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Název bakalářské práce:

Způsoby získávání informací o politickém dění v České republice u seniorů

Abstrakt:

Tato  bakalářská  práce  se  zaměřuje  na  způsoby,  jakými  senioři  získávají  informace  o 

politickém dění v ČR. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem senioři získávají informace o 

politickém dění v České republice a jakou roli v získávání těchto specifických informací hrají 

elektronické  informační  zdroje.  V teoretické  části  práce  jsou  definovány  základní  pojmy 

týkající  se  seniorů,  informační  a  mediální  gramotnosti  a  digitální  propasti.  Dále  obsahují 

statistiky, mapující seniory v České republice a rozbor manipulačních nástrojů se kterými se 

senioři setkávají. Praktická část obsahuje výzkum, který rozebírá přístup k médiím a politice, 

elektronickým zdrojům a ověřování informací u vybraných respondentů. V závěru práce je 

rozebrán výsledek práce. 

Klíčová  slova:  informace,  senioři,  politika,  získávání  informací,  manipulační  nástroje, 

elektronické zdroje, digitální propast



Title of the bachelor thesis:

Ways of obtaining information about political events in the Czech republic by seniors

Abstract:

This bachelor thesis focuses on the ways in which seniors get  information about political 

events in the Czech Republic.  The main goal of the thesis  is to find out how seniors get 

information  about  political  events  in  the  Czech  Republic  and  what  role  have  electronic 

sources in obtaining these specific information. The theoretical part defines the basic concepts 

related to seniors, information and media literacy and digital divide. This part also includes 

statistics mapping seniors in the Czech republic and an analysis of the manipulation tools that 

seniors encounter. The practical part contains research which analyses access to media and 

politics, electronic resources and verification of information by respondents. At the end of the 

thesis is analysed the result of the research.
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Úvod

Populace  stárne  a  každým rokem se  zvedá  průměrná  naděje  dožití,  nejen  v České 

republice,  ale  ve  většině  průmyslově  rozvinutých  zemích.  Senioři  tvoří  podstatnou  část 

populace a tedy i podstatné voličské procento. Senioři jsou často označováni za nevzdělané 

v oblasti moderních informačních technologiích, i když se tento pohled v posledních letech 

mění. Často se stávají terčem politické manipulace prostřednictvím různých manipulačních 

nástrojů. 

Vzhledem  k informačnímu  zahlcení,  kterému  svět  v posledních  letech  čelí,  z 

důvodu nárustu  zdrojů v digitálním prostředí,  může být  pro některé  jedince  komplikované 

informace správně roztřídit a vyhodnotit, zvlášť pokud vyrůstali v době, kdy internet nebyl 

běžnou součástí  domácnosti.  Hlavním cílem této  práce  je  zjistit,  jakým způsobem senioři 

vyhledávají  informace  o  politickém  dění  v České  republice  a  jakým  způsobem  pracují 

s elektronickými zdroji.

Autorka  práce  zvolila  následující  téma  především  z důvodu  tvrzení,  která  se 

objevovala v médiích a na sociálních sítích během posledního volebního období. Senioři byli 

označováni za snadno zmanipulovatelnou a informačně negramotnou skupinu, na kterou cílí 

řada politických stran. Další z cílů práce je tedy prozkoumat pravdivost těchto tvrzení.

V teoretické části práce jsou popsány základní termíny, které úzce souvisí s tématem. 

První  oblast  teoretické  části  se  zabývá  vymezením  pojmu  stáří,  dále  obsahuje  statistiky 

rozebírající  zastoupení  seniorů  v české  společnosti  a  nastiňuje  přístup  seniorů  k politice. 

Druhá  část  se  zaměřuje  na  fungování  seniorů  v moderním  informačním  světě  a  definuje 

základní pojmy, nezbytné pro chápání informačního prostředí. Třetí část se zabývá digitální 

propastí a přístupem seniorů k digitálním technologiím. Ve čtvrté části teoretické části jsou 

rozebrány různé manipulační nástroje, které se používají k ovlivňování nejen seniorů. Důraz 

je kladen na řetězové e-maily, jejichž adresáty jsou nejčastěji právě senioři. 

V rámci  praktické  části  byli  osloveni  aktivní  občané  České  republiky  nad  65  let. 

Praktická část je rozdělena na tři výzkumné oblasti, které zkoumají obecný přístup seniorů 

k médiím  a  politice,  dále  využívání  internetu  a  posuzování  důvěryhodnosti  zdrojů.  Cílem 

výzkumných otázek je zjistit,  jaké typy zdrojů respondenti  preferují,  s jakými konkrétními 

zdroji  pracují  a  jak  se  zjištěnými  informacemi  dále  pracují.  V práci  je  kladen  důraz  na 

posuzování důvěryhodnosti zdroje a ověřování zjištěných informací. 
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Teoretická část

1. Senioři

1.1. Definice stáří

Stáří  je  nevyhnutelnou  fází  životní  dráhy  člověka.  Pro  spoustu  lidí  představuje 

nechtěnou,  až  odmítanou  fázi,  vzhledem  k biologickým  a  psychologickým  změnám 

organismu, které nastávají s příchodem stáří. Jedinci zejména třetího věku disponují značnými 

fyzickými a kognitivními rezervami (Sýkorová, 2007). Jinými slovy – slábne tělo i mysl, a 

tato představa se nám nelíbí. 

Sociálním  markerem  stáří  je  obligatorně  stanovený  věk  odchodu  do  starobního 

důchodu. (Sýkorová, 2007) V České republice je podle zákona maximální věk odchodu do 

důchodu  momentálně  stanoven  na  65  let.  S touto  věkovou  hranicí  budeme  pracovat 

v následujících odstavcích. Zejména tedy v praktické části, kde budou dotazováni jedinci ve 

věku nad 65 let.

Definic  stáří  existuje  více.  Například  podle  Světové  zdravotnické  organizace  je 

„stařecký věk neboli senescence obdobím života, kdy se poškození fyzických či psychických 

sil stává manifestní při srovnání s předešlými životními obdobími.“ (Haškovcová, 2010)

V odborné literatuře 70.let minulého století se nejčastěji setkáme s označením geron (z 

řeckého  geron = stařec),  případně geront  (Haškovcová,  2010).  Odtud také  pochází  název 

vědního oboru zabývající se stářím – gerontologie. 

Haškovcová (2010) také uvádí, že pro druhou polovinu lidského života se nejčastěji 

používá následující členění:

45 – 59 let – střední nebo též zralý věk

60 – 74 let – vyšší věk nebo ranné stáří 

75 – 89 let – stařecký věk, neboli sénium, vlastní stáří

90 let a výše – dlouhověkost

Obecně se dá stáří považovat za individuální pocit. Někdo se cítí starý ve čtyřiceti, 

někdo v sedmdesáti. Senioři mnohdy považují počátek stáří za relativní a sami je prožívají 

rozmanitě. V jimi prezentované definici stáří dominuje zdravotní stav, nikoli kalendářní věk 
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či penzionování. Teprve když změny zdravotního stavu mají charakter výrazného zhoršení, 

pak senioři vlastní stáří uznávají. (Sýkorová, 2007)

1.2. Senioři v ČR 

Je obecně známo,  že  česká  populace  stárne a  seniorů  přibývá.  Populace  stárne ve 

většině průmyslově rozvinutých zemí, včetně České republiky. Jedná se o důsledek zvýšení 

dostupnosti  zdrojů  pro  široké  vrstvy  ve  spojení  s dvěma  významnými  demografickými 

procesy: s poklesem mortality a s poklesem porodnosti. Oba procesy v posledních dekádách 

mění radikálně demografickou strukturu těchto společností – roste v nich podíl starých lidí. 

(Mareš, 1998)

Následující graf (viz. Obrázek 1.) znázorňuje procentuální nárust podílu seniorů mezi 

obyvateli za posledních 10 let. Barevné rozlišení označuje rozdíly mezi počty žen a mužů. Od 

roku 2010 můžeme pozorovat značnou převahu žen mezi seniory ve společnosti.  Celkový 

vývoj ukazuje, že senioři tvoří podstatnou část společnosti a každým rokem tato čísla rostou. 

V roce 2018 tvořili senioři až 19,6 % z celkové populace.

         Obrázek 1.: Vývoj podílu mužů a žen nad 65 let na celkovém počtu obyvatel ČR (v %)

 

Zdroj: Český statistický úřad, Demografické ročenky 2009-2018

S narůstajícími  procenty  podílu  seniorů  mezi  námi,  roste  také  průměrná  „naděje 

dožití“ v ČR. Podle posledních dat z roku 2018 Českého statistického úřadu činí naděje dožití 

76,1 let u mužů a 81,9 let u žen1. 

1 Úmrtnostní tabulky ČSÚ (https://www.czso.cz/csu/czso/umrtnostni_tabulky) 
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Obrázek 1.:Vývoj průměrné naděje dožití mezi lety 2009-2018 u mužů a žen v ČR

Z dat  z úmrtnostních  tabulek,  lze vypozorovat,  že  jediný výrazný pokles průměrné 

naděje dožití nastal v roce 1945, tedy po 2.světové válce. Jinak každým rokem tento průměr, 

až na pár výjimek, stoupá nebo zůstává totožný s rokem předešlým. Tento rostoucí průměr 

potvrzuje následující graf (viz. Obrázek 2.), který znázorňuje data získaná mezi lety 2009-

2018. Menší pokles lze pozorovat jen v roce 2015.

 

Zdroj: Český statistický úřad, Úmrtnostní tabulky

Naděje  dožití  se  považuje  za  významný ukazatel  prosperity  státu,  a  proto  dochází 

k porovnání těchto údajů.  Nejen mezi  kontinenty,  ale i  v Evropě existují  značné rozdíly a 

pečlivě se analyzují důvody, proč tomu tak je a jak se těm déle žijícím populacím přiblížit  

(Haškovcová,  2010).  Kotýnková  (2001)  označuje  tento  vývoj  populačního  stárnutí  jako 

„revoluci dlouhověkosti“.

1.3. Politická aktivita u seniorů

Senioři  jsou  velice  heterogenní  skupinou.  Jejich  potřeby  i  zájmy  se  značně  liší. 

Skupina starších občanů zahrnuje jak velmi aktivní jedince, kteří se chtějí účastnit politického 

dění,  tak i  ty, kteří  jsou například odkázáni na lůžko, což jim brání aktivně se zapojit  do 

veřejného dění. (Chmelíková, 2018) 

S ubýváním fyzických a psychických sil může zájem o politiku klesat nebo se až měnit 

v nezájem.  Se stářím je  spojován pocit  bezmocnosti,  který podvazuje  politickou  akci.  Na 

druhou stranu se může naopak zájem o politiku u seniorů,  a také účast u voleb,  zvyšovat 
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vzhledem  k prohlubování  jejich  znalostí  nebo  rozšiřování  rozsahu  volného  času.  (Mareš, 

1998)

O  stáří  se  v mladších  věkových  kategoriích  nezajímáme,  a  to  navzdory  četným 

informacím o tom, že celá naše i světová společnost stárne a je třeba s tím „něco“ udělat, 

minimálně reformovat současný a dlouhodobě problematicky udržitelný důchodový systém. 

A protože je „obyčejný“ člověk přesvědčen, že na faktická politická a ekonomická rozhodnutí 

nemá žádný vliv, nestará se ani o reformu, ani o stáří. (Haškovcová, 2010) 

Politické  strasti  spojené  se  stářím  tedy  nejčastěji  lidé  řeší,  až  když  se  v této  fázi 

nachází. V dnešní době digitálních technologií a silné zahlcenosti v informační sféře, se pro 

seniory  stává  obtížnější  filtrování  dezinformačních  kanálů  ze  svého  seznamu  zdrojů, 

dohledání relevantních informací a učinění objektivního rozhodnutí v období voleb. V mnoha 

případech se senioři stávají terčem silné politické manipulace. 

Důležitou roli v životě seniorů hraje především politika sociální. Nucený odchod do 

důchodu  může  být  pro  jedince  velmi  stresujícím  momentem.  Ze  dne  na  den  se  stává 

neproduktivním článkem společnosti, ztrácí společenskou roli a pracovní program. Mnoho ze 

seniorů  neví,  jak  s volným  časem  naložit,  a  tak  tráví  většinu  času  izolováni  ve  svých 

domácnostech  (Chmelíková,  2018).  Všechny tyto  aspekty  mohou mít  za  následek snížení 

kvality  života,  čemuž  je  stát  povinen  předcházet  cílenou  snahou  o  vytvoření  vhodných 

podmínek pro spokojené prožití penze (Klevetová, 2011).

2. Senioři v informačním světě

Informační svět, neboli informační prostředí je součástí společenského prostředí a jeho 

struktura  se  skládá  z lidského  faktoru,  který  je  průvodce,  zprostředkovatel  a  uživatel 

komunikačního procesu. Důležitou roli v informačním světě hrají informační a komunikační 

procesy, v rámci kterých se uskutečňují informační cíle. (Sedláčková, 2011)

V kontextu se seniory můžeme mluvit  o  velmi specifickém informačním prostředí, 

vzhledem k době, ve které vyrůstali – době „offline“. Digitální informační technologie,  na 

kterých začíná být informační svět čím dál víc závislý, jsou pro ně něčím novým a v mnoha 

případech jim komplikují přístup k informacím. 

