všechny zmíněné informace objevily také ve videu, jež měli respondenti možnost 

zhlédnout. Za každou správnou odpověď získali účastníci po jednom bodu. V měření 

vybavovací paměti tak mohli získat nejvýše tři body. 

Z výsledků vyplývá, že počet správných odpovědí byl v případě ošetření s nejvyšším 

množstvím multimediálních prvků (ošetření č. 3) nejvyšší (viz Tabulka č. 5). 

Respondentům z této skupiny se průměrně podařilo získat 2,615 bodů z celkových třech 

možných. V případě dvou zbylých ošetření byl průměr stejný. Účastníci výzkumu 

u ošetření s textem (ošetření č. 1) i v případě ošetření s textem a fotografií (ošetření č. 2) 

získali shodně 2,481 bodů. Tento výsledek odpovídá skutečnosti, že ošetření č. 3 

obsahovalo i reportáž v podobě videa. Respondenti tak mohli zjišťované informace 

zpracovat jak z textu, tak i z videa. 

Pro ověření čtvrté výzkumné otázky byla data opět zkoumána pomocí jednofaktorové 

analýzy rozptylu. Výpočet testovacího kritéria F však statisticky významný rozptyl mezi 

průměry odpovědí respondentů v příslušných typech ošetření neprokázal14. Nulovou 

hypotézu H0 jsme zamítnout nemohli a výsledky tak napověděly, že střední hodnoty všech 

sledovaných skupin se nelišily. Větší množství multimediálních prvků proto nemělo vliv 

na počet správných odpovědí v testu vybavovací paměti respondentů. 

Pro doplnění byla dále provedena jednofaktorová analýza rozptylu u obou paměťových 

                                                

14 Výsledek testovacího kritéria F (2,77) byl 0,409 a nespadal do kritické hodnoty 3,115. P-hodnota daného 

statistického výpočtu vyšla 0,66, což převyšuje hodnotu statistické významnosti , tedy 0,05. 
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testů. Cílem bylo opět porovnat jednotlivá ošetření s ohledem na množství správných 

odpovědí. Výsledky těchto testů byly sečteny dohromady, správných odpovědí tedy bylo 

maximálně 6. Pomocí analýzy rozptylu se, stejně jako v případě prvního rozpoznávacího 

testu, ukázal statisticky významný rozdíl mezi výsledky jednotlivých skupin přidělených 

k daným ošetřením (viz Tabulka č. 5)15. Mnohonásobné porovnání konkrétních dvojic 

ošetření potvrdilo, že statisticky významný rozdíl je opět pouze mezi odpověďmi 

respondentů přidělených k ošetření s textem (ošetření č. 1) a respondentů s ošetřením se 

všemi nabízenými multimediálními prvky (ošetření č. 3). Porovnání středních hodnot 

výsledků dává najevo, že lepších výsledků v celkovém testu paměti dosáhla skupina 

s nejvyšším množstvím multimediálních prvků (ošetření č. 3). Multimediální prvky proto 

měly vliv na paměť respondentů, pokud zahrneme do zpracování výsledků jak vybavení, 

tak rozpoznávání daných informací. 

U sledovaného článku „Závislost na internetu řeší Číňané ‘vojenskými‘ odvykacími 

tábory“ výzkum také zjišťoval, zda byli respondenti se základními informacemi o této 

problematice předem obeznámeni. Předchozí znalost totiž mohla ovlivnit výsledky 

a přesnost výpovědí jednotlivých respondentů. Tyto ukazatele jsme zkoumali opět 

sečtením obou paměťových testů dohromady. Pearsonova korelace prozradila, že mezi 

hodnotami byla statisticky významná slabá korelace (r=0,250; p=0,025). Vyplývá z toho, 

že existoval určitý vliv předchozí znalosti respondenta. Dotazovaní obeznámení s faktem, 

že v Číně existují odvykací tábory pro závislé na internetu, vykazovali lepších výsledků. 

Předchozí znalost tedy můžeme chápat jako intervenující proměnnou. 

V neposlední řadě byl výzkum doplněn analýzou participace jako možné rozhodující 

proměnné. Zkoumali jsme proto, zda mělo na výsledky paměti vliv, pokud respondenti 

u ošetření s nejvíce multimediálními prvky (ošetření č. 3) zhlédli přiložené video či 

nikoliv. Analýza porovnávala výsledky rozpoznání, vybavení i celkové paměti. Vliv se 

však ani v jednom případě neprokázal16. 

                                                

15 Výsledek testovacího kritéria F (2,77) byl 3,115, a spadal tedy do kritické hodnoty 3,617. P-hodnota 

daného statistického výpočtu vyšla 0,032, což nepřevyšuje hodnotu statistické významnosti , tedy 0,05. 
16 V případě rozpoznávací paměti vyšlo Pearsonovo r 0,183, závislost jednotlivých proměnných byla velmi 

nízká. P-hodnota vyšla 0,372, což převýšilo hodnotu statistické významnosti , tedy 0,05. U testu vybavení 

vyšla hodnota Pearsonova r 0,202 a v případě celkové paměti se jednalo o 0,312. Můžeme konstatovat, že se 

u těchto dvou analýz objevila slabá korelace mezi ukazateli. P-hodnota v případě testu vybavení však vyšla 

0,321, a v případě celkové paměti se jednalo o 0,121. V obou případech tyto hodnoty převýšily hodnotu 
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5.5 Dílčí hypotéza: čtenářská a mediální gramotnost respondentů 

a paměťové testy 

Poslední část se zabývala osvojenými mediálními návyky prokazatelnými na odpovědích 

respondentů. Konkrétně byla zjišťována četnost využívání jednotlivých mediálních 

platforem a aktivit, jež na nich vykonávají. Účastníci, jež využívali internet i jeho části 

a vykonávali na něm aktivity potřebné k tomuto výzkumu, byli chápáni jako respondenti, 

jež mají osvojené mediální návyky. Stejně tak respondenti, jež pracovali ve větší míře 

s počítačem.  

Všech 80 účastníků (100 %) odpovědělo kladně na otázku, zda používají internet, tedy 

www stránky, e-mail nebo kteroukoliv jinou část internetu (viz Tabulka č. 10). Z hlediska 

aktivit bylo důležité, zda se respondenti na internetu věnují prohlížení zpravodajství (viz 

Tabulka č. 11), vyhledávání informací (viz Tabulka č. 12), poslechu hudby, sledování videí 

a prohlížení fotografií (viz Tabulka č. 13). Ve všech případech byly odpovědi respondentů 

vyjádřeny v číselných hodnotách odpovídajících jejich četnosti. Pokud danou aktivitu na 

internetu neprováděli, jejich odpověď byla označena číslem 0, pokud ji vykonávali méně 

než jednou měsíčně, jejich odpověď byla označena číslem 1 atd. Nejvyšší hodnotou 

odpovědi bylo číslo 4, pokud konkrétní aktivitu vykonávali alespoň jednou denně. Tuto 

odpověď označilo v případě prohlížení zpravodajství celkem 31,3 % z celkového počtu 

dotazovaných. Alespoň jednou týdně pak tuto činnost provozovalo 26,3 % respondentů 

(viz Tabulka č. 10). 

Pro podrobnější stanovení míry osvojené mediální gramotnosti byly také analyzovány 

odpovědi, zda denně nebo téměř denně respondenti využívají stolní či přenosný počítač. 

