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Uvedené rozhovory proběhly na základě diplomové práce, tři proběhly prostřednictvím 

osobního shledání a dalších pět rozhovorů proběhlo telefonicky, vlivem vládního nařízení o 

omezení pohybu. 

Anna 

T:  Dobrý den… 

A: Dobrý den… 

T: …jmenuji se Tereza Lusková a jsem studentkou UK, studuju sociologii a v rámci své 

diplomky budu zkoumat vztah seniorů a médií, a proto bych ráda na toto téma s vámi udělala 

rozhovor. S tím že, ten rozhovor je naprosto anonymní já se Vás nebudu ptát ani na jméno, 

nikde se určitě neobjeví a Vaše názory jsou pro mě důležité hlavně jako zkušenosti, neberte to 

tak, že jste tady na nějakém zkoušení, říkejte přesně to, co si myslíte a.. 

A: Jasně… 

T: Jde mi opravdu o Vaše názory, postoj. Pokud by se vám na některou otázku nechtělo 

odpovídat, klidně to můžeme to přeskočit. Budeme se bavit 20-25minut si myslím. Výborně. 

Mohli bychom začít tím, jaká média využíváte? 

A: (Smích) Jaká média využívám, no já jsem se dívala na Wikipedii, co všechno jsou media a 

když teda neberu vzduch a elektřinu, tak tedy určitě tu řeč a telefon, jak to tam bylo, pak teda 

televizi, rádio taky, no noviny, ty mám tak jednou za týden, když je tam televizní program tak 

je rychle pročtu, no pak časopisy to budeme mít asi podobný s Evou, to si přečteme enigmu, 

epochu a dcera odebírá respekt takže ještě ten respekt taky k tomu, no internet teda taky. 

T: No výborně tak to toho využíváte hodně a k čemu ty média využíváte? 

A: No k tomu co mě baví nebo co se potřebuju dozvědět jo no, takže já nevím když nestihnu 

něco v televizi, usnu, tak si to pustím na internetu, což mě baví teda hlavně něco historickýho, 

no nebo když teda potřebuju zjistit, jak jsem se teď dívala co jsou média, dokonce jsem se chtěla 

tedy předpřipravit, že jsem si teda chtěla pustit film, mě bylo 15 když ho natočili, jmenoval se 

Médium Cool no tak jsme si ho tedy našla i stáhla, ovšem problém byl v tom, že je v angličtině 

a já neumím se k tomu, prej to nějak jde, si to otitulkovat to teda fakt neumím, ale je mi docela 

jasný o co jde i teda proč ho komunisti dovolili, jednak jsem si přečetla stručný obsah a jednak 

jsem si pustila ukázky z toho filmu, takže je mi to úplně jasný vo co asi tak šlo….. 

T: Na to se určitě taky podívám…. 



A: no ono šlo o novináře, kterej poctivě se snaží dělat svojí práci, je z nějaký redakce a pak 

zjistí, že ta redakce dává to co oni zjistěj, natočej dává FBI no a teď jsou tam hodně 

demonstrace, je to i nějaký zamilovaný no a pak je tam nějakej rasismus a takovýhle, ty 

demonstrace jsou tam docela dlouho, ty policajti mlátěj lidi, ty jsou zraněný, proto si myslím, 

že mohl jí t tady někdy v sedmdesátém roce, že ho pustili, to jsem na něm teda jako dítě nebyla, 

ale jestli umíte anglicky tak stáhnout to jde a nebo jestli si to teda umíte teda otitulkovat. 

T: Snad to nějak zvládnu, vy jste tedy říkala, že používáte internet, tak co Vás tak teda nejvíc 

motivovalo k tomu, začít se učit s novými médii? 

A:No (Narušení - donesení kávy) no, jednak jsem chtěla umět aspoň to, co děti uměly (smích), 

ty jsou malý, ale ty to maj nějak prostě v sobě, když bylo tomu malýmu ani ne dva roky, a měli 

jsme jinej trochu počítač tak tam běžel, ani neuměl říct ptáky, říkal jenom káky, káky a už mi 

tam jezdil, to jsem ani neměla myš, to byl ten dotykovej (narušení káva) a tak prostě hned mi 

tam jezdil a ty naštvaný ptáky hrál jo, tak si říkám oni už to mají takový v sobě, že to prostě 

s tím rychle uměj a nebojej se, to je taky pravda, no a pak jsem si chtěla teda něco přečíst na 

internetu, zjistit a hlavně si i něco stáhnout, teď třeba vyrábím dětem, to jsem myslím říkala na 

tý Vaší hodině, že jim dělám diskotéku, že si stahuju všelijaký teda… co by se jim líbilo, 

ploužáky ne, oni jsou ještě malý holky, ale takový ty rychlejší věci. 

T: Rozumím, takže stahujete hudbu. 

A: No ale ne takový ten gamgamstyle to se mi moc nelíbí, ale třeba tu, já nevím, jestli se na to 

chcete někdy kouknout, jmenuje se Polkka, a je tam Japonka a zpívá takovou legrační 

japonskou písničku, ale i jiné věci třeba to Wakawaka od Shakiri a tak, na to holky tancujou.. 

T: Takže jim stahujete takovéhle písničky 

A: Neumím teda to, co umí jako přítel mý dcery, jakože obě tancujou a mají v ruce mobil a je 

puštěný ten počítač a je to jako soutěž v té chvíli těch tančících dětí, to nevím jak se jakoby dělá 

jo, no, ale protože je to baví, tak jako jim to pouštím,  nebo já nevím tamto, já anglicky neumím, 

ale dala jsem jim to jako takový zkoušení to taky nevím jestli znáte, bylo to v tom Tvoje tvář 

má známý hlas, tam to zpíval ten Cina se Sokolem ale jinak se ten zpěvák jmenuje Ylvis, takovej 

mladej kluk, tvrdý ý a jmenuje se to liška The Fox. 

T: Jo to znám 

A: My to tam teda máme s titulkama, oni už uměj číst tyhle ty větší, co to jako je, přeložte mi 

ty zvířátka, takže takhle se všelijak baví tady někdy. 

T: Tak to je hezký (smích) a slouží Vám takhle ten internet i ke komunikaci, používáte ho? 

A: Trochu jsem používala Skype, ale ona většinou mi dcera volá sama, takže zas až tak, a na 

Faceboooku nejsem, to teda radši komunikuju takhle přímo, jako slouží mi maily to ano. 

T: maily používáte? 

A:To ano to jo, to hodně ale jinak na Facebooku teda nejsem 



T: A když teda říkáte, že používáte ten email, tak používáte ho i ke sdílení  nějakých informací 

a obrázků? 

A: Jo…(smích) těch blbostí no takový všelijaký, ty veselý věci, jako nepoužívám to jako můj 

muž, ten teda mail nepoužívá, ten ho používá přese mě, ale jinak si čte Parlamentní listy a snaží 

se mě, ale hlavně mladší lidi, jako jste vy dovzdělat politicky, takže mi dává za úkol si přečíst 

nějaké dlouhé články, třeba minule jsem tudle četla o neomarxistech, na to mě jedině zajímalo 

to, že byl nějaký římskej, oni se jmenujou nebo podle toho nějak Fabiánové… fabianismus, že 

byl nějakej římskej teda vojevůdce, který válčil, v druhý puncký válce a říkali mu zpožďovač, 

protože měl, měl svojí takovou taktiku, že vůbec nic nedělal, a jak jako neútočil nic, vytrvával, 

vyčkával a ona se mu vyplatila, oni pak už byli takový ty Kartagenci, nějaký, prostě viděli, že 

nic se  neděje, a tak nad nima vyhrál v nějaké té bitvě, ale abych nebyla moc ukecaná, ale jinak 

mě to moc ty neomarxisti, co si o tom má člověk číst no, že je to pořád podobně, politiku si 

zase moc nechci  zase číst, to spíš něco veselého, jako s těma dětma, ale on jo (smích). 

T: A když takhle mluvíme o těch přínosech, tak jaký byste řekla, že mají největší přínos ta nová 

média, například pro Vás? 

A: No, že si teda můžu na tom něco zjistit, protože jinak. 

T: Takže to slouží jako zdroj informací pro vás? 

A: Zdroj informací určitě no, jinak nevím, jak bych to, v nějakých encyklopediích listovat, 

takhle to na tom internetu nebo na googlu tam většinou vyjede… 

T:A co si myslíte že naopak je pro Vás nepřínosný, z hlediska těch nových médií? 

A: No nepřínosný asi by bylo, já jsem to nikdy moc neviděla, ale jak tam dávaj nějaký ty 

hlouposti na ty Facebooky a tohle jako psát tam něco co sem měla k snídani jo a aby to jako 

jsem říkala několika lidem, to nevím, jo no to si tam radši najdu nějaké recepty taky takovýhle 

věci, zvyklá jsem na to nikdy nebyla, z kamarádkama se scházíme a jako cizejm lidem zas  

nemám potřebu takhle něco sdělovat 

T: Hm, takže jak jste mluvila o tom, jak posíláte nějaké ty emaily s nějakými obrázky a 

informacemi, to jsou většinou informace ne o Vás, ale … 

A: Hm 

T: Takhle to mám chápat.. 

A: No to  o mě jedině, že bychom se chtěli nějak domlouvat ale to spíš teda telefonujeme. 

T:A co se týče těch médií mají významný vliv na trávení Vašeho volného času? 

A: Maj, ale nechci to zase přehánět, mají no… 

 T: A jak byste ten vliv jako charakterizovala, jaký je ten vliv? 

A: No já si spíš vybírám to čemu, se zasměju a pobavím no, takže já nevím, když bych teda 

nechtěla jako přes den moc moc nic takhle,  pouštím si teda televizi když vařím no nebo žehlím 

T: Takže při dalších aktivitách? 



A: No třeba večer,  když bych měla volno, nic se mi nelíbí v televizi tak si jdu něco  na internet, 

taky se mi líbí to, jak nás vidí svět, to mě taky dost pobaví, jestli jste to někdy dáváte z té 

Austrálie 

T: A jste celkově spokojena, jak volný část trávíte? 

A: Ještě bych ho potřebovala víc (smích) 

T: To je hezký. 

A: To ještě teď málo spím, takže mám dost času ráno, jsem třeba od tří vzhůru to jsem nikdy 

neměla, po té operaci hlavy teda, to se mi tak stalo, jinak to já nevím s kamarádkou jsme byly 

teď v aquaparku, chystáme se na matějskou, takovýhle samý trhlý věci a do kina pro seniory, 

do toho musím jít k nějakému doktorovi ještě, takže fakt ten čas, nějak mi chybí spíš v tom 

důchodu. 

T: A co se týče třeba vztahů v rodině, myslíte si, že mají tyto nové média vliv právě na tyto 

vztahy? 

Tak určitě mají, děti jsou už takový, že seděj a vnuk má ten chytrej mobil, takže jede na něm, 

holka má zase tablet a prostě než si napíšou úkoly, tak už tady zjišťují tohle. 

T: A vy si myslíte, že využívání internetu je bezpečné? 

A: No heledte, to zas bych zase moc kecala, jsem jednou viděla jednu německou detektivku, 

v podstatě i mít mobil je nebezpečné, jo, všechno to tam bylo nebezpečný, úplně všecko 

T: No mobil je taky médium… 

A: No ano, a ten policista pak řekl, že je prostě všecko nebezpečné, všechno, mít platební kartu 

a být na tom internetu, že všecko už je nebezpečné, když někdo by chtěl a uměl by to 

samozřejmě nějak uškodit prostě tý ženě, udělali všechno možný, vyhodili ji z práce, sebrali ji 

peníze z účtu, dcera ji utekla, protože ji nechtěla dovolit být na počítači, no prostě by jí úplně 

zničil prostřednictvím tohodle no. 

T: Hm. No a co Vás tedy nejčastěji odrazuje od užívání dnešního média 

A: Že to krade čas. 

T: To je hezký (smích) 

A: Že bych taky radši šla někdy ven no, a ty děti taky no. 

 T: A která média tedy považujete za ty nejvěrohodnější, co se týče tohohle hlediska? 

A: Jo to je těžký, to mi zrovna muž říkal, ať řeknu, že ČT1 má bejt veřejnoprávní televize a má 

to bejt objektivní, že to vůbec není,  že už je to třeba příklad jak byl volenej Trump, že vůbec 

stranily tý Clintovnový, že to vůbec není objektivní, že my si to platíme, no jo objektivní to je 

těžký dost, takže to si zase nedělám žádný iluze, a jak tak koukám, tak si ani vnuk, kterýmu je 

devět  nedělá moc iluze, já jsem jim, tuhle jsem je hlídala a chtěla jsem jim postit takovou 

komedii o pejskách v televizi, jak se nějaký pejsek ztratil a jiný mu pomáhali, no tak že to 

pustím, a vůbec to nedávali, dávali hvězdný války, já jsem říkala no to mě rozčiluje, teď ta 



komedie tady vůbec není napsaný, a on mi povídá, babičko prosím tě, tomu nevěř časáky lžou 

(smích) takže devítiletý dítě to takhle vidí no. 

T: A když takhle máte nějaký názor na důvěryhodnost toho média, má to nějaký vliv na to jestli 

to medium sledujete nebo ne, nebo ho sledujete i tak? 

A: No když bych tomu úplně nevěřila tak ne, kdyby mě nějaké zprávy úplně rozčilovaly, tak 

taky ne. 

T: Takže jak jste říkala, příklad té ČT1, že si myslíte, že není úplně objektivní, takže má to vliv 

na to, jak často ji sledujete? 

A: No já tam zas tak často nesleduju ty zprávy, to sleduje muž a 24 jede furt a do toho ještě ty 

parlamentní listy, to jsem říkala, ty sis měl udělat nějakýho politologa, no já tam sleduju, když 

si vyberu nějakej film nebo nějakou hru, jinak podle něj zase sleduju vypatlaný seriály, ale  já 

se dívám jen na Ordinaci už ze zvyku, jinak žádný nesleduju moc. 

T: A jak jste říkala, že používáte email právě na sdílení nějakých těch obrazů nebo nějakých 

těch informací, tak když Vám právě někdo pošle třeba z přátel nebo rodiny takovýhle email, 

věříte třeba té informaci víc, než když to slyšíte někde v televizi nebo v jiném médiu? 

 

A: No to ne, to zase ne, to si myslím, dyť oni to mají taky od někad stažený, a navíc to jsou 

takový informace jako nějaký malý zvířátka, že něco dělaj, spíše pro zasmátí, informace taky 

někdy ale málo, ale že bych tomu nějak věřila to tak ne, to si myslím, že ta pravdivost se dá 

těžko ověřit, zrovna jako v tý Enigmě, to je těžký, to jsou věci, které člověk může odhadovat, 

že to tak mohlo bejt, ale nemuselo. 

T: A když se teď podíváte třeba na své přátele, lidi ve Vašem okolí, mají přístup k 

novým médiím? 

A: Určitě jo, všichni mají chytré telefony, já ne, jeden mě naštval, to byl nějakej čínskej, 

nakonec z něj nešlo ani telefonovat. 

T: Takže necítíte nějaké znevýhodnění právě v přístupu k tady těm novým technologiím a 

mediím? 

A: Jedině kdyby mě chtěli třeba poslat nějaký fotky, tím WhatsAppem, tak já to nemám v tom 

mobilu, tak to jedině. 

T: Ale na základě třeba nějaké dovednosti, to všechno se zvládnete doučit a necítíte se nějak 

znevýhodněná? 

A: To ani ne. 

T: A napadá Vás ještě nějaký způsob, jak by se mohl usnadnit přístup seniorů k novým médiím, 

protože spoustu z nich nemá přístup, nebo nemá dovednosti a podobně. 

A: No právě tomu já nerozumím jak si to ty piráti představujou, že bude digitalizace a všichni 

budou nějak, dyť nikdo někdo nemá počítač, někdo i kdyby to, tak no já na tom taky nijak extra 



neumím, v práci jsme jich měli dvanáct no jo, ale já jsem se naučila, to co jsem potřebovala 

k tý práci a už jenom jak jsme psali tu práci v tom Wordu, tak to bylo pro mě dost nový a ještě 

mám nějakej WordPad kterej teda není nějak dokonalej, jak jsem zjistila, takže jsem to pak 

posílala dceři, která se tím živí, která mi tam pak udělal tu úpravu. Taky kecám, co jste se teď 

ptala? Jo jak si ty senioři, no to teda nevím no, to si myslím, že zvlášť když už je někdo úplně 

starší, třeba jako tchýně, ta už nevidí ani na ten mobil, ta si pamatuje moje číslo a vyťukává ho 

na pevný lince, ale… nebo nemají ten cit v prstech… nevím, to je dost těžký. 

T: A když jste teda zmiňovala předtím tu problematickou objektivitu, třeba toho ČT, cítíte nebo 

myslíte si, že jsou některá média napojená na politiku? 

A: Asi jo, já si myslím, že asi jo dyť i ten Soukup, to bylo dost jasný, jak měl ty hovory 

s prezidentem, to myslím, že asi jsou určitě, že někomu straněj. 

T: Dobře, já Vám děkuji za všechny informace, můžete mi ještě na závěr říct něco o sobě? 

A: O sobě, no tak je mi 67 let, teď jsem v důchodu, možná budu částečně pracovat, abych 

pomohla kamarádce, jiný teda ne tyhle tý, jinak jsem celý život pracovala jako asistentka 

psychologa potom i psychiatra ke konci no, takže jsem byla pořád ve zdravotnictví, ale 

zdravotní sestra jsem nikdy chtít nebyla no, teď už jsem v důchodu šest let  a ani nevím, co 

jsem všechno dělala, jak mi to rychle uteklo, hrozný. Ale zůstala jsem, tak jsme se vystěhovali 

z Prahy, to dojíždění 

T: Takže vy teďkon bydlíte někde za Prahou? 

A: No kousek, ale stejně jsem dojížděla hodinu a půl, to jsou tři hodiny, takže i když mi primář 

nabízel, abych ještě na půl úvazku zůstala, tak jsem si říkala, no tak budu pracovat čtyři hodiny 

a tři dojíždět, to je teda dost neekonomický. Navíc dcery začaly rodit děti jo, tak jsem si říkala, 

teď potřebujou. 

T: a jak máte staré dcery? 

A: no tak asi starší než jste vy, já nevím kolik Vám je let. 

T: no mě je 24. 

A: Jéžiš marjá, to jedný bude 31 a jedný 38. Takže taky ty děti neměli úplně brzo, ale tak jako 

dobrý, do tý třicítky to stihli. 

T: A vy jste teda chodila někam do školy? Protože teď máte pozitivní vztah ke vzdělání, chodíte 

i tady na univerzitu, studovala jsem už za mlada? 

A: No já jsem to brala konzervativně, že chci děti ne takhle pozdě, takže jsem už v 25 měla děti  

a taky se to bralo jinak, manžel mi  s ničím nepomáhal, takže mám gymnázium a sociálně právní 

nástavbu. 

T: Dobře tak já Vám moc děkuju za všechny informace. 

 

 



Poslední minuta o sobě ročník 1953 

Věra 

T: Dobře. Tak ještě jednou dobrý den, já se jmenuji Tereza Lusková. Jsem studentkou 

sociologie na Univerzitě Karlově a v rámci své diplomové práce zkoumám vztah seniorů a 

médií, a proto bych taky ráda udělala s Vámi na toto téma rozhovor. S tím, že ten rozhovor je 

naprosto anonymní, Vaše jméno se nikde neobjeví a vlastně se na něj ani nebudu ptát. Vaše 

názory jsou pro mě důležité, nebojte se opravdu odpovídat podle toho, co si myslíte, nejde o 

žádné zkoušení, ale vlastně o zjištění Vašich zkušeností, názorů a postojů, takže pokud by se 

Vám na některou otázku nechtělo odpovídat, tak to prosím jenom řekněte a můžeme to 

přeskočit, přesně tak. 