Následující kapitola má za úkol vysvětlit základní pojmy informačního prostředí jako 

je  informační  a  mediální  gramotnost  nebo  informační  chování.  Dále  jednotlivé  přístupy 
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k technologiím  a  médiím,  možné  motivace  a  bariéry  přístupu  k informacím  nebo  práce 

s informačními technologiemi.

2.1. Vymezení pojmu informační a mediální gramotnost

Praktická  část  této  práce  se  bude  zaměřovat  jednak  na  způsoby,  jakým  senioři 

získávají  informace,  ale také na jejich orientování se v mediálním prostředí.  Je tedy nutné 

prvně porozumět pojmům informační a mediální gramotnost v obecné míře.

Informační  gramotnost je  komplikovaný  pojem  s dlouhým  definičním  vývojem. 

Poprvé tento pojem použil Paul Zurowski v roce 1974, podle kterého je informačně gramotný 

jedinec připravený používat informační zdroje při práci a dokáže využít širokou škálu technik 

a informačních nástrojů při řešení problémů stejně jako primární zdroje. (Behrens, 1994)

Pohled  na  definici  informační  gramotnosti  se  výrazně  změnil  s příchodem 

informačních technologií. Pojem začal být vnímán jako „propast, která odděluje informačně 

vzdělané,  kteří  vědí,  jak  a  kdy užívat  tyto  technologie,  a  činí  tak s lehkostí,  od těch  tzv. 

informačně  naivních,  kteří  informační  technologie  využívat  neumějí  a  mají  tak  značně 

omezený  přístup  ke  zdrojům  znalostí  (Behrens,  1994).  V době  příchodu  informačních 

technologií se objevuje také pojem počítačová gramotnost.

V současnosti je informační gramotnost obvykle chápána jako širší přístup k zacházení 

s informacemi a zahrnuje měkčí netechnické dovednosti  (Bawden, Robinson, 2001). Podle 

American Library Association (1989) se jedná o „ …schopnost vědět, kdy jsou informace 

zapotřebí,  být  schopný  tyto  informace  identifikovat,  najít,  vyhodnotit  a  efektivně  použít 

k řešení  daného úkolu či  problému“.  Na tomto tvrzení  je  založen také  šestifázový postup 

práce s informacemi (Bawden, Robinson, 2001) :

1. Rozpoznání informační potřeby

2. Identifikace, jakých informací je zapotřebí

3. Nalezení těchto informací

4. Vyhodnocení těchto informací

5. Organizace těchto informací

6. Efektivní využití těchto informací

Důležitým  bodem  v kontextu  informační  gramotnosti  je  informační  vzdělávání. 

Existuje řada programů, které přispívají ke zvyšování informační gramotnosti. Tyto programy 

realizují  například  vysoké  školy,  Ministerstvo  školství,  Ministerstvo  kultury  a  především 

knihovny.  Důležitým  aktérem  v oblasti  informačního  vzdělávání  je  Odborná  komise  pro 
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informační výchovu a informační gramotnost na vysokých školách, která spadá pod Asociaci 

knihoven vysokých škol ČR. Komise si klade za cíl především všestrannou podporu v oblasti 

informační  výchovy  nebo  začlenění  informačního  vzdělávání  do  učebních  programů. 

Informační gramotnost je často předmětem vzdělávání seniorů v rámci univerzit třetího věku.

Podstatou  mediální gramotnosti je schopnost chápat a kriticky vyhodnocovat různé 

aspekty mediálních sdělení. Na základě různých mediálních obsahů si v kontextech formovat 

sdělení nám vlastní. Jedná se o jeden ze základních předpokladů k úspěšnému vyhledávání, 

analýze a hodnocení informací a také orientaci v mediálních sděleních. Základní dovedností je 

zejména kritické přijímání a vyhodnocování toho, co média předkládají. (Nutil, 2017) 

Masová média mají, vzhledem ke své veřejné informativní úloze, poskytovat občanům 

informace umožňující racionální účast na politickém procesu. Příjemci jednotlivých sdělení 

očekávají od médií jistou informační kvalitu. Tato všeobecná informační kvalita si klade za 

kritéria zejména relevanci, pravdivost a srozumitelnost. Od těchto všeobecných kritérií se dále 

odvíjí  specifičtější  požadavky  jako  je  aktuálnost,  správnost,  transparentnost,  věcnost, 

vyváženost nebo různorodost. (Hagen, 2004)

Niklesová (2010) popisuje jako mediálně gramotného jedince toho, kdo:

- se dokáže orientovat v textech a mluvených projevech. Dokáže rozlišit podstatné 

informace od nepodstatných.

- umí rozpoznat skryté významy, manipulační techniky, nepřesné a zcela neúplné 

informace.

- je  schopný odlišit  pravdivý text  nebo výpověď od fabulace  nebo subjektivního 

tvrzení nepodloženého fakty.

- zvládne jasnou formulaci myšlenek a jejich zaznamenání. 

Rozdíl mezi informační a mediální gramotností je především v přístupu k vyhledávání. 

Zatímco  informační  gramotnost  zahrnuje  schopnosti  potřebné  k aktivnímu  nalézání  a 

používání  informací  např.  pomocí  vyhledávače  v adresáři  nebo e-časopise,  mediální 

gramotnost zahrnuje schopnost zacházet s informačními formáty v režimu pasivního příjímání 

informací např. prostřednictvím e-mailu nebo textových zpráv. S těmito pojmy dále také úzce 

souvisí morální a sociální gramotnost, které jsou nezbytné pro rozumné a správné chování 

v digitálním prostředí, zejména co se týče soukromí a bezpečnosti. (Bawden, Robinson, 2012)

14



2.2. Informační chování

„Shromažďování informací je nedílnou součástí naší osobnosti a každý z nás se k němu staví 

odlišně.  Něco takového jako homogenní  skupina uživatelů  informací  prostě  neexistuje.“ – 

Maurice Line (1998)

Informační chování je komplikovaný pojem a má mnoho definic. Nejvíce relevantní z 

nich  pro  tuto  konkrétní  práci  je,  že  se  jedná  o  řadu  způsobů,  jakými  lidé  interagují 

s informacemi, konkrétně jak lidé informace hledají a používají. (Bates, 2010)

Během 70. let  minulého století  se pojem „informační  chování“ používal  ve větším 

rozsahu a zaměřoval se na informační potřeby a užití  informací,  komunikační studie nebo 

uživatelské studie.  V 90. letech  se uchopení  tohoto termínu zúžilo  na informační  chování 

vědců  a  profesionálů  v umění  a  humanitních  vědách.  Vzhledem  k vývoji  informačních 

technologií  se studie zaměřovaly především na chápání toho, jak se lidé adaptují  na nové 

informační technologie. (Bawden, Robinson, 2012)

2.2.1. Informační potřeby

Myšlenka informačního chování je úzce spojena jednak s pojmem informační potřeby, 

ale také s používáním informací. Tedy jakým způsobem informace používáme, aby naplnily 

naše informační potřeby.

Informační  potřeby  jsou  součástí  souhrnného  lidského  chování.  V širším  kontextu 

zahrnují používání informací při práci, studiu, ale také v běžném životě. Obecně neexistuje 

jednotná definice informační potřeby. Nejtypičtější  vyjádření je ,  že „potřeba je jistý druh 

„poznané  nejistoty“  mezi  tím,  co  člověk  ví,  a  tím,  co  vědět  chce,  spojená  s chutí  hledat 

odpovědi, snížit neurčitost nebo najít smysl.“  (Bawden, Robinson, 2012)

Jedná se  především o  abstraktní  pojem,  který  nelze  přímo zkoumat.  I  kdybychom 

chtěli  zkoumat  jisté  potřeby  jednotlivce,  je  možné,  že  ani  on  sám nám nebude  schopen 

odpovědět, protože tyto potřeby mohou být implicitní nebo příliš samozřejmé na to, aby si je 

někdo uvědomil. 
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Informační  potřeby  lze  rozdělit  do  dvou  skupin  -  osobní  a  profesní  a  bývají 

vysvětlovány následovně (Stöcklová, 2008) :

Osobní informační potřeby – každý člověk potřebuje ve svém životě získávat informace, 

které mu pomáhají řešit každodenní problémy. Například co se týče rodiny, trávení volného 

času, nebo také politického dění.

Profesní  informační  potřeby –  při  výkonu  určitého  povolání,  především  u   odborných 

profesí, je nezbytné doplňovat určité znalosti.

2.2.2. Modely informačního chování

V oblasti informačního chování existuje nespočet teorií a modelů. Spoluautoři Karen 

Fisher,  Sandra  Erdelez  a  Lynne  McKechnie  (2005)  jich  například  uvádí  přes  70.  Cílem 

modelů je ukázat faktory ovlivňující informační chování, popsat vzájemné vztahy a znázornit 

jednotlivé  fáze  a  procesy  hledání  a  používání  informací.  Někdy  znázorňují  myšlenkové 

postupy jednotlivců a změny při zacházení s informacemi. (Wilson, 2010)

Modely  z oblasti  informačního  chování  lze  rozdělit  do  čtyř  kategorií  (Bawden, 

Robinson, 2012):

Deskriptivní modely – zahrnují výčet činností při hledání informací, které je ovlivňují.

Procesní modely – ukazují,  co se stane při určitém informačním chování a v jakém 

pořadí. 

Kognitivní modely – mimo zkoumání chování a činností,  obsahují také pohnutky a 

motivace lidí k vyhledávání informací.

Komplexní modely – na rozdíl od modelů přechozích nevysvětlují informační chování 

jako lineární uspořádanou množinu etap, komplexní modely zavádějí větší míru kontextu a 

více pohledů. Místo jednoduché sekvence kroků jsou nelineární. 

Jeden z významných modelů je  model vytváření smyslu (ang.  sense-making) podle 

Brendy Dervin (1999, viz. Obrázek 3.). Na počátku modelu se nachází uživatel,  který cítí 

mezeru/propast ve svých znalostech nebo informační potřebu. Za účelem překlenutí mezery 

ve znalostech musí být informační potřeba zaplněna něčím, co má smysl pro uživatele, dává 

smysl pro aktuální situaci a posune uživatele o krok blíže k jeho cíli. (Wang, 2011)              
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Obrázek 2.: Model vytváření smyslu

 Zdroj: http://wiki.knihovna.cz/index.php?title=Soubor:P269fig5.jpg

3. Digitální propast

Podle Moravce (2016), obecně platí,  že internet používá spíše mladší generace než 

senioři.  Rozdíl,  mezi  těmi,  kteří  jsou  připojeni  k internetu  a  těmi,  kteří  nejsou,  je  od 

devadesátých let minulého století označován v odborné literatuře jako digitální propast. Tento 

pojem nabývá širšího významu, kdy jím pojmenováváme mnoho vrstev nerovností, jež úzce 

souvisejí s přístupem, užitím a znalostí digitálních síťových médií. (Moravec, 2016)

Stejně  jako  pojmy zmíněné  v předešlých  kapitolách,  například  informační  chování 

nebo  informační  potřeby,  také  pojem digitální  propast  prošel  jistým definičním vývojem. 

Zpočátku  byl  chápan  především  jako  nerovný  fyzický  přístup  k počítačům  a  internetu. 

K pomyslnému zasypání této propasti by tak mohlo dojít v případě, že by populace jako celek 

disponovala  počítači  a  připojením  k internetu.  V devadesátých  letech  tento  pojem  nabyl 

širšího významu, kdy jím pojmenováváme více vrstev nerovností, které spočívají v přístupu, 

užití a také znalosti digitálních technologií. (Moravec, 2016)

Podle  Jana  van  Dijka  (2015),  jednoho  z nejvýznamnějších  autorů  zabývajících  se 

digitální propastí, má každé médium vlastnosti, které mohou přístup uživatelů zjednodušit či 

ztížit.  Přístup  k médiu  je  podle  něj  do  značné  míry  závislý  na  technologických 

charakteristikách daného média. Jelikož většina médií v dnešní „digitální době“ víc a víc tíhne 
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k elektronické  podobě,  můžeme  to  v případě  seniorů  vidět  spíše  jako  ztížení  přístupu 

k informacím. 

Van Dijk (2006) odlišuje čtyři stupně, které se podílejí na digitální propasti, neboli stupně 

přístupu k digitální technologii (viz. Obrázek 4.):

Obrázek 3.:Čtyři stupně přístupu k digitální technologii podle van Dijka

Zdroj: Van Dijk, 2006

První  stupeň označuje  motivační  přístup.  Zpravidla  každý proces  osvojení  si  nové 

technologie  začíná  motivací.   Příčinami  nedostatečné  motivace  může být  například  strach 

nebo úzkost z nových informačních technologií  (jak je  tomu ve většině případů ze strany 

seniorů) nebo také nedostatek finančních prostředků.