Tímto způsobem si mohli osvojit návyky potřebné ke čtení internetových zpravodajských 

článků. Respondenti měli v tomto případě na výběr z odpovědí a) Ano; b) Ne. Pokud denně 

či téměř denně respondenti tento nástroj používali, byla jejich odpověď označena číslem 1, 

a pokud nikoliv, získala hodnotu 0. Celkem 82,5 % respondentů spadalo do první zmíněné 

skupiny. (viz Tabulka č. 8) 

Úroveň mediální gramotnosti byla následně porovnávaná s výsledky obou paměťových 

testů. Počet správných odpovědí byl sečten, maximálním možným výsledkem bylo tedy 

                                                                                                                                              

statistické významnosti , tedy 0,05. Výsledky proto ani u jedné analýzy nebyly statisticky významné. 
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šest správných odpovědí z testů rozpoznávací i vybavovací paměti zároveň. Jako statistická 

metoda byla využita opět korelace a výpočet Pearsonova korelačního koeficientu. 

Porovnání denního používání počítače respondenty s počtem jejich správných odpovědí 

prokázalo, že mezi ukazateli byla slabá korelace (r=0,204) (viz Tabulka č. 7). Výsledek 

však nebyl statisticky významný, jelikož p-hodnota (0,070) přesahovala hladinu 

významnosti . Znalost práce na počítači proto významně neovlivňovala výsledky testů 

respondentů. 

Tabulka č. 7: Pearsonova korelace mezi aktivitami na internetu a počtem správných 

odpovědí (N = 80) 

Porovnání jednotlivých ukazatelů Pearsonovo r p-hodnota 

Počet správných odpovědí – Používání PC 0,204 0,070 

Počet správných odpovědí – Prohlížení 

zpravodajství 

0,252* 0,024 

Počet správných odpovědí – Vyhledávání 

informací 

0,252* 0,024 

Počet správných odpovědí – Hudba, videa, 

fotografie 

0,238* 0,033 

* p <0,05 

 

V případě porovnání počtu správných odpovědí respondentů a četností prohlížení 

zpravodajství na internetu, byla prokázána statisticky významná slabá korelace (r = 0,252). 

Kladná hodnota korelačního koeficientu vyjadřovala kladnou lineární korelaci mezi těmito 

dvěma veličinami. S vyšší mírou četnosti prohlížení internetového zpravodajství uživateli 

tedy slabě stoupalo množství správných odpovědí. P-hodnota daného porovnání (0,024) 

byla pod úrovní 5% hranice významnosti . Výsledek proto považujeme za statisticky 

významný. 

Velice podobné výsledky vyšly při porovnání počtu správných odpovědí paměťových testů 

s četností hledání informací na internetu respondenty (viz Tabulka č. 7). Hodnota 
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korelačního koeficientu r vyšla opět 0,252, což predikovalo slabou kladnou korelaci mezi 

veličinami. P-hodnota (0,024) byla nižší než pětiprocentní hladina významnosti . 

Výsledek byl proto statisticky významný. Vzhledem k prokázané korelaci, hrálo aktivní 

a pravidelné prohlížení zpravodajství i vyhledávání informací důležitou roli při uchovávání 

informací v paměti respondenta. Dané ukazatele byly proto navzájem závislé. Podobné 

tvrzení jsme pak mohli vyčíst z výsledků porovnání paměťových testů s frekvencí 

využívání internetu k poslechu hudby, prohlížení fotografií a videí (r=0,238, p=0,033) (viz 

Tabulka č. 13). 

Hypotéza tedy byla v případě těchto porovnání potvrzena, jelikož znalost a pravidelné 

provádění konkrétních aktivit na internetu korelovalo s výsledky paměťových testů. 

Čtenářská gramotnost byla v teoretické části této práce vysvětlena na základě tzv. pro-

čtenářského klimatu. K těmto účelům jsme využili statistickou analýzu odpovědí 

o velikosti obce, z níž respondenti pocházejí, a nejvyšším dosaženém vzdělání jejich 

rodičů. Výsledky byly vždy převedeny na číselnou hodnotu. S vyšším počtem obyvatel 

obce, z níž respondenti pocházeli, stoupala číselná hodnota převedené odpovědi. Se stejnou 

logikou byly přepsány i odpovědi o dosaženém vzdělání rodičů respondentů. V případě 

porovnání velikosti obce s výsledky paměťových testů se však korelace neprojevila (r=-

0,043, p=0,706). Korelace nebyla prokázána ani mezi ukazateli nejvyššího vzdělání 

alespoň jednoho z rodičů respondentů a počtu správných odpovědí v testu rozpoznání 

a vybavení si z paměti (r=-0,0134, p=0,238). 
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6 Interpretace výsledků 

První výzkumná otázka zkoumala závislost výběru článku na ilustrační fotografii. 

Z výsledků vyplývá, že existence této proměnné nehrála pro daný soubor při výběru příliš 

velkou roli. Jednotliví ukazatelé navzájem nevykazovali statisticky významnou korelaci. 

Ani v případě porovnání jednotlivých skupin se významný rozdíl neprokázal. Můžeme 

proto konstatovat, že článek obsahující fotografii (ošetření č. 2) či více multimediálních 

prvků (ošetření č. 3) neměl větší vliv na zaujetí pozornosti vzhledem k doplňující 

fotografii. 

Ačkoliv ilustrační fotografie nebyla dle závěrů důležitým prvkem při selekci článku, může 

se jednat pouze o závěry tohoto zkoumání vzhledem ke konkrétní webové stránce, 

rozmístění článků, pořadí těchto útvarů i výběru konkrétní fotografie u daných článků. 

Respondenti proto mohli být ovlivněni větším množstvím faktorů. Z výsledků vyplývá, že 

právě rozložení článků mohlo hrát nejdůležitější roli, jelikož byly nejčastěji vybírány 

v pořadí zleva doprava. Pro potvrzení závěrů statistických analýz by proto bylo zajímavé 

také zahrnout sledování kliku myši či sledování očního pohybu, kde by se prokázalo, zda 

prvotní zájem a pozornost příjemce skutečně odpovídaly dané výpovědi17. 

U této problematiky je vhodné připomenout, že lidé mají obecně tendenci věnovat větší 

pozornost těm informacím, jež mají osvojené. (Sorden, 2012) To hraje důležitou roli 

v případě znalosti principu fungování zpravodajských článků na internetu. V tomto 

výzkumu většina respondentů osvojené znalosti práce s počítačem či chytrým telefonem 

měla, a zároveň více jak 57 % dotazovaných odpovědělo, že si alespoň jednou týdně 

prohlíží zpravodajství. Ilustrační fotografie pro soubor tohoto experimentu proto může být 

již tradiční součástí internetových zpravodajských článků. 

Z teorie vyplývá, že právě ilustrační fotografie mohou sloužit k předběžnému výběru 

respondenta, aby se mohl dále věnovat čtení příslušného textu. (Styles, 2004) Vzhledem 

k omezené kapacitě procedurálního systému následně tyto prvky hrají důležitou roli při 

percepci, ukládání i vybavování si informací z paměti a dalších kognitivních procesech. 

                                                

17 Sledování očního pohybu by mohlo přinést poznatky o tom: „(1) jak byly konkrétní obsahy vizuálů obecně 

vnímány a přijímány; (2) jak kontext ovlivnil percepci; a (3) jak předchozí znalost, postoje a hodnoty (př. 

členství v určité skupině, nebo kulturní původ) ovlivnil vnímání.“ (Müller a kol., 2012: 311) Výzkumníci 

nicméně dodávají, že je vhodné tento typ zkoumání doplnit dalšími metodami, např. kvalitativní vizuální 

analýzou či zkoumáním interpretace respondentů. 
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Bylo by proto vhodné prozkoumat tento vztah například pomocí kvalitativního výzkumu. 