V:  Dobře. 

T: Budeme si povídat přibližně 20-25 minut. Ano? 

V:  Ano. 

T: Výborně, tak bychom mohli začít tím, jaká média tedy využíváte? 

V:  Tak já poslouchám nejvíce rádio Dvojku, což si říkám pořád, že tam musím napsat a 

poděkovat Gondíkovi, který teda ráno, když začne tím svým veselým hlasem a optimismem, 

tak mně se hnedka líp vstává. Do teďka jsem poslouchala rádio Plus, ale teď už, co je ten korona 

virus, tak už mám toho dost, těhle těch špatnejch furt událostí, takže teď se soustředím na tu 

Dvojku, ale dřív jsem poslouchala rádio Plus celou dobu…  

T: A ještě nějaká jiná… 

V:  … a jinak, myslíte i televizi? 

T: Ano, určitě, jaká média používáte… 

V:  No tak vzhledem k tomu, že mně loni zemřel manžel, tak já jsem zůstala sama a jsem 

majitelka syna, že jo, takže to jako jste sama tím víc, a takže ta televize v podstatě teď jsem na 

ní skoro závislá, protože mám ráda, aby doma aspoň byl hlas, takže i když se na ní nedívám, 

tak jí mám puštěnou. A používám internet, WhatsApp, teď mě vnučky nutí do různejch jinejch 

akcí, který mně moc nejdou, no ale zatím se snažím. 

T: Výborně. 

V:  Ta technika prostě nás starý jako válcuje a bylo to úžasný, když byl manžel doma, tak já 

jsem říkalD: „Jak se dělá tohle?“ tak on šel a ukázal mi to, teď když jsem sama tak syn řekne: 

„Já přijedu.“ a přijede za týden, že jo pak nemá čas, a to jako už není ono, no tak… a sama, 

přestože jsem dělala na vysoké škole a s tou technikou jsem byla pořád jako ve styku, tak teď 

to jde tak rychle kupředu, že to už nějak nestíhám, takže to dělám jen tak jako co můžu. 

T: Rozumím, rozumím. No a k čemu nejčastěji využíváte tato média? 

V:  Jako myslíte k čemu? 

T: No. 



V:  K tomu, aby člověk nebyl sám, aby se poučil, a do teďka jsem jako sledovala velice politiku 

a všechno… teďka, protože jsem Havlovka těžká a jako tu dobu miluji, tu dobu jsem zažila a 

v té době jsem se jako věnovala, tak teď jsem taková jako s nástupem pana prezidenta a pana 

premiéra, jsem tak jako otrávená, že se snažím tomu vyhýbat, abych si to ještě nezanášela domů, 

takovou špatnou jako náladu. 

T: A kdybyste měla říct, jak často vlastně ty média využíváte například právě tyhle platformy… 

V:  Denně. 

T: Denně, denně jste… 

V:  Denně, já denně. Ráno vstanu a pustím si tu Dvojku. Já totiž jsem si teďka ve stáří pořídila 

makulární degeneraci, což jako znamená, že špatně vidím a nemůžu hlavně číst vůbec. Takže 

jsem závislá na… na těch pomůckách, který teda úžasná je v Krakově, v Krakovský ulici, ten 

info servis, který pomáhá těmhle slabozrakým, a tak já mám různý takový od nich jako udělátka, 

kdy poslouchám hlavně audioknihy. To je jako báječný, když nemůžu číst, tak já vždycky 

v posteli ráno, první vstanu, pustím si Dvojku a večer, zase než usnu, tak mám puštěný ty 

audioknihy, a to je jako… to je pro mě velice důležitý tohleto. No jinak já mám rádio nebo 

televizi puštěnou teda celý den, protože nemám ráda to ticho v tom bytě, v kterým jste sama, 

najednou nastane. 

T: Rozumím. No a Vy jste říkala, že tedy jste aktivní na internetu, pokud jsem to správně 

slyšela… 

V:  Ano. 

T: … a co všechno tam teda vyhledáváte například? 

V:  No na internetu hlavně jsem si pořídila teďka Facebook, abych sledovala syna, kterýho 

vidím málokdy, tak ho sleduju furt na tom Facebooku, co někdo dělá, co říká, no a jinak jako 

tam nepíšu, jenom si přečtu, co kdo s těch známejch dělá a takhle na internetu mám hlavně 

maily, s mailama se dohovořuju se svými přáteli, a jako teďka už ho, dřív jsem ho sledovala 

víc, teďka už ani moc ne, protože jak špatně vidím, už je to na mě namáhavý, to je médium, 

který já musím sledovat s lupou, a to je nepříjemný, takže jako to ten internet už příliš jako 

nepoužívám, teda používám ho denně, ale ne, že bych u něho seděla 2-3 hodiny. 

T: Vy jste říkala, že používáte i e-mail, používáte a další komunikační prostředky, tak to 

používáte s rodinou a s kamarády předpokládám. 

V:  Ano, ano 

T: A takhle, když právě tyto média používáte, tak sdílíte tam s nimi i nějaké informace nebo 

nějaké obrázky? 

V:  Ano, jistě. Sdílím, protože si posílají že jo, tam je komunita nás starých si prostě neustále 

přeposílá všelijaké… všelijaké… taky faky že jo, který snad doufám hned poznám a vyhazuju 

to, ale většinou přeposílají třeba ze Skotska, krásný takový cestopisný, a to mám jako ráda 

tohleto, takže to si… to se hodně posílá. Já to teda moc nevyrábím, ale vždycky, když to 

dostanu, tak to zhlédnu. Tak to jo, to využívám. 



T: No a když Vám třeba právě tahle někdo pošle z rodiny, nebo z Vašich přátel nějakou 

informaci, věříte jí více než zpravodajským médiím? 

V:  No… tak já zpravodajský média… mám ráda Seznam teďka, ke kterému se hrozně těžko 

proklikávám, protože těm věřím. Je báječný ČT1 že jo, tomu věřím taky, nemám ráda 

Barrandov, to jako to… vždycky než to překliknu, tak jenom se na to chvilku podívám, 

takovýhle média teda ráda nemám, ale rádio myslím je dobrý, to rádio mám ráda, několik stanic 

jo, to rádio je prima. 

T: A teda, když mluvíte o tom, že některá ta média, nemáte úplně ráda, tak co Vás na nich 

nejvíc odrazuje? 

V:  No víte, co je nejhorší, teda tam ty reklamy, to jako ta intenzita těch reklam je teď tak 

strašná, že to je hrozně nepříjemný, to vám znepříjemňuje všechno, ale já na těch médiích, no 

tak já nemám ráda nějak tyhlety politiky, takže když ty tam jsou tak to vypínám… a co jinak 

myslíte ještě? 

T: No například právě tohle, jestli cítíte nějaké napojení například právě politiky na média? 

T: No tak jistě. Tak Babiš má média vlastní že jo, to se přesně poznalo, když začal kupovat 

noviny a když odešli redaktoři, a tak to je vidět, že tam to je… odtamtud je to placený a už je 

to jiný že jo, než to bývalo. 

T: No a promítá se právě Váš názor teda na tu důvěryhodnost toho média, na to, zda to médium 

využíváte nebo ne? 

V:  No já, abych zjistila, že ta důvěryhodnost tam není, tak to musím vyposlechnout že jo, to 

poznáte, až teprve když to vidíte, tak zjistíte, že takhle to asi nebude, což může být pravda a 

nemusí, protože nikdy nevidíte do toho zákulisí že jo, tohle je vždycky ten povrchní pohled těch 

lidí z venku, a ono je to pak v podstatě trošku jinak, ale mám teda své lidi pana prezidenta, 

Ovčáčka, Mlynáře a Nejedlého, který když vidím, tak těm nevěřím ani slovo, takže to opravdu 

vypnu než se rozčílím, a když jdu třeba teďka na hrad, tak tam, já vím, že za to nemůžou ty lidi, 

co tam stojí v těch budkách a prohlížejí Vás, ale tam nadávám teda opravdu, protože jsem říkala, 

Havel otevřel hrad že jo, a já jsem byla zvyklá z Dejvic ze školy vždycky chodit přes ten hrad 

pěšky dolů domů a to byly krásné procházky, a teď v podstatě on to zavřel, a to je teda strašný 

a je to úplně k ničemu, protože kdyby tam chtěl nějakej, on on tam nebydlí že jo, tak nevím, co 

by tam terorista hledal, když ten je v … prezident bydlí v Lánech a jeho milostivá bydlí v 

Lumbeho vile že jo, takže tam bydlí jenom Nejedlý s Mlynářem, a ty jako si usurpovali ten hrad 

pro sebe, a kdyby tam teda někdo chtěl udělat nějaký atentát, no tak ho udělá akorát do té 

hromady těch lidí, kteří čekají před těma budkama, aby je tam pustili že jo, protože to je největší 

koncentrace lidí, takže si myslím, že to naprosto postrádá smysl, a to mě strašně tam vždycky 

tohle rozčílí no, takže takhle. 

T: Rozumím. No a Vy jste teda mluvila o tom, že využíváte různé platformy právě informování 

se tedy o současném dění, ale jaká platforma Vám nejvíc vyhovuje nebo jaké médium? 

V:  No ten rozhlas asi. 

T: Ten rozhlas. 



V:  Často používám teda televizi že jo, ale myslím mám ráda jako rozhlas a tam ty komentátory 

už si vybírám že jo, kterýho komentátora mám ráda, kterýho nemám a ten rozhlas a tu Dvojku, 

rádio Plus, ty jako jsou moje nejoblíbenější a tam jim těmhle věřím. 

T: Takže když potřebujete získat nějaké informace například o nějakém veřejném dění, tak 

většinou hledáte informace nebo získáváte informace z těchto zdrojů, právě z toho rozhlasu? 

V:  Ano, ano… a samozřejmě i tu televizi že jo, protože tomu neujdete tam ty zprávy 24, na 

Moravce se dívám vždycky a na 24 taky celkem celej den, takže to já to si kombinuji tyhle ty 

rádio s tou televizí. 

T: Rozumím, no a Vy teda používáte různá nová média, tak proč jste se začala vlastně s nimi 

učit, a nebo je používat? 

V:  No, protože jednak mě k tomu vnučky jako nutěj že jo, protože oni už tím žijou, tak abych 

já se s nimi domluvila, tak musím trošku s nimi držet krok, i když mně to moc nejde, ale jinak 

jako mně by stačil… no takhle, nemůžete zůstat stát že jo, protože to furt jde kupředu, a abyste 

s těma lidma nějak mohla komunikovat, tak musíte přijmout tuhle tu formu, kterou oni 

používaj, i když už mně není vlastní… já už opravdu, když mám skypovat nebo to tak vždycky 

z toho mám osypky, ale je to úžasný zase že ty lidi vidíte, že s nimi můžete mluvit a zvlášť 

v době té karantény, kdy jsem už 3 neděle zavřená, tak to je úžasný tohle říkám si, že kdyby 

tohle bylo v době, kdy utíkaly děti že jo, po 68, a ty rodiče s nimi v podstatě vůbec nebyli ve 

styku, co to muselo být za hrůzu, dneska si povídá každý z každým na různým konci světa že 

jo, si to zapnou a mluví spolu, takže to je úžasný vynález tohle to. 

T: Takže myslíte, že mají právě nové informační komunikační technologie vliv na vztahy 

v rodině? 

V:  No, já nevím jaký vliv, já mám dojem spíš, že lidi spolu přestávají mluvit, že já to vidím 

jako na svým synovi, který teda když přijde tak má neustále zapnutý mobil, je pořád na příjmu 

že jo, je to taky to, že oni dneska dělají většinou z domova nebo nemají pevné zaměstnání že 

jo, takže ale tím pádem dělají od ráda do večera, v sobotu, v neděli, chybí takový to co my jsme 

měli, že jsme dělali do čtyř, a jsme přišli domů a žili jsme jiný život, než v té práci. Kdyžto 

dneska se to úplně prolíná, oni pracují celý den a prostě s vámi mluví najednou ho někdo zavolá, 

on začne pracovat, že jo. Myslím si, že i pro ty mladý tohle to není dobře, že jsou v podstatě 

zapojený furt, že neznají takovou tu chvíli toto pravého oddechu. No proto jako myslím, že 

tohle… jo málo kdo to umí, že to doma vypne a žije jiný život že jo, většinou už jsou dneska a 

jsou lidi teda, který jsou na tom už i vnučky, ty pořád v tom žijou a jenom ty hry, videohry a 

tohle to, tak to si myslím, že je to jiný život, než byl náš, nevím, jestli je lepší že jo. To… je to 

věc, nedá se tomu zabránit, je to technika, ale myslím si, že tohle to, že se ty lidi se odcizujou, 

žijíou prostě se svým přístrojem a přestávaj já myslím, že i komunikovat že jo, protože tu 

SMSku napíšete vždycky pár holých vět… a hlavně víte co mě nejvíc jako vadí? Že já třeba 

když teďka někam něco hledám nebo tak, tak jdu třeba dopis nebo nějakou věc mého tatínka, 

já okamžitě… nebo maminky, okamžitě poznáte ten rukopis jo… za tím rukopisem vidíte hned 

toho člověka, to po nás nebo po nich už nic nezůstane, protože všechno je v elektronické 

podobě, smažete to a pomalu už nebude vůbec tahle stopa, která zůstala po naší generaci, že 



tam jsou dopisy, jsou tam psané věci a je tam tohle to, teď je všechno na mobilu a na tom, a 

smaže se to a je to pryč. Takže tohle myslím, že je škoda. 

T: Rozumím. To je zajímavá myšlenka. No a Vy teda… jaký myslíte, že mají ještě přínosy tyhle 

komunikační a informační technologie? Napadá Vás ještě něco? 

V:  No…(smích) víte, že mně nějak moc přínosů, ale já jsem staromilec, mě nějak přínosný 

nepřipadá, no je fajn, že si můžete… jako myslíte i telefon? 

T: Ano, ano. 

V:  No tak je úžasný, že jo, že si zavoláte, že… že máte pomoc, když potřebujete, tak prostě 

zavoláte a hned všechno se stane a tohle je jako opravdu příjemný, ale já nějaký jiný přínos mě 

nenapadá no. Já se pamatuju, když jsme chodila se svým mužem, tak tenkrát žádné mobily 

nebyly že jo, a my jsme se museli jako domlouvat a vždycky chodit do telefonní budky, protože 

ani nebyly telefony, takže můj tatínek mi vždycky říkal: „Já ti naspořím věno, abys měla dva 

padesátníky na ty telefony.“ Protože jsme furt trávili čas v budkách, jsme museli běžet do 

telefonní budky že jo, abychom se domluvili, takže to bylo úplně o něčem jiném. A pamatuji 

si, když začala televize, tak moje paní učitelka ještě ve druhé třídě to bylo, tak její manžel dělal 

v televizi a to byli tenkrát asi 3 lidi dostali televizi domů, aby jako sledovali co to dělá, tak ta 

paní učitelka nás pozvala všechny k sobě domů, takže jsme poprvé viděli v životě televizi, která 

měla asi velikosti pohledu, no a bylo to úžasnýho něco, takže to jsme tenkrát viděli vlastně 

poprvé že jo, to je asi před, já nevím… mně je 75 a to jsem chodila do druhé třídy že jo, no tak 

to před těmi lety vlastně začínala televize, když to udělali, tak to… to bylo něco úžasného no, 

ale dneska ta technika jde tak hrozně kupředu, že… že to je opravdu nemyslitelný, aby to člověk 

nějak stihl všecko. 

T: No a když si teda nemůžete vybavit nějaké extra přínosy, tak napadají Vás nějaké nevýhody? 

Které právě přinášejí? 

V:  No říkám, nevýhody tyhle ty, že se ztrácí ta komunikační schopnosti lidí, že se spíš jako 

vyjadřujou radši přes tyhle média a… a s nima komunikujou a všechno si tam v podstatě najdete 

že jo, nemusíte se nikoho ptát nebo neptat se na jeho názor, najdete si to všude, a když se vám 

to nelíbí, tak si najdete něco jinýho že jo, takže myslím si, že se ztrácí tohle to. A v podstatě se 

naše generace… takhle mně je 76 že jo, takže ta naše generace jako se začíná ztrácet v tom, že 

dřív ty babičky, to byly vždycky nositelé moudra protože jste to nastřádala za celej život že jo, 

ty vnoučata se vás chodili na to ptát a to. Dneska my jsme jako dementi, protože v podstatě 

neumíme pustit tohle nebo tohle (smích), takže ty vnoučata nás to učí jo, takže se úplně ztratil 

ten bonus toho stáří, to moudro, protože spíš jste jako za blbce, že neumíte pustit Facebook jo, 

takže to si myslím, že se změnilo velmi tohle to. 

T: No a myslíte si, že právě to, jak využíváte ty nové informační a komunikační technologie 

ovlivňuje i trávení Vašeho volného času? 

V:  Pro mě je to přínosem, jako když jsem stará a jsem sama, tak pro mě je to přínosem, protože 

jsem furt ve styku jako s tím světem že jo, a nedá mi to, takhle já chodím na koncerty, na 

přednášky, na univerzitu třetího věku, já jsem jako velice aktivní, ale kdyby něco se mi stalo s 

nohou nebo tak, tak tohle to jsou jako úžasný prostředky, který vás jako udržujou ve styku s tím 



světem. Tak to si myslím, že je báječný a vzpomínám na svou babičku vždycky, jak to mohla 

přežít, že měla jenom rádio malý, který vlastně poslouchala že jo, a tenkrát vůbec nic jiného 

nebylo no. Tak tohle vám umožní být skutečně ve střehu dění, když sedíte doma na zadku 

vlastně. Tak to je jako… k tomu je to úžasný no. 

T: A co se týče ještě toho využívání internetu, pokládáte ho za bezpečný? 

V:  Já myslím, že ano. Já nevím takovýto, jak vás sledují ohledně že jo, že si zapnete mobil a 

oni vědí, kde jste a co děláte a to, tak to si myslím, že celkem jako nejsem špión nejsem nic 

takového, je mi úplně jedno, jestli vědí, že jsem v Pardubicích nebo v Praze nebo ve vlaku že 

jo, tohle to jako tohle neřeším vůbec to… to si myslím, že jako je bezpečný, když nejsem 

v nějakém zaměstnání, abych se skrývala jo, ale to se… to neřeším, tohle je bezpečný. Myslíte 

jako bezpečný třeba, že říkají, že to vyzařuje určitý vlny, který jsou jako nebezpečný pro hlavu, 

a tak jo? 

T: No já jsem si myslela spíš z hlediska i těch informací, které jsou všude dostupné a podobně, 

jestli myslíte, že to je bezpečný a… 

V:  Takhle, jako když se snažíte přemýšlet, tak si myslím, že vám to vůbec neuškodí. Děsí mě… 

děsí mě názory některých lidí, který si to tam prostě přečtou vůbec tušej, že to třeba bylo určeno 

jim, aby takhle uvažovali že jo, nebo že se dají snadno teda ovlivnit, no ale to můžete takovýhle 

lidi ovlivnit novinami čímkoliv že jo, ti stačí prostě jim přečíst Blesk, tak je jim to všechno 

jasný. Takže to si myslím, že asi… když člověk přemejšlí, tak se v tom může sám trošku 

zorientovat, jistě do jistý míry, protože nevidíte do všeho že jo, ale to, co chcete, to si myslím, 

že člověk asi snadno pozná. 