Druhý stupeň označuje materiální přístup. U materiálního přístupu se nejedná pouze o 

vlastnění  počítače  a  přístupu  k internetu,  ale  zahrnuje  to  širší  pojetí  přístupu  k obsahu. 

Materiální přístup ovlivňují materiální, časové a sociální zdroje.

Třetí stupeň označuje dovednostní přístup. Po získání správné motivace a materiálního 

přístupu je nutné si osvojit nezbytné dovednosti pro práci s technologiemi. Van Dijk rozlišuje 

tři typy digitálních dovedností:
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1. Operační – schopnost obsluhovat počítač, včetně síťového hardwaru a softwaru

2. Informační – schopnost vyhledávání, výběru a zpracování informací

3. Strategické – schopnost využití operačních a informačních dovedností ke specifickým 

cílům

Čtvrtý  stupeň  označuje  uživatelský  přístup.  Tím  se  rozumí  potřeba,  příležitost, 

povinnost, čas a úsilí vynaložené k co nejlepšímu využití potenciálu digitálních technologií.

Moravec  (2016)  uvádí,  že  většina  obyvatel  ČR již  první  a  druhý  stupeň  přístupu 

k digitálním technologiím překonala.  Výjimkou zůstávají  senioři  a  rodiny s více  jak třemi 

dětmi.  Z publikace  ČSÚ  z roku  2018  však  vyplývá,  že  mezi  seniory  nad  65  let  se  za 

posledních deset let zvýšil podíl uživatelů internetu ze 4% na jednu třetinu. V roce 2017 šlo o 

660 tisíc seniorů. Podle Martina Many, ředitele odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ: “ …

lze  očekávat,  že  počty  uživatelů  internetu  z řad  seniorů  se  budou  v následujících  letech 

výrazně  zvyšovat.  Do  důchodového  věku  se  dnes  totiž  dostávají  lidé,  kteří  jsou  zvyklí 

automaticky využívat internet jak v pracovním, tak osobním životě.“ 

4. Manipulační nástroje při práci s informacemi

Řada studií tvrdí, že se nacházíme v „době post-faktické“ (post-truth era angl.), kde 

fakta a pravda přestávají  mít  jakoukoliv hodnotu. Pravda je nezbytným předpokladem pro 

dobře  fungující  společnost.  Pokud  začne  být  její  funkce  oslabena,  společnost  onemocní, 

jelikož její nervové synapse poté přenášejí špatné informace. (Alvarová,2017)

V mnoha případech jsou voliči  natolik  oslepení  silnou nákloností  k jedné straně či 

jinému politickému subjektu, že odmítají fakta, která odporují jejich vlastnímu přesvědčení. 

Řada  analytiků  tak  poukázala  na  výzkumy,  které  vyvolávají  legitimní  otázky  o  kontrole 

faktů.2 Klíčovou  studií  v tomto  kontextu  je  studie  amerických  vědců  Jasona  Reiflera  a 

Brendana Nyhana z roku 2010. Vědci zde zkoumali vztah mezi fakty a stranickými názory. 

Mimo jiné například zjistili, že konzervativci, kteří obdrželi podložená fakta, že Irák neměl 

k dispozici zbraně hromadného ničení, pravděpodobněji uvěří, že Irák má zbraně hromadného 

ničení.  Na  základě  tohoto  zjištění  tvrdí,  že  mysl  upnutá  k již  vytvořenému  předsudku 

nedokáže tuto fixaci opustit. Pokud je nucena vzít na vědomí fakta, vytvoří si raději náhradní 

důvody,  proč trvat  na původním přesvědčení.  Tento  poznatek nazvali  „efekt  zpětné ráže“ 

(backfire effect angl.) a bývá často využíván pro různé volební kampaně.  (Mantzarlis, 2016)

2 Zdroj: https://www.poynter.org/fact-checking/2016/fact-checking-doesnt-backfire-new-study-suggests/ 
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4.1.  Omezení kognitivních funkcí při práci s informacemi

Při práci s informacemi zapojuje jedinec nejvíce své kognitivní funkce mozku. Buster 

Benson (2017) ve čtyřech bodech shrnul možnosti manipulace s těmito funkcemi a dosažení 

tak důvěryhodnosti informace. Alvarová (2017) tyto poznatky dále rozvádí a přirovnává je 

k příručce moderního „píáristy“, neboli návodu na to, jak se lidem spolehlivě dostat do hlavy.

1. Příliš mnoho informací

Především  v době  digitální,  kdy  světem  hýbou  elektronické  informační  zdroje,  je  velmi 

snadné  nějakou  informaci  publikovat.  Informací  je  mnoho  a  někdy  je  problém se  v nich 

vyznat a zorientovat. V tomto směru se hodí použití pojmu „prozument“, který je složen ze 

slov producent a konzument, které popisuje splývající role výrobců a spotřebitelů, v tomto 

případě  mediálních  sdělení  (Moravec,  2017).  Důsledkem informačního  přehlcení  je,  že  si 

člověk  zapamatuje  jen  ty  informace,  které  na  něj  zapůsobí.  Informace,  která  na  jedince 

zapůsobí nejpravděpodobněji,  by měla obsahovat změnu,  bizarnost,  opakování a potvrzení 

toho, co si jedinec myslí. 

2. Nedostatek vhodných modelů a symbolů

Aby  člověk  mohl  nové  informace  správně  vstřebat,  pomáhá,  když  si  je  spojí  s nějakou 

symbolikou,  která  je  mu  blízká.  Obecně  dává  přednost  informacím,  které  zapadají  do 

určitých modelů a přinášejí konkrétní prospěch nebo jeho zpochybnění. Alvarová (2017) tento 

poznatek vysvětluje na následujícím příkladu: „Jakmile se objeví informace o tom, že EU 

změní  regulaci  trhu  mléka,  strejda  Karel  neví,  co  si  o  tom myslet.  Když  mu  přičinlivý 

euroskeptik řekne, že „nebude máslo“ – informaci o zlé unii si zapamatuje, protože to už zná 

z komunismu a vyrazí na velkonákup másla. Pravda je moc nezajímavá, lež srozumitelná, a 

tudíž dojde k jejímu přijetí.“

3. Nedostatek času přemýšlet

Třetím  bodem je  skutečnost,  že  člověk  nemá  dostatek  času  na  zvážení  a  analýzu  všech 

možností, aby se ujistil, že dělá správné rozhodnutí. Podvědomě tedy volí informaci, která 

říká:

- že má pravdu.

- že je něco v jeho silách.

- že jednoduché je lepší, než složité.

- že nejbližší věc je lepší, než vzdálená a nejistá.
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4. Nedostatek paměti

Člověk strategicky volí to, to si zapamatuje a to, co ze své hlavy vytěsní. Tento stav úzce 

souvisí s přehlcením informacemi. Místo v paměti si tedy šetříme buďto mazáním vzpomínek 

a nepotřebností, zobecněním, vytvářením příkladů nebo používáním externích zdrojů.

Všechny  tyto  okolnosti  naráží  na  možnost  podvědomého  přehodnocování  jistých 

informací. V hektickém světě, zahlceném informacemi je někdy těžké správně vyhodnocovat 

zjištěné  informace.  Manipulace  s lidským  úsudkem  je  tedy  občas  velmi  snadná,  firmy 

zprostředkovávající volební kampaně jsou si toho vědomy a těchto faktů využívají. Senioři se 

mnohdy  stávají  cílovým  terčem  manipulace,  vzhledem  k faktům,  které  jsme  si  uvedli 

v předchozích kapitolách, jako jsou primárně biologické a psychologické změny organismu, 

narůstající podíl seniorů ve společnosti nebo omezenější znalosti v digitálním prostředí.  

4.2.  Řetězové e-maily

Nejrozšířenějším  nástrojem  ovlivňování,  který  cílí  na  generaci  seniorů,  jsou  tzv. 

řetězové emaily, také označované jako „snowball maily“. Zprávy, které fungují na principu 

„pošli to dál“ a šíří tímto způsobem dezinformace. 

Z průzkumu organizace Elpida a Nadace O23 vyplývá, že více než 60% seniorů, kteří 

mají přístup k internetu, navštěvuje internetové zpravodajství. Přes 90% seniorů užívajících 

internet se setkalo podle průzkumu s řetězovými e-maily. Z toho jeden z pěti uvádí, že se sám 

podílí  na  jejich  šíření.  Průzkum také  ukázal,  že  pravdivost  informací  ze  svých nejčastěji 

využívaných  zdrojů  si  neověřuje  až  40% seniorů.  Polovina  dotazovaných  přišla  do  styku 

s přeposílanými  zprávami  týkajících  se migrace,  více  než  35% obdrželo  e-maily  urážející 

české politiky a každý čtvrtý zprávy, které kritizovaly Evropskou unii.

Do e-mailové schránky autorky práce se také jeden takový email dostal. Konkrétně na 

téma  migrace.  Dovolím  si  zde  pro  možnost  následné  analýzy  citovat  pár  vět,  celý  text 

přikládám v příloze (str. 58).

Fwd:  FW:  Příspěvek  polského  občana  z  návratu  z  dovolené  z  Itálie  /

NEUVĚŘITELNÉ - ROZESÍLEJTE !!! . . .

„Ahoj,  před  půldruhou  hodinou  jsem  na  hranici  Itálie  a  Rakouska  viděl

na vlastní  oči ohromné zástupy imigrantů… Ta obrovská masa lidí  – omlouvám se,  že to 

takhle píšu – to je jako divoká zvěř.“ 

3 Zdroj: https://www.elpida.cz/fake-news-po-cesku 
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„Viděl jsem, jak obklíčili auto nějaké staré Italky, vytáhli ji za vlasy ven a chtěli tím autem 

odjet…   Házeli  na  nás  výkaly,  bušili  do  dveří,  aby  řidič  otevřel,  plivali  na

okna.“ 

„Soucítím  s  těmi  lidmi,  ale  kdyby  dorazili  do  Polska  –  nemyslím,  že  by  u  nás  našli 

pochopení…  My Poláci jednoduše nejsme připraveni přijmout tyto lidi – ani kulturně, ani 

finančně. Nevím, jestli je vůbec někdo připraven. Do EU kráčí patologie, jakou jsme až dosud 

neviděli.“

„Dodám ještě, že přijela auta s humanitární pomocí – hlavně s jídlem a vodou – a oni ta auta 

většinou převrátili. Ještě nikdy za svůj krátký život jsem neviděl takové scény a mám dojem, že 

to je teprve začátek !!!“ 

Tento  e-mail  dorazil  podle  historie  mimo  mě  také  dalším  35  lidem.  Podle  výše 

zmíněného výzkumu se každý pátý senior podílí na šíření těchto zpráv. Pokud tedy z těch 35 

tento e-mail šířilo 6, kteří to poslali také zhruba 30 lidem, dozvíme se, že jen jedno přeposlání 

tak mohlo mít dosah až 180 lidí a to jsme teprve na začátku. Takto by se dalo s počítáním 

pokračovat, až k neuvěřitelně vysokým číslům. Tento způsob šíření dezinformací je sice jeden 

z nejstarších, ale mezi starší generací stále nejčastější a nejúčinnější. 

Důležitým prvkem, který se v těchto řádcích objevuje, je zejména osobní zkušenost. 

Když pán píše, že to „viděl na vlastní oči“, velmi tím zvyšuje důvěryhodnost tohoto sdělení. 

Zároveň se autor stává zdrojem a není možné si informaci dále ověřit. Jediné, co chybí, je 

snad upravená fotografie imigrantů, jak házejí po lidech výkaly. Zpráva je také dostatečně 

šokující  se  silnými  prvky  násilné  povahy,  což  napomáhá  udržet  čtenářovu  pozornost. 

Zajímavým  úryvkem  je  také  slovní  spojení  „za  svůj  krátký  život“.  Autor  e-mailu  tím 

naznačuje, že je mladý, což také může přidat na důvěryhodnosti. Na seniora tento fakt může 

působit tak, že tyto obavy nalezne u široké veřejnosti a ne jen u svých vrstevníků.

Kombinace informací  jako je tato a poté těch relevantních z důvěryhodných zdrojů 

mohou v lidech vyvolávat  zmatek.  Pokud si  člověk již  trochu myslí,  že  pouštět  do země 

imigranty není dobrý nápad, tento e-mail ho v tom dokáže jen silně utvrdit a vést ke zvolení 

strany, která je v těchto ohledech velmi radikální.

Když se vrátíme ke kapitole 4.1. můžeme si všimnout, že tato zpráva splňuje téměř 

všechny body,  které  jsou zapotřebí  pro „ošálení“  kognitivních  funkcí  jedince  a  dosáhnutí 

důvěryhodnosti informace. 
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Praktická část

5. Metodologie výzkumu

V rámci  praktické  části  práce  byl  realizován  kvalitativní  výzkum  vedený  formou 

polostrukturovaných  rozhovorů.  Celkem  bylo  osloveno  10  respondentů  starších  65  let. 