Navazující hloubkový rozhovor s respondenty by mohl objasnit, jak k ilustračním 

fotografiím přistupovali. 

Další část empirického výzkumu se zabývala vnímáním důvěryhodnosti zpravodajského 

obsahu na základě množství multimediálních prvků. Toto poznávání zprostředkované 

smysly bývá skrze multimedialitu internetových stránek podpořeno díky dynamice tohoto 

nástroje. Pro novináře, šéfredaktory i celé vydavatelství je u zpravodajských článků 

důležité, aby jejich informace považovali příjemci za důvěryhodné. Neméně rozhodující je 

to v prostředí internetu, kde množství dostupných informací každým dnem narůstá. 

Zpravodajské servery, jež k textovým informacím připojují fotografie či reportáže 

v podobě videí, tak mohou ovlivnit výsledné vjemy čtenáře.  

Na základě výsledků můžeme konstatovat, že vyšší stupeň modality ovlivňoval vnímání 

důvěryhodnosti článku. Jednotlivé proměnné vzájemně slabě korelovaly. Ukazuje se tak, 

že pokud měli respondenti k dispozici záběr z místa události, konkrétně z čínských táborů 

sloužících k odnaučování závislosti na internetu, jejich vnímání důvěryhodnosti bylo 

skutečně ovlivněno. Novináři a autoři textů by proto měli pečlivě zvážit zahrnutí fotografií, 

fotogalerií i videí do svých textů. Obecně mohou představovat důležitý faktor, pokud 

článek zobrazuje rozličné subjekty a témata, jež mohou být případně i kontroverzní 

povahy. 

Vliv na respondenty nicméně mohla mít i vysoká kvalita záběrů i jejich zpracování. Ne 

vždy mohou autoři využít doprovodné fotografie a videozáznamy v této kvalitě, což může 

značně ovlivňovat percepci uživatelů. Zároveň multimediální prvky využité v tomto 

výzkumu pocházely z veřejnoprávního média, jejichž charakteristiky mohly být příjemcům 

známé. Tento fakt mohl podporovat vnímání důvěryhodnosti a mohl být důležitým 

činitelem při výběru odpovědi. 

Zároveň je nutné připomenout, že ačkoliv výsledky jsou statisticky významné, korelace, 

jež se potvrdila, vykazovala pouze slabý efekt. Multimediální prvky proto mohou přispívat 

ke sledovaným vjemům, nicméně nemusí se ukázat, že jsou u tohoto kognitivního procesu 

klíčovým faktorem. Opět by toto zkoumání proto mohlo být doplněno kvalitativním 

výzkumem, například hloubkovým rozhovorem. 

Třetí dílčí výzkumná otázka zjišťovala, zda bude mít větší množství multimediálních prvků 
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za následek více správných odpovědí v rozpoznávacím testu. Aby byli respondenti schopni 

odpovědět na otázky, využívali systém pracovní paměti, jenž dočasně udržel stimuly 

prostředí v jejich mozkových kůrách, ale stejně tak využívali i další paměťové systémy. 

V rozpoznávacím procesu dotazovaní určovali, zda byli v článcích obeznámeni 

s vybranými výroky v příslušném znění. Výsledky našeho zkoumání odpovídaly 

zmíněným teoriím, jež sloužily pro definici výzkumné otázky. Průměrné množství 

správných odpovědí se spolu s vyšším počtem multimédií skutečně zvyšovalo. A následné 

porovnání všech skupin potvrdilo, že s vyšším množstvím multimediálních prvků 

v ošetření byly výsledky skutečně statisticky lepší. Multimediální prvky tedy měly vliv na 

rozpoznání informací v paměti příjemce. 

Byla tak prokázána teorie souhrnných podnětů i teorie duálního kódování. Vyšší počet 

prezentovaných stimulů přinášelo vyšší množství podnětů v průběhu jejich rozpoznání. 

Statisticky významné výsledky se projevily pouze u porovnání dvou skupin. Jednalo se 

o skupinu ošetření s článkem, jenž obsahoval výlučně text (ošetření č. 1) v porovnání se 

skupinou se všemi multimediálními prvky k dispozici (ošetření č. 3). Výsledky tak 

potvrdily, že i v našem případě fungoval koncept redundance. Skupina respondentů 

přiřazená k ošetření s nejvyšším množstvím multimédií měla k dispozici stejné informace 

v různých modalitách. Informace ve videu byly zároveň konkrétní a relevantní k danému 

textu. To, že se neprokázal vliv u skupiny ošetření obsahující text a fotografii (ošetření 

č. 2), může být vysvětleno tím, že tito recipienti sice získali podněty navíc, avšak neslyšeli 

vícekrát informace, na něž se tázaly paměťové testy. 

Model limitované kapacity zpracování informací a teorie hromadných zdrojů zmíněné 

v teoretické části se v našem případě nepotvrdily. Kapacita zakódovaných informací ani 

rozložení zdrojů tak nebyly omezovány vyšším množstvím multimediálních prvků 

v případě vybrané věkové skupiny tohoto experimentu. Sundar (2000) vysvětloval původní 

teorie novostí multimediálních prvků. Zmiňoval, že zpravodajské články jsou formátem 

založeným především na textu. Podle jeho závěrů multimédia kognitivně přetěžují 

příjemce a znesnadňují jim tak paměťové procesy. Výsledky tohoto zkoumání nicméně 

potvrzují, že populace, kterou bychom zařadili do generace Z, už zvládá kognitivně 

zpracovat, uložit do paměti a následně rozpoznat jednotlivé multimediální stimuly. 

Stejné závěry odvozujeme také v případě statistického zkoumání obou paměťových testů 

a porovnání jednotlivých ošetření. Ukazuje se proto, že je důležité oba způsoby měření 
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paměti (rozpoznávací i vybavovací paměť) vzájemně porovnat a vzít do úvahy celkové 

dosažené výsledky. Vyšly by nám jiné výsledky, pokud bychom použili pouze jeden ze 

způsobů měření. 

Statistické zpracování matice výsledků také prokázalo, že s množstvím správných 

odpovědí slabě koreluje předchozí znalost informací obsažených v článku. Jedinci tak 

mohli nejprve vyhledat už osvojené podněty v mozkové kůře, k nimž nově zaznamenané 

vjemy přiřadili a zaktualizovali je. 

Čtvrtá výzkumná otázka zkoumala uložené informace v paměti pomocí testu vybavování 

(angl. recall). Respondenti měli na zodpovězení otázek k dispozici návodné stimuly 

v podobě výběru z možností. Z výsledků vyplývá, že průměrný počet správných odpovědí 

se s rostoucím počtem multimediálních prvků zvyšoval. Mezi jednotlivými ošetřeními však 

nebyly statisticky významné rozdíly středních hodnot. Nemůžeme proto konstatovat, že by 

multimedialita, jako charakteristický znak internetových stránek, byla faktorem 

ovlivňujícím množství vybavených informací respondenty. Dle položené výzkumné otázky 

mělo rostoucí množství multimediálních prvků negativně ovlivňovat paměť respondentů. 

Na základě statistického zpracování výsledků vybavovací paměti respondentů však tyto 

závěry nemůžeme potvrdit. 

Poslední část výzkumu predikovala vliv osvojených mediálních návyků na lepší výsledky 

paměťových testů u respondentů. Znalost práce na počítači, jež byla zkoumána jako první 

intervenující proměnná, neměla vliv na paměť dotazovaných. Používání počítače tedy ještě 

nemuselo být faktorem, jež by vedlo ke zlepšení paměti. Teprve až konkrétní aktivity 

prováděné na počítači měly v tomto výzkumu důležitou úlohu. Statisticky významná slabá 

korelace se projevila v případě porovnání počtu správných odpovědí a četností prohlížení 

zpravodajství na internetu, vyhledávání informací na internetu i využívání internetu 

k poslechu hudby, prohlížení fotografií a videí. Digitální gramotnost tedy byla faktorem 

ovlivňující množství uložených, vybavených a rozpoznaných informací z paměti 

respondentů. 