T: Dobře, výborně. No a teda, když teda porovnáte ještě teda svůj přístup a přístup lidí ve Vašem 

okolí a ve Vaší věkové kategorii, tak mají podobný přístup k novým médiím? 

V:  Myslím, že ano. Nejlíp jsou na tom ti, co mají dětí v zahraničí, protože ty s nimi musí 

komunikovat jenom touhle technikou, tak ti jsou v tom zkušení jo. Takže… takže si myslím, že 

to je asi všechno takhle stejný, všichni na to, že hrají, že nevědí co s tím že jo, takže musí přijít 

děti a pomoct jim, takže myslím si, že všichni jsou na tom stejně. 

T: Takže většina z nich se teda naučí vlastně jak používat tyto nové technologie prostřednictvím 

vnoučat, dětí a podobně? 

V:  Ano, ano, ano určitě, protože víte co, člověk si to… já přesto, že jsem dělala vlastně 

s počítačem… my jsme na vysoké škole dostali první počítač z Apola z Ameriky k nám, takže 

já jsem v podstatě jeden byl na škole, jeden byl na Ministerstvu vnitra a já jsem s ním v podstatě 

byla ve styku od začátku počítačů, pak přišly ty obrovský ruský že jo, ty byly v pěti místnostech 

takový krávy. Pak přišly stolní, pak se to furt zmenšovalo a byla jsem furt skutečně s těma 

počítačema ve styku, ale nejsem technický typ a řekla bych, že jsem furt tam, kde jsem byla na 

začátku že jo, kdyžto můj manžel s tím přišel poměrně pozdě a okamžitě to ovládl a … a věděl 

co s tím, já v podstatě to nemám ráda a taky jakmile k tomu přistupujete takhle, tak zůstáváte 

vlastně jenom na začátku že jo, ne nějak vám to nevejde moc do života. Takže to si myslím, že 

asi ale jedině prostřednictvím těch dětí a hlavně, že když to takhle neovládáte, tak si každý ten 

úkol musíte několikrát opakovat, abyste si ho zapamatovala a když se to naučím že jo, tak pak 



to nepoužívám třeba týden, no a pak chci a už nevím jak že jo, takže teď když ty děti máte 

daleko, tak se jich nezeptáte, ale když jako je ta rodina, tak si takhle poradí že jo, já mám 

s tímhle problém, že vždycky za ten týden bohužel už nevím, tak buď to opustím nebo se 

někoho zeptám nebo na to přijdu při nejhorším sama, ale jako tohle jo no. 

T: No a cítíte nějaké znevýhodnění právě v otázce toho přístupu seniorů k internetu a jeho 

využívání? 

V:  Jak myslíte znevýhodnění… no nejsem… víte co nejsem ráda, protože se všechno jako tak 

digitalizuje, pro mě by byl třeba problém si koupit lístek na vlak jo, dřív jsem šla a promluvila 

jsem si s pokladní, ona řekla přijede to za chvíli že jo, vyšel… vyšel průvodčí… vyšel ten… no 

jak tam bydlí a nějak ukazuje plácačkou, vlak přijel všechno. Teď jsem jela do Roztok a byla 

jsem… myslela jsem si, že skoro tam nedojedu, protože byl… průvodčí už nikde nejsou, máte 

automatický otvírání dveří, to už jsem myslela, že si neumím pak ani otevřít ven. Máte… 

kupujete si lístek prostě v nějakém automatu, který jsem neuměla použít jo, takže tohle je velice 

nepříjemný na to cestování a na to, že se úplně vytrácí ten lidský činitel, který Vám pomohl při 

těchto úkonech jo, tam Vám prostě průvodčí a poradila, co jak ukázala. Teď se všude setkáváte 

jenom s technikou, který nerozumíte, neumíte ji používat a hrozně vás to znervózňuje. Já jsem 

tuhle jela vlakem a myslela jsem, že se nedostanu ze záchodu, protože tam byly takový ty 

automatický… všecko bylo tak automaticky, že jsem si říkala: „No já snad pojedu na záchodě 

do Bratislavy jo.“ Takže tohle to je nepříjemný, že se vytrácí ten lidský činitel v těchto funkcích 

jo, že… že prostě kam přijdete tam přijdete, tak všechno… v těch krámech taky ty automatický 

asi bych se to naučila že jo, ty, jak si můžete sama tam zaplatit kartou a sama si to tam všecko 

namarkovat, tak tohle všechno jako je pro nás starší už obtížný. To… to jako není přínos, to 

radši si vystojím tu frontu u té pokladny, aby mi to ta paní udělala, než já bych si to tam udělala 

hned že jo, tohle je pro nás jako takový… je to takový znepříjemňující, to je… najednou se 

ocitnu někde, čemu nerozumím a co nevím, jak mám udělat že jo, tak tohle je nepříjemný, tam 

jako ta technika takhle divně to. 

T: A pokud se vrátíme ještě k tomu internetu a vlastně přístupu k tomu internetu, tak tam cítíte 

nějaké znevýhodnění? 

V:  Ne, ne. Tam jenom znevýhodnění je z vlastní hlouposti že jo, jinak můžu všechno. Tam… 

tam to jako to je obrovský zdroj informací a obrovský jako ten internet je úžasný no, když ho… 

když člověk si jako s ním nenechá ovládat. Tak to je obrovský zdroj informací. 

T: A když se podíváte na seniory obecně, myslíte si, že jsou nějak znevýhodnění právě v otázce 

přístupu k tomu internetu a k těm novým médiím? 

V:  Já myslím, že… já nevím, já co znám z mých známých jsou všichni tak… takhle, ve škole 

byli to byli osmdesátníci, víte co… to bylo zajímavý, že u nás na výpočetním centru že jo, byli 

učitelé, kteří dělali tu výpočetní techniku celej život, a pak tam přišlo pár mladejch lidí a oni 

říkali „A my na ně nemáme.“ Jo přesto, že znali stejný věci všechno, ale tahle ta mladá generace 

už má v sobě nějakej čip nebo něco, že už to prostě ovládá daleko líp než ta, která jako k tomu 

přišla už ve zralém věku. Takže Vy jste takový, patříte jistě k té mladé generaci taky, takže by 

už moje vnučka 5-ti letá, prostě ovládala perfektně všecko, aniž se jí něco muselo říkat, protože 

já jsem se těžko učila že jo, takže tohle myslím je ten handicap, který ty mladý nemají a ty starý 



jako se ho těžko už učí a těžko… těžko se naučí, to co umíte Vy, aniž byste se o to nějak snažili, 

že už Vám to je dáno. 

T: Takže myslíte, že to je tím vlastně vyrůstáním s těmi technologiemi? 

V:  Ano. 

T: A co se týče Vašeho okolí, tak Vaši přátelé ve vašem věku využívají všichni internet nemají 

s tím žádné problémy? 

V:  Všichni ano, všichni, všichni a všichni to užíváme jako, protože dneska to už snad ani jinak 

bez toho nejde že jo, bylo by to ochuzení života, kdy byste ho neměla. Už si to nedovedu bez 

toho představit teda. 

T: No a když máme teda některé seniory, které například neumí vůbec právě s novými médii, 

s novými komunikačními technologiemi, tak co si myslíte, že by jim mohlo usnadnit přístup 

právě těchto seniorů k novým médiím? 

V:  No tak víte, že nevím? (smích) Musíte chtít že jo, jestliže on to nemá, tak to nechce. To… 

to jako když chcete, tak se k tomu vždycky nějak dostanete nebo většina jich má děti že jo, 

takže většina… nebo teď jsou ty kurzy různý, ten život devadesát úžasný dělá internetový kurzy 

pro seniory a máte plno takových různých akcí, že když chcete, tak se k tomu dostanete, ale 

když nechtějí tak asi to se nedá nic dělat že jo. Ale já neznám… já mám spoustu známých a 

neznám nikoho, kdo by neměl internet nebo to nepoužíval. To je opravdu zřejmě hodně už 

rozšířený. 

T: Výborně. Tak já Vám děkuji za všechny odpovědi a mohla byste mi na závěr říct ještě pár 

věcí o Vaší osobě? Jak byste se charakterizovala? 

V:  No nic neříkejte (smích) 

T: Například odkud jste, kolik Vám je let nebo co jste studovala? 

V:  Já jsem studovala střední průmyslovou chemickou školu a byla jsem od začátku v podstatě 

55 let jsem byla na vysoké škole chemický. V různých funkcí nejdřív jako technik, pak jako… 

pak jako na zahraničním oddělení a ke konci u rektora jako tajemník. A vzhledem k tomu, že 

jsem tam byla tolik let, tak jsem znala chod té školy že jo, a všechno tohle to, tak to asi nejvíc 

na mně oceňovali, a takže jsem byla tam a pocházím z Prahy, tatínek byl bankovní úředník, 

maminka byla učitelka a… 

T: A teď stále bydlíte v Praze? 

V:  A bydlím stále v Praze, bydlím tady pořád a máme… v Sobotce mám dům po dědečkovi, 

ale nějak já nemůžu pořád… bývali jsem tam s mužem vždycky od jara do podzimu a teď jsem 

tam byla sama a já… jestli se změnila doba nebo nevím co se změnilo, ale já tomu říkám, že 

tam žijí většinou voliči Zemana a já tam dlouho nevydržím, prostě já musím do Prahy a 

nadechnout se prostě toho velkoměsta a pak zase jedu dolů do přírody jo, tahle… 

T: Rozumím. 

V:  Nevím, jestli ta doba je jiná nebo jestli, čím se tohle stalo jo. Takže… 



T: A ještě se Vás zeptám, kolik je Vám let? 

V:  75. 

T: Jo, výborně, výborně. Dobře tak já Vám moc děkuju za všechny infroamce…. 

Dana 

T: Dobrý den, jmenuji se Tereza Lusková a jsem studentkou sociologie na Univerzitě Karlově 

a v rámci své diplomové práce zkoumám vztah seniorů a médií s tím, že bych ráda na toto téma 

udělala s Vámi rozhovor. Ten rozhovor je naprosto anonymní, nebudu se na Vaše jméno ptát, 

nikde se neobjeví a jsou pro mě zkrátka důležité Vaše názory, nebojte se odpovídat podle toho, 

co si opravdu myslíte, není to žádné zkoušení, jde mi opravdu o zjištění Vašich názorů a postojů 

s tím, že pokud by se Vám na nějakou otázku nechtělo odpovídat, tak mi to prosím jenom 

řekněte a můžeme to přeskočit. 

D: Dobře. 

T: Tak mohli bychom začít tím, jaká média využíváte? 

D: No tak počkejte, tak co já využívám, já nejspíš využívám, zejména třeba teď využívám 

hlavně rádio. Tak poslouchám 3 stanice, které střídám, rádio Plus, rádio Vltava a rádio to se 

jmenuje Dvojka. A potom teda, protože jsem jako i když mě je teda 75, tak stejně jako když 

tančí učitel nebo jak bych to řekla, protože mám… učím na střední škole a vyšší odborné škole 

a na té střední škole mám jednu gymnaziální třídu ještě, takže s nimi koresponduji přes ten 

tablet. Ale dřív jsem to moc nepoužívala, takže jako že by mi to tak úplně… jako zvládám to, 

ale když se to někam zatoulá tak si nejsem jistá a ještě k tomu my tady nemáme k tomu ten 

internet úplně dokonalej a rychlej no. Pak se teda dívám někdy na televizi, někdy se teď dívám 

na zprávy pokaždé, ale na ty pořady, protože to nějak mě moc nezajímá ta Jednička, Dvojka nic 

moc, tak jedině na Artu a to momentálně už teď taky tam nejsou moc dobrý pořady, tak si spíš 

čtu, což nejsou moc média, a tak co ještě… noviny. Tak noviny čtu pouze v pátek a v sobotu, 

protože jsou předplacené do schránky. A čtu Lidové noviny, a to docela podrobně no tak. 

T: No výborně, tak to používáte spoustu různých médií a říkala jste teda, že využíváte i ten 

internet, tak co všechno třeba v něm vyhledáváte? 

D: No abych řekla pravdu, tak jako nic moc v něm nevyhledávám, ale když něco potřebuju, tak 

trochu jo, ale já když jsem jako chodila do práce, což jsem měla asi teď v tomto školním roce 

takových 6, 8, 10 hodin týdně, tak když jsem si ty hodiny připsala, tak jsem na to neměla až tak 

moc času, a ono než se to vždycky najde jako mě to nejde tak rychle, a v tramvaji a teď vlastně 

já chodím pěšky, takže cestou samozřejmě se nedívám do nějakých internetových stránek a tak 

někdy jo když jsem třeba potřebovala nějakou knihu nebo nějakého výtvarníka, teď jsem… ne 

já mám ráda toho Hoknyho v Anglii, tak jsem se třeba na to dívala, ale že bych jako byla tím 

posedlá… vůbec říct nemohu. Mám radši jako papír… 

T: Jo rozumím 

D: … i když teď teda píšu těm studentům jako korekce, tak musím zapisovat jako třídní knihu, 

tak stejně si to zapíšu nejdřív na papír a mám prostě na to napsaný na papíru, a z toho papíru to 



přesunu na to, abych to nemusela potom pak hledat, ten internet nebo jako… na tom tabletu. 

Tak takhle. 

T: Rozumím, takže používáte i e-mail ke korespondenci a dál, nějaký další komunikační 

prostředky? 

D: No, já to používám teď, protože jako to jinak víceméně nejde, ale za normálních podmínek 

to zase tolik nepoužívám. Protože mě to zase tak moc nebaví, a taky jak nám to tady jde 

poměrně pomalu, tak bych řekla na to nemám jako…  

T: Takže teďka to je spíš jenom… aktuální, jak třeba nepoužíváte média ke sdílení nějakých 

informací nebo obrázků právě s blízkými nebo s kolegy? 

D: No to ani ne, to já vždycky, víte co… já vlastně, i když jsem ve škole, tak když mám něco 

vyřídit kolegovi, tak tam stejně vždycky spíš , než abych mu poslala e-mail nebo než abych tam 

telefonovala, tak já tam dojdu, protože mám zase den třeba jednu dvouhodinu, tak mě to baví 

jít po chodbě a prostě vidět jiný lidi nebo tak a tak mi to přijde zbytečný. 

T: A na dalších jiných například Facebook nebo další sociální sítě nepoužíváte? 

D: No to nějak ani nemám moc v oblibě, to nějak ne, akorát nějaké ty počkejte, ale na 

Facebooku nejsou fotografie, jenom když jsme byli teď třeba… ještě to jsem zapomněla, že 

vlastně někdy má velký fotografie no, takže to si někdy promítám takhle. Ale že bych jako 

Facebook, že bych si tam napsala, kdo jsem a že něco támhle tohle, tak to absolutně ne a ani 

když bych se nějak viděla, tak to nečtu, není mi to nějak prostě…nebaví mě to. 

T: A proč Vám třeba ten Facebook takhle nevyhovuje? 

D: No, nevím připadá mi to, jedině když bych tam nacházela lidi jako oficiální, ale v přátelství 

ani ne, protože nevím no, tak buď to vím nebo sama poznám se z toho kontaktu s nimi, než 

abych se dívala, kde byl nebo co jedl nebo takhle, jak si třeba ty lidi, když jsme teď byli lyžovat, 

tak oni třeba fotí co je na stole k obědu a to mi přijde jako trochu… to teda jako, abych to 

někomu poslala, a když mi někdo pošle nějakou pitomost tak mě to teda nebaví. 

T: Rozumím, rozumím, a když Vám naopak pošlou někdo z přátel nebo z rodiny nějakou 

informaci, tak věříte jí více než nějakým zpravodajským médiím? 

D: No, já jako nevím, protože já takový věci jako nečtu, protože mě to jako nebaví to otvírat a 

hledat a jak to… já to… a ještě k tomu, jak jsem z tý starý doby, tak ani nemám ráda, když třeba 

s tím telefonem, jako v tom tabletu bych měla nějak moc zpráv, tak mě to nějak znervózní, tak 

to radši vyčistím, než když mi píšou ti spolužáci nějaký hovadiny tak to ani nečtu a rovnou to 

jede do pr… hned to jde pryč. A nepřečtu si to, protože si říkám když tak mi to může sdělit no 

takhle. 

T: Rozumím, no a když jsme se teda bavili o inter…¨ 

D: Ještě počkejte, pardon, ještě o těch fakenews, tak to zrovna tady kolegyně je starší jí je už 

devadesát jí bylo, tak já jí vždycky se ní rozdělím o oběd, a jdu tady přes, a vždycky se spolu 

tak čtvrt hodiny bavíme, a zrovna jsme se bavili o těch fakenews, protože zrovna říkala no tak 

dobře to jsou nějaký fakenews, ale z jakého důvodu teda, když jako je k tomu ta informace, 



proč teda nevezmou televizi a neřeknou, že tohle je fakenews a normální news je tato. Takže 

jako třeba teď s tou Čínou se říká, že to třeba mohl být nějakej únik, nějaký látky, takže, tak jak 

to bylo tenkrát, jak to bylo s tím yperitem v době I. světový války, jak vlastně byly ty pandemie, 

jako v roce 1918 nebo kolik, tak si myslím, že jako v podstatě… nebo jsem se dívala na Fokus, 

tak tam ti studenti se jako zmiňovali, že jsou, jako hodně informováni a že jsou přemrštěné ty 

informace a moc toho, tak já si myslím, že jich je málo. Naopak, protože když jako takhle jdete, 

tak s tou rouškou anebo teda když máte ten filtr, my máme tady nějaký masky s filtrem a tohle, 

tak jestli to mají nosit teďnebo jindy, nebo co já vím no, si myslím, že ty informace jsou naopak 

trochu neúplný a hlavně nejsou úplně vědecký, protože když tam Babiš něco plácá, tak to mě 

vůbec nezajímá. 

T: Rozumím, rozumím, no a když jsme teda se bavili o těch různých způsobech, různých 

médiích, různých způsobech informování o současných událostech, tak co Vám nejvíc 

vyhovuje? Kde vlastně hledáte informace nejčastěji? 

D: Jako myslíte, co se týče té politiky? 

T: Například no, ale celkově současných událostí nebo veřejného dění, obecněji. 

D: No tak, tak… já jako že bych se tak strašně zabírala tou současnou dobou nevím, tak mě 

zajímá jako, jsem studovala biologii, i když už to dávno neučím, tak mě zajímá pochopitelně to 

životní prostředí, životní styl taky jsem studovala tělocvik, tak mě zajímá… zajímá jako… ten 

style living, ale že bych se tak šíleně zabývala tou politikou říct už nemohu. Protože už se mi… 

tak mě spíš zajímá třeba… já taky učím angličtinu, tak mě zajímá třeba ta literatura a tak. Teď 

jsem třeba četla v Lidových novinách, že třeba ten Ian Mcquien vydal nějakou knihu novou tak 

si říkám, že si ji ještě třeba koupím a takhle no, ale jako ta politika už… už mě to tak tolik 

nezajímá… Ale tak čtu ty noviny, jak Vám říkám, přečtu si vždycky nedělní noviny… Lidový 

noviny přečtu durch, to jako ano, a pak se zabývám tou angličtinou, pak čtu taky ten časopis, 

jestli znáte Studenta se to jmenuje… ten je velice dobrý, teda jak chodím ještě teď na takový 

francouzský kurzy, tak tam to mají vždycky na… na té fakultě tak to si tam jako beru. A tam 

jsou strašně zajímavé články a jsou jako velice pěkně a moderně napsané a jsou tam i moderní 

výrazy, tak to mě na tom těší, ale že bych jako byla posedlá tou politikou, nemohu říci. 