Osloveni byli senioři z Moravskoslezského a Středočeského kraje, za účelem dosáhnutí větší 

geografické rozmanitosti.  Vzhledem k nouzovému stavu z důvodu koronavirové pandemie, 

který byl vyhlášen během realizace práce, byli respondenti kontaktováni telefonicky. 

Všichni dotazovaní byli v úvodu seznámeni s cílem práce a souhlasili s nahráváním 

rozhovoru a použitím zjištěných informací tak,  aby byla zachována jejich anonymita.   Na 

základě tohoto souhlasu následně podepsali informovaný souhlas s poskytnutím rozhovoru a 

dalších  informací  pro  bakalářskou  práci.  Doslovné  přepisy  rozhovorů  jsou  k dispozici 

v přílohách této práce a informované souhlasy jsou uloženy v archivu autorky.

Otázky byly formulovány tak, aby jim respondenti dostatečně porozuměli. Z každé oblasti 

byly  položeny  3  otázky  (mimo  identifikační  otázky).  Respondenti  dostali  prostor  pro 

vyjádření libovolného poznatku souvisejícího s tématem práce.   

6. Popis skupiny respondentů

Výzkumu  se  zúčastnili  lidé  starší  65  let,  kteří  byli  osloveni  náhodně,  na  základě 

kontaktů  autorky  práce.  Celkem  bylo  dotázáno  10  respondentů  z Moravskoslezského  a 

Středočeského kraje. Věkové rozhraní respondentů se pohybovalo mezi 65-83 let.   Průměrná 

délka každého rozhovoru byla cca 10 minut. Dotazovaní byli v úvodu seznámeni s tématem a 

cílem práce. 

Všichni  dotázaní  senioři  jsou aktivními  členy společnosti,  pracují,  nebo studují  na 

Univerzitě třetího věku. Mezi respondenty se objevil například podnikatel, vášnivý cestoval, 

studentky  Univerzity  třetího  věku  nebo  také  historicky  nejstarší  student  jedné  z univerzit 

v Moravskoslezském kraji. 

Následující tabulka (Obrázek 5.) přiděluje respondentům identifikační čísla a shrnuje 

základní údaje:
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Obrázek 4.:Shrnutí identifikačních údajů jednotlivých respondentů

Identifikační číslo 
respondenta Pohlaví Věk Místo bydliště

1 Žena 65 Praha

2 Žena 73 Havířov

3 Žena 75 Praha

4 Žena 66 Albrechtice

5 Muž 83 Praha

6 Muž 79 Albrechtice

7 Muž 68 Albrechtice

8 Žena 65 Albrechtice

9 Žena 72 Praha

10 Muž 72 Havířov
Zdroj: Vlastní výzkum.

Z genderového  hlediska  mezi  respondenty  převažovaly  ženy  a  z hlediska 

geografického převažovali respondenti z Moravskoslezského kraje (viz. Obrázek 6.).

      

Obrázek 5.: Genderové a geografické rozdělení respondentů

6

4

Genderové rozdělení respondentů

Ženy Muži

6

4

Geografické rozdělení respondentů

Moravskoslezský kraj Středočeský kraj

Zdroj: Vlastní výzkum.                                                  Zdroj: Vlastní výzkum.
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7. Analýza odpovědí

Všem respondentům bylo položeno celkem 10 otázek a dvě doplňující otázky. Otázky 

byly  nejčastěji  uzavřené.  Rozhovory  byly  nahrávány  a  následně  přepsány  v plném znění. 

Během přepisu byly provedeny jen drobné úpravy pro lepší  čitelnost  textu.  Tato  kapitola 

zahrnuje analýzu všech zjištěných informací.  

Výsledky  výzkumu  jsou  prezentovány  kvalitativně.  Grafy  a  tabulky,  které  jsou 

zahrnuty  v analýze,  jsou  pouze  ilustrativní  a  slouží  pro  lepší  orientaci  ve  výsledcích. 

Odpovědi a další poznatky respondentů jsou popsány v bodech nebo přesně citovány v textu. 

Výzkumné otázky byly rozděleny do tří základních oblastí:

1. Přístup k politice a médiím

2. Přístup k internetu

3. Posuzování důvěryhodnosti zdrojů

Následující schéma (viz. Obrázek 7.) zobrazuje rozdělení a další členění výzkumných otázek:
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Obrázek 6.: Schéma rozdělení výzkumných otázek

Způsoby získávání informací o politickém dění v ČR u seniorů

Posuzování 

důvěryhodnosti zdroje:

- Důvěryhodnost 

médií

- Důležité  aspekty 

při  posuzování 

důvěryhodnosti 

zdroje

- Ověřování 

informací

Přístup k internetu:

- Využívání 

internetu 

- Orientace 

v internetovém 

prostředí

- Využití  kurzů 

pro 

vyhledávání  na 

internetu

Přístup  k politice  a 

médiím:

- Četnost 

sledování 

politického 

dění

- Využívaný  typ 

média

- Konkrétní 

média



7.1. Přístup k politice a médiím

V rámci oblasti obecných způsobů získávání informací o politickém dění v ČR byly 

položeny tři otázky:

 Jak často sledujete politické dění?

Možnosti: Vůbec x Občas x Často

 Jaký typ média využíváte nejčastěji pro sledování politického dění v ČR?

Možnosti: Televize x Internet x Rádio x Tisk

 Jmenujte konkrétní média, ze kterých čerpáte informace o politickém dění.

Cílem  této  oblasti  bylo  získání  obecného  přehledu  o  přístupu  respondentů 

k informacím o politickém dění a využívání jednotlivých typů médií.

7.1.1. Četnost sledování politického dění

U  první  otázky  „Jak  často  sledujete  politické  dění?“  odpovědělo  celých  100  % 

respondentů, že často. Odpověď na tuto otázku byla ve většině případů jednoznačná a rychlá, 

bez  dalších  komentářů.  Oslovená  skupina  seniorů  tedy  subjektivně  naplňuje  své  osobní 

informační  potřeby a  pravidelně  získává  informace  o politickém dění  v ČR (viz.  kapitola 

2.2.1). 

Někteří  respondenti  odpověď  obohatili  o  různé  poznatky.  Například  R3  dodává: 

„Denně se dívám na zprávy,  ale  nevydržím to moc dlouho.  Přepínám to,  když  se  politici 

začnou hádat“. Někteří z nich se vyjádřili, že vzhledem k současné koronavirové pandemii se 

dívají  velmi  často,  což  souvisí  s nárůstem  množství  volného  času,  ale  také  s potřebou 

informovanosti o rychle se měnící situaci. Senioři jsou v této pandemické situaci ohroženou 

skupinou, tudíž se jim nedoporučuje vycházet z domu a stýkat se s dalšími lidmi. Dále R7 

zmiňuje:  „Od mládí sleduji, co se děje a vždy jsem dokázal informace různě vytřídit“.  Tím 

respondent potvrzuje, že pochopil téma práce. 

V teoretické  části  byla  podrobněji  rozebrána  politická  aktivita  u  seniorů,  kde  byly 

podle Mareše (1998) nabídnuty dva možné přístupy seniorů k politickému dění. A tedy, že 

vzhledem k ubývání fyzických a psychických sil může zájem o politiku klesat nebo se naopak 

zvyšovat  vzhledem k prohlubování  jejich  znalostí  nebo rozšiřování  rozsahu volného času. 

V rámci této oslovené skupiny respondentů tedy jasně platí  Marešovo druhé tvrzení,  které 

hovoří o zvyšování zájmu o politické dění. 
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7.1.2. Využívaný typ média

U  další  otázky  z oblasti  přístupu  k politice  a  médiím:  „Jaký  typ  média  využíváte 

nejčastěji pro sledování politického dění?“ nebyla již odpověď tak jednoznačná. Respondenti 

měli na výběr ze čtyř možností (Televize x Rádio  Internet x Tisk) a nebylo nutné zvolit jen 

jednu  možnost.  Následující  graf  (viz.  Obrázek  8.)  zobrazuje,  jak  senioři  na  tuto  otázku 

odpovídali.                

              Obrázek 7.: Jaký typ média využíváte nejčastěji?

Rádio; 1

TV; 8

Internet; 2

Tisk; 2

Jaký typ média využíváte nejčastěji?

Rádio TV Internet Tisk

Zdroj: Vlastní výzkum.

Na grafu můžeme vidět, že nejčastějším typem média pro sledování politického dění u 

respondentů je jednoznačně televize. Nejméně oblíbeným zdrojem je rádio. Tisk a internet byl 

zmíněn u dvou respondentů. Respondenti dále volili tyto kombinace: 

 8  respondentů  odpovědělo,  že  používá  nejčastěji  televizi,  z toho  R1  jí  uvedl 

v kombinaci  s internetem,  R3  v kombinaci  s rádiem.  R9  uvádí,  že  kombinuje 

všechny typy médií, ale nejčastěji sleduje televizi.

 R4 považuje za svůj stěžejní typ média pro získávání informací o politickém dění 

internet.

 R6 uvádí pouze tisk. Televizi a rádio využívá spíše pro zábavu.

 R7  zmiňuje,  že  tisk  nepoužívá  vůbec.  Přiklání  se  tedy  spíše  k elektronickým 

zdrojům. Nejčastěji volí televizi.
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7.1.3. Konkrétní média

Odpověď na  zadání  „Jmenujte  konkrétní  média,  ze  kterých  čerpáte  informace  o 

politickém dění v ČR,“ se ve většině případech odvíjela od první otázky ohledně využívaného 

typu média.  Pokud respondent  uvedl,  že nejčastěji  využívá pro sledování politického dění 

tisk,  v této  otázce  zmínil  především  tištěná  média.  Pokud  uvedl  jako  svůj  hlavní  zdroj 

internet, zmínil internetová zpravodajství. Následující tabulka (viz. Obrázek 9.) zobrazuje, jak 

každý respondent na danou otázku odpověděl.                  

                 Obrázek 8.: Konkrétní média využívaná jednotlivými respondenty

RESPONDENT ODPOVĚĎ

R1 ČT24, iDnes

R2 ČT24, Prima

R3 ČT1, ČT24

R4 iDnes, novinky.cz, Facebook

R5 ČT1, ČT2, MF Dnes, TV Nova

R6 Regionální Deník

R7 ČT, TV Nova, Prima

R8 ČT24, Polar

R9 ČT24, ČT1

R10 ČT24, TV Nova, Seznam
   Zdroj: Vlastní výzkum.

Obecně  respondenti  volí  spíše  veřejnoprávní  média,  nejčastěji  Českou  televizi. 

Přesněji 8 z oslovených respondentů zařadilo programy České televize mezi své zdroje. 

Veřejnoprávní  média  jsou  financována  přímo  od  občanů  pomocí  tzv. 

koncesionářských poplatků. Bývají označována jako jeden z pilířů demokracie – jsou totiž 

nezávislá na politické moci a měla by objektivně a nestranně informovat o politickém dění. 

Naproti  tomu komerční média vznikají  za účelem zisku a často informace zkreslují,  nebo 

v extrémním případě šíří nepravdy. (Rogner, 2019)

Preferování  veřejnoprávních  médií  se  tedy  jeví  jako  pochopitelné  a  správné 

rozhodnutí,  pokud jde o sledování politického dění nejen v České republice.  R7 například 

zmiňuje, že v poslední době vynechal TV Barrandov, na TV Novu a Primu se dívá méně a 

spíše na těchto komerčních kanálech hledá zábavu, než podstatné informace. 
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7.2. Přístup k internetu

V této  oblasti  bylo  cílem  zjistit,  jak  senioři  přistupují  k internetovému  prostředí. 

Otázky byly cíleny na využívání  internetu  za účelem vyhledávání  informací  o  politickém 

dění, obtížnost orientace na internetu a využití kurzů pro správné vyhledávání na internetu. 

Respondentům v této oblasti byly položeny tři otázky a jedna doplňující:

 Používáte internet? (Doplňující otázka: Jaké stránky navštěvujete? x Bariéry 

nepřipojení?)

Možnosti: Ano x Ne 

 Je pro vás obtížné se na internetu orientovat?

Možnosti: Velmi snadné x Snadné x Lehce obtížné x Obtížné x Velmi obtížné

 Navštívil/a jste někdy kurz pro správné a bezpečné vyhledávání na internetu?

Možnosti: Ano x Ne

7.2.1. Využívání internetu

V rámci otázky, zda respondent používá internet, byly dále kladeny doplňující otázky 

podle typu odpovědi:

 Odpověď ANO -> Jaké stránky na internetu navštěvujete?

 Odpověď NE -> Z jakého důvodu internet nepoužíváte?

Tedy pokud respondent internet používá, byly dále zkoumány konkrétní internetové 

zdroje.  Pokud  internet  nepoužívá,  byly  zkoumány  bariéry  připojení,  nebo  jiné  důvody 

nepřipojení.