Naopak se neprokázal vliv tzv. pro-čtenářského klima na paměť respondentů. Velikost 

obce ani nejvyšší dosažené vzdělání alespoň jednoho z rodičů respondentů neovlivnilo 

paměťová měření. Důležitější byly osvojené faktické a koncepční základy využívání 

počítače. Budoucí výzkum by mohl porovnat závěry této studie s výsledky věkově starší 

kategorie respondentů, jež nespadá do generace Z. Do výběrového souboru by také mohli 
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být zahrnuti uživatelé ze starší generace, jež zmíněné aktivity pravidelně vykonávají také, 

avšak nevyrůstali s počítačem a internetem od útlého dětství. 

V rámci shrnutí nejdůležitějších zjištění tohoto výzkumu můžeme říci, že rozpoznání 

informací z článku a vnímání příjemce mohou být pozitivně ovlivněny multimediálními 

prvky ve zpravodajském obsahu. Naopak výsledky zkoumání ukazují, že tato modalita 

nemá vliv na pozornost ani vybavení informací respondenty. Na celkovou paměť účastníků 

pak pozitivně působí předchozí znalost tématu i osvojené mediální návyky. Méně pak 

determinanty čtenářské gramotnosti, tedy velikost bydliště a nejvyšší dosažené vzdělání 

rodičů. 

 

6.1 Limity výzkumného šetření 

I přes uvedené závěry měl zmíněný výzkum několik limitů, jež je nutné vzít v potaz. 

Bylo třeba zajistit kontrolu nad provedením experimentu a zajistit homogenitu výběrového 

souboru. Proto jsme museli zaručit, že se vzorek respondentů bude nacházet vždy v jedné 

místnosti s počítači a dostatečným přístupem k internetu. Nejlepší variantou proto bylo 

oslovit školy, jež disponují počítačovými učebnami. Tím pádem byli do výběrového 

souboru zvoleni studenti středních a vyšších odborných škol, což částečně omezilo 

zobecnění daných závěrů. 

Z důvodu kapacitních a prostorových možností jednotlivých učeben nebyly do výzkumu 

zahrnuty veškeré procesy, jež by mohly vést k obsáhlejším závěrům. Omezený byl 

například počet jedinců ve vzorku. Dalším limitem byl časový horizont, jenž bylo možné 

výzkumu věnovat. Délka byla dána dobou trvání jedné vyučovací hodiny, tedy 45 minut.  

Na základě těchto skutečností byly redukovány i výzkumné metody. Ideální návrh 

výzkumného projektu by proto mohl obsahovat rozsáhlejší měření individuálních 

charakteristik, jako např. inteligence. Mezi konkrétní způsoby by mohlo být zahrnuto 

zkoumání rychlosti čtení respondentů, množství zapamatovaných jevů apod.  

Jak naznačuje měření pozornosti, v rámci výzkumu by také bylo dobré zahrnout sledování 

pohybu očí, či alespoň sledování pohybu nebo klikání myši. Bylo by tak možné zkoumat, 

zda a které komponenty dané stránky byly skutečně zobrazeny respondentem. 

V neposlední řadě bychom navrhovali různá fyziologická měření, jež by ukázala, jaká 

rozhraní měla kognitivní účinky na příjemce a jakým způsobem k tomu docházelo. 
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Zajímavým aspektem by bylo zahrnout do experimentu také věk respondentů jako závislou 

proměnnou. Stejným experimentálním ošetřením by byl vystaven i soubor jedinců ze starší 

věkové skupiny, jež nespadá do generace Z, a na něž by mohly mít multimediální prvky 

jiné účinky. Ty by mohly odpovídat starším výzkumům, a novost multimediálních prvků 

by mohla skutečně negativně působit na kognitivní procesy věkově starších respondentů. 

V rámci paměťových měření by bylo vhodné zahrnout test vybavení si informací bez 

podnětu. Respondenti by tak museli vyjmenovat všechno, co si z článku pamatují. Mohli 

bychom tak porovnat jednotlivé testy vybavovací paměti, a zároveň dojít k dalším 

zajímavým výsledkům. 

Je nutné zmínit, že témata všech použitých článků označujeme spíše jako nadčasová. 

Konkrétní zkoumané texty tak nesplňují charakteristiky, jež pomáhají při výběru zprávy 

jako jednoho z hlavních článků z hlediska jejich časového i prostorového zakotvení v této 

struktuře. Pro zvýšení daného efektu by bylo vhodné vybrat a použít aktuální informace, 

jež bychom z teoretického hlediska popsali jako tzv. hard news.18 U nich bychom 

eliminovali předchozí znalost respondenta. Zároveň k nim redaktoři častěji pořizují 

ilustrační záběry a fotografie a tvoří reportáže. U těchto typů zpráv si také příjemci 

pravděpodobněji spustí a prohlédnou doprovodná multimédia, jak dokázal výzkum Reuters 

Institute Digital News Report. (Newman a kol., 2016) Kontrolovaný experiment by takto 

více odpovídal reálným situacím. 

V neposlední řadě také jisté vychýlení výsledků mohlo způsobit, že metodou zpracování 

výzkumu bylo pouze experimentální a dotazníkové šetření. Kvantitativní metoda sběru dat 

v případě tohoto empirického výzkumu měřila pouze krátkodobé účinky médií. Nepřesné 

mohly být také některé vstupní podmínky u respondentů. Jejich motivace, úroveň 

pozornosti i fakt, že byli obeznámeni s tím, že budou následně muset vyplnit dotazník 

týkající se obsahů sdělovacího prostředku, mohly ovlivnit přesnost výsledků. Bylo by 

proto vhodné do výzkumu zahrnout využití kvalitativních metod s nižší mírou vědomí 

respondenta jako opory kvantitativních dat. Mohl by být využit například hloubkový 

rozhovor, v rámci něhož bychom získali konkrétní poznatky respondentů, jejich motivaci 

a příčiny jednotlivých výsledků. Zároveň by mohl pomoci odhalit i přístup respondentů 

                                                

18 Informace, jež je nutné ihned zpracovat a zařadit do výčtu denních zpráv. Takové, s nimiž by měl být 

obeznámen každý občan. (Trampota, 2006) 
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k multimediálním prvkům jako takovým.  
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Závěr 

V posledních několika letech zpravodajské organizace investovaly nebývalé množství 

finančních i dalších prostředků do různých forem zprostředkování informací. K tomuto 

účelu využívají také internet se všemi možnostmi, jež tento nástroj nabízí. Primárním cílem 

tohoto výzkumu proto bylo stanovit, zda multimediální prvky, jež bývají stále častěji 

součástí internetových zpravodajských obsahů, mají skutečně vliv na příjemce a jeho 

kognitivní procesy. 

V teoretické části byly nejprve popsány jednotlivé procesy, jejich zákonitosti a způsoby 

měření. Dalším tematickým okruhem této diplomové práce byla konvergence dnešní 

mediální společnosti a její projevy. Tyto kapitoly doplnily konkrétní výzkumy a teorie 

o multimediálních prvcích spolu s kognitivními procesy příjemců. Na základě těchto 

poznatků bylo možné stanovit výzkumné otázky a hypotézu. 

