Přílohy
Informovaný souhlas s poskytnutím rozhovoru a dalších informací pro
bakalářskou práci

Držitel souhlasu: Adéla Marková, Rekreační 901, Albrechtice 735 43
Email: markova.add@gmail.com
Studium: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor: Informační studia
a knihovnictví

Předmět
Cílem bakalářské práce na téma Způsoby získávání informací o politickém dění v České
republice u seniorů, je zjistit jakým způsobem senioři získávají informace o politickém dění
v České republice a jakou roli v získávání informací hrají elektronické informační zdroje.
Výzkum bude veden formou rozhovoru, který bude nahráván. Ze zvukového záznamu budou
dále použity zjištěné informace v bakalářské práci. Přepsané informace budou interpretovány
tak, aby byla zachována anonymita poskytovatele. Názvy osob a míst budou změněny.
Prohlášení
Rozumím výše uvedeným informacím a souhlasím s nahráváním rozhovoru a použitím
zjištěných informací v bakalářské práci studentky Adély Markové na téma Způsoby získávání
informací o politickém dění v České republice u seniorů.

Jméno a příjmení:

Datum a podpis:
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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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