Následující  graf  (viz.  Obrázek  10.)  zobrazuje  podíl  uživatelů  internetu  mezi 

respondenty. Dále vložená tabulka (viz. Obrázek 11.) seřazuje odpovědi na doplňující otázky 

u jednotlivých respondentů a ukazuje možné bariéry připojení nebo navštěvované stránky. 
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             Obrázek 9.: Používáte internet?

Ano; 7

Ne; 3

Používáte internet?

Ano Ne

Zdroj: Vlastní výzkum.

Obrázek 10.: Bariéry připojení a navštěvované stránky u jednotlivých respondentů

RESPODENTI BARIÉRY NAVŠTĚVOVANÉ STRÁNKY

R1 iDnes, Seznam

R2 Zdravotní stav.  

R3 Seznam

R4 iDnes, Novinky

R5 Měl jsem, nebavilo mně to.

R6 Nemám čas. Bojím se, že by se mi 
to zalíbilo a potom bych nic 

neudělal.

R7 Facebook

R8 iDnes, Facebook

R9 Seznam, Novinky, iRozhlas

R10 Seznam

Zdroj: Vlastní výzkum.
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Bariér připojení může být celá řada. V rámci oslovené skupiny respondentů byly zmíněny tři 

důvody nepřipojení: 

- R2 nedovoluje  zdravotní  stav pohybovat s myší nebo manipulovat  s  klávesnicí. 

Uvádí  však,  že dokud jí  v tom zdravotní  stav nebránil,  tak na internetu  trávila 

hodně  času,  jednak  za  účelem  vyhledávání  podstatných  informací,  ale  také 

komunikace se známými nebo pro zábavu.

- R5  konstatuje,  že  po  nějakou  dobu  měl  v domácnosti  internet  a  pokoušel  se 

k tomuto zdroji najít cestu, ale nějak výrazně jej to neoslovilo. V další odpovědi 

zmiňuje, že mu to nepřišlo ani nějak obtížné, jen ho to zkrátka nebavilo. 

- R6 se obává,  že kdyby si  internet  zařídil,  nestíhal  by pak každodenní pracovní 

rutinu. Preferuje tedy tištěné zdroje (viz. Tabulka 2.) nebo četbu knih. 

Zajímavým  poznatkem  je  nespokojenost  s internetovým  připojením  ze  strany  R7: 

„Internet mám, používám ho, ale nejsem s tím moc spokojený. Je tam spousta různých názorů 

a také fake news. Když už hledám informace na internetu, tak čerpám hodně z Facebooku, ale 

tam se taky setkám s takovými názory, že se nestačím divit. Normálně si člověk sedne s přáteli 

a různé záležitosti prodiskutuje osobně, na Facebooku je to agresivnější, až se u toho občas 

rozčílím.“

Dle autorky práce, možnost diskutovat v internetovém prostředí nabízí v dnešní době 

již  většina  internetových  stránek,  včetně  zpravodajských  serverů.  Debaty  na  internetu 

doprovází vulgární komentáře, mnohdy nenávistného rázu. Často tyto komentáře slouží jako 

jeden z dalších nástrojů manipulace (viz. kapitola 3.4.), když jsou vytvářeny úmyslně s cílem 

probudit v lidech nenávist nebo zášť např. vůči určité etnické skupině. Nicméně, na rozdíl od 

řetězových e-mailů, se dá těmto debatám snadněji vyhnout a diskuze pod články a dalšími 

příspěvky prostě nečíst.   

7.2.2. Orientace v internetovém prostředí

Cílem otázky:  „Je pro  vás  obtížné  orientovat  se  na  internetu?“  ,  bylo  zjistit,  jak 

náročné  je  pro  respondenty  orientovat  se  v internetovém  prostředí.  Jak  bylo  zmíněno 

v kapitole  2.,  některým  seniorům  se  manipulace  s  internetem  může  zdát  obtížná,  pokud 

vyrůstali v době „offline“, tedy v době, kdy se internet nepoužíval v takové míře jako dnes. 

Na  druhou  stranu,  v posledních  letech  se  do  důchodového  věku  dostávají  lidé,  kteří 

s internetem běžně pracovali  například v zaměstnání  a orientace v digitálním prostředí  jim 

nedělá problém (viz. Kapitola 3.3.).
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Respondenti v této otázce hodnotili obtížnost orientace na internetu na škále od 1-5 

(Velmi snadné x Snadné x Lehce obtížné x Obtížné x Velmi obtížné). Následující graf (viz. 

Obrázek 12.) zobrazuje, jak respondenti odpovídali.

             Obrázek 11.: Je pro vás obtížné orientovat se na internetu?

Je pro vás obtížné orientovat se na internetu?

Velmi snadné Snadné Lehce obtížné Obtížné Velmi obtížné

Zdroj: Vlastní výzkum.

Na  tuto  otázku  odpovědělo  celkem  9  respondentů.  Většina  respondentů  (6) 

odpovědělo, že se na internetu orientují snadno. Lehce obtížně se v internetovém prostředí 

orientují 2 respondenti. Jeden respondent zmínil, že je pro něj orientace na internetu obtížná. 

Žádný z respondentů nezvolil odpověď „Velmi obtížné“ ani „Velmi snadné“.

 R6  se  konkrétní  odpovědi  na  tuto  otázku  zdržel.  Poskytnul  jen  krátký 

komentář: „Zkoušel jsem to u švagra. Myslím, že pokud bych chtěl, tak bych si 

ho koupil, ale opravdu mám hodně práce.“

 R2 označila  orientaci  na  internetu  za  obtížnou,  vzhledem  k momentálnímu 

zdravotnímu stavu. Doplnila, že dokud jí to zdraví dovolovalo, na internetu se 

orientovala bez problému. 

 R5 zmiňuje, že mu orientace na internetu nepřišla obtížná, ale jelikož ho to 

nebavilo, přestal ho používat. 

 R7 zmiňuje,  že mu orientace  na internetu  přijde snadná a  doplňuje:  „Když 

nevím, poradím se se známými.“
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7.2.3. Využití kurzů pro správné a bezpečné vyhledávání na internetu

Cílem této výzkumné otázky bylo zjistit,  zda respondenti  někdy využili  kurzů pro 

správné  a  bezpečné  vyhledávání  na  internetu.  Orientace  v digitálním  prostředí  spadá  pod 

pojem  digitální  gramotnost.  Pojem  digitální  gramotnost  spadá  pod  pojem  informační 

gramotnost  a  jak  je  zmíněno  v kapitole  2.1.,  důležitým  bodem  v oblasti  informační 

gramotnosti  je  informační  vzdělávání.  Existuje  řada  institucí,  které  pořádají  různé  kurzy 

informační  gramotnosti.  Důležitým  zprostředkovatelem  informačního  vzdělávání  jsou 

zejména knihovny nebo vysoké školy.

Respondenti na tuto otázku odpovídali jednoslovně – Ano x Ne. Pokud odpověděli 

„ano“,  doplnili  o  jaký  kurz  se  jednalo.  Následující  graf  (viz.  Obrázek  13.)  zobrazuje 

procentuální rozbor odpovědí.

             Obrázek 12.: Navštívil/a jste někdy kurz pro správné a bezpečné vyhledávání na internetu?

3

7

Navštívil/a jste někdy kurz pro správné a bezpečné 
vyhledávání na internetu?

Ano
Ne

Zdroj: Vlastní výzkum.

Většina  respondentů  (7)  odpovědělo,  že  se  nikdy  kurzu  pro  správné  a  bezpečné 

vyhledávání na internetu nezúčastnili. Zbylí 3 respondenti se kurzů účastnili:

 R1 a R9 se účastnily kurzů v rámci Univerzity třetího věku na fakultě v Jinonicích.

 R3 se účastnila kurzu, zprostředkovaného jejím zaměstnavatelem. 

 R10 zmínil v předchozí otázce, že je pro něj lehce obtížné se na internetu orientovat, u 

této otázky však uvedl,  že nikdy žádný kurz pro správné vyhledávání  na internetu 

nenavštívil. 
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7.3. Důvěryhodnost zdrojů

Vyhodnocování  důvěryhodnosti  zdrojů  úzce  souvisí  s informační  gramotností  (viz. 

kapitola 2.1.), tedy schopností vědět, kdy jsou informace zapotřebí, potřebné informace najít, 

vyhodnotit a efektivně využít. Tato oblast je zaměřena především na vyhodnocovací část, ale 

obsahuje také otázky ohledně vyhledávání. V rámci této výzkumné oblasti tak byly položeny 

tři otázky:

 Které zdroje vám přijdou důvěryhodnější?

Možnosti: Tištěné x Elektronické

 Co je pro vás důležité při posuzování důvěryhodnosti zdroje?

Možnosti: Vlastník mediálního domu x Pověst média x Důvěryhodnost okolí 

x Historie média x Další

 Stává se vám někdy, že vám článek přijde zvláštní/něco nesedí, tak si uvedené 

informace ověřujte z dalších zdrojů?

Možnosti: Ano x Ne

7.3.1. Důvěryhodnost médií

V rámci  otázky  „Které  zdroje  vám  přijdou  důvěryhodnější?“  měli  respondenti  na 

výběr mezi elektronickými a tištěnými zdroji.  Následující graf (viz. Obrázek 14.) zobrazuje, 

jak respondenti odpovídali. 

Obrázek 13.: Které zdroje vám přijdou důvěryhodnější?

55

Které zdroje vám přijdou důvěryhodnější?
Elektronické Tištěné

Zdroj: Vlastní výzkum

34



 R2,  R7 a  R8 zvolili  elektronické  zdroje  především proto,  že  tištěné  zdroje 

nevyužívají. Jejich odpověď se tedy nedá považovat za plně relevantní, jelikož 

měli na výběr jen jednu možnost.

Zajímavý  poznatek  poskytla  R3  na  téma  řetězových  emailů  (viz  kapitola  4.2.). 

Důvodem, proč uvedla, že důvěryhodnější jí přijdou tištěné zdroje, i přes to, že informace 

čerpá spíše z elektronických zdrojů je, že se s těmito zprávami několikrát setkala. 

„Mám  jednu  kolegyni,  která  věří  každé  blbosti  a  během  prezidentských  voleb  mi 

posílala různé zprávy, které zostuzovaly Drahoše. Jednou už jsem se fakt naštvala a napsala 

jsem jí poměrně hrubě, že jsem si myslela, že je chytřejší a ať si přečte články, které jsem do 

mailu přidala, kde byly různé rozbory, že se jedná o „fake news“. Naštěstí to potom přestalo 

a od té doby si dávám pozor. Na internetu je to občas dost nepřehledné.“

V těchto  případech  je  obecně  dobré,  na  zprávy  reagovat,  ať  už  pomocí  odpovědi 

s odkazy  na  důvěryhodné  zdroje,  které  dezinformaci  vyvrací  nebo  přeposláním  emailu 

například  Českým elfům.  Čeští  elfové  jsou občanským hnutím,  které  aktivně  bojuje  proti 

cizím dezinformačním kampaním na českém internetu. Mapují, analyzují a identifikují hlavní 

šiřitele  řetězových  e-mailů.  Na některé  zprávy odpovídají  vlastními  texty,  které  vyvracejí 

informace uvedené v e-mailu pomocí poskytnutí relevantních zdrojů.4 

Některým respondentům nepřišla otázka úplně jednoduchá a museli  se nad ní více 

zamyslet. R4 například po poměrně dlouhém rozmýšlení dodala, že to vyjde tak na stejno. R1 

říká, že se jedná o poměrně těžkou otázku. 

Dalším zajímavým poznatkem je také odpověď R9, která říká, že oba typy mohou být 

nedůvěryhodné.  Později  se  přiklání  k tištěným  zdrojům.  Většina  tištěných  zdrojů  dnes 

publikuje  také v elektronické podobě. Volba nosiče média tedy úzce souvisí  s konkrétním 

výběrem mediálního zdroje. 

7.3.2. Důležité aspekty při posuzování důvěryhodnosti zdroje

Volba důležitých aspektů při posuzování důvěryhodnosti zdroje nebyla pro respondenty 

snadná. I když respondentům byly nabídnuty různé možnosti (Vlastník mediálního domu x 

Pověst  média  x  Důvěryhodnost  okolí  x  Historie  média),  ve  většině  případech bylo  nutné 

otázku  rozebrat  více  dopodrobna  a  spolu  s respondenty  se  nad  tím  hlouběji  zamyslet. 

Respondenti měli možnost zvolit i více aspektů. Následující sloupový graf (viz. Obrázek 15.) 

zobrazuje, jak respondenti odpovídali.

4 Zdroj: Čeští elfové [online]. Praha, 2020 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: https://cesti-elfove.cz
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Obrázek 14.: Co je pro vás důležité pro posuzování důvěryhodnosti zdroje?

 Zdroj: Vlastní výzkum

Většina respondentů odpověděla,  že si  na média  vytváří  vlastní  názor,  zejména na 

základě životních zkušeností nebo kombinace různých zdrojů.