Studie navazovala na výzkumy objevující se od přelomu tisíciletí, jež zkoumaly vliv médií 

a multimediálních prvků na příjemce zpravodajských obsahů. Výzkumy často docházely 

k názorům, že příjemce je schopný zpracovat větší množství podnětů. V některých 

kombinacích, např. text a obraz, dochází dokonce k lepšímu zpracování a uložení do 

paměti. Mysl člověka je však limitována a od určitého množství prvků již jedinec není 

schopen kvalitně zpracovat jednotlivé stimuly. Kognitivní komplexita těchto elementů 

nedovoluje příjemcům uložit informace správným způsobem a adekvátně je využít 

v dalších procesech poznávání. 

Vzhledem k vývoji technologií, zvyšujícímu se přístupu k informacím i proměně příjemce 

zpráv, nastala doba konvergence. Tento výzkum se proto nejvíce zaobíral skupinou 

recipientů, jež byla těmito změnami silně zasažena a vyrůstala v nich od útlého dětství. 

Zvoleným výběrovým souborem se stali respondenti spadající do generace Z, tedy 

skupiny, jež se narodila nejdříve v druhé polovině 90. let minulého století. U této skupiny 

respondentů jsme předpokládali proměnu účinků internetových prvků. V mnoha případech 

se tato změna potvrdila. 

Výzkum pomocí kontrolovaného experimentu manipuloval s počtem multimediálních 

prvků na internetových zpravodajských stránkách a zkoumal, jaký vliv má toto množství 

na pozornost, vnímání a paměť respondentů. Na základě výsledků můžeme konstatovat, že 

příjemci, jež mohli čerpat ze zdrojů s vyšším množstvím multimediálních prvků, lépe 
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kódovali informace do paměti než ostatní. To se projevilo v testu rozpoznání. Lepších 

výsledků paměťových testů dále dosáhli ti respondenti, kteří měli předem osvojené 

mediální a digitální návyky a pravidelně vykonávali aktivity, jež dnešní počítače a další 

zařízení umožňují. Výsledky také potvrdily slabý vliv množství multimediálních prvků na 

vnímání důvěryhodnosti daného článku. Naopak se neprojevil vliv manipulace 

s dostupnými multimediálními prvky na pozornost příjemce zpravodajských obsahů a jeho 

schopnost vybavení si informací.  

Využití multimediálních prvků se tak v případě několika kognitivních procesů ukázalo 

jako prospěšné pro příjemce mediálních sdělení. S kvalitními a relevantními 

multimediálními prostředky mohou zpravodajské organizace přinášet informace, z nichž 

může čtenář profitovat. I autorům mohou přinést kýžený efekt, příjemci si tedy mohou lépe 

zapamatovat informace a mohou je vnímat jako důvěryhodnější. 

Závěrem je třeba říci, že množství informací, jež má příjemce na internetu dennodenně 

k dispozici, se neustále zvyšuje. S rozvojem internetového zpravodajství se objevuje stále 

více kritických konceptů, jež sledují, zda skutečně víme, jak lidé přistupují ke zprávám 

a co si z nich odnášejí. Je proto nutné blíže prozkoumat nové možnosti těchto sdělovacích 

prostředků, reakce jejich příjemců i vlivy vysokého množství informací a prostředků 

dnešní konvergentní doby. 

Předtím, než by bylo možné konstatovat, že by bylo vhodné pro mladší generaci příjemců 

používat více multimediálních platforem při přenosu sdělení, bude nutné provést obsáhlejší 

výzkumná šetření. Budoucí výzkum by proto měl prokázat jednotlivé vztahy a zahrnout 

výše zmíněná doporučení. Například využití sledování pohybu očí či zkoumání 

individuálních charakteristik respondentů může přinést ucelenější soubor poznatků 

o kognitivních účincích multimediálních prvků v internetovém prostředí. Zkoumání by 

mělo být určitě doplněno o kvalitativní výzkumné metody, jež budou oporou dat 

kvantitativních. 
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Summary 

In the last few years, news organizations have invested an unprecedented amount of 

resources in various forms of information distribution. They also use the Internet for this 

purpose with all the possibilities this tool offers. Therefore, the primary objective of this 

research was to determine whether multimedia elements, an increasing part of Internet 

news content, have a real impact on news recipients and their cognitive processes. 

Firstly, we described the particular processes, their patterns and methods of measurement. 

The thesis focused also on the convergence of today's media society and its forms. These 

chapters were accompanied by theories of recipients´ cognitive processes affected by 

multimedia elements. 

The subsequent research used controlled experiment and structured questionnaire in order 

to gather information. We manipulated with the number of multimedia elements on the 

news website and examined how this amount had affected respondents' attention, 

perception, and memory. With regard to the development of technologies, the increasing 

access to information and the transformation of the recipient to producer, the current period 

of time is usually called media convergence. Therefore, this research was focused on the 

group of recipients who were strongly affected by these changes and grew up in them from 

early childhood. The convenience sample of the research consisted of respondents 

belonging to generation Z. This group of people was born from 1995 onward. 

Based on the results, we were able to conclude that the recipients who had a higher number 

of multimedia elements available, encoded their information better than others. These 

conclusions do not coincide with previous research referring to the cognitive overload of 

respondents in the case of a high degree of modality. In addition, media literate 

respondents achieved better memory test results. Additionally, the results confirmed weak 

impact of multimedia elements on the perception of the article. On the contrary, the 

influence of manipulation of available multimedia elements on the respondents' attention 

was not reflected. 

Thus, it is confirmed that multimedia have positive effect on the recipients. High-quality 

and relevant multimedia therefore allow news organizations to distribute information from 

which the reader can profit, and which can bring the authors the desired effect. 

In order to state that news organizations should use higher amount of multimedia for 
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younger audience, future research should be deployed. More comprehensive set of findings 

on cognitive multimedia effects on the Internet can be provided by the eye-tracking 

methods or examinations of respondents´ individual characteristics. Quantitative data 

should be certainly accompanied by qualitative research methods. 
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Vizuální a dynamické prvky se staly nedílnou součástí novinářského článku jak v tisku, 
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V dnešní době se na internetu setkáváme se stále dynamičtějším obsahem. Vedle fotografií 
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těchto prvků je do svých internetových článků začleňují i zpravodajské servery. 

Návštěvníci daných serverů jsou tak vystaveni novým prvkům a jejich celková percepce se 
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v době internetových médií proměňuje. 

V mnoha výzkumech se autoři snažili zjistit, jak přibývající prvky v textovém sdělení 

ovlivňují kognitivní procesy. Výzkumy potvrzují, že text s doprovodnou fotografií má 

pozitivní efekt na pozornost, vnímání, zapamatování si a vybavení si informací z daného 

zpravodajského materiálu (např. Garcia & Stark, 1991; Price & Czilli, 1996; David, 1998). 

Dále však studie dokazují, že s přidáním dynamičtějších prvků (zvuku či videa) se kvalita 

kognitivních procesů příjemců sdělení snižuje. (Corston & Colman, 1997; Sundar, 2000; 

DeFleur, 1992) Důvodem této skutečnosti může být, že uživatelé, kteří původně chápali 

média jako textově založená, jsou vystaveni novým prvkům, které spíše odvádějí jejich 

pozornost. (Sundar, 2000) Z výše zmíněného důvodu je tento výzkum zaměřený na 

skupiny odlišného věku, které online informační obsahy konzumují v odlišné míře, 

a stejně tak jsou v odlišné míře vystavováni zmíněným multimediálním prvkům. 

Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo 

hypotézy (max. 1800 znaků):  

S ohledem na výsledky výše zmíněných studií bude základním průsečíkem celého 

výzkumu porovnání kvality kognitivních procesů mezi osobami z věkově odlišných skupin 

příjemců na základě přibývajícího množství dynamických prvků v rámci zpravodajského 

internetového článku. Vzhledem ke zmíněnému faktoru novosti multimediálních prvků 

bude průzkum porovnávat, jak tyto prvky ovlivní respondenty v období dospívaní 

s osobami dospělými. Východiskem průzkumu je, že osoby v dospívajícím věku, jsou 

častějšími uživateli internetu než osoby starší, a jsou proto hypoteticky navyklejší na 

dynamičtější mediální prvky. Základním předpokladem tohoto výzkumu tak je, že 

pozornost příjemců mladší věkové skupiny bude s přibývajícími dynamičtějšími 

mediálními prvky v texu odváděna méně z hlediska kvality kognitivních procesů než 

u osob ze starší věkové skupiny. V rámci výzkumu budou také zjišťovány základní 

informace o respondentech, a bude tak pro účely studie zohledněno jejich vzdělání, 

sociální zázemí a celková zkušenost s online mediálním prostředím. 

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se 

stručnou charakteristikou jejich obsahu): 

ÚVOD 

TEORETICKÁ ČÁST 

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY KOGNITIVNÍCH PROCESŮ 

1.1. Percepce 

1.2. Pozornost 

1.3. Paměť 

1.4. Další kognitivní procesy – učení, myšlení, řeč, imaginace, sociální poznávání 

1.5. Kognitivní procesy s ohledem na sociální dovednosti a sociální zázemí příjemce 

sdělení 
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Popis jednotlivých proměnných a konkrétní poznatky dle základní informací 

o respondentech 

2. KOGNITIVNÍ PROCESY PŘÍJEMCŮ ROZDÍLNÝCH VĚKOVÝCH SKUPIN 

Popis rozdílných charakteristik kognitivních procesů osob v období dospívání 

a dospělosti a zahrnutí studií, které se zaměřují na příčiny těchto rozdílů 

3. MULTIMEDIÁLNÍ PRVKY JAKO SOUČÁST INTERNETOVÝCH 

ZPRAVODAJSKÝCH TEXTŮ 

3.1. Zpravodajská fotografie  

3.2. Zpravodajské video  

3.3. Další vizuální prvky 

Popis jednotlivých prvků a shrnutí vybraných materiálů, které se věnují funkci 

těchto prvků v internetových zpravodajských článcích 

4. MULTIMEDIÁLNÍ PRVKY A KOGNITIVNÍ PROCESY 

4.1. Multimediální prvky a percepce 

4.2. Multimediální prvky a pozornost 

4.3. Multimediální prvky a paměť 

Konkrétní výzkumy a poznatků o vlivu těchto prvků na jednotlivé kognitivní procesy 

(Výběr proměnných – zájem o příběh, vybavení si informací z vizuálního prvku, 

vybavení si informací z textu) 

5. ZKOUMÁNÍ KOMPLEXNÍCH ÚČINKŮ MÉDIÍ NA ŽIVOT A KOMUNIKACI 

PŘÍJEMCŮ ROZDÍLNÉHO VĚKU 

Popis komplexních účinků médií na osoby v období dospívání a v dospělosti 

a zahrnutí studií, které se zaměřují na příčiny těchto účinků 

 

EMPIRICKÁ ČÁST 

6. METODOLOGIE VÝZKUMNÉHO PROJEKTU 

6.1. Definice základních proměnných 

6.2. Formulace výzkumných otázek 

6.3. Základní metody sběru dat – experiment a následný dotazník 

6.4. Charakteristika výběrového souboru (výběrových souborů) 

7. VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO PROJEKTU 

8. INTERPRETACE VÝSLEDKŮ (ZÁVĚREČNÁ DISKUZE) 

ZÁVĚR 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

SEZNAM TABULEK A GRAFŮ 

SEZNAM PŘÍLOH 
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Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období): 

Pro teoretickou část budou využity studie zabývající se zkoumáním kognitivních procesů 

příjemců zpravodajských obsahů s ohledem na typ média; prameny zabývající se 

mediálními typy s ohledem na multimediální charakter vybraných typů a materiály, které 

pokrývají zkoumání účinků médií na jejich příjemce. V empirické části budou 

podkladovým materiálem vyplněné dotazníky obou skupin příjemců. 

Metody (techniky) zpracování materiálu: 

Výzkumný projekt bude pojat jako experimentální případová studie zahrnující 

kontrolovaný experiment a navazující dotazníkové šetření u osob rozdílného věku. Pro 

účely výzkumu bude vytvořena webová stránka napodobující vzhled internetových 

zpravodajských serverů. Na internetové stránce bude několik totožných článků a jeden, 

konkrétní zkoumaný článek, který bude mít vždy obměněný doprovodný prvek. 

Zkoumaný článek tak bude upravený do 4 podob vždy se shodným textovým základem, 

avšak s odlišným vizuálním doprovodem – (a) pouze text; (b) text a fotografie; (c) text 

a fotogalerie; (d) text a video.  

Respondenti budou rozděleny do skupin dle aktuálního věku. Každému respondentovi 

bude v rámci téže skupiny náhodně přidělena varianta webové stránky s jednou z podob 

zkoumaného článku ((a), (b), (c) či (d)). Pro jasné porovnání kognitivních procesů 

příjemců pak bude každou variantu číst shodné množství respondentů ve všech daných 

skupinách. Respondenti budou nabádáni ke čtení článků tak, jak to běžně dělají. Poté 

budou vyzváni k vyplnění navazujícího dotazníku. Ten bude zkoumat kvalitu jejich 

kognitivních procesů s ohledem na konkrétní stanovené proměnné i další základní 

informace, jako např. jejich vzdělání, sociální zázemí a celkovou zkušenost s online 

mediálním prostředím. 

Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; 

u všech titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  

 

Aumont, J. (2005). Obraz. V Praze: Akademie múzických umění. ISBN 80-733-1045-7. – 

tato kniha se věnuje problematice fenoménu obrazu v celé jeho šíři, od základní percepce 

skrze oční sítnici, přes funkce obrazu a jeho vlivy na pozorovatele i samotnou roli 

pozorovatele 

  

Corston, R., & Colman, A. M. (1997). Modality of communication and recall of health-

related information. Journal of Health Psychology, 2, 185-194. – v této studii se autoři 

věnují multimediálním prvkům a jejich vlivu na příjemce 
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DeFleur, M. L. et al. (1992). Audience recall of news stories presented by newspaper, 

computer, television and radio. Journalism Quarterly, 69: 1010-1022. – autoři v tomto 

výzkumu zkoumali rozdílné percepce u příjemců textového a audiovizuálního sdělení 

Garcia, M. R., & Stark, P. (1991). Verbalizer-visualizer questionnaire: Relationship with 

imagery and verbal-visual ability. Journal of Mental Imagery, 5, 137-142. – jeden ze 

základních výzkumů kognitivních procesů zaměřující se na jednotlivé kognitivní styly – 

vizualizaci, verbalizaci 

Luo, L. and Craik, F. I. M. (2008) Aging and memory: A cognitive approach. Canadian 

Journal of Psychiatry, 53, 346-353. – autoři tohoto výzkumu se věnují paměti jako 

kognitivnímu procesu a příčinám jejích změn u osob rozdílného věku 

Mendelson, A. L., & Thorson, E. (2004). How Verbalizers and Visualizers Process the 

Newspaper Environment. Journal of Communication, 54: 474–491. doi:10.1111/j.1460-

2466.2004.tb02640.x – jedná se o výzkum obsahující velmi dobře formulovaný 

a provedený experiment a navazující dotazník, zabývá se percepci čtenáře mediálního 

sdělení s ohledem na přítomnost a relevanci fotografie 

Sedláková, M. (2004). Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 

2004. s. 252. ISBN 80-247-0375-0. – kniha popisuje konkrétní kognitivní procesy příjemců 

sdělení a jejich zákonitosti 

Sundar, S. S. (2000). Multimedia effects on processing and perception of online news: A 

study of picture, audio, and video downloads. Journalism & Mass Communication 

Quarterly, 77 (3), 480-499. – studie zabývající se multimediálními prvky v procesu 

percepce uživatelů internetových zpravodajských serverů 

Trampota, T. & Vojtěchovská M. Metody výzkumu médií. (2010) Vyd. 1. Praha: Portál, 

2010, 293 s. ISBN 978-807-3676-834. – kniha definuje komerční i akademickém výzkumu; 

bude využita jako praktický metodologický návod na tvorbu výzkumu 

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských 

a doktorských prací, které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově 

blízkých fakultách či vysokých školách za posledních pět let) 

Za posledních 5 let nebyla napsána žádná diplomová ani disertační práce na toto 

téma. 