T: Rozumím, no a celkově co se týče teda těch nových médií, jelikož je využíváte, tak co Vás 

vlastně motivovalo k tomu, se s nimi učit nebo je využívat vůbec? 

D: No tak… jako teď musím používat ten tablet, abych byla v kontaktu s těmi studenty, tak to 

mě jako přinutilo, ale trochu mě to nebaví, protože oni už teď taky upadli, vzhledem k tomu, že 

zřejmě dostávají hodně úkolů, tak jako už tolik nepíšou, teď když se to všechno rozběhne, tak 

to ti zabere mnohem víc času než normální jako projev a nemá to ten… jako ten social style, 

takže vlastně tam vůbec se těmi lidmi jako… oni Vám sice něco píší, ale když na někoho 

koukáte tak vidíte jaký má výraz, co má na sobě, jak se tváří já nevím co všechno, tak je tam 

zároveň i ta zábava, kdežto tady je vlastně ta čistá informace, která vlastně nemusí být úplně 

pravdivá. Jo protože on tam něco napíše, on se splete, třeba nějaký gramatický cvičení, a že 

vlastně já z toho nevidím, jestli se plete tím, že na to kašle, nebo že to je… nebo prostě… kdežto 

když je to ten přímý kontakt, tak je to trošku jiný. Tak se mi to zdá lepší. 



T: A Vy jste teda se kde naučila právě s počítačem a s těmi novými médii? 

D: No… já jsem se to moc nenaučila, já to tak až tak moc neumím, ale protože asi před rokem 

nebo jak jsme nebo v loni, už předloni nám řekli, že musíme zapisovat do třídní knihy jako 

elektronicky. No tak zapíšeme elektronicky a sice tak, protože se mi to nechce psát ve třídě, že 

by to dlouho trvalo nebo já nevím co… no tak tam napíšete… a napíšete klidně nějakou úplnou 

blbost, protože si řeknete:  „ať už to mám rychle napsaný“ mně to je jedno teď se to musí psát 

česky, nikoliv anglicky, takže se to ani nedá prostě přeložit, protože ten výraz znamená něco 

jiného, tak tam něco fláknete, takže takhle si zrovna říkám, takhle vznikají ty fakenews… 

T: (Smích) 

D: … to vůbec… vůbec neodpoví, samozřejmě, že tam napíšu, aby ježiš nějaká inspekce, aby… 

ředitelství, škola nemělo problém, mně to je teda dost jedno, já už žádný problém mít nebudu, 

ale jako chápete… no... 

T: Rozumím. 

D: … jako je to takhle, no a takhle postupně nějak, a teď jsem nevěděla, tak jsem si musela 

zařídit třídu, tak nějak tak nebo jak oni tomu nějaký ty g-maily nebo co, no tak je mi to dcera 

teda… teda zavede a teď jak chodí do práce a pracuje taky z domova, což mimochodem se tady 

furt česky říká homeoffice, což vůbec v Česku oficiálně není, protože homeoffice je 

Ministerstvo vnitra a nikoli z práce z domova a takhle se to vůbec neříká, ale prostě se řekne 

work from home, protože to prostě člověk česky… práce z domova se řekne home office… no 

takže takhle máte ty news. Takže ona mi to ukáže, no a já to pak zapomenu. 

T: Rozumím, no a když teda jak jste říkala, že například ráda teď používáte ten tablet, a i 

používáte někdy i ten internet, tak jaké si myslíte, že to pro Vás má hlavně výhody? 

D: No tak, když potřebuju se podívat na něco, ale tak to moc… no tak když se chci podívat na 

nějaké jméno třeba no tak se podívám, ale jako společensky se na to nedívám vůbec, já se dívám 

čistě a jenom z hlediska jak Vám říkám, ty jména hledám jedině literární nebo prostě z toho 

uměleckého světa a ještě k tomu jenom z toho anglicky mluvícího… 

T: No a myslíte si že právě… a myslíte si, že právě ty nové informační a komunikační 

technologie mají nebo přinášejí nějaké nevýhody? 

D: No myslím si, že přinášejí velké nevýhody, protože když jdu do školy, tak se slušně obléknu 

a jdu pěšky, a když jsem doma tak spoustu lidí vlastně může upadnout i do takového úplně 

jiného stylu. Takže si myslím, že… že prostě vůbec ten společenský kontakt je součást toho 

života. Že jo, třeba já chodím teď na tu francouzštinu, to už jsem chodila předloni, tak teď tam 

chodíme a baví nás to, protože se tam vidíme a…  a jako prostě… a to jestli budu umět líp 

francouzsky nebo hůř je mi úplně jedno. 

T: Rozumím, rozumím. A myslíte si, že právě ten přístup k novým médiím ovlivňuje Vaše 

trávení volného času? 

D: No tak jako, že bych já trávila volný čas s tabletem to říct vůbec nemohu… jako vůbec 

nedělám… to vůbec nedělám fakt vůbec. Protože já to používám čistě a jenom z povinnosti a 



ani i telefon, tak jako to vidím, že dcera, tak ta jako telefonuje dýl a když se spolu díváme jako 

na televizi, tak já se dívám na televizi a přitom si čtu a ona se dívá do telefonu, no a jako takhle, 

ta televize je v takovým backgroundu, ale nevím no, je to tak, že ta Česká televize je taky hodně 

ubohá. Takže z toho důvodu. 

T: Rozumím. 

D: To ona žila v Londýně 10 let no, takže je zvyklá na jiný systém a jinej styl. 

T: A co se týče teda například toho, že jste říkala, že se koukáte na film na televizi, tak ovlivňuje 

vlastně ty nová média nějakým způsobem na vztahy v rodině, myslíte si? 

D: Tak my máte tu rodinu hrozně malou. Bydlíme v domě, ve vile teda, kde bydlí brácha, a ta 

moje dcera bydlí o patro výš teď, takže já vůbec… to nás vůbec neovlivňuje, maximálně, že jí 

nahoru zavolám, jestli už půjde dolů nebo obráceně, ale… ale že bych jako… to vůbec. Ale tak 

my jsme jako… 45 ročník, já jsem 45, brácha 47, švagrová taky tak, takže jako, on jde dolů, ve 

sklepě máme takovou počítačovou učebnu nebo on hlavně teda, no tak on tam hraje karty, ale 

jestli by nějak vyhledával, to jsem ho teda neviděla. 

T: A Vy jste říkala, že nejste spokojená, co se dává třeba u nás v televizi, tak co Vás jako 

odrazuje nejvíce na českých médiích? 

D: No tak mě odrazuje to, že… jak už jsem starší, tak mám pocit, že bych jako zejména teď 

v tý současnosti, se přece nebudu dívat na nějaký připitomělý film ze 70. let, nebo vůbec 

cokoliv, aby tam někdo zpíval, snad nedej Bože, nedívala jsem se tehdy, proč bych se dívala 

teď. Jak paní Machalická říkala, že to je úplný úpadek to já nevím, takže… že to je něco 

šíleného, no tak si myslím, že by mohl být v televizi taky nějaký jako vzdělávání pro tu vrstvu 

starších, která třeba by se chtěla taky něco dozvědět… a že by to bylo takový, no… jako kdysi 

byli třeba i ty jazykové kurzy si vzpomínám, před třiceti lety, a měli naprosto dobrou úroveň, 

bylo to obyčejný, tak by mě spíš zajímalo nějaká jako diskuze no něco… s tím,  třeba se mi líbí 

ten pořad Fokus, jestli to znáte? Jo, kde jako prostě vystupují lidé, se kterými se seznámí, jsou 

z jiných oborů, vždycky je to nějak orientováno, tak to se mi docela… tak takový pořad bych 

si představovala, něco v tom duchu. 

T: No a když se teda ještě bavíme o těch různých médiích, tak která vlastně považujete za 

věrohodná? 

D: No… to já spíš… spíš jako nevím co je věrohodného, ale spíš jako bych důvěřovala lidem, 

kteří to říkají. Ať už je to kdekoliv. 

T: Jo, takže… takže pro Vás… záleží Vám spíše tom konkrétním novináři nebo redaktorovi, 

než vlastně na tom, jaká je to stanice a tak podobě. 

D: Přesně tak. Ano, ano. Takže když čtu Lidový noviny, tak tam ty redaktory znám, nebo když 

poslouchám Plus, tak už je všechny znám podle toho co jde, já to poslouchám celou dobu, tak 

podle zabarvení hlasu, přesně vím kdo to je, vím, jak to bude, jsou to redaktoři, co většinou 

pracovali pro BBC, většinou v cizině, no a… prostě když je to takhle, a tak jako… ne že bych 

jim nevěřila, ale jako mě to nezajímá. Nezajímá mě ten styl a tak. Mám radši, když je to to 

BBC. 



T: Rozumím, rozumím. No a promítá se právě ten Váš názor vlastně na tu důvěryhodnost toho 

média, na to jestli to médium sledujete? 

D: No tak já tím nejsem těma mediema tak posedlá, ještě Vám říkám, poslouchám to Plus rádio, 

poslouchala jsem to někdy?… na tom Plusu, protože tam to rádio Plus má jako zajímavé pořady, 

a jsou docela tvrdý. Tak jako těm důvěřuju. 

T: Rozumím, no a myslíte si, že… nebo cítíte nějaké napojení určitých médií na politiku? 

D: Tak já si právě myslím, že všechny ty pořady, které jsou v Plusu, jsou vždycky jenom půl 

hodiny, protože tam jsou zprávy v půl a celou, tak mě připadnou, že jsou vlastně skoro jenom… 

jako diskuse na současný styl té politiky a jinde ve světě. A že to má jako slušnou úroveň, 

projev, všechno. Až teda na to, že teda strašně rychle jako zjistíte, že to je takový jako moderní 

projev hodně, ale je to jako dobrej pořad. Všechny ty pořady jsou tam dobrý. Úplně všechny. 

T: No a když teda ještě například srovnáte vlastně svůj přístup k médiím a přístup Vašich 

známých a Vašeho okolí. Tak jaký mají oni přístup k novým médiím? 

D: No tak… 

T: Využívají taky nová média jako internet a tak podobně? 

D: Vy myslíte ty starší? nebo… 

T: Ano, ano. Vaší generaci zhruba. 

D: No tak… já nevím, tak teď jsem zrovna telefonovala s kolegyní, kvůli něčemu tady, kvůli 

škole teda takhle, tak ona taky říkala, že s tím jako bojuje a že jí to jde na nervy hrozně. Takže 

jí to moc nebaví. 

T: A myslíte si, že jsou teda senioři… 

D: …Ale ona tam vždycky něco hledá, nějaký takový… když přijdu do školy, když jsem 

chodila, že jo, když se mohlo, tak ona… jsem viděla, že tam ty lidi vyhledávají nějaký takový… 

jako jak se tomu říká, ty drby nebo co, prostě takhle jako informace, jako které nejsou přímo 

nutné, jako vědět jo… jsou třeba, co tenhle nebo tenhle jo, ale já když… já to nedělám, všechno 

tohle. Mě to nezajímá. 

T: A myslíte si, že jsou senioři nějakým způsobem znevýhodnění? Právě v otázce jako přístupu 

k internetu, počítačům, novým médiím. 

D: Že jsou znevýhodnění jako generace? 

T: No… 

D: Nebo já jsem… promiňte. 

T: Jako senioři obecně. 

D: No tak, já si myslím, že ani ne… že to je spíš o tom, že… že to prostě tu generaci to prostě 

už nezajímá, protože já ne že bych to nedokázala otevřít nebo… tak to můžu, ale mně to prostě 

jako… mně to netěší si to číst, protože… to k čemu… mě to jako nezajímá. Jako mě nezajímá 



ani, když bych si třeba pustila televizi, tak vlastně mě ani ty zábavný pořady nepřijdou vůbec 

zábavný…Mně to přijde, že to je naprostá beznaděj. Jakože tomu… víte co, že to nemá žádnej 

intelektuální vůbec jako, to už je prostě… že to je úpadek. Opravdu. 

T: No já vím, že někteří právě senioři neumí s počítačem a… neumí si právě ani věnovat novým 

médiím. Napadá Vás něco, co by mohlo usnadnit právě přístup seniorům k novým médiím? 

D: No tak já si jednak myslím, že spousty seniorů, co jako… nemaj ty možnosti, protože nemají 

dostatek peněz, takže si to ani nekoupěj, a potom nemají ani dostatek peněz na ten životní styl, 

takže vlastně, proč byste se na to koukala, četla… slyšela nebo viděla tam něco, co někdo dělá, 

k čemu vy máte hrozně daleko jo. Tak já si myslím, že je to prostě nemůže ty lidi nějak zajímat, 

protože to je velice odtržený život. Já tím, že chodím mezi ty studenty, mezi ty středoškoláky a 

mezi ty… já učím ty sociálně, já učím ty kindergarden teachers do školky holky, co jsou po 

maturitě a chodí 3 roky na vyšší školu, aby mohly být pak učitelkou ve školce, učím je 

angličtinu a pak ještě učím sociálně lidi, kteří jsou stejného věku a budou pracovat v té sociální 

sféře. Tak pochopitelně mě to potom jako zajímá, jak to prostě v tom světě chodí, jak to tedy je 

s těma bezdomovcema apod. Tak se o to samozřejmě zajímám, ale kdybych o tom tady 

promluvila… říkala bráchovi o bezdomovcích, tak by řek, že jsem se snad asi zbláznila. 

T: Výborně. Tak já Vám děkuji za všechny informace, ještě Vás na závěr poprosím, mohla 

byste mi říct něco o sobě? Jak byste se charakterizovala? 

D: No já ani nevím, tak jako jak bych se charakterizovala… 

T: Například… 

D: Tak já jsem… 

T: Tak třeba odkud jste? 

D: No já jsem jako narozená v Praze, jsem z Prahy, patřím mezi tu middle class, mezi tu střední 

vrstvu, ale jako vždycky jsem vzhlížela k tý První republice, protože jako tak nějak… přes 

mámu a vůbec tu společnost toho dřívější doby, kde byli jako postavení společnosti jako výš 

řekněme, děda byl generální ředitel banky Slávia a podobně, takže jsme měli takový jako v těch 

50. letech jsme žili v takovým jako velkým ústraní… a bylo to hodně těžké a těšila jsem se, že 

to nějak zmizí, což se stalo, a tak… celkem jako… no takže… teď jsem to jako měla dobrý, 

protože jsem mohla… a nemohla jsem dřív, samozřejmě vystudovala jsem Fakultu tělesné 

výchovy a přírodovědu. Nemohla jsem učit v Praze, protože to se nemohlo, že jo… nebylo 

možný pro takovýhle společenský vrstvy… takže teď už zase můžu, mám to tady kousek do 

Dejvice, tak… takže žiju spokojeně, vystudovala jsem ještě tu angličtinu, no takže učím 

angličtinu, což je strašně zábavný, baví mě to hrozně, baví mě i ten Boris Johnson jak mluví, 

jak se chová, i když je to jako naughty boy by se dalo říct, tak mě to stejně zajímá, a zase mě 

jako nebaví Babiš no, ten mě teda nebaví, ale jako takhle no… chodíme na ty lyže a všecko a 

tak. 

T: A ještě jste říkala, že Vám je 75? 

D: No teď mi bude za měsíc nebo kdy… no, už hodně. 



T: Výborně. Tak já Vám moc… 

D: A teď jsem ještě k tomu vykloubila tu páteř. No tu jsem si zlomila, jsem spadla z lanovky 

při takovým no…  

T: Takže jste teď spíše doma. 

D: ..ale už je to dobrý, už… už zase chodím a… no takže to bylo v Itálii, tak tak… byla jsem 

v Itálii v nemocnici… bylo to perfektní, bavilo mě to tam strašně no. 

T: Rozumím. Tak já Vám děkuju za všechny informace. 

 

Renata 

T: Ještě jednou Vám přeju dobrý den, jmenuji se Tereza Lusková… 

R: Děkuju 

T: Jsem studentkou sociologie na Univerzitě Karlově. V rámci své diplomové práce zkoumám 

vztah seniorů a médií, a proto bych ráda udělala na toto téma s Vámi rozhovor. S tím že ten 

rozhovor je naprosto anonymní, nikde se neobjeví ani se na něj nebudu ptát. Jsou pro mě 

důležité hlavně Vaše názory, jde mi to, co si opravdu myslíte, nejde o žádné zkoušení, ale o 

zjištění Vašich zkušeností a postojů. Pokud byste na nějakou otázku nechtěla odpovídat, tak to 

jen řekněte a můžeme to přeskočit, ano? 

 

R: Dobře. 

 

T: Mohli bychom teda začít tím, že mi řeknete, jaká média využíváte? 

R:  Tak v tomhle smyslu jsem poměrně omezená, protože jsem takový povětr a toho času na 

média mám málo, takže ráno si při snídani pustím rádio a poslechnu si zprávy a nějakou 

zajímavost, a pak příležitostně televizi, nemůžu říct, že bych měla, zatím se dostat ke zprávám 

tak, v televizi, abych věděla, co se děje ne jenom v souvislosti s koronavirem, ale prostě tak 

celoživotně. Jednou mně jedna paní řekla, že jsem sběratel informací, pořád vím co se dělo. 

Vždycky jim položím otázku, co tomu říkají a oni neměli čas si ten rozhlas poslechnout, jo já 

jsem to slyšela třeba jenom při přípravě snídaně. 

T: Rozumím, no a když teda používáte spoustu teda různých médií, říkala jste, že používáte i 

internet, respektive ty zprávy, jak jste říkala, že čtete, tak to čtete, myslíte e-mailové zprávy 

nebo… 

R:  Ano, e-mail…teda e-mailové zprávy ano. 

T: A využíváte ještě další platformy jako je Facebook, Instagram nebo podobné? 

R:  Ne…Facebook jak jsem Vám psala, mám jenom za trest, protože nemůžeme chodit cvičit, 

tak ta naše cvičitelka má Facebook, tak si cvičím přes Facebook nebo s tou skupinou cvičíme, 

ale jak si pustím Seznam a dívám se, přečtu si co… zprávy, takový informace průběžný no, ale 

jinak nevím, občas Metro nebo, přestala jsem úplně kupovat noviny a časopisy právě tím, že 

jednak na to nemám moc času a jednak, protože chodím ještě nebo jsme skončili jo, před co se 



uzavřely školy, tak celý pátek jsou vždycky trávila na filozofický fakultě a vedu kurzy pro 

seniory, cvičení, tak to mám 3x v týdnu tak, takže tak, beru v metru, když chytnu nějaký tam 

zůstanou ležet Metro. 

T: A říkala jste, že používáte teda spoustu těch médií a k čemu je většinou využíváte? 

R:  Já to nepovažuji za spoustu médií, já to považuji za… k čemu je využívám, abych věděla, 

co se děje ve světě, abych věděla, co mě může překvapit. 

T: Takže nějaké sledování současných událostí a podobně. 