 R10:  „Důvěryhodnost získávám kombinací různých zdrojů jako je ČT, Nova, 

Seznam a vytvořím si na to vlastní názor.“

 R5: „To posuzuji na základě zkušeností a znalostí, které mám z dřívějška.“

 R4: „Už jsem si za ty roky vybudovala vlastní názor na určitá média.“

 R7: „Tvořím si vlastní názor, který se mi formuluje z různých zdrojů.“

 R8: „Mám na to svůj vlastní názor.  Pověst média pro mne také hraje roli.  

Nejvíce věřím ČT, nejméně Reflexu.“

Opět se  mezi  odpověďmi respondentů objevovalo rozlišení  veřejnoprávních  a komerčních 

médií,  v tomto případě tedy vyplývala odpověď „vlastník mediálního domu“ nebo „pověst 

média“:

 R1: „Česká  televize  na  mne  působí  nejvíc  důvěryhodně,  je  to  přece  jen 

veřejnoprávní médium. Přijde mi to lepší, než různé komerční programy.“

 R7: „Hodně  jsem  ztratil  důvěru  v Barrandov,  pan  Soukup  tam  až  příliš 

prezentuje své názory.“

 R9: „Preferuji veřejnoprávní zdroje.“
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7.3.3. Ověřování informací

V rámci této podoblasti byla respondentům položena otázka: „Stává se vám někdy, že 

vám článek přijde zvláštní, tak si uvedené informace dále ověřujete z dalších zdrojů?“. Cílem 

této otázky bylo zjistit, zda si respondenti ověřují informace, pokud mají pocit, že uvedené 

informace  mohou  být  nepravdivé.  Následující  graf  (viz.  Obrázek  16.)  zobrazuje,  jak 

respondenti odpovídali.

Obrázek  15.: Stává se vám někdy,  že vám článek přijde zvláštní,  tak si  uvedené informace dále ověřujete z  
dalších zdrojů?

ANO
7

NE
3

Stává se vám někdy, že vám článek přijde zvláštní, 
tak si uvedené informace dále ověřujete z dalších 
zdrojů?

Ano Ne

Zdroj: Vlastní výzkum

Většina respondentů (7) odpovědělo, že si uvedené informace dále ověřuje. Ke svému 

tvrzení někteří přiložili důvody, počet zdrojů, které využívají při ověřování informací nebo 

opět kladení důrazu na rozlišování veřejnoprávních a komerčních zdrojů:

 R1: „Zrovna teď mi přijde, že vzhledem k dané situaci tomu, obzvlášť komerční 

média, dávají až panický ráz a zbytečně vyvolávají  v lidech strach. Zatímco 

v České televizi hovoří odborníci o faktech.“

 R10:  „Občas  je  to  komplikované,  protože  například  jeden  zdroj  u  nějaké 

události řekne, že je padesát mrtvých, druhý sto, třetí sedmdesát.“

 R7:  „Moje myšlenky neutvrdí jeden názor, často si informace ověřuji i ze tří 

zdrojů“

Zbylí 3 respondenti odpověděli, že si uvedené informace dále neověřují. Jednalo se 

především o respondenty, kteří v předchozích otázkách uvedli, že nepoužívají internet (R5 a 
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R6). Internet je v tomto případě stěžejní nástroj pro ověřování informací. Pomocí tištěných 

médií, rozhlasu nebo televize by mohl být proces ověřování velmi zdlouhavý. Díky internetu 

se zvyšuje celkové množství informací a různých zdrojů, ale také nabízí možnost snadnějšího 

ověřování uvedených informací. 

Dalším společným znakem respondentů, kteří  uvedli,  že si uvedené informace dále 

neověřují je větší důvěra v tištěné zdroje. Respondentka R3, která u otázky, týkající se výběru 

důvěryhodného nosiče média,  uvedla,  že se setkala  s řetězovými e-maily  a z toho důvodu 

zvolila jako odpověď tištěné zdroje,  si uvedené informace dále neověřuje. Jako důvod ale 

uvádí, že politikou „zas tak nežije“.

7.4. Doplňující informace

V závěru rozhovoru byli  respondenti  dotázání,  zda by chtěli  k tomuto tématu  něco 

doplnit.  U třech respondentů se objevilo silné znepokojení na téma řetězových e-mailů, na 

které navazovala diskuze.

 R9: „Napadají  mne řetězové e-maily.  Chodí jak mne, tak manželovi.  Máme 

známé, kteří  jsou opravdu hodní a inteligentní,  ale stejně přeposílají  takové 

nepravdy, tomu opravdu nerozumím. Nechávám to většinou být, ale pár z nich 

jsem poslala třeba Českým elfům.“

Další možností boje proti šíření dezinformací může být také osobní diskuze, kterou 

zmiňuje R3: „Pravidelně se scházíme s lidmi z ročníku. Už několikrát jsem se pozastavovala 

nad tím, jak viditelné nesmysly mi jsou občas schopni poslat. Potom spolu třeba na srazu 

diskutujeme“.  Stejná  respondentka  také  uvedla  v reakci  na  přechozí  otázku,  že  na  jeden 

takový  e-mail  osobně  reagovala  a  dezinformace  odesílatel  vyvrátila  za  pomoci  uvedení 

důvěryhodných zdrojů. Tato reakce se dá také považovat za možný nástroj boje proti šíření 

dezinformací. 

Další poznatek na téma manipulačních nástrojů uvedla R8:  „Napadají mne poplašné 

zprávy, to vcelku dokážu posoudit, která zpráva je hoax nebo se případně zeptám dcery“. Jako 

příklad dodala: „Teď třeba běželo na internetu, že Ibalgin by se neměl brát, když má člověk 

koronavirus, tak to jsem hned věděla, že je hoax“. Toto tvrzení rozšířila Světová zdravotnická 

organizace jako jisté doporučení, týkající se Ibuprofenu. Jednalo se spíše o hypotézu, kterou 

nepotvrzovala  žádná  vědecká  studie.  I  přes  to  nespočet  médií  uvádělo  tuto  informaci 

v titulcích  jako  ověřený  fakt  a  jednoduše  vzbudili  v lidech  paniku.  Následně  se  začaly 
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Obrázek 16.: Ibuprofen a koronavir

objevovat  zprávy,  že  z lékáren  mizí  paraleny,  jelikož  se  lidé  bojí  Ibuprofenu,  ale  také 

Ibalginu. 

Vzhledem  k přemíře  informací  v informačním  světě  se  stává,  že  člověk  nevěnuje 

pozornost celému článku, ale vystačí si s titulkem, případně s úvodním odstavcem. Informace 

v článku, ale můžou obsahovat podstatné informace a titulek celou záležitost jen zkreslovat. 

Nejedná se tedy přímo o hoax, jako spíš o špatně formulované mediální sdělení. 

Vzorovým příkladem je  článek ze  serveru  novinky.cz  (viz.  Obrázek  17.).  V tomto 

článku  se  sice  objevuje  informace  o  tom,  že  neexistuje  žádný vědecký důkaz,  o  tom,  že 

Ibuprofen  opravdu  škodí  pacientům nakaženým koronavirem.  Celkově  však  titulek  a  pár 

úvodních vět jasně vzbuzují dojem, že se jedná o vědecky podložený fakt. Novinky.cz uvedly 

mezi  své  zdroje  také  někteří  respondenti  (R4  a  R9).  Oba  zároveň  uvedli,  že  si  uvedené 

informace dále ověřují z dalších zdrojů, dá se tedy předpokládat, že se neúčastnili vykupování 

paralenu po vypuštění  této zprávy.

Zdroj: https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/vyhnete-se-ibuprofenu-doporucila-who-

pacientum-s-koronavirem-40317184 

Vědci zmínění v teoretické části Jason Reifler a Brendon Nyhanem pracovali za cílem 

ukotvení definice “backfire effect“ (viz. Kapitola 3.4.) s podobnou poplašnou zprávou, která 

říkala, že očkování má vliv na rozšíření autismu u dětí. Testovaní rodiče byli rozdělení do 

dvou skupin: ti, kteří byli přesvědčení o vlivu očkování na vznik autismu a ti, kteří nebyli 

v tomto ohledu nijak zaujatí. Polovině rodičům ukázali objektivní vědecká fakta, která toto 

tvrzení  vyvracejí  a  polovině  fakta  neukázali.  Dále  zkoumali  jak  se  dané  skupiny  rodičů 

rozhodnou.  Ve výsledku počet  rodičů,  kteří  věřili  poplašné  zprávě  o  očkování  a  autismu 

stoupl i po předložení vědeckých faktů. (Alvarová, 2017)
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Dále můžeme tedy pracovat s hypotézou, že rodiče přesvědčení o souvislosti očkování 

a  autismu,  své  děti  očkovat  nenechali  a  ty  se  poté  mohly  potýkat  s různými  zdravotními 

problémy, které byly způsobeny tímto rozhodnutím. Poplašná zpráva o koronaviru a Ibalginu 

může mít podobné následky. Člověk, který uvěří, že Ibalgin nebo Ibuprofen zhoršují příznaky 

koronaviru, se těmto lékům může vyhýbat a trpět tak zbytečně bolestmi na základě tohoto 

tvrzení.   

Další  poznatek,  který se objevil  ve finální části  rozhovoru je tvrzení R10:  „S těmi 

informacemi je to složité, protože je jich hodně. Hlavní problém vidím v přemíře informací“. 

Přemíra informací je způsobena nárustem informačních zdrojů. Tento poznatek tak naráží na 

tvrzení, že vzhledem k přemíře informací, je člověk v mnoha případech schopen přijmout za 

fakt informace uvedené v titulku a úvodních větách a dalšími informacemi v článku se již 

nezabývá. Pro uživatele zdrojů tak můžou být některé informace velmi matoucí. Média by 

tedy  měla  být  v úvodu  mediálních  sdělení  opatrná,  aby  nedocházelo  k šíření  poplašných 

zpráv.  

Nadační fond nezávislé žurnalistiky provozuje web, na kterém shrnuje hodnocení 

důvěryhodnosti  jednotlivých  zpravodajských  serverů  podle  předem  stanovených  kritérií. 

V rámci posuzování důvěryhodnosti zdroje se zaměřili na tři charakteristiky: transparentnost 

média, poctivé nakládání se zdroji a profesionální práce se sdělením. Podle těchto kritérií pak 

hodnotí jednotlivá média na stupnici A-C. Dalším webem, který se zabývá dezinformačními 

servery může být například stránka Manipulátoři ( https://manipulatori.cz ).

7.5. Shrnutí výsledků výzkumu

Následující  schéma  (viz.  Obrázek  18.)  kopíruje  strukturu  rozdělení  výzkumných 

oblastí v kapitole 7. (viz. Obrázek 7.) a shrnuje výsledky výzkumu. Zahrnuje nejdůležitější 

výstupy,  které  vyplývají  ze  zjištěných  informacích  o  způsobech  získávání  informací  o 

politickém dění  v České  republice  u  oslovených  respondentů  na  obecné  rovině.  Všechny 

oblasti jsou propojeny a vzájemně se ovlivňují. 

V kontextu  s výsledky  z oblasti  přístupu  k politice  a  médiím  lze  konstatovat,  že 

respondenti  sledují  politické  dění  v České  republice  často,  v televizi  a  nejčastěji  volí 

veřejnoprávní zdroje. Většina respondentů využívá internet, kde se orientují snadno a kurzy 

pro  bezpečné  vyhledávání  na  internetu  nevyužívají.  Polovina  respondentů  považuje  za 

důvěryhodnější  elektronické  zdroje  a  druhá  polovina  zdroje  tištěné,  z toho důvěryhodnost 

zdroje  zakládají  na  formování  vlastního  názoru  pomocí  kombinace  různých  aspektů 

posuzování důvěryhodnosti. Většina respondentů si uvedené informace dále ověřuje.
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Schéma  neobsahuje  oblast  doplňujících  informací,  kde  respondenti  nejčastěji 

zmiňovali  svůj  nesouhlas  a  znepokojení  s řetězovými  e-maily  a  problematiku  přemíry 

informací. 
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Obrázek 17.: Schéma shrnující výsledky výzkumu



8. Závěr

Senioři jsou velmi různorodou skupinou. Přístup k získávání informací o politickém dění 

v České  republice  je  individuální.  Existuje  řada  faktorů,  které  ovlivňují  jejich  přístup 

k informacím.  Mezi  nejintenzivnější  faktory  patří  fyzické  a  psychické  změny  organismu 

v procesu stárnutí a nárust volného času. Někteří senioři chtějí zůstat v obraze, někteří naopak 

chtějí využít stáří jako prostor k zaslouženému odpočinku po letech strávených v pracovním 

režimu a vyhnout se zbytečnému stresu z politických zvratů.  