Datum / Podpis studenta/ky 

1.2.2018                                                                                                       

……………………… 
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Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:  

      

Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:  

      

Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma 

odpovídá mému oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK 

vykonávám.  

 

Souhlasím s tím, že budu vedoucí(m) této práce. 
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Odpověď: Stolní počítač, přenosný́ počítač (notebook, netbook), tablet (iPad) (N = 80) 
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(otázka č. 15) (tabulka) 

Příloha č. 17: Prohlížíte si běžně fotogalerie a videa přiložená k internetovým 

zpravodajským článkům? (N = 80) (otázka č. 18) (tabulka) 

Příloha č. 18: Používáte internet, tedy www stránky, e-mail nebo kteroukoliv jinou část 

internetu, ať již ze svého počítače, mobilního telefonu, tabletu, případně z jiného zařízení? 

(N = 80) (otázka č. 16) (tabulka) 

Příloha č. 19: Kterým z uvedených aktivit se na internetu věnujete a jak často? Odpověď: 

Prohlížení zpravodajství (servery, televizní zpravodajství) (N = 80) (otázka č. 17) (tabulka) 

Příloha č. 20: Kterým z uvedených aktivit se na internetu věnujete a jak často? Odpověď: 

Hledání informací (práce, studium, doprava, nabídka kin/divadel, kontakty a otevírací 

hodiny atd.) (N = 80) (otázka č. 17) (tabulka) 

Příloha č. 21: Kterým z uvedených aktivit se na internetu věnujete a jak často? Odpověď: 

Poslech hudby, sledování videí (např. YouTube), prohlížení fotografií (N = 80) (otázka 

č. 17) (tabulka) 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Dotazníkově šetření 

 

DOTAZNÍK: ZKOUMÁNÍ VLIVU MULTIMEDIÁLNÍCH PRVKŮ ONLINE 

ZPRAVODAJSTVÍ NA JEJICH PŘÍJEMCE 

 

Dobrý den, 

právě jste si přečetli vybrané internetové články. Tento dotazník bude zkoumat, jak na vás 

prezentované informace působily a jak jste je 

zpracovali. 

 

Dotazník je koncipován jako anonymní. Informace budou použity pouze k akademickým 

účelům. 

 

1. Seřaďte články podle pořadí, v jakém jste je četli 

Superhrdinové učí fyziku 

Závislost na internetu řeší Číňané ‘vojenskými‘ odvykacími tábory 

Dost bylo plastů, souhlasí další firmy 

 

2. Vybíral/a jste si články ke čtení na základě ilustrační fotografie? 

Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď nejlépe vystihující předchozí 3 články 

Ano 

Ne 

Nevím 

 

Následující otázky se týkají článku „Závislost na internetu řeší Číňané ‘vojenskými‘ 

odvykacími tábory" 

 

3. Ohodnoťte, do jaké míry podle vás dané kritérium vystihuje článek "Závislost na 

internetu řeší Číňané ‘vojenskými‘ odvykacími tábory" 

Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď v každém řádku na sedmibodové škále 

1 (nevystihuje vůbec) až 7 (vystihuje velmi přesně) 

Důvěryhodný́ 

 

4. Věděl/a jste o tom, že v Číně existují odvykací tábory pro závislé na internetu? 

Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď 

a) Ano, věděl/a        1 

b) Ne, nevěděl/a        0 

 

5. Kolik času stráví pacienti průměrně v odvykacích táborech? 

Nápověda k otázce: Označte správnou odpověď na základě informací, které se objevily 

v článku 

a) Měsíc         0 

b) Čtvrt roku        0 

c) Půl roku        1 

d) Rok         0 
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6. Co vadí odpůrcům odvykacích táborů? 

Nápověda k otázce: Označte správnou odpověď na základě informací, které se objevily 

v článku 

a) Léčebné praktiky v odvykacích táborech jsou příliš kruté  0 

b) Neřeší to zodpovědnost rodičů     1 

c) Po návratu mohou pacienti závislosti opět podlehnout  0  

d) Odvykací tábory připomínají vězení     0 

 

7. Co podle vychovatelů nejvíce pomáhá závislým na internetu? 

Nápověda k otázce: Označte správnou odpověď na základě informací, které se objevily 

v článku 

a) Tresty         0 

b) Psychoterapie        0 

c) Sociální izolace       0 

d) Dril a disciplína       1 

 

8. „Součástí režimu je budíček ve vojenském stylu“ 

Nápověda k otázce: Zazněla tato věta v daném článku v tomto znění? 

a) Ano, zazněla v tomto znění      1 

b) Ne, nezazněla nebo zazněla v jiném znění    0 

 

9. „Rodiče mohou své děti často navštěvovat“ 

Nápověda k otázce: Zazněla tato věta v daném článku v tomto znění? 

a) Ano, zazněla v tomto znění      0 

b) Ne, nezazněla nebo zazněla v jiném znění    1 

 

10. „Dvě třetiny čínských uživatelů internetu jsou mladších dvaceti let“ 

Nápověda k otázce: Zazněla tato věta v daném článku v tomto znění? 

a) Ano, zazněla v tomto znění      0 

b) Ne, nezazněla nebo zazněla v jiném znění    1 

 

11. Jste muž nebo žena? 

Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď 

Muž 

Žena 

 

12. Kolik vám je let?  

Nápověda k otázce: Napište číslo 
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13. Jaká je velikost vašeho místa bydliště? 

Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď 

a) do 799 obyvatel 

b) 800 - 1 999 obyvatel 

c) 2000 - 4 999 obyvatel 

d) 5 000 - 14 999 obyvatel 

e) 15 000 - 29 999 obyvatel 

f) 30 000 - 79 999 obyvatel 

g) 80 000 - 99 999 obyvatel 

h) 100 000 – 999 999 obyvatel 

i) 1 000 000 a více obyvatel 

 

14. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání vašich rodičů? 

Nápověda k otázce: Vyberte nejvyšší stupeň, který́ má alespoň jeden z vašich rodičů 

a) Bez vzdělání nebo neúplné základní vzdělání 

b) Základní 

c) Střední (s vyučením/bez vyučení, s maturitou/bez maturity, odborné i neodborné) 

d) Vyšší odborné 

e) Vysokoškolské – bakalářský́ titul 

f) Vysokoškolské – magisterský́ titul 

g) Vysokoškolské – doktorský titul nebo vyšší 

h) Nevím 

 

15. Která z následujících zařízení používáte denně, nebo téměř denně? 

Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí 

a) Televizní přijímač 

b) Rozhlasový́ přijímač 

c) Hudební přehrávač (gramofon, CD, MP3, iPod atd.) 

d) Tištěná média (denní tisk, časopisy, knihy) 

e) Elektronickou čtečku knih 

f) Stolní počítač, přenosný́ počítač (notebook, netbook), tablet (iPad) 

g) Mobilní telefon, smartphone, tzv. „chytrý́ telefon“ 

h) Nositelné technologie, wearable technology (např. Google Glass), 

i) Herní konzole (Nintendo DS/ Playstation / Xbox) 

 

16. Používáte internet, tedy www stránky, e-mail nebo kteroukoliv jinou část 

internetu, ať již ze svého počítače, mobilního telefonu, tabletu, případně z jiného 

zařízení? 

Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď 

a) Ano         1 

b) Ne         0 

c) Nevím         - 
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17. Kterým z uvedených aktivit se na internetu věnujete a jak často? 

Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď v každém řádku 

Alespoň jednou denně        4 

Alespoň jednou týdně        3 

Alespoň jednou měsíčně       2 

Méně často než jednou měsíčně      1 

Nikdy           0 

Nevím          - 

 

Posílání a čtení e-mailů 

Chatování nebo volání (např. přes Skype, Facebook chat) 

Prohlížení si sociálních sítí (např. Facebook, Twitter, Instagram) 

Nakupování online 

Bankovní převody a platby (internetové bankovnictví) 

Hledání informací (práce, studium, doprava, nabídka 

kin/divadel, kontakty a otevírací hodiny atd.) 

Prohlížení zpravodajství (servery, televizní zpravodajství) 

Poslech hudby, sledování videí (např. YouTube), prohlížení fotografií 

Hraní her na internetu 

 

18. Prohlížíte si běžně fotogalerie a videa přiložená k internetovým zpravodajským 

článkům? 

Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď 

a) Ano 

b) Ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

104 

Obrázek č. 2: Náhled vytvořených webových stránek, ošetření č. 3 – domovská 

stránka (www.baralousova.wixsite.com/zpravy) 
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Obrázek č. 3: Náhled vytvořených webových stránek, ošetření č. 3 – článek "Závislost 

na internetu řeší Číňané ‘vojenskými‘ odvykacími tábory"
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Příloha č. 2: Průvodní text poskytnutý všem účastníkům výzkumu 

Vítejte na výzkumu „Působení online zpravodajství na příjemce“.  Na stole máte odkaz, 

který si zadejte do internetového prohlížeče a pročtěte si instrukce. Internetová stránka, na 

kterou koukáte, obsahuje 3 zpravodajské články. Přečtěte si je, prosím, tak, jak to běžně 

děláte (tedy vaším běžným tempem, způsobem i výběrem článků). Začněte tedy jakýmkoli 

článkem chcete, jsou krátké, ale ideálně projděte všechny tři. Nic víc na stránkách 

nenajdete, takže nic dalšího tam nemusíte hledat. 

Ve chvíli, kdy budete mít přečtené články, bude následovat dotazník. Klikněte tedy na 

„PŘEJÍT NA DOTAZNÍK“ – buď na horním nebo dolním panelu stránky jako velké 

červené tlačítko. Na předchozí stránku se prosím nevracejte. V dotazníku bude zjišťováno, 

podle čeho jste si články vybírali, a také například, jestli podle vás byly důvěryhodné. 

A obecně, jak na vás prezentované informace působily a jak jste je zpracovali. 

Nejedná se o zkoušku, není tedy cílem si zapamatovat co nejvíce informací. Jde primárně 

o to zjistit, jakým způsobem lidé čtou, přijímají a zpracovávají informace z internetových 

zpravodajských článků.  

Porozuměli jste všemu? Máte nějaké dotazy? 
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Příloha č. 3: Informovaný souhlas se spoluprací na výzkumu pro diplomovou práci 

Jméno a příjmení ……………………………………………………………. 

 

Souhlasím s účastí ve výzkumu „Působení online zpravodajství na příjemce“.  

 

Jsem si vědom/vědoma toho, že informace, které poskytnu, budou použity v diplomové 

práci tazatelky. V rámci anonymity se zde neobjeví moje jméno ani žádné potenciální 

identifikační údaje. Byl/a jsem informován/a o cíli studie, o jejích postupech, a o tom, co 

se ode mě očekává. 

 

V Praze dne ……………………………. 

Podpis účastníka: …………………………. 
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Obrázek č. 4: Snímek s pokyny výzkumu 
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Tabulka č. 8: Která z následujících zařízení používáte denně, nebo téměř denně? 

Odpověď: Stolní počítač, přenosný́ počítač (notebook, netbook), tablet (iPad) (N = 80) 

(otázka č. 15) 

Stolní počítač, přenosný́ 

počítač (notebook, 

netbook), tablet (iPad) Četnost Percentil 

Ano 66 82,5 

Ne 14 17,5 

Celkem 80 100,0 

 

 

 

 

Tabulka č. 9: Prohlížíte si běžně fotogalerie a videa přiložená k internetovým 

zpravodajským článkům? (N = 80) (otázka č. 18) 

Běžné prohlížení fotografií 

a videí Četnost Percentil 

Ano 66 85,2 

Ne 14 17,5 

Celkem 80 100,0 

 

 

 

 

Tabulka č. 10: Používáte internet, tedy www stránky, e-mail nebo kteroukoliv jinou 

část internetu, ať již ze svého počítače, mobilního telefonu, tabletu, případně z jiného 

zařízení? (N = 80) (otázka č. 16) 

Používáte internet Četnost Percentil 

Ano 80 100,0 

Ne 0 0,0 

Celkem 80 100,0 
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Tabulka č. 11: Kterým z uvedených aktivit se na internetu věnujete a jak často? 

Odpověď: Prohlížení zpravodajství (servery, televizní zpravodajství) (N = 80) (otázka 

č. 17) 

Prohlížení zpravodajství 

(servery, televizní 

zpravodajství) Četnost Percentil 

Nevím 0 0,0 

Nikdy 6 7,5 

Méně než jednou měsíčně 17 21,3 

Alespoň jednou měsíčně 11 13,8 

Alespoň jednou týdně 21 26,3 

Alespoň jednou denně 25 31,3 

Celkem 80 100,0 

 

 

 

 

Tabulka č. 12: Kterým z uvedených aktivit se na internetu věnujete a jak často? 

Odpověď: Hledání informací (práce, studium, doprava, nabídka kin/divadel, 

kontakty a otevírací hodiny atd.) (N = 80) (otázka č. 17) 

Hledání informací (práce, 

studium, doprava, nabídka 

kin/divadel, kontakty a 

otevírací hodiny atd.) Četnost Percentil 

Nevím 0 0,0 

Nikdy 0 0,0 

Méně než jednou měsíčně 1 1,3 

Alespoň jednou měsíčně 8 10,0 

Alespoň jednou týdně 22 27,5 

Alespoň jednou denně 49 61,3 

Celkem 80 100,0 
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Tabulka č. 13: Kterým z uvedených aktivit se na internetu věnujete a jak často? 

Odpověď: Poslech hudby, sledování videí (např. YouTube), prohlížení fotografií 

(N = 80) (otázka č. 17) 

Poslech hudby, sledování 

videí (např. YouTube), 

prohlížení fotografií Četnost Percentil 

Nevím 0 0,0 

Nikdy 0 0,0 

Méně než jednou měsíčně 0 0,0 

Alespoň jednou měsíčně 4 5,0 

Alespoň jednou týdně 11 13,8 

Alespoň jednou denně 65 81,3 

Celkem 80 100,0 

 

 