R:  Tak tak. Přesně tak, anebo si najdu, když z té školy něco probírám nějaký téma, tak si otevřu 

Wikipedii a dohledávám to ve Wikipedii, už jsem se odvykla i když jsem si zakoupila aktuální 

atlas tak si hledám mapy a prohlížím si mapy, taky na počítači že jo abych, abych třeba 

upřesnila, kde to leží, jak to tam vlastně je výsledný a tak. 

T: No vy jste říkala, že teda vyhledáváte informace o nějakých současných událostech, tak 

z tohoto hlediska, jaký ten způsob informování Vám nejvíc vyhovuje, myslím tím, je to pro Vás 

lepší právě v té televizi nebo na internetu nebo…? 

R: Ty aktuální dělám, poslouchám v televizi, anebo v tom rozhlase, co avizuji, a když chci něco 

takového jednak detailnějšího anebo aktuálnějšího, tak si to najdu na notebooku, většinou na 

Seznamu, zprávy tak jak tam jsou vytištěný a eventuálně si k tomu něco ještě dohledám, když 

mě to zaujme a má souslednost k jiným věcem, tak se podívám, co jsem už o tom, nebo mě 

zaujme nějaký slovo, tak se to snažím nějak vysvětlit si, o co vlastně jde. 

T: Říkala, že například ten Facebook Vás neláká, nebo že ho máte spíš za trest, jste říkala, tak 

co Vám na něm nevyhovuje? 

R:  Protože mě je dvaasedmdesát, tak mě každou chvíli něco neposlouchá (smích), dřív to 

bývalo, bývaly mašiny v kuchyni jako roboti a pdobný, no a teď to je, teď to je, to je jak na 

něco šáhnu, něco kliknu anebo nainstaluju asi by to byl ten Facebook nám napsala je to přes 

Slunečnici zadarmo, já to otevřu a co s tím dál nevím, tak mám syna, který se živí, je to vlastně 

IT žejo, takže počítače to jsou pro něj snídaně, oběd, večeře a ještě mezi tím, takže se na mě 

připojí, trvá nám to 5 minut a on mě to připojí, a když mu pak zavolám „Hele já nevím co s tím, 

mě to se to furt na něco ptá“, on řekne: „ Sorry, Facebook mě nezajímá.“ no tak se na to musím 

snažit nějak přijít a právě to, že si to nemám čím ověřovat, že si to už nepamatuju, tak mě prostě 

ty věci nelákají, ta velká technika nebo taková speciální no. Jinak je samozřejmě úžasný v tom, 

že cvičíme a vidíme se a slyšíme, co ona nám říká, a když si to… přijdu ze cvičení od ní a chci 

si to třeba druhý den zacvičit, tak to zapomenu anebo si to nepamatuji, ale vím, že ona bude na 

Facebooku za dva dny si jí zase pustíme, že si to doladíme, že teda to pro mě znamená být v tom 

cvičení se zdokonalovat. 

T: No a vy jste říkala, že tedy Vám s tím pomáhá Váš syn, tak on Vás naučil vlastně používat 

nová média? 

R:  No… jo samozřejmě všecko mě naučil, já vždycky zapnu počítač a instaloval mi všecko co 

jsem potřebovala, protože já jsem pracovala dlouho přes důchod, ještě asi před třema rokama 

jsem byla hodně jakoby v pracovním procesu, a tam se člověk bez počítače a bez médií 

neobešel, protože jsem musela vyhledávat, musela jsem se podívat na katastr, potřebovala jsem 



si zařídit datovky a komunikovat s úřadama přes datový schránky, takže je to pro mě takovej 

obrovskej komunikátor, ale jak říkám „Čas teda nesnesitelnej“. 

T: (smích) Rozumím, a Vy jste chodila třeba někam na nějaké kurzy, nebo jste to pochytila 

jenom od toho syna? 

R:  Jenom od toho syna a…pokus omyl že jo, takže tak dlouho než jsem se naučila třeba Excel, 

pro vy to mladý nechápete, ale pro starýho člověka než… si srovnat co všecko a jak funguje 

Excel, co v něm můžu všechno dělat, jaký funkce to má, jak se v něm počítá, jak se v něm sčítá, 

jak si to přehazuju, jak si můžu nastavit X listů vedle sebe a ještě to mezi sebou propojovat 

tak… potřebuju na to čas, já to nepochopím když bych šla do kurzu a to jsem taky udělala, že 

Vám vysvětlej počítač, že Vás k tomu posaděj a teď Vám dávaj ťukněte tam, vy ťukněte, 

pamatovala jsem si to nebo dělala jsem to v té chvíli, když jsem byla s nima, ale přijdu domů a 

potřebuju to znova zopakovat…potřebuje to čas, trénink. 

T: Rozumím, no dobře, a když teda Vy používáte ty nové informační komunikační technologie, 

tak jaké to má pro Vás přínosy? 

R:  Jaký přínosy? 

T: Ano. 

R:  No tak velká úspora času, že nemusím běhat třeba po úřadech, že opravdu, že nemusím 

ověřovat, že tam je spousta, třeba teď mám na mysli tu datovku, takže je to velmi, tím že jste 

úředně zaregistrovaná, a kdybych poslala mailem žádost na stavební úřad, na městský úřad, tak 

to je nic, protože oni to nemají ověřený a …musí to být podepsaný atd. Kdyžto když to tam 

pošlu nepodepsaný přes datovku, tak to je, jak když to mám podepsaný. Takže to jsou obrovský, 

obrovský úlevy a přínosy. 

T: Vidíte v tom ještě nějaké další přínosy, které byste chtěla zmínit? 

R:  U tohodle? No myslím, že ta časová je, ta časová je anebo i ta důvěryhodnost, že jste, že… 

že Vám to nemůže nějak nikdo zapřít, že to hold musíte dodržet nějaký režim…že to je takovej 

jako požehnanej, požehnanej komunikační prostředek no, že všichni to uznají, nemůže 

konkrétně když jsem u těch datovek jo, že tam teda je problém, aby tam někdo… lehce 

nezneužil… nemyslím v tom mailu a použila jste to. Takže to, ale nevím, ale možná těhle 

možností je ještě víc, ale já znám jenom tu datovku, který věřím takhle a pak používám 

samozřejmě posílání mailových zpráv. 

T: A když jste teďko říkala, že právě posíláte ty mailové zprávy, tak to posíláte nebo sdílíte 

informace o sobě, ale i o celkově dění například nějakou zprávu, která by Vás zaujala nebo 

nějaký obrázek apod.? 

R: Že pošlu někomu odkaz, přečti si, a že okopíruji odkaz a dám to, dám to vědět dál, tak to 

dělávám a myslím, že to dělají běžně ti senioři, že si posílaj ty odkazy, že viděl jsem nějakou, 

ten obraz nebo nějakou tu zprávu nebo nějakou tu informaci, z různých oborů, divadla nebo 

podobně. Taky jsem se pokusila nebo pokusila… teďka hrálo třeba Vinohradský divadlo, jak 

jsou uzavřená divadla že jo…. 

T: Ano. 



R:  …tak normálně vysílali teda, vysílali bylo vysílaný, teda jejich představení, ale… to není 

můj styl, to prostě mně tam to divadlo chybí, mně tam chybí ta přítomnost lidí a řekla jsem to, 

sestra se cítila dotčená, když jsem jí řekla, že mě to nezaujalo, že se mně to prostě… kdybych 

to měla posoudit jenom podle toho co vidím… na tom počítači, tak bych do toho divadla nešla 

na tohleto, což jsem strašně namíchla, protože Preiss je její miláček jo já… byl výborný jako 

vždycky, ale celkově… ne… tohle nemůže nahradit divadlo. 

T: No a když právě takhle Vám někdo posílá nějakou informaci, věříte jí více, než 

zpravodajským médiím? 

R:  Podívám se na to, jako myslíte pouštět informaci, že jsou divadla? 

T: No například když Vám nějaký známý, kamarád nebo někdo z rodiny pošle nějaký odkaz na 

nějakou informaci, tak věříte jí? Věříte jí víc než zpravodajským médiím? 

R:  Tak to víte jsou, buď to jsou úplně, úplně blbosti úplně takový nechci říct kachny nebo věci, 

které zajímají jeho a nemůžu říct, že, přečtu si to a myslím si o tom své. No neberu to, neberu 

to jakože, jo jeho to zaujalo, takže mu k tomu dám třeba svůj komentář ale ne že bych to vzala 

za svý. 

T: No, Vy jste mluvila o nějakých tedy výhodách, které vidíte například v té časovosti nebo 

k té digitalizaci právě té veřejné správy. Vidíte ve využívání právě těchto nových médiích i 

nějaké nevýhody? 

R:  Stojí moc času, obráceně, když si chcete právě ověřit třeba tu informaci, kterou Vám někdo 

nebo se podívat na to, co Vám někdo přepošle nebo si přečtete, jak se kdo vyjádřil nebo co 

zrovna, co zrovna je aktuální tak se na tom stráví strašně času. To je jako jsem si nemohla 

dovolit, když jsem byla v práci, tak teďka, no tak se na to podívám, ale už jsem si zakazovala, 

že přestanu otvírat ten počítač, protože strávím u toho několik hodin a mohla bych bejt venku. 

T: Takže si myslíte, že ty nové informační a komunikační technologie ovlivňují právě to, jak 

ten volný čas trávíte? 

R:  Určitě, určitě. Teď v poslední době to beru za výhodu, že se nezdržuju… že nejdu ven, 

stejně bych nemohla ani kudy, já dělala hodně turistiku, takže ne… a nebyla jsem na žádným 

pochodu už víc než dva týdny, už mně to začíná chybět a celou tu dobu jsem se hrabala 

v různých informacích, zprávách, doplňování si třeba co jsme měli… jsem se zabývala trochu 

Egyptem že jo, takže jsem si dohledávala věci z toho, ale… no to by tomu člověk propad stejně 

jako ty mladý že jo, mě rozčilovali mladý, jak dcera nebo syn, když byli doma, furt byli u 

počítače, tak už vím co tam dělali. 

T: (smích) Rozumím 

R:  Zbytečný věci, zbytečný věci. 

T: A myslíte si, že teda má právě ty nové média vliv na vztahy v rodině? 

R:  Tak u nás určitě, měl a má, protože syn tím jak dělá s těma počítačema, tak v tom leží furt, 

a je to, je to bych řekla závislost, s mužem se stalo ještě horší, ten objevil, že se nechá přes 

počítač hrát Bridge, tak ten dokáže prosedět celou noc a hraje s půlkou světa Bridge a nesmím 

na něj promluvit, protože tam se musí být ticho a velký soustředění, no a pro mě samotnou tomu 



jsem až tak nepropadla, ale to že si čtu informace, který vůbec nepotřebuju vědět, no tak 

neříkám, že ten koronavirus no…to jsou důležitý věci, ale… už nějaký jestli švédské letušky 

budou pomáhat ve zdravotnictví nebo ne, není asi… pro mě informace, kterou potřebuju vědět. 

T: Rozumím. A myslíte si, že využívání internetu bezpečné? 

R:  Ne určitě není, určitě není, speciálně když jsem na mailu a posílám zprávy, a i když mám 

už udělaný zabezpečení, tak každou chvíli se mně tam objevovali viry nebo prostě zprávy 

z Ameriky, že jsem… nějaký strýc můj zemřel, a zajímalo by mě, jak mohli zjistit, že skutečně 

my tam toho strýce máme. A že zemřel a že můžu zdědit a ať se přihlásím, ať pošlu své údaje, 

čili to jsou fakticky… tak já jsem v jednu chvíli jsem vždycky všechno poslala hned synovi a 

on: „Mazat, mazat.“, a když už se něco takovýho přiběhne, tak automaticky mažu, takže určitě, 

určitě tohle není bezpečný, i když máte antivirový program a vyhodí to spoustu zpráv. 

T: Takže to nebezpečí vlastně vidíte hlavně v těch virech a podobných věcech? 

R:  Tak v těch nepravdivých zprávách asi jo no, ty možnosti zavirování počítače. 

T: A co Vás ještě nejvíc odrazuje na dnešních médiích? 

R:  Na dnešních médiích? Já nevím, že se tam spousta věcí prezentuje… že se tam prezentují 

spíš lidi sami sebe než nějakej společnej… ne společnej, ale… kdo má možnost nebo se už 

dostal, jsou to mladší lidi, na tu úroveň, že jí chce využít, tak oni by dokázali zblbnout. No tak 

se musí vždycky říkat to je, to je zase o volbách, to zas někdo bude potřebovat hlas, budou 

zakládat stranu a půjde to nějakým směrem, takže v mých letech už si člověk v tomhle tom dává 

pozor. 

T: Takže cítíte nějaké napojení právě určitých médiích na politiku? 

R:  No tak jestli to je napojení, pokud tomu poskytujou prostor, tak samozřejmě musí žejo, 

protože to mají placený no, tak tam nechaj si to zaplatit a na jejich prostor kdo vív platí, tak má 

větší možnost, tak to bylo vždycky. 

T: Rozumím, a když se takhle teda podíváte na přímo ta média, která považujete za věrohodná? 

R:  Nejvěrohodnější? Svůj rozum tak (smích). 

T: (smích) To je hezký. 

R:  Jako věřit jestli… ne já prostě ty zprávy si přečtu, spíš bych řekla, že je solidnější rozhlas, 

že tam ty zprávy nemaj, oni musej víc času věnovat programu tak aby jinému, třeba populárním 

nebo vzdělávacím anebo rozhovorům a nemaj čas a prostor upřednostňovat, upřednostňovat 

někoho ovlivňovat to tak, jak to dělají třeba v televizi, politický rozhovory a upřednostňování 

tak. A tu televizi musím říct, že daleko, daleko míň považuji za věrohodnou, spíše tam ti 

redaktoři taky, taky snaží, spíš si přečtu zprávy a pak si podle toho odvodím, co asi v té televizi, 

co komentují nebo k čemu to vztahují. 

T: Rozumím, no a Vy, Váš tedy názor se promítá, Váš názor ohledně teda důvěryhodnosti toho 

média se promítá do toho, zda to médium využíváte? 

R:  Já si myslím, že jo, že dokážu s klidem, sklapnout, odejít od toho a říct tohle vykládat 

nebudeš a důvod toho. 



T: Rozumím. 

R:  … člověk do toho promítá svý, ze své zkušenosti. 

T: A když se podíváte nebo když srovnáte přístup k novým médiím Vašich známých nebo lidem 

ve Vašem okolí a ve stejném věku, jaký mají tedy přístup? 

R:  V mým věku, tak pokud to můžu zhodnotit kde se nejvíc stejně shledáváme to je v tom 

cvičení, řekla bych, že někdo se moc nezabývá politikou, že politický aktuality jsou spíš takový 

okrajový „jo, jo no to zas to“, že se spíše bavíme o tom jestli někdo tam má nějaký čtení, nebo 

čtení doporučení zejména zdravotní nebo o nějakých prostředcích a… 

T: Takže myslíte, že mají všichni vlastně jakoby přístup k těm médiím, coby myslím tím 

novým, jako je internet a podobně? 

R:  Tak v té skupině kam chodím já tak všichni,protože sami si i přes internet posíláme buď 

odkazy nebo zprávy a tak, že to si myslím, že ty lidi dneska už, pokud ty lidi mají nějaký zájem 

někam chodit, já to beru podle toho jak chodíme cvičit, takže to jsou skupiny, kde ty lidi hájí 

přehled nebo se snažej mít nějakou informaci ať třeba aby jenom pro to, aby to poskytli i 

druhému a ještě doporučujeme na co se podívat, nebo koho si přečíst, koho si poslechnout. 

T: A myslíte si, že senioři jsou v něčem znevýhodnění, v otázce právě k přístupu k internetu. 

R:  Teď jsem neslyšela, jestli je někdo znevýhodněný? 

T: Ano, jestli si myslíte, že jsou senioři nějak znevýhodnění, právě v otázce k přístupu 

k internetu. 

R:  Určitě ne, když se… pokud má možnost se to naučit a má čas u toho sedět, tak se může 

dostat k těm samým informacím a k těm samým předmětům jako mladý no, myslím si, že je 

v tom velký rozdíl, protože i když přijdou zase mladí a na něco bych… se začala bavit co bylo 

na internetu nebo co jsem četla, tak určitě vidím, že to není to, co by je zaujalo nebo o čem by 

se chtěli bavit. Jestli myslíte, jestli by mělo být víc konkrétní předmětům nebo zpráv pro 

seniory? 

T: Například no, jestli je to dostatečný, vlastně například právě ta nabídka, kvůli… jestli se tam 

mohou naučit všechno co potřebují. 

R:  Přes média? 

T: Ne ne ne, jestli… vlastně jakoby, kde se ti senioři mají naučit s těmi novými médii. 

R:  Jo tahle, vím že kurzy jsou, ale já nejsem davový typ, takže když jsem to zkusila, tak jsem 

zjistila oni to vysvětlují lidi, mladší, a to bylo úplně… chodila jsem na pár, třeba na ovládání 

mobilu, bylo tam… bylo to úžasný, co všecko nám předvedl, ale bylo toho málo, dělají to jenom 

ty seniorský kluby, kluby pro seniory, to se nedovíte žejo, to nezískáte ani přes internet nebo 

neviděla jsem to… ale když jsem měla ty kluby tohle to dělají, chodila jsem… vím, že i na 

počítač, ale na to jsem nechodila, chodila jsem specielně na ty chytrý telefony, a zas to je o tom 

že ten starý člověk, že ty mladí lidi jsem litovala, protože než to my pochopíme, každý mu to 

musel ukázat, každý udělá chybu nebo si to zablokuje jo, a takhle se to opakovalo třeba 3… po 

3 hodiny, než se to pochopilo nebo jsem musela zase zavolat syna jak to vlastně…no a pak 

přišel on a říkal: „Prosím tě, co to tady máš? Tobě… ty seš furt někde ztracená, tobě to pořád…“ 



a dokonce se to hlásilo jemu na telefon, protože tam jsme si mohli nastavit, kdybych zabloudila, 

tak mně to bude hlásit, že jsem zabloudila a moje poloha, a tak se mu pořád hlásila moje poloha 

a že… 

T: Jo takhle (smích), tak to jo. 

R:  (smích) … takže pak člověk zažívá takovýhle, je to až nadbytečný, ty možnosti, pokud o to 

člověk má zájem tak ano poskytují, říká se to… centrum aktivit pro seniory, a to jsem 

navštěvovala hodně, a nakonec jsem zůstala u základních potřeb, který potřebuju a všecko 

ostatní co se nám ty mladší pokusili vysvětlit … do toho… našeho know how, tak jsem 

nepotřebovala, ale vím že tam třeba učí fotografie, tvorbu fotografií na počítačích a podobný. 

A lidi, kteří o to mají zájem, tak že to využívali hodně, a že se jim to moc líbilo. 

T: Výborně, rozumím, tak já Vám moc děkuju za všechny odpovědi, mohla byste se mi na závěr 

ještě říct něco o sobě? Nějak se charakterizovat? 

R:  Tak jak jsem říkala, je mi 72 jsem spokojený… spokojená důchodkyně, celý život jsem 

pracovala, měla jsem dvě děti a obě dvě vystudovaly vysokou školu… 

T: A Vy žijete v Praze? 

R:  Ano, žijeme… žiju v Praze já s manželem, a myslím, že i to, že člověk investoval do toho 

vzdělání dětí, že se s nima celou tu dobu nějak… byl nucený přizpůsobovat, že oni tohle znali 

víc, uměj víc, to jsem si připadala teda jako, opravdu jako blbec, ale zase na druhou stranu 

člověka motivuje nebo někam posune a… 

T: Výborně, tak já Vám moc děkuju za všechny Vaše odpovědi…. 