Způsoby, jakým senioři získávají informace mohou být taktéž různé. Někteří volí tištěné 

zdroje, někteří preferují zdroje elektronické, avšak otázka důvěryhodnosti se v tomto ohledu 

může lišit a probíhat nezávisle na užívání určitého typu zdroje. Mezi elektronickými zdroji je 

pro  tuto  skupinu  nejčastěji  využívaným  typem  média  televize,  ale  k internetu  už  mohou 

přistupovat  jinak,  také  vzhledem k tomu,  že  se  v tomto  prostředí  setkali  s ostrými  názory 

v internetových  diskuzích  nebo  různými  manipulačními  nástroji.  Respondenti  zahrnutí  do 

výzkumu této práce vyhodnocují důvěryhodnost zdroje zejména na základě vysokého věku a 

s tím spojených bohatých životních zkušeností. Obecně se respondenti chovají v informačním 

světě velmi obezřetně.

Oslovená  skupina  aktivních  seniorů  v této  práci  přistupuje  k získávání  informací  o 

politickém dění v České republice velmi aktivně. Politické dění sledují a nebrání se různým 

typům zdrojů.  Velká většina využívá internet  jak pro získávání informací,  tak pro zábavu 

nebo komunikaci. Internetové prostředí se vyvíjí a také přizpůsobuje této věkové kategorii. 

Navíc se do důchodového věku dostávají lidé, kteří se s internetem a dalšími elektronickými 

zdroji setkali například v zaměstnání. Mezi neuživateli internetu se jako důvod nevyužívání 

neobjevoval ani tak strach nebo nedostatek finančních prostředků jako spíš nezájem. 

Koronavirová pandemie, probíhající v době realizace práce, měla na skupinu seniorů silný 

vliv.  Seniorům nebylo doporučeno vycházet ven, mnoho z nich tedy volný čas využila  ke 

sledování televize,  kde je v této době téměř nemožné vyhnout se informacím ohledně této 

nemoci, která je pro seniory velmi nebezpečná. Tyto neustále se opakující informace mohou 

v seniorech vyvolávat  silný stres,  který  může vést  k různým psychickým a také  fyzickým 

onemocněním. Postoj k této situaci však může být opět ryze individuální. Nárust volného času 

lze využít  také k četbě knih nebo jiné relaxační  činnosti.  Moderní  informační  technologie 

mohou této situaci také pomoci, například pro komunikaci s blízkými,  která může být pro 

seniory klíčová pro udržení duševního zdraví.  
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Ve světě přehlceném informacemi by měli být obezřetní nejen příjemci informací, ale také 

jejich zprostředkovatelé v tom, jakým způsobem dané informace prezentují. Některé omyly ve 

formulaci  mediálních  sdělení  mohou  mít  silné  následky.  Zároveň,  v boji  proti  účelným 

dezinformacím a dalším manipulačním nástrojům bychom rozhodně neměli polevovat.  

Oslovená  skupina  respondentů  autorku  práce  příjemně  překvapila.  Očekávání  byla 

založena  na  předpokladu,  že  skupina  seniorů  je  snadno  ovlivnitelná.  Zástupci  některých 

politických  stran,  kteří  pravidelně  vystupují  na  komerčních  kanálech,  kde  téměř 

nekontrolovaně prezentují své názory na současné politické dění v České republice, cílí na 

skupinu seniorů v rámci svých kampaní. Zaměřují například svůj volební program právě na 

důležité potřeby seniorů a ostře prezentují své vize o „barevné budoucnosti“ pro tuto skupinu. 

Bohužel ve výsledku spousta z těchto vizí, zůstává jen v mediálních záznamech a v realitu se 

neobrací.  Oslovení  respondenti  se  však  od  těchto  kanálů  distancují  a  otevřeně  vyjadřují 

nespokojenost s různými typy manipulace. Přiklání se k veřejnoprávním zdrojům a názorům 

odborníků. Ve výsledcích jde vidět, že mezi seniory je řada jedinců, kteří nad důvěryhodností 

zdrojů  a  způsobech  vyhledávání  přemýšlejí,  dokáží  kriticky  hodnotit  jednotlivé  mediální 

prameny a získané informace.  

Avšak,  ne  každý  senior  smýšlí  jako  oslovení  respondenti,  proto  je  třeba  s touto 

skupinou dále pracovat.  Pomoci jim objektivně nakládat s informacemi,  filtrovat podstatné 

informace  a  nenechat  je  ošálit  planými  sliby  některých  politiků.  Mimo kurzy  informační 

gramotnosti a programů U3V, se může jednat o čistě individuální zapojení jedinců z mladších 

generací  v podobě diskuze  se seniory  ve  svém okolí.  Mezigenerační  interakce  je  v tomto 

případě velmi důležitá a měla by probíhat vzájemně. Mladší generace by měla starším lidem 

naslouchat a učit se z jejich bohatých životních zkušeností. Na druhé straně starší generace by 

měla  naslouchat  mladším,  aby  mohli  lépe  porozumět  moderní  době,  orientovat  se 

v informačním přehlcení a dokázat se vyhnout různým manipulačním nástrojům.  
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Přepisy rozhovorů R1 – R10

V = výzkumník

R = respondent

R1 (žena, 65 let, Praha)

V: Jak často sledujete politické dění? 

R: Často. Každodenně.

V: Jaký typ média využíváte nejčastěji pro sledování politického dění? 
R: Internet a televizi.

V: Jmenujte konkrétní média, ze kterých čerpáte informace o politickém dění v ČR.
R: ČT24, iDnes.

Elektronické zdroje

V: Používáte internet? Jaké stránky navštěvujete?
R: Ano. iDnes, Seznam.  

V: Je pro vás obtížné orientovat se na internetu? 
R: Snadné.

V: Navštívila jste někdy nějaký kurz pro správné a bezpečné vyhledávání na internetu?
R: Ano. V rámci U3V na fakultě v Jinonicích.

Důvěryhodnost

V: Které zdroje vám přijdou důvěryhodnější? 
R: To je poměrné těžká otázka, ale asi elektronické.

V: Co je pro vás důležité při posuzování důvěryhodnosti zdroje? 
R: Česká televize na mne působí nejvíc důvěryhodně, je to přece jen veřejnoprávní 
médium.  Přijde  mi  to  lepší  než  různé  komerční  programy.  Obecně  tedy  vlastník 
mediálního domu.

V: Stává se vám někdy,  že  vám článek  přijde  zvláštní/něco  nesedí,  tak  si  uvedené 
informace dále ověřujete z dalších zdrojů?
R: Ano. Zrovna teď mi přijde, že vzhledem k dané situaci tomu obzvlášť komerční 
média dávají až panický ráz a zbytečně vyvolávají v lidech strach. Zatímco v České 
televizi hovoří odborníci o faktech.
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V: Chtěla byste k tomuto tématu něco doplnit?

R: Ne.

R2 (žena, 73 let, Havířov)

V: Jak často sledujete politické dění? 

R: Často.

V: Jaký typ média využíváte nejčastěji pro sledování politického dění? 
R: Televize.

V: Jmenujte konkrétní média, ze kterých čerpáte informace o politickém dění v ČR.
R: ČT24, Prima.

Elektronické zdroje

V: Používáte internet? Jaké stránky navštěvujete?
R: Ne, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu. 

V: Je pro vás obtížné orientovat se na internetu? 
R: Obtížné.

V: Navštívila jste někdy nějaký kurz pro správné a bezpečné vyhledávání na internetu?
R: Ne.

Důvěryhodnost

V: Které zdroje vám přijdou důvěryhodnější? 
R: Elektronické, tištěné nepoužívám.

V: Co je pro vás důležité při posuzování důvěryhodnosti zdroje? 
R: Nic konkrétního.

V: Stává se vám někdy,  že  vám článek  přijde  zvláštní/něco  nesedí,  tak  si  uvedené 
informace dále ověřujete z dalších zdrojů?
R: Často, ale nemám možnost si to ověřovat. Většinou mi v tom pomáhá manžel.

V: Chtěla byste k tomuto tématu něco doplnit?
R: Ne.

R3 (žena, 75 let, Praha)
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V: Jak často sledujete politické dění? 

R: Často. Denně se dívám na zprávy, ale nevydržím to moc dlouho. Přepínám to, když 
se politici začnou hádat.

V: Jaký typ média využíváte nejčastěji pro sledování politického dění? 
R: Rádio, televizi.

V: Jmenujte konkrétní média, ze kterých čerpáte informace o politickém dění v ČR.
R: ČT1, ČT24.

Elektronické zdroje

V: Používáte internet? Jaké stránky navštěvujete?
R: Ano, Seznam.cz.  Ještě když mi pošle nějaký důvěryhodný známý nějaký odkaz, ať 
si něco přečtu.

V: Je pro vás obtížné orientovat se na internetu? 
R: Lehce obtížné.

V: Navštívila jste někdy nějaký kurz pro správné a bezpečné vyhledávání na internetu?
R: Ano. Kdysi jsem měla školení v práci.

Důvěryhodnost

V: Které zdroje vám přijdou důvěryhodnější? 

R: Tištěné spíš. Mám jednu kolegyni, která věří každé blbosti a během prezidentských 
voleb mi posílala různé zprávy, které zostuzovaly Drahoše. Jednou už jsem se fakt 
naštvala a napsala jsem jí poměrně hrubě, že jsem si myslela, že je chytřejší a ať si 
přečte články, které jsem do mailu přidala, kde byly různé rozbory, že se jedná o „fake 
news“. Naštěstí to potom přestalo a od té doby si dávám pozor. Na internetu je to 
občas dost nepřehledné. 

V: Co je pro vás důležité při posuzování důvěryhodnosti zdroje? 
R: Pověst média.

V: Stává se vám někdy,  že  vám článek  přijde  zvláštní/něco  nesedí,  tak  si  uvedené 
informace dále ověřujete z dalších zdrojů?
R: Ne. Zas tak moc politikou nežiju.

V: Chtěla byste k tomuto tématu něco doplnit?

R: Pravidelně se scházíme s lidmi z ročníku. Už několikrát jsem se pozastavovala nad 
tím, jak viditelné nesmysly mi jsou občas schopni poslat. Potom spolu třeba na srazu 
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diskutujeme. To mě opravdu udivuje, čemu jsou schopni lidé, kteří jsou jinak velmi 
inteligentní, uvěřit. Vůbec se nad tím nezamýšlí a posílají to dál. 

R4 (žena, 66 let, Albrechtice)

V: Jak často sledujete politické dění? 

R: Často.

V: Jaký typ média využíváte nejčastěji pro sledování politického dění? 
R: Internet.

V: Jmenujte konkrétní média, ze kterých čerpáte informace o politickém dění v ČR.
R: Na internetu iDnes, novinky.cz nebo Facebook. 

Elektronické zdroje

V: Používáte internet? Jaké stránky navštěvujete?
R: Ano. iDnes, novinky.cz

V: Je pro vás obtížné orientovat se na internetu? 
R: Snadné.

V: Navštívila jste někdy nějaký kurz pro správné a bezpečné vyhledávání na internetu?
R: Ne.

Důvěryhodnost

V: Které zdroje vám přijdou důvěryhodnější? 
R: Řekla bych, že to je tak na stejno, ale více asi tištěné.

V: Co je pro vás důležité při posuzování důvěryhodnosti zdroje? 

R: Už jsem si za ty roky asi vybudovala vlastní názor na určité média. Tedy nejvíce 
podle zkušenosti.

V: Stává se vám někdy,  že  vám článek  přijde  zvláštní/něco  nesedí,  tak  si  uvedené 
informace dále ověřujete z dalších zdrojů?
R: Ano. 

V: Chtěla byste k tomuto tématu něco doplnit?

R: Nelíbí se mi řetězové emaily. Sama to neuznávám a nerozesílám, ale pokud vím, 
tak můj manžel to posílá. Slouží to akorát ke „zblbutí“ lidí.
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R5 (muž, 83 let, Praha)

V: Jak často sledujete politické dění? 

R: Často.

V: Jaký typ média využíváte nejčastěji pro sledování politického dění? 
R: Televizi. Občas čtu noviny, ale to je tak jednou týdně.

V: Jmenujte konkrétní média, ze kterých čerpáte informace o politickém dění v ČR.
R: ČT1, ČT2, Mladá fronta Dnes, výjimečně Novu

Elektronické zdroje

V: Používáte internet? Jaké stránky navštěvujete?
R: Ne. Internet nemám a když jsem ho měl, tak mě to nebavilo.

V: Je pro vás obtížné orientovat se na internetu? 
R: Nepřišlo mi to obtížné, jen mě to nebavilo.

V: Navštívil jste někdy nějaký kurz pro správné a bezpečné vyhledávání na internetu?
R: Ne.

Důvěryhodnost

V: Které zdroje vám přijdou důvěryhodnější? 
R: Tištěné.

V: Co je pro vás důležité při posuzování důvěryhodnosti zdroje? 
R: To posuzuji na základě zkušeností a znalostí, které mám z dřívějška.

V: Stává se vám někdy,  že  vám článek  přijde  zvláštní/něco  nesedí,  tak  si  uvedené 
informace dále ověřujete z dalších zdrojů?
R: Ne.

V: Chtěl byste k tématu něco doplnit?
R: Ne.
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R6 (muž, 79 let, Albrechtice)

V: Jak často sledujete politické dění? 

R: Často.

V: Jaký typ média využíváte nejčastěji pro sledování politického dění? 
R: Tisk.

V: Jmenujte konkrétní média, ze kterých čerpáte informace o politickém dění v ČR.
R: Regionální Deník. 

Elektronické zdroje

V: Používáte internet? Jaké stránky navštěvujete?
R: Nemám internet, jenom telefon. Spíš se věnuji četbě knih, studoval jsem univerzitu 
třetího věku, to mě bavilo. Ale na internet ani nemám čas, vstávám o půl třetí ráno, 
starám se o kočky, roznáším noviny.

V: Je pro vás obtížné orientovat se na internetu? 
R: Zkoušel jsem to u švagra. Propadnul tomu, tráví u toho spoustu času. Myslím, že 
pokud bych chtěl, tak bych si ho koupil, ale opravdu mám hodně práce a kdyby se mi 
to zalíbilo, tak bych potom nic neudělal. 

V:  Navštívil/a  jste  někdy  nějaký  kurz  pro  správné  a  bezpečné  vyhledávání  na 
internetu?
R: Ne.

Důvěryhodnost

V: Které zdroje vám přijdou důvěryhodnější? 
R: Tištěné. Ještě poslouchám rádio a koukám na televizi.

V: Co je pro vás důležité při posuzování důvěryhodnosti zdroje? 
R: Řekl bych, že třeba Blesku nevěřím, protože vím, že se s nimi soudily celebrity, 
protože o nich lhali. Nejvíce dám asi na pověst média.

V: Stává se vám někdy,  že  vám článek  přijde  zvláštní/něco  nesedí,  tak  si  uvedené 
informace dále ověřujete z dalších zdrojů?
R: Ne.

V: Chtěl byste k tématu něco doplnit?
R: Zajímavá pro mě byla zkušenost z Univerzity třetího věku. 2 roky jsem studoval 
U3V  a  potom  běžné  studium  další  dva  roky.  Byl  jsem  nejstarším  studentem  na 
Ostravské  univerzitě.  Bohužel  jsem  to  nedokončil,  protože  to  pro  mě  bylo  příliš 
náročné kombinovat s prací. 
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R7 (muž, 68 let, Albrechtice)

V: Jak často sledujete politické dění? 

R: Často. Od mládí sleduji, co se děje a vždy jsem dokázal informace různě vytřídit.

V: Jaký typ média využíváte nejčastěji pro sledování politického dění? 
R: Tisk vůbec. Nejčastěji televizi. 

V: Jmenujte konkrétní média, ze kterých čerpáte informace o politickém dění v ČR.
R: Česká televize, méně se dívám na Novu, občas Primu. Barrandov jsem v poslední 
době vynechal. Ale jinak v podstatě na všechno. Momentálně se dívám častěji, jelikož 
tady máme ten virus, tak nechodím tak často ven. 

Elektronické zdroje

V: Používáte internet? Jaké stránky navštěvujete?
R: Ano. Internet mám, používám ho, ale nejsem s tím moc spokojený. Je tam spousta 
různých názorů a taky fake news. Když už hledám informace na internetu, tak čerpám 
hodně z Facebooku, ale tam se taky setkám s takovými názory, že se nestačím divit. 
Normálně  si  člověk sedne s přáteli  a  různé  záležitosti  prodiskutuje  osobně,  ale  na 
Facebooku je to agresivnější, až se u toho občas rozčílím. 

V: Je pro vás obtížné orientovat se na internetu? 
R: Snadné. Když nevím, poradím se se známými. 

V: Navštívil jste někdy nějaký kurz pro správné a bezpečné vyhledávání na internetu?
R: Ne. Jsem samouk.

Důvěryhodnost

V: Které zdroje vám přijdou důvěryhodnější? 
R: Elektronické, tištěné nepoužívám. 

V: Co je pro vás důležité při posuzování důvěryhodnosti zdroje? 
R: Hodně jsem ztratil důvěru v Barrandov, pan Soukup tam až příliš prezentuje svoje 
názory. Tvořím si vlastní názor, který se mi formuluje z různých zdrojů.

V: Stává se vám někdy,  že  vám článek  přijde  zvláštní/něco  nesedí,  tak  si  uvedené 
informace dále ověřujete z dalších zdrojů?
R:  Ano.  Moje  myšlenky  neutvrdí  jeden  názor,  často  si  informace  ověřuji  i  ze  tří 
zdrojů. 

V: Chtěl byste k tomuto tématu něco doplnit?
R: Ne.
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R8 (žena, 65 let, Albrechtice)

V: Jak často sledujete politické dění? 

R: Často.

V: Jaký typ média využíváte nejčastěji pro sledování politického dění? 
R: Televizi.

V: Jmenujte konkrétní média, ze kterých čerpáte informace o politickém dění v ČR.
R: ČT24, Polar.

Elektronické zdroje

V: Používáte internet? Jaké stránky navštěvujete?
R: Ano. Idnes a Facebook.  

V: Je pro vás obtížné orientovat se na internetu? 
R: Snadné.

V: Navštívila jste někdy nějaký kurz pro správné a bezpečné vyhledávání na internetu?
R: Ne.

Důvěryhodnost

V: Které zdroje vám přijdou důvěryhodnější? 
R: Elektronické, tištěné nepoužívám.

V: Co je pro vás důležité při posuzování důvěryhodnosti zdroje? 
R: Mám na to svůj vlastní názor. Pověst média pro mne také hraje roli. Nejvíce věřím 
ČT, nejméně Reflexu. 

V: Stává se vám někdy,  že  vám článek  přijde  zvláštní/něco  nesedí,  tak  si  uvedené 
informace dále ověřujete z dalších zdrojů?
R: Ano. 

V: Chtěla byste k tomuto tématu něco doplnit?
R: Napadají mne poplašné zprávy, to vcelku dokážu posoudit, která zpráva je hoax 
nebo se případně zeptám dcery. Teď třeba běželo na internetu, že Ibalgin by se neměl 
brát, když má člověk koronavirus, tak to jsem hned věděla, že je hoax.
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R9 (žena, 72 let, Praha)

V: Jak často sledujete politické dění? 

R: Často.

V: Jaký typ média využíváte nejčastěji pro sledování politického dění? 
R: Kombinace všeho. Nejčastěji asi televizi.

V: Jmenujte konkrétní média, ze kterých čerpáte informace o politickém dění v ČR.
R: ČT24, ČT1

Elektronické zdroje

V: Používáte internet? Jaké stránky navštěvujete?
R: Ano. Seznam, Novinky.cz, iRozhlas.cz  

V: Je pro vás obtížné orientovat se na internetu? 
R: Snadné.

V: Navštívila jste někdy nějaký kurz pro správné a bezpečné vyhledávání na internetu?
R: Ano. V rámci U3V na fakultě v Jinonicích.

Důvěryhodnost

V: Které zdroje vám přijdou důvěryhodnější? 
R: Upřímně řečeno jsem spíše zvyklá na tištěné, oba typy mohou být nedůvěryhodné. 
Ale spíše tedy tištěné.

V: Co je pro vás důležité při posuzování důvěryhodnosti zdroje? 
R: Vlastník mediálního domu. Preferuji veřejnoprávní zdroje.

V: Stává se vám někdy,  že  vám článek  přijde  zvláštní/něco  nesedí,  tak  si  uvedené 
informace dále ověřujete z dalších zdrojů?
R: Ano. 

V: Chtěla byste k tomuto tématu něco doplnit?

R: Napadají mě řetězové e-maily. Chodí jak mě i manželovi. Máme známé, kteří jsou 
opravdu hodní a inteligentní,  ale stejně přeposílají  takové nepravdy, tomu opravdu 
nerozumím.  Nechávám to  většinou být,  ale  pár  z nich  jsem poslala  třeba  Českým 
elfům. 
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R10 (muž, 72 let, Havířov)

V: Jak často sledujete politické dění? 
R: Často.

V: Jaký typ média využíváte nejčastěji pro sledování politického dění? 
R: Televizi.

V: Jmenujte konkrétní média, ze kterých čerpáte informace o politickém dění v ČR.
R: ČT24, Nova, Seznam

Elektronické zdroje
V: Používáte internet? Jaké stránky navštěvujete?
R: Ano, Seznam.cz.

V: Je pro vás obtížné orientovat se na internetu? 
R: Lehce obtížné.

V: Navštívil jste někdy nějaký kurz pro správné a bezpečné vyhledávání na internetu?
R: Ne.

Důvěryhodnost
V: Které zdroje vám přijdou důvěryhodnější? 
R: Elektronické.

V: Co je pro vás důležité při posuzování důvěryhodnosti zdroje? 
R: Důvěryhodnost získávám kombinací různých zdrojů jako je ČT, Nova a Seznam a 
vytvořím si na to vlastní názor. Nemám možnost to nějak projednávat v práci, takže se 
o tom bavíme alespoň s manželkou.

V: Stává se vám někdy,  že  vám článek  přijde  zvláštní/něco  nesedí,  tak  si  uvedené 
informace dále ověřujete z dalších zdrojů?
R: Pořád. Občas je to komplikované, protože například jeden zdroj u nějaké události 
řekne, že je padesát mrtvých, druhý sto, třetí sedmdesát.

V: Chtěl byste k tomuto tématu něco doplnit?
R: S těmi informacemi  je  to  složité,  protože je  jich hodně. Samozřejmě,  že kdyby 
nebyly žádné média, tak bych čekal až přijde soused mi říct, že mu hoří barák. Hlavní 
problém vidím v přemíře informací.
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Příklad řetězového e-mailu (viz. kapitola 4.2., str.21)

Předmět: Fwd: FW: Příspěvek polského občana z návratu z dovolené z Itálie /
NEUVĚŘITELNÉ - ROZESÍLEJTE !!! . . .

Ahoj, před půldruhou hodinou jsem na hranici Itálie a Rakouska viděl
na vlastní oči ohromné zástupy imigrantů. Ačkoliv mám hodně solidarity
s lidmi, kteří se nacházejí v těžké životní situaci, musím říci, že
to, co jsem viděl, ve mně budí hrůzu.

Ta obrovská masa lidí – omlouvám se, že to takhle píšu – to je jako
divoká zvěř. Nadávají, házejí lahve, jídlo, a hlasitě křičí: „Chceme
do Německa.“ Copak Německo je nějaký ráj ? Viděl jsem, jak obklíčili
auto nějaké staré Italky, vytáhli ji za vlasy ven a chtěli tím autem
odjet. Autokar, ve kterém jsem se nacházel, se pokusili rozhoupat.
Házeli na nás výkaly, bušili do dveří, aby řidič otevřel, plivali na
okna. Ptám se proč? Jak se mají tito „lidé“ asimilovat v Německu?
Chvílemi jsem si připadal jako ve válce. Soucítím s těmi lidmi, ale
kdyby dorazili do Polska – nemyslím, že by u nás našli pochopení.
Stáli jsme na hranici tři hodiny a stejně nás nakonec obrátili. Celá
naše skupina byla v policejním kordonu odvezena zpátky do Itálie.
Autobus je poničený, pomazaný fekáliemi, poškrábaný, okna rozbitá. A
tohle nám má demograficky pomoci? Tyhle obrovské, neuvěřitelné zástupy
„divochů“? S nimi pomalu žen a několik větších dětí – ale naprosto
převažovali mladí agresivní muži. Ještě včera, když jsem četl zprávy
na internetu, jsem je podvědomě litoval, trápil mě jejich osud, a
dneska po tom, co jsem viděl, se jednoduše bojím a zároveň mám radost,
že si nevybrali naši vlast jako cíl své cesty.

My Poláci jednoduše nejsme připraveni přijmout tyto lidi – ani
kulturně, ani finančně. Nevím, jestli je vůbec někdo připraven. Do EU
kráčí patologie, jakou jsme až dosud neviděli. A omlouvám se, jestli
jsem tím někoho urazi l.Dodám ještě, že přijela auta s humanitární
pomocí – hlavně s jídlem a vodou – a oni ta auta většinou převrátili.
Rakušané hlásili z megafonů, že souhlasí s tím, aby byli puštěni přes
hranice chtěli je zaregistrovat a pustit dále – ale oni tomu
nerozuměli. Ničemu nerozuměli. A to na tom bylo nejděsivější. V těch
několika tisícovkách lidí nikdo nerozuměl italsky, anglicky, německy,
rusky ani španělsky… Vládlo právo silnějšího. Bojovali o souhlas jít
dál, a ten souhlas už měli, ale nerozuměli ani tomu, že ho mají!
Francouzskému autokaru pootvírali zavazadlové prostory – všechno, co
tam bylo, okamžitě rozkradli, část věcí se válela po zemi. Ještě nikdy
za svůj krátký život jsem neviděl takové scény a mám dojem, že to je
teprve začátek !!! Nakonec dodávám, že má smysl pomáhat, ale ne za
každou cenu. Ale kdo to zastaví? To když to takhle píšu, nemusíte mi
věřit. Chce to vidět na vlastní oči !!!
"""""""""""""""
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