Jana 

T:Tak ještě jednou dobrý den, já jsem Tereza Lusková, jsem studentka na Karlově univerzitě, 

studuju sociologii a v rámci své diplomové práce právě probíhá tento rozhovor, který zkoumá 

vztah seniorů a médií, s tím že ten rozhovor bude naprosto anonymní, ani se na Vaše jméno 

nebudu ptát a ani se nikde neobjeví. Vaše názory jsou pro mě důležité z hlediska Vašich 

zkušeností a postojů, není to žádné zkoušení takže neznamená to, že nějaká odpověď je správná, 

některé špatná, to vůbec ne. Budu ráda za všechny Vaše zkušenosti a pokud na některou otázku 

nebudete chtít odpovídat , můžeme ji přeskočit není to vůbec žádný problém.. 

J: Dobře. 

T:Ten rozhovor bude tak na 20-25 minut. Můžeme teda začít tím, jaká média využíváte? 

J: No tak já využívám televizi, sem tam rádio, jenom když řídím, ale hlavně internet, sem tam 

tisk. 

T: Nějaká periodika, která kupujete… 

J: Odebírám Enigmu, meduňku a teď jsem si objednala ještě křížovkáře. Tam se toho člověk 

moc nedozví, ale to nevadí. 

T:A když jste mluvila o tom, jaká všechny média využíváte, tak k čemu je využíváte? 



J: No tak hledám informace, pokud něco nevím, tak si to najdu, vygooglím si to takzvaně, co 

mě zajímá. 

T: A když teda takhle ty informace vyhledáváte, co nejčastěji to bývá? 

J: To je různý, všecko…já nevím, manžel přijde třeba teďkon s novou dietou ohledně lektinů, 

to nevím jestli jste slyšela, jak jsou špatný to jsou bílkoviny, že by se vůbec neměli jist, tak jsem 

mu to taky tak úplně nevěřila, tak jsem si to vygooglila, tam se k tomu staví tak jako jo a ne, 

pro jistotu, aby teda něco… 

T: Neutrál (Smích) 

J: Tak jako zdraví by mohli, i když nemusejí jo, a ty který maj nějaký problém tak ty by jako 

neměli ale zase, vyhýbavý odpovědi, tak nevím, nakonec si stejně budu muset udělat vlastní 

úsudek potom, no takže různý informace, prostě co potřebuju. 

T: A když teda říkáte že používáte veškerá média i teda ten internet… 

J: Internet nejvíc… 

T: Internet nejvíc… tak co Vás nejvíc motivovalo, když jste se učila s internetem, počítačem.. 

J: Co mě motivovalo, to já nevím… 

T: Proč jste se to chtěla učit? 

J: No protože k tomu mám nějaký vztah jako, nevím já jsem i v práci pracovala na počítači, 

jsem začínala na Applu tenkrát, pak nějak automaticky jsem přešla na počítač, nejdřív jsme 

měli ty velký bedny doma, pak se to pořád nahrazovalo, nahrazovalo… teď mám malej 

notebook no. 

T: Tak je to alespoň pohodlnější, a používáte nějaký email nebo nějaké nové komunikační? 

J: No jasně, všecko 

T: A ten email používáte například na sdílení nějakých obrázků nebo informací? 

J: Samozřejmě, maily píšeme si mezi sebou, píšu třeba zákazníkům, posílám obrázky, fotky, 

využívám, jak je potřeba. 

T: A když jste teda říkala, že využíváte ten internet jako zdroj informací, vyhovuje Vám nejvíc 

jako platforma, ze které získáváte informace? 

J: Asi jo, protože je to rychlý hlavně, jo než by člověk někam do knihovny a než by něco 

nalistoval, tohle je prostě rychlý. 

T: Takže tam i nejčastěji čerpáte informace o veřejném dění? Když třeba máte  udělat nějaké 

rozhodnutí, nebo když se něco řeší ve společnosti, hledáte si to? 

J: Taky, ale spíš to využiju, ne že bych tam vyhledávala nějaký politický úvahy, to ne, to mě 

vůbec nezajímá, ale já nevím třeba kurz koruny, chci si vyměnit peníze, tak zjistím, že jo, jaký 

jsou  možnosti, kde co, jak a za kolik a tak. Využívám Heuréku, srovnávání cen třeba, když si 

chci něco koupit, prostě různě. 



T: A jaký si myslíte, že mají přínosy tyto nové média, pro Vás pro společnost, pro Vaši rodinu? 

J: No já myslím, že docela velký 

T: A v čem vidíte ten přínos 

J: No protože když jsme tohle neměli tak jsme si to museli zjišťovat jinak, a to bylo všecko 

strašně…. A to už jsme ani nezjišťovali radši (smích). 

T: Takže  je to v tom snadnějším přístupu? 

J: No určitě, ten přístup, prostě řekla bych že se člověk neustále vzdělává s tím, protože opravdu  

přijdete na něco, řeknu si, teď jsem tady slyšela nějaký cizí slovo, nevím co to je, šup a už si to 

najdu, jo nebo… já nevím, teď tam třeba hledám angličtinu protože jsem zjistila, že bych 

potřebovala se nějak rozmluvit, tak hledám kam bych chodila, nebo kde bych co bych a tak 

jsem potřebovala třeba zjistit na jaký jsem úrovni, teďko podle EU tak jsem si tam udělal nějaký 

testy, tak mi to tam ukázalo no teda… jsem si říkala, že jsem na tom asi líp…no ale nejsem že 

jo,  no tak (smích). 

T: Rozumím, a takže ovlivňuje to nějak vlastně trávení Vašeho volného času ty média? 

J: Hele…ovlivňuje ale ne moc, upřímně já si je moc nepouštím k tělu, já třeba na tom internetu 

jako jo, ale řeknu třeba, hodinu denně, dýl ne na tom počítači. 

T: A třeba televize? 

J: Televize tak pouštíme zprávy, u toho samozřejmě ještě něco dělám, nesedím u toho a jedním 

uchem tam a druhým zase ven. 

T: A když teda takhle přemýšlíte o tom Vašem trávení volného času, jste spokojena s tím, jak 

ho aktivně trávíte? 

J: Já jsem spokojená, já teďko vlastně si už plním svoje přání (smích). 

T: To je hezký, takže se cítíte zapojená, necítíte nějaké nevýhody? 

J: Já myslím, že je veliká výhoda, když se člověk dostane do důchodu, protože si vlastně  už 

konečně může začít plnit ty svoje přání, které neustále upozaďoval během života, protože ho 

vždycky bylo něco, co bylo potřeba dřív, rychlejc, někomu a člověk jako takovej sám, byl prostě  

až úplně někde na konci… a až teďko, když ty děti tak nějak už vyletěli z toho hnízda, tak je 

víc času prostě 

T: No a vy jste teď mluvila o tom, že máte děti, ovlivňují ta nová média nějak vztahy v rodině? 

J: Já myslím, že v naší rodině ne, ale jinak asi jo.. 

T: A jak byste řekla? 

J: No protože ty děcka potom tráví u toho internetu nebo na tom počítači většinu času a 

nezapojujou se  do rodinnýho společnýho nějakýho dění že jo…. Ale v naší rodině to takhle 

není, my se jako scházíme, hrajeme různý hry, takže snažíme se i bejt spolu. 



T: A když se teda bavíme o tom internet, myslíte si, že je bezpečný používat internet a nová 

média? 

J: Hele… no média. Internet jako takovej asi až tak bezpečnej nebude, co jsme teda slyšeli, 

hlavně děti si na tom musí dávat pozor. 

T: Myslíte si, že děti jsou teď nejohroženější? 

J: Určitě, jinak samozřejmě, co se týče nějakých těch virů, tak to tam člověk má nainstalováno, 

takže to si myslím, no a jinak, tam co já se pohybuju tak si myslím, že mi nehrozí nic, ale ty 

děti to je horší. 

T: A když se teda bavíme o dnešních médiích obecně, tak co Vás nejvíce odrazuje na dnešních 

médiích? 

J: No… mě se třeba vůbec nelíbí zprávy jo. 

T: Myslíte jaké zprávy? 

J: No televizní noviny, protože to zapneme a to je prostě samá politika, samá černá kronika, ale 

to co by se člověk chtěl dozvědět něco přínosného pro život  nebo pozitivního, co by Vás někam 

posunulo, tak to se tam nedozvíte, to musíte hledat na tom internetu…bohužel. 

T: A promítá se třeba, nebo řekněme, jaká média považujete za důvěryhodná? 

J: Žádná, já myslím, že je to jedno, oni to stejně berou jeden od druhého, mají to z jedné 

agentury akorát to řeknou jeden takhle  a tyhlety to řeknou zase z druhý strany v podstatě je to 

jedno….hele když si pustíte ČT1 nebo si pustíte Novu tak ty informace, úplně to samý.  

T: takže to vnímáte na stejno, tu  jejich důvěryhodnost…a například na internetu to máte taky 

tak? 

J: Tak na tom internetu si hledám jenom to, co zajímá mě. 

T: Takže tam tu důvěryhodnost asi tak neřešíte? 

J: No tak neřeším, hledám to, snažím se ty informace hledat na těch bezpečných zdrojích, na 

zdrojích, které si myslím, že by měli být pravdivý, já nevím Wikipedie, jo prostě nějaký,  nebo 

si to zkouším z víc stran zjistit, co řikaj tady, co tady co tady a pak si z toho nějak jako udělat 

vlastní úsudek. 

T: A když teda považujete dejme tomu nějaké medium za úplně nedůvěryhodnou, má to vliv 

na tom, zda to medium sledujete nebo ne? 

J: To já bych ani neřekla, to já ani nejsem schopná posoudit, jestli je to důvěryhodná nebo není, 

jak to můžu já posoudit, to jedině když bych se zaměřila na nějaké informace a ty si někde 

ověřila a bylo to jinak, což zase nedělám, takže já nevím jestli je nějaká nedůvěryhodná, prostě 

nevím, ale je pravda, že když tak nějakou informaci slyším tak se nad ní logicky zamyslím, 

jestli to teda je možný nebo není možný a říkám, pokud o tom začnu pochybovat, tak si to teda 

někde ještě zjistím jinde. 



T: Hm… a jak jsme mluvili o tom, že zjišťujete i nějaké informace třeba přes ten email, nebo  

nějaké obrázky, tak když Vám někdo z rodiny nebo blízkých zašle takhle informaci nebo 

obrázek, věříte jim víc, například než nějakým zpravodajským médií? 

J: No záleží, kde k tomu přišli…pokud je to takovej ten mail, co si posílají mezi sebou lidi, aby 

se to co nejvíc rozšířilo, tak to hážu rovnou do koše i když je to třeba od dcery…. 

T: A když se teda bavíme ještě o přístupu k těm mediím, myslíte si, že lidé ve Vašem okolí mají 

stejný přístup, nebo že je tam nějaké bariéra, se kterou  se musí vyrovnávat? 

J: To já nevím, jak to mají oni, já můžu mluvit jenom za sebe. 

T: Takže třeba Vaši kamarádi, používají taky taková média, není tam nic, že by jim chyběli 

dovednosti  a podobně? 

J: Tak já mám kamarády a kamarádky tak….řekla bych, že se v tom vyznaj asi stejně jako já, 

používáme podobně, nevím já si třeba objednávám různé věci v těch internetových shopech. 

T: Takže nakupujete na internetu? 

J: Nakupuju, no já si třeba objednávám i zboží do obchodu, protože já mám krámek s horskejma 

kolama, takže my už potom internetu v podstatě jinak nekomunikujeme. 

T: Takže vy jste vlastně pořád aktivní, furt pracujete? 

J: Pracuju no, takže tam už je to  jedině po internetu, tam už to ani jinak nejde. 

T: Hm… no protože existuje několik tezí, že senioři mají horší přístup k internet… 

J: Tak pozor to je možný, ale to byste musel tak o dvacet let vejš, jo protože my, jsem ještě 

chytli tu éru, kdy ty počítače už byly, když jsme ještě byli činní, v zaměstnání, takže jsem do 

toho ještě normálně přišli, já jsem pracovala nejdřív jako sekretářka,  nebo ne nejdřív ale mj. a 

tam právě už jsem teda psala dopisy všechno už normálně na počítači. 

T: Takže jste na to byla zvyklá. 

J: No já jsem byla zvyklá, nebo já nevím, texty… už žádnej psací stroj, už prostě jen počítač a 

to bylo supr, že jo. 

T: Méně práce… 

J: Člověk to pak vopravil, nakonec tomu udělal ty úpravy všecky a nakonec se to vytisklo, no... 

takže tohle to to šlo s náma vlastně, tak třeba taky ne s každým no, ale já jsem právě ještě do 

tohohle spadla, takže já sem pak jen pokračovala dál, ale kdybyste šla do těch starších seniorů 

tak tam je to katastrofa… 

T: Myslíte si, že tam je to problematický? 

J: Hm určitě, i když zase jak kdo, třeba můj otec, ten byl o třicet let starší, ale já vím, že k 80 

nám jsme mu koupili počítač, tak jsme mu trochu vysvětlili, co a jak a toho to bavilo, ten do 

toho přišel, ne teda nějak  že by to programoval, ale taky si tam hledal různý informace, i si tam 

něco psal. 



T: Takže vy jste vlastně mu ukázali jak co zapnout a jak s tím pracovat… 

J: No jo takže ten to využíval, já taky nevím jak dlouho, pak pozdějc se dožil 92 let, takže jestli 

na tom 5 let byl, takže pak pozdějc možná, pak už ho to unavovalo. 

T: A napadá vás něco, co by mohlo zlepšit přístup těchto seniorů, právě k novým mediím, k 

internetu? 

J: No, těžko říct, oni už vám nebudou nikam docházet, tyhle ty starci že jo, a aby zas chodil 

někdo za nima, to je zase neřešitelný (narušení káva) A že by oni sami si to nějak… to 

nepředpokládám., takže tam si myslím, že tudy cesta nevede vůbec. 

T: A u vás v rodině jste s tím přišli vy, jste říkala?  

J: No a syn taky, protože my už jsme měli v tý době velký děti, ty už taky byli na počítačích 

všichni… vlastně my jsme všichni byli vždycky na počítačích, takže tam to šlo tak nějak 

automaticky. Dcera taky… ta vede penzion na Šumavě, ta taky má tam stránky svoje že jo, 

objednávky si vede že jo, no všechno přes ten počítač….já jsem si v podstatě taky udělala 

stránky. 

T: Sama jste si vytvořila stránky? 

J: No na webnode, dyť tam je to jednoduchý. 

T: Tak to je super.. 

J: Jo, no říkám, používám to co potřebuju tak používám, teď jsem zrovna chatovala 

s Nesspresem (smích). 

T:  No ale to je na delší povídaní a nakonec jo, nakonec jsem se teda domluvili, ale bylo to…asi 

dvouhodinový chat. 

J: Takže používáte i nějaké jiné sociální sítě, než jak jste říkala ten email? 

J: no tak ten chat, Skype, jeden čas jsme skypovali… 

T: A ten chat to myslíte na nějakých webovkách nebo ….? 

J: No přímo na webovkách, prostě někde, já nevím, teď jsem řešila velikost kola, pro jednu 

holčinu, my  jsme zvyklý, že je to vždycky v palcích a oni to měli v písmenech, že jo, takže co 

čemu  odpovídá, takže to přes ten jejich chat jsme si to tam teda vyříkali a jo v pohodě… 

T: A i třeba jiné platformy….jako je Facebook? 

J: Hele s tím na mě nechoďte Facebook nechci, Facebook nechci to odmítám cokoliv…všechny 

tyhle sítě…to vůbec, protože do mýho soukromí nikomu nic není. 

 T: A třeba vaše děti ty to používají? 

J: Jo ty jo, ty to používají, oni sice tvrdí, že tam mají jenom svoje přátele … ale známe to, pošlu 

tomuhle příteli, ten to zase rozešle támhle, ne nechci, teď jsem teda uvažovala o Facebooku, že 

bych si pořídila, ale jenom pro psa svého (Smích) 



T: Pro psa? To je hezký, kvůli čemu? 

J: Protože máme fenku a já jí od malinka, právě má i svoje stránky, jsem ji udělala webový a já 

jí vlastně tam dávám spoustu jako informací, protože bysme chtěli jednou mít štěňátka, tak aby 

případný zájemce, si potom o tom mohli něco přečíst dozvědět se případně a tak. Tak jsem 

uvažovala, že bych ji založila ten Faceboook a že by si tam takhle povídala po tom Facebooku 

s nějakejma zase zájemcema třeba, tam no, ale pak jsem se tam nějak dočetla, že tam nějak psi 

se nemůžou nebo nemají nějak nabízet k prodeji, prostě nějak jsem to tam vyčetla z toho, tak 

jsem si řekla, že to pro mě asi nebude mít smysl tohle, touhle cestou, no a pro sebe nechci 

ne…manžel taky nemá 

T: Dobře, tak já vám moc děkuju za všechny odpovědi a na závěr bych vás ještě poprosila, 

můžete mi říct něco o sobě? 

J: Tak je mi 63 let, jsem vdaná, pořád za stejnýho mužskýho, už  já nevím, no moc let, no a 

vychovali jsme 4 děti, z toho tři byly naše, jedno bylo teda z dětskýho domova, bydlíme tady 

kousíček za Prahou, na Praze východ… 

T: Na vesnici teda? 

J: No je to vesnice, postavili jsme si tam takový malý domeček, no máme tam toho pejska, tak 

žijem. 

T: No teď teda chodíte na U3V a studovala jste i za mlada? 

J: Já jsem chtěla po ukončení základní devíti letý školy pokračovat na střední, ale bohužel jsem 

se nedostala, protože rodiče teda nebyli ve straně… a tak dále zkrátka, nicméně pak jsem se 

dostala na večerní studium, takže jsem si udělala večerně, 5letou průmyslovku, strojírenský 

obor, no a pak jsem porodila první dítě, takže už byl konec teda se studiem, ale jako líbilo by 

se mi to, vždycky sem chtěla studovat, tak si to teď. 

T:Teď to doháníte  

J: No tak teď chodí alespoň na univerzitu třetího věku, teď přemýšlíme, co bude příští rok, 

protože nevím, jestli bude ještě třetí semestr, teďko bysme měli mít ještě na podzim, ale možná 

taky nebude, tak uvidíme.. 

T: Dobře tak já Vám děkuji za všechny informace. 

 

 

 

Hana  

T: Tak ještě jednou dobrý den, já se jmenuju Tereza Lusková a jsem studentkou sociologie na 

Karlově Univerzitě. V rámci své diplomové práce zkoumám vztah seniorů a médií a ráda bych 

na toto téma s Vámi udělala rozhovor, s tím že rozhovor je naprosto anonymní, Vaše jméno se 

nikde neobjeví, ani se na něj nebudu dotazovat a mně jde opravdu hlavně o Vaše názory, jsou 



pro mě důležité, takže se nebojte odpovídat podle toho, co si myslíte, nejde o žádné zkoušení, 

jde jen o zjištění Vašich zkušeností. Pokud by se Vám nechtělo odpovídat na nějakou otázku, 

tak řekněte a můžeme to v klidu přeskočit. Budeme si povídat přibližně asi 20 minut. 

H: Dobře tak já to přijímám, je mi líto že se Vám nemohu představit, ale vy víte, o koho jde, 

akorát jsme se neviděli, tak můžeme začít. 

T: Dobře děkuju Vám. Tak můžeme začít tím, že mi řeknete, která média vlastně využíváte. 

H: Počítá se do toho televize, internet pevnej, internet v mobilu, mobil a ještě je něco co jsem 

zapomněla? 

T: Já si myslím, že jste to řekla naprosto přesně, takže používáte  vlastně jak digitální i ty  

tradiční média? Řekněme nějaký rozhlas nebo noviny a podobně? 

H: Jako noviny jestli si kupuju, kupuju si časopisy a noviny jako denní tisk si nekupuju, kupuju 

si zpravodaje, jako co tu mámě městkýho a co ještě to je asi tak všechno. 

T: A k čemu většinou tato médi a využíváte? 

H: Tak internet využívám k tomu, že v podstatě na ten email tak nechodím, nejsem ten uživatel 

běžnej, ale když něco potřebuju tak si to prostě zapínám, pak když potřebuju objednat nějaké 

věci po internetu tak to taky řeším touhle cestou, televizi k tomu, že sleduju určitý nějaký 

vybraný druhy programů, což jsou hodně teda detektivky, potom cestopisný pořady, naučný 

pořady, to mě baví.  

T: Vy jste říkala, že vyhledáváte i nějaké věci na internetu tak co většinou vyhledáváte? 

H: Dívám se třeba na módu, je to hrozný co říkám, ale co se ve světě nosí… jsem tedy žena a 

pak když potřebuju vyhledat nějaký nábytek, elektroniku a podobný věci, co zrovna je 

v nedostatku doma. 

T: Mluvila jste o tom, že používáte email, tak používáte i nějaké jiné sociální platformy pro 

komunikaci? 

H: Teď nevím, co tím myslíte? 

T: Myslím tím například Facebook, WhatsApp nebo Skype… 

H: Skype kdysi dávno jsem používala, teď ne, teď je moje ústřední jako telefonování, protože 

taky mám… na čtení musí používat brýle, takže pro mě je prostě nejednoduší vzít telefon a 

prostě zatelefonovat, jinak jako všechny ty zprávy jako umím, to už tak nějak proběhlo, ale 

Skype už teď nějak nepoužívá, dříve to fungovalo, ale jak jsme se odstěhovali z paneláku, tak 

jsem to tak nějak nepotřebovali, už je to telefonování tak to člověk už nepotřebuje. 

T: A když jste říkala, že používáte ten email, sdílíte na něm nějaké informace nebo obrázky a 

podobně? 

H: No obrázky přátelům, myslíte, jestli tam umím nějaké obrázek dát a odeslat… 

T: No nebo nějaké informace, které dostanete, jestli je posíláte přátelům? 



H: Myslím si, že informace, pokud jsou závažný… pokud my jsem absolvovali před touhle 

školou než jsme začali chodit sem do ústřední knihovny tak jsem prakticky byli na FTVS 

v Praze, což byla fakulta U3V na dva roky, a tam bylo tohle potřeba používat, byly tam na to 

zahrnuty i dva kurzy, tak tam to bylo důležitý. 

T: A když vám někdo s přátel nebo rodiny pošle takhle obrázek nebo informaci, právě přes ten 

email, dáváte ji větší důvěryhodnost, než například když to vidíte ve zprávách? 

H: Tak já si myslím, že to spíš neporovnávám se zprávama, spíš jsou to fotky rodinný nebo 

třeba jako od mojí adoptivní dcery tak ta třeba když už je nějaký kousek na svojí dceru, tak jako 

to pošle, abych se podívala, jak to vypadá no, v týhle době, ….co máme dělat. 

T: Rozumím, a vy jste teda říkala, že jste byla na nějakém kurzu před U3V a co Vás vlastně 

nejvíc motivovalo k tomu, že jste začala používat nová média, počítač a podobně? 

H: Tak to už je delší dobu, v podstatě když se přesuneme bych mohla říct jednu takovou pro 

mě teda zásadní životní věc, já jsem ztratila jedinýho syna před 16 lety, kterej byl dospělej, bylo 

mu 26 let, a prostě na motorce to skončilo a já jsem si vlastně uvědomila v té době, že já vlastně 

teďkon nemám nikoho na pomoc, to strašně chybí to mladí, když ti řekne…hele tak to udělej 

takhle nebo takhle…, takže proto jako prostě a vlastně z mýho okolí ty přátelé, teda až na jedny 

ty to uměj, ty to měli v práci, ale jako ty ostatní moje kolegyně, protože já jsem pracovala jako 

učitelka ve školce, a v té době to tam ještě tak nefrčelo, jsem už 8 let v důchodu taky… 

T: Takže vy jste se s počítačem naučila v rámci nějakého kurzu na U3V teda…. 

H: Ano, já jsem na gymnáziu měla…. ale to už je dlouho, to je už asi tak 16 let. 

T: A jaké myslíte, že to má pro vás další přínosy, že využíváte informační nebo komunikační 

technologie? 

H: No teď úplně úžasný, protože v týhletý době, když jsme prostě jako zavřeni doma, tak to je 

prostě, teď to teprve oceňuju, protože jinak jsem byla spíš takovej člověk, který radši chodil do 

přírody než teda aby sedět u toho, ale ráda hraju hry, to je pravda, ale teď v týhletý době je to 

hrozně dobrý spojení se světem a se vším a tak dále že jo, si posíláme ty legrační obrázky, 

abychom se povzbudili.   

T: A přes co tyhle obrázky posíláte? 

H: Přes WhatsApp. 

T: Hm, tak to je pěkný… a myslíte, že to pro vás přináší i nějaké nevýhody? 

H: Jako myslíte jako média nevýhody? 

T: No tyhle informační a komunikační… 

H: Ne ne.. jako prostě musíte s tím přistupovat, jako zaprvé si myslí, člověk tomu nemůže 

věnovat úplně moc času, že jo, a za další jinak jako pro mě je to hrozná výhoda jako protože 

všechno se vám teda jakoby… mě to přijde, že to je jednoduší. 

T: Hm, rozumím. 



H: Dovoláte se kam potřebuje, mluvíte se s těma lidma, prostě si myslím, že jako pokud to 

chcete využít, tak je senzační že to funguje, že to je prostě. 

T: A myslíte si že, že tahle nová média nějakým způsobem ovlivňují to, jak trávíte volný čas? 

H: no určitě jo, určitě si myslím, že, prostě já nevím, pokud je venku špatný počasí, tak 

samozřejmě můžete to používat, pokud je venku hezky, dávám přednost být venku, že jo. 

T: Hm, rozumím, a jinak jste spokojena s tím, jak trávíte volný čas? 

H: To jsem spokojena. 

T: Výborně, takže se cítíte být naprosto zapojena, do společenskýho dění a podobných věcí… 

H: Samozřejmě, bez toho by to nešlo zatím, ještě nejsem na tom tak jako zdravotně, to musím 

zaťukat, ono se to nemá říkat, ale kromě teď momentálně bolesti zubů, tak jako jinak jako 

v podstatě jsem pohyblivej člověk, kterej se rád pohybuje, máme prostě jako chatu, která je 

v krásném přírodním prostředí, takže tam využíváme vodu, procházky, sběr lesních plodů a 

podobně, takže to funguje úplně bezvadně. 

T: Hm, tak to je dobře, a když jste teda mluvila ještě o tom, že je používáte pro komunikaci i 

s rodinou a kamarády, tak ovlivňuje vztahy ve Vaší rodině, právě využívání těch nových 

technologií, komunikačních a informačních? 

H: Určitě to ovlivňuje vztahy, protože s těma lidma jste prostě v kontaktu, že jo takže, sice jako 

přednost je vidět se osobně, ale pokud to nejde, jako třeba já nevím, my jsem na chatě, oni jsou 

tady, takže samozřejmě se můžeme domlouvat, myslím, že je to výhoda prostě. 

T: A myslíte si, že internet je bezpečný? 

H: Pro mě asi jo, protože já nepoužívám žádný zakázaný kanály a nepoužívám žádný seznamky 

nebo tyhle ty věci, do toho já vůbec nechodím, to jako myslím si, že to jak si hledám je pro mě 

bezpečný. 

T: A když jste teda říkala, že se informujete různě o těch současných událostech a podobně, tak 

jaký způsob toho informování Vám vlastně nejvíc vyhovuje? Odkud vlastně čerpáte ty 

informace nejčastěji? 

H: Myslím si, že z televize, a pak si občas přečtu, ráno si přečtu kolik přibylo případů na 

internetu, a pak to zase zavřu protože se bojím (Smích), večer se kouknu do zpráv co je novýho, 

aby mi neušlo, kdy máme chodit nakupovat. 

T: A když jste říkala z televize, tak to myslíte, kterou stanici nebo jaké pořady? 

H: Tak večer, u nás samozřejmě, protože člověk jako má rád zprávy, tak na to kouká pravidelně, 

já tak z dálky z kuchyně. 

T: To koukáte na čem? 

H: Koukáme jako většinou, většina pořadů je ČT1 ČT2. 



T: Hm, a když se podíváte na dnešní média obecně, tak odrazují vás něčím? Nebo vadí Vám 

něco na současných médiích? 

H: Ne, prostě to je ta výhoda, že je můžete zapnout a vypnout. 

T: To je hezky řečeno, a považujete média za věrohodná? 

H: Ne to se musí člověk jako, jako věrohodná jsou možná, ale jako myslím si, že si musíte 

informace třídit, nelze všechno jako brát jako vážně. 

T:A když teda říkáte, že to musíte nějakým způsobem reflektovat tak když máte nějaký názor 

na důvěryhodnost toho média, ovlivní to to, jestli ho využíváte nebo ne? 

H: Věrohodnost, já si myslím, že prostě člověk si to vyposlechne a pak si na to utvoří ten názor, 

třeba já nevím.. 

T: Takže třeba i když tomu médiu nemusíte úplně důvěřovat tak si to vyslechnete a pak si 

uděláte vlastní názor, chápu to správně? 

H: Ano, nebo si třeba myslím, že jsou to určité politické strany a za nima jsou tlaky, takže si 

říkám dobře, tohlecto je tady ta strana která to tlačí, aby to uvedla tak na tu politiku, nebo nevím 

na co bych to všechno udělala 

T: No a když teď mluvíte o té politice, vy cítíte nějaké napojení právě médií a politiky? 

H: No samozřejmě, stoprocentně. 

T: A v čem to tak jako nejvíc vidíte?  

H: V různosti jako přístupu moderátorů a těch lidí, který to dělají, myslím, že preferují určité 

strany, to si myslím já. 

T: A když teda mluvíme o nějakých Vašich známých, lidem ve vašem věku ve vašem okolí, tak 

myslíte si, že mají přístup k novým médiím, že to není problém, že jsou přístupná? 

H: Myslím si, že moji známí, ty s kterejma jako kamarádím, taky ty maj samozřejmě a používaj 

to, to si myslím, že je úplně ready, ale mám jako i kolegyně bejvalý, který třeba zase je využívaj 

přes svoje děti, protože když něco neuměj tam jim řeknou, „hele tak mi to udělej“, což je jako 

velká výhoda, zatím co mně to teda nutí k tomu to někde sehnat od někoho a nějak se to 

dozvědět, se dopídit prostě. 

T: Rozumím, no a v čem si myslíte, že tkví to znevýhodnění, v otázce toho přístupu k internetu 

a novým médiím? 

H: Já to vidím takhle, protože ty mladý samozřejmě uměj, protože s člověkem se kterým žiju, 

tak ten má vnoučata a já…jako když přijdou tak oni hned tududududu prostě to uměj, což já 

neumím že jo, to prostě tak není…. 

T: Takže myslíte si, že je tam ten faktor věku, jestli to správně chápu? 

H: Samozřejmě, no určitě je, jako pokud vám můžu říct zkušenosti, tak maminku už teda taky 

nežije, bylo jí 89 let a je to pryč ale vím, že byly velký problémy jako s telefonem, protože jsem 



jí defakto nutila pro kontrolu, dokud jsme spolu ještě nebydlely, aby prostě jako ten telefon 

brala, to bylo vždycky jako, to se naučila, ale třeba se nenaučila vůbec jako zprávy, což v tý 

době, kdež jsem byla někde v zahraničí, neuměla SMS psát, neuměla je ani číst, a  když jsem 

byla v zahraničí tak dřív ty telefony to bylo prostě drahý, to telefonování od někaď. Krátký 

samozřejmě šel, ale nebylo to nějaký dlouhý popovídání takže, jako to máma neuměla a ani 

nikdy se to nenaučila  a myslím si, že ještě žijící sestra, že teda to je to samý, oni prostě používaj 

telefon, protože zmáčknou tlačítko, máma to měla dokonce jenom na jméno, že ho řekla do 

telefonu a prostě to fungovalo. Ale vím, že do toho se jim moc nechtělo, protože nevyrůstaly 

s tím že jo. Tyhle ty malý děti já když to teď vidím na Pavlových vnoučatech, tak Maxovi jsou 

necelý dva roky, až v srpnu mu budou dva roky, a on už dneska má tablet a normálně si to tam 

ťuká, jako prostě neuvěřitelná věc jo… tak jako my jsme uměli zapnout rádio že jo a později 

televizi, tak oni už dneska jsou s tím, že s tím uměj úplně od mala zacházet no. 

T: No a vy jste teďko zmínila teda ročníky vaší maminky, tak co myslíte že by pomohlo usnadnit 

právě v přístupu obecně seniorů k novým médiím? 

H: Já si myslím, že prostě senioři jedině jako jestli, tak samozřejmě jsou dobrý určitě ty kurzy, 

co s nima dělaj, jo to by bývá většinou v každým městě teda, to si myslím, že je jako hrozně 

příjemný a dobrý, no ale jako prostě potřebují toho mladýho člověka, ovšem na tom kurzu jako, 

to by bylo, pro mě jako by bylo úplně nejlepší kdybych s někým seděla vedle něho, a ne že by 

nás tam bylo hodně, že když mi zrovna něco nejde že by mi poradil…no a opakovat, opakovat, 

protože jinak se to člověk nenaučí. Pokus omyl. 

T: Rozumím, no tak já vám děkuji za všechny informace a můžeme mi teďko říct něco o sobě, 

jak byste se charakterizovala? 

H: Jako myslíte, vizuálně, vnitřně, vlastnostma… 

T: Například jenom jestli bydlíte ve městě na vesnici, kolik je Vám let, abych měla nějaké 

srovnání.. 

H: Ano, takže mě bude v červnu 68 let, vážím 78 kilo, měřím 170 cm, zatím všechno jde, hrozně 

ráda lyžuju, jezdím na kole, hrozně ráda luštím křížovky a vlastně my máme teda domeček se 

zahrádkou, takže to se taky ráda vrtám v zemi a stále je co dělat jako jo…  

T: Takže bydlíte na vesnici nebo ve městě. 

Bydlíme na vesnici, protože jsem se z města z paneláku odstěhovali, když jsme jako skončili 

s prací, tak jsme se z paneláku stěhovali do toho mýho rodnýho domečku k mamince, o kterou 

jsem se starala, a k tomu domečku patří teda ještě zahrada, no taky máme malýho psa, je mu 16 

let. 

T: Tak to je krásný (Smích). 

H: No ale už s ním moc zábava není (Smích). 

T: Dobře tak já vám ještě jednou moc děkuju… 



Karel 

T:Tak ještě jednou dobrý den, já se jmenuju Tereza Lusková a jsem studentkou sociologie na 

UK, s tím že, v rámci mé diplomové práce bude probíhat tento rozhovor, který je zaměřený na 

témata senioři a média, tady ten rozhovor je naprosto anonymní, Vaše jméno nikde nebude 

zaznamenáno, ani se na něj teď nebudu ptát a určitě je pro mě důležitý když mi řeknete veškeré 

Vaše zkušenosti nebo další podněty a názory, není to žádné zkoušení, žádná odpověď není 

špatná a kdybyste  na něco nechtěl odpovídat tak mi to jenom řekněte a přeskočíme to. 

K: Dobře, souhlasím 

T: Mohli bychom teda začít tím, že mi řeknete, jaká media využíváte? 

K: Tak samozřejmě využívám televizi, internet, kde spíš namátkově něco hledám, ale  

pravidelně co sleduju je televize a rozhlas, Českej rozhlas dvojku, tu máme doma puštěnou, 

hlavně, když něco dělám tak u televize to nejde, ale u radia to jde, tak jsme si oblíbili já i žena 

tu dvojku, zdá se mi, že je to seriózní stanice. 

T: A když tedy využíváte spoustu těch médií, tak k čemu je nejčastěji využíváte? 

K: No jednak chci bejt informovanej, i když už  jsem starej tak se furt zajímám co se děje, pak 

to využívám k takový věci, kterou jsem Vám už říkal, když jsme se minule sešli, že dostávám 

od známých dokonce i příbuzných, ty takzvaný řetězový maily a vůbec se mi nelíbí ten jejich 

obsah, a to, že to bejvaj nebo že je to ty typický fakenews a štve mě, že tady ten okruh mých 

známých, dokonce příbuzných tomu věří. A jsou to samozřejmě negativní věci, který prostě 

dělaj, nebo se vyjadřujou, v jaký hrozný době žijeme, v jakým hrozným státě žijeme, co 

všechno hroznýho se tady děje…No a já si pak, mě to většinou naštve, protože někde je to 

takovej mix, prav, polopravd, lží. Někde, to že to je lež, prostě si nedokážu ověřit, tak to prostě 

říkám, jestli je to pravda tak je to smutný, a jdu pryč. A tam, kde je to velmi podezřelý, no tak 

si zjišťuju, právě na internetu to není takovej problém, z více zdrojů si o tom faktu o týhle tý 

informaci něco je, a zjišťuju, že právě to jsou lži, a teď prostě těm co mi to poslali, ale tam je i 

seznam, prostě odkud komu to přišlo, někdy to bývá i desítky lidí, pokud to nevymaže, ten co 

to posílaj, tam jsou adresy řádově, nejvíc jsem měl kolem 50 lidí, který to dostali. A já jim 

prostě, jim slušnou formou ne tak drsně jak oni to píšou, jim to vyvracím, nebo to co tam je k 

vyvrácení, všechno to zase jako nebudu vyvracet, když nemám ověřeno, že to tak není, tak jim 

to zpětně posílám. No a zjistil jsem, že tomu moc nevěřej, že to čím je to zoufalejší, tak je to 

pravda, a to, že já jim to vyvracím, tak se jim to nelíbí, dokonce jeden mi to už přestal tyhle ty 

fakenews posílat, protože říkal: „co furt na to odpovídáš! Tady to prostě takhle je“. 

T: Takže oni se divili, že odpovídáte vlastně? 

K: Oni se divili, že odpovídám, že jsem naštvanej, nebo že hledám jestli je to pravda nebo není. 

T: Jo takhle… 

K: Oni prostě to berou a zjistil jsem, oni maj takovej dojem, že prostě vobrázek je to, že oficiální 

média lžou. Nejvíc se nadává na českou televizi, to je hrozná stanice a my ještě platím příspěvky 

a oni nám lžou, to je ten lživej svět  a pak je ten pravdivej, kterej se rozesílá těma řetězovejma 

mailama, přitom je to zoufalý, protože to jsou někdy takový kraviny co tam jsou, a oni tomu 



věřej. A to mě osobně jako občana tohoto státu štve, když vidím, že je to většinou jsou to právě 

ti senioři, když vidím, mladý to asi nezajímá nebo mně nic neposílaj, ale jsou to bejvalý známý 

a říkám dokonce i příbuzný, tak našeho věku, který prostě jsou votrávený, kdy, kde a v jaký 

době žijeme, a vyházejí z těhle těch lživých mailu, nebo vždycky to nejsou lživý. Tam jako by  

mě hodně zajímalo kdo je autorem, protož to já v tomřetezci  nenajdu, většinou podle těch jmén 

vím, že už to někdo od někoho dostal, a teďkon jako výroba těhle těch mailů je rozdílná, někde 

skutečně je jako takovej jako slušnost, určtej závan pravdy a někdy to jsou i pravdy, nebo 

pravdy, vytrhávaný věci z kontextu ale pravdivý a teď jsou dobře sestavený, že člověk je 

vždycky stejnej, je to zoufalý, protože dějou se zoufalý věci někde jako je tam i nějaká 

nepříjemnost pravdivá, někdy to je to pravděpodobný a někde je vysloveně je to… a některý 

jsou tak hloupý, že pokud člověk není vyslovenej blbebc, tak musí nabýt podezření že takhle to 

prostě nemůže bejt… 

T: Hm… 

K: Ale já mám obavu, že prostě tahle generace, nebo alespoň ty z mojí generace, alespoň nějaký 

důvodu, jsou  otrávený se svým životem, nebo co se jim stalo, tak je to jako by jim, bych řekl 

taková medicína „ no jo vono to tak je, já za nic nemůžu“ nebo „ proto ten svět kolem je hroznej“ 

a vyžívaj se v těhle těch negativních věcech a posílaj zase dál, tam někde někdo to smaže, ale 

když to nesmaže tak je vidět, že Franta to poslal tady nějakej 50ti nebo nevím kolika, řádově 

asi ne, ale třeba 20 lidem, z nichž ten jeden to poslal zase deseti známým až se to dostane ke 

mně, a já když tam ty adresy jsou, tak si je dám do odpovědi a posílám to. Pouze u jednoho 

nějakého pana Fouska, já jsem myslel, že je to příbuznej toho spisovatele, ale není, ten aspoň 

se mnou diskutuje, on se mnou nesouhlasí, protože máme asi nějak trošku jiný názory, ale 

alespoň se snaží mě jako zase ty mý věci vyvrátit, ale to se mi líbí, to já bych přijal od všech. 

T: Takže alespoň diskutuje.. 

K: Já bych rád diskutoval, někteří jako jim řeknu, tohle to se mi nelíbí, tohle to je 

pravděpodobně blbost, tohle to je určitě blbost a kdyby oni zas řekli, ale nemáš pravdu, podívej 

se na to já mám zase jinej názor, to by mě bavilo…a pouze ten jeden pán se mnou diskutuje. 

A ještě ta jedna paní ta se mnou diskutovala, která tady, ta dneska pracovala na tom 

ministerstvu jak se to ministerstvo jmenovalo, bylo to ministerstvo pro privatizaci,  a ona říká 

„dyť já jsem tam pracovala, dyť já vím všechno, jak se tam kradlo, jak to všechno bylo špatný“ 

jo a něco konkrétního mi neřekne zase nějakej obecnej, „já jsem na tom ministerstvu byla, tak 

já musím vědět, jak se všechno na tom ministerstvu dělalo v těch 90 letech“, ale to už je 

diskutér. Chtěl jsem na ní takový konkrétní věci a zjistil jsem, že má takový tvrzení, který jsem 

ji pak vyvrátil, to bylo například kolem Kladenský Poldovky, jak že prostě ta Poldovka 

zkrachovala, protože to byla dohoda s Evropskou unií, že když ji nezkrachujem tak nás 

nepřijmou do EU, takováhle blbost jo. A já jsem ji našel, že ty problémy Poldovky byly ještě 

před naším, ne obráceně…teď už fakt nevím, protože už je to asi dva nebo tři roky…. 

T:Hm… že to časově nesouhlasí.. 

K: Prostě jsem jí na tý časově, to vyvrátil a čekal jsem že ona řekne, jo nebo mě řekne nějakej 

proti argument z toho ministerstva, to pak mlčí, když se jí ty moje argumenty nelíběj, těmhle 



diskutérům a jsou jenom dva, tak mlčej místo aby mě vyvrátili, jo a ty ostatní prostě někdy, 

když pak se s nima osobně setkám, jsem pro ně nějakej blbec, co prostě všechno chválí, všechno 

se mu líbí a my přece víme, jak je všechno špatný, ale vědí to, nemaj žádný zdroje informací 

relevantních k tý věci, ale stačí jim nějaký takovýhle. Čím vostřejší ten mail, negativnější, tak 

tím víc je utvrzuje jak je to špatný a jak mají pravdu a já se zbytečně zabývám tím, že ne a to 

mě štve, ale s tím nemůžu nic dělat (smích). 

T: Rozumím a když teda říkáte že používáte ten email, tak vy sám ho používáte ke sdílení 

nějakých obrazů a zpráv? 

K: No ne já si teď hraju takový tři čtyři roky s tím, že dostanu tady tenhle mail a já si pak najdu 

díky internetu, když má člověk více času a trpělivosti tak si najdu k tomu, k těm faktům, které 

tam uváděj a jsou pro mě podezřelý nebo jim nevěřím, tak si hledám, jestli je to pravda nebo 

není a dejme tomu statisticky v 10 % asi mají pravdu ty negativní fakta, najdu si to a věřím, že 

skutečně to takhle špatně je, ale 90 % si najdu, že je to lež. A jenom mě to zajímá, to jsem 

nezjistil, kdo takhle…jsou spiklenecký teorie, že zatím stojej ruský výzvědný služby, ale já na 

to nemám důkaz, tak to neřeším, to nedokážu já, prostě si to ověřit. Ale protože některý jsou 

anonymní, že je ta informace je nepodepsaná, někde jsou nějaký lidi podepsaný a jsou to 

většinou politikové takový druhý kategorie s neparlamentních takových nějakejch 

extrémnějších stran, který prostě to nějak sestavěj. 

T: A když se teda bavíme o těch médiím, vy říkáte, že teda vyhledáváte na internetu informace 

a co ještě vyhledáváte na nových médií na internetu? 

K: No, i když nedostanu nějakou informaci z tohohle mailu a chci si něco ověřit. 

T: Takže Vám to slouží jako zdroj informací. 

K: Jako zdroj informací, já teda, no každej má nějaký to politický zaměření, já věřím té České 

televizi, a to ne že bych jim to věřil na 100 %, ale prostě tak nějak si myslím, že prostě ty zprávy 

jsou asi dost pravdivý, ale nic není 100% že… 

T: Takže cítíte nějaký napojení médií na politiku? 

K: No já si myslím, že ta Česká televize trošku straní, ale ne zase tak jednoznačně, dnešní 

opozici, to znamená, že spíše je taková bych řek ne tolik kritická k ODS, Topce a těmhle těm a 

jeví se mi víc kritická k teď vládnoucí koalici ale myslím si, že to dělá seriózně. Ale když 

slyším, a právě tady, tyhle autoři těhle mailů jsou hrozně zatížení proti Český televizi, říkají, 

protektorátní televize a takovýhle blbosti (smích). Jako že my jsme, to je taky taková ta bych 

řek pozice těch autorů, samozřejmě EU je špatná věc, my jsme protektorátem EU že jo,  a proto 

Česká televize, která je pro evropská samozřejmě jako možná a dejme tomu, i kdyby byla 

nekritická, tak je spíš proti, ale tihle autoři jsou, nebudou ty maily asi z jedný dílny. 

T: Takže myslíte, že to používají jiná média jiné televizní stanice? 

K: Já si myslím, že je možný, když to beru jako spikleneckou teorii, že prostě u zdroje těch, 

nebo ty první autoři těch mailů, že jsou skutečně třeba nějaký ty ruský služby výzvědný, nebo 

ti co chtěj napoutat to veřejný mínění tady naštvat, tak pak lidi  volej… a taky to asi zneužívaj 

takový ti domácí politikové, ti co nejsou v Parlametnu, takový ty jiný strany, takový ty 



extrémnější, teď tam byla taková nějaká nedávno zpráva od nějakého Matějky, což je předseda 

nějaký tý strany pro stát pro suverenitu v tom názvu, já už si nepamatuju přesně, je nějaký, že 

bychom měli být suverénní, ale je to pidi strana nikdy se nedostala do Parlamentu, ani neměla 

bůhví co…. A ten tam lhal, to právě v tom mailu bylo zaměřeno na penzisty, že Piráti jako 

strana, že prosazuje zákon o tom, že senioři nad 70 let nebudou smět řídit auto a teď 

pochopitelně ta naše generace, „no co si to dovolujou“, tak jsem šel jenom na internet a zjistil 

jsem že to piráti komentujou, že je to nesmysl, mě bylo jasný, že to žádná strana, kord ta která 

je v Parlamentu, která potřebuje hlasy, nenavrhne aby senioři nad 70 let nemohli řídit a tady ten 

Matějka, z týhle tý pidi strany, to napsal a bylo to vyslovená lež. No ale ty moji vrstevníci si to 

neověřovali, „co tomu říkáš, ty Piráti jsou vůbec hrozný a ještě by dovolili, by chtěli aby si 

nemohl řídit auto“ a stačí, že to předseda jedný mini strany pustí takovouhle lež a lidi si to 

neověřujou. 

T: Když jsem teďko mluvili o tý důvěryhodnosti médií, tak co vás nejvíce odrazuje na dnešních 

médiích? 

K: No mě zase tolik tak nějak neodrazuje, já už vím, co asi od toho média můžu čekat, vím, co 

můžu čekat od televize Barrandov, tak já si to vyposlechnu, ale už tak nějak vím asi, co budou 

říkat. 

T: Dopředu víte, co budou říkat? 

K: No ČT1 se mně líbí, že je celkem objektivní i když říkám trošku asi straní tý současný 

opozici, vo maličko víc než tý vládě, ale vono je to možná úkolem médií. Toho jak se říká, že 

je to hlídací pes demokracie, aby byli kritičtější vůči vládnoucí straně než vůči opozici a je to 

logický, protože ta opozice má přeci jen větší moc, tak je potřeba aby byla hlídaná, proto že ta 

ČT je kritičtější vůči vládě, než vůči opozici je to logicky. 

T: A když jsem teda u těch médií ještě, tak když máte nějaké médium, které považujete třeba 

za nedůvěryhodné, tak má to vliv na to jestli ho sledujete? Nebo ho sledujete i tak? 

K: No já ty nevěrohodný moc nesleduju a často jsem právě našel, někdy když jsem hledal ty lži 

v těhle těch řetězových emailech, tak jsem zjistil že ty lži teda, to je opsaný z Aeronetu, jestli 

víte, to je web, který údajně to zase nemám ověřený a nedokážu si to ověřit, je z Ruska. A tam 

byly takový blbosti, ale zase když si tam jenom náhodně někdy podívám, tak už vím že to bude 

blbost a nerozčílí mě to, ale mě rozčílí to, když to někdo převezme do tohoto mailu a mejm 

známejm to pošle a oni tomu věřej jo… to mě nejvíc naštve. Třeba teď tam bylo z toho Aeronetu 

že ten Mynář se myslím jmenuje, z těch Milion chvilek pro demokracii, že to jak chodí furt 

v hnědým, že má hnědý voblečení, že to je nacista, a že určitě je financovanej Sudeťákama. 

Takovýhle blbosti, a ona tomu ta naše generace věří z těch mailů. Prostě alespoň ta část, která 

to vždycky rozesílá dál, nebo se mi líbí vždycky ta směšná věta, přepošli to dál než to smažou, 

kdo by to mazal, nikdo zatím tohle nemaže, pokud to není nějaká protilidskosti…. Pokud je to 

jenom nějaká taková politická informace, tak to nikdo nemaže, ještě se nestalo, že by nějakej 

tenhle ostrej mail, kterej jsem ho měl poslat dál, než to smažou, někdo smazal. Ale to tam často 

píšou, já pochopitelně tyhle maily dál neposílám, protože je to blbost, ale ty lidi to přeposílaj, 

to už vidím z toho řetězce adres, že to přeposílaj dál, protože jsou přesvědčení, že konečně tady 



máme pravdu, to co slyšíme v televizi v rádio to jsou lži. …U vás mladejch asi takhle situace 

není, ale u tý mý generace, určitá část týhle generace se takhle dívá na svět. 

T: A když jste říkal, že teda používáte ten email tak používáte i nějaké jiné komunikační 

platformy, jako Facebook, Skype? 

K: Mám facebook, ale já jsem si ho kdysi jsem si ho prostě zařídil a teď spíše mám nějakou 

výzvu, že někdo chce být mým přítelem a tohle, nebo že tam dal nějaké fotky a já to prakticky 

ignoruju. Prostě jsem si nezvyk na ten Facebook, ne že bych proti němu něco měl, ale protože 

dost času strávím hledáním těch hesel nebo těch lží z těch řetězových mailů, já jich dostávám 

hodně, třeba tři za den jo, a pouze jeden člověk mi je už přestal posílat, protože byl naštvanej 

že mu odpovídám, že mu je vyvracím.Tak ten už mi je neposílá a ty ostatní mi je posílají, takže 

já s Facebookem pracuju tam nanejvýš fotky třeba. Můj zeď, ten rád komunikuje přes Facebook 

tak tam dá třeba fotografie těch vnuček, který budu od zítřka hlídat, které mají, ta jedna dělá 

krasobruslení, ten jeden hraje závodně šachy a vždycky mají někde úspěchy nějaký tak vždycky 

tam dá fotografii ze stupňů vítězů, tak to se na ten Facebook podívám. De facto jenom 

z rodinejch důvodů, ale ty věci celospolečenský to na Facebooku neřeším, to mě sežere čas tady 

ty, jak vo tom zatím pořád vyprávím. 

T: Rozumím, a když třeba jak říkáte takhle o těch emailech, tak když vám to pošle třeba nějaký 

Váš dobrý známý nebo někdo z rodiny tak dáváte tomu větší váhu? Větší platnost? Nebo si to 

i tak všechno ověřujete? 

K: No nedávám, protože už mám tu zkušenost, protože oni mi pošlou všechno, co je nějakým 

způsobem negativní, a i když s nima pak osobně mluvím tak „ale prosím tě ty si, takhle to 

je“….Prostě oni žijou v takovým negativním světě a nechtěj  ode mě slyšet, já nevím, kdo 

z nich, jsem to neověřoval to přečte, ty moje argumenty nebo ty moje odkazy, já tam dám ti 

odkaz, to jsem vám možná říkal, s tou krásnou vilou, kterou údajně vlastní Kalousek… 

T: Jo to jste říkal. 

K: To byla přepychová vila, vona měla dvě podzemí a já jsem jim tam dal odkaz, že je to 

z nějakýho anglickýho časopisu, nějakej miliardář z Liverpoolu má takovouhle vilu a někdo. to 

už jsem si myslel, že to udělal z recese, ale tyhle lidi tomu věřili a přepísílaj si to a řikaj 

„podívejte se na toho Kalouska, ten nás okrad a takovouhle vilu si zařídil“. Přitom to byla vila, 

já nevím, jak se jmenoval, a na jedný adrese byl ten časopis, kde ten novinář popisoval, jak byl 

na návštěvě u tohle miliardáře v Liverpoolu.(Smích) 

T: Jojo, to jste říkal, i takové zprávy jsou a když se teda ještě bavíme o těch nových 

informačních a komunikačních technologií, jaký si myslíte, že mají přínos? 

K: No přínos, obecně se zlepšila nebo spíš zrychlila informovanost, že se na jednom konci světa 

něco stane a dřív to trvalo třeba půl dne, než se to člověk dozvěděl z radia nebo z televize, 

druhej den se to dozvěděl z novin a tady to ví prakticky online, nebo v tom okamžiku, kdy se 

to stane, což je na jednu stranu výhoda, ale na jednu stranu je tam to nebezpečí, že právě v těhle 

těch obrovských množstvích informací, prostě se lidi můžou ztratit nebo mají zase těch zdrojů 

tolik, že pak, čemu mají věřit. 



T: A třeba to jak vy využíváte internet a veškeré tyhle nové informační a komunikační 

technologie, tak má to vliv na to jak trávíte svůj volný čas? 

K: No trošku mi to ubere z volnýho času, ale já se v tom tak nevyžívám, jsou právě některý 

z těch, to je právě příbuznej, některý už jako fyzicky, já dělám na zahradě, rád dělám turistiku, 

takže já tomu nemůžu věnovat tolik času, ale on sedí u počítače a teď prostě čeká, až mu někdo 

prostě pošle nějakou takovou poplašnou zprávu nebo takovejhle to, a zase to honem přepošle 

dalším včetně mě, no tak já ho považuju za chudáka, protože von je zatíženej tím a kdyby 

alespoň vyhledával ty informace, jako opatrně z různých zdrojů… ale prostě čím je to 

negativnější tím ho to víc zaujme a hned to pošle dalším. 

T: A byl takovej vždycky nebo se to změnilo, tím jak začal používat internet? 

K: Já si myslím, až tím, že je v penzi, von už… má nadváhu že jo, je po infarktu a já nevím co 

všechno má, že prostě tohleto je aktivita kterou zvládne, si sedne k počítači a prostě jede… já 

zase tak často ho osobně nevidím, ale když ho vidím, tak on vystoupí z auta a sotva dojde k nám 

do baráku nebo jeho baráku musí po schodech, a to už mu dělá potíže. Kdežto když si sedne, 

aspoň něco dělá, že úplně nerezignuje, kvůli tomu, že nemůže dělat jiný věci, ale vyžívá se 

v tom já nevím co všechno, já se s tím vo tom nebavím, protože on mě považuje za člověka, 

kterej má jiný názory a ty jsou blbý jo. Takže nevím, co všechno dělá ale vůbec prosedí značnou 

část dne u počítače a teď se prostě vyžívá v negativních informacích. 

T: A vy jste třeba spokojen  jak aktivně trávíte svůj volný čas? 

K: Já jsem spokojen, tak jednak mám ty čtyři vnoučata, který když je potřeba jim nahrazuju 

rodiče, který jsou plně zaměstnaní, proto říkám, že od zítřka asi je budeme mít pořád, kdo ví 

jak to bude jak dlouho budou ty školy zavřený, to je jedna věc pak jsme rekonstruovali barák a 

to je práce prostě do nekonečna, když byl starý, už jsme teda dost pokročili, ale je tam pořád  

co dělat, je tam zahrada ta mě celkem baví. Teď už studuju druhou školu tady na U3V, předtím 

jsme dělali se ženou fakultu tělovýchovy a sportu dva roky, neboli čtyři semestry no a teď jsme 

se přihlásili letošní školní rok tady a to je druhej semestr týhletý školy no a tak to je náplň. 

Člověk jak je starší nemůže dělat od rána do večera, bejt intenzivně zabranej do čehokoli, musí 

si tak nějak odpočinout, takže ten den tak uteče, a uteče den, tejden, rok, utíká to hrozně rychle.  

T: A jste spokojen s tím, jak jste zapojen do společenského dění? 

K: Ano jednak, to je zajímavý, ne jen tím co se tam odpřednáší ale tím, že se tam setkám 

s novejma jinejma lidma. Třeba  na ty FKTSV tam to bylo nádherný, protože jsme měli 

soustředění na horách, na jejich chatě v Peci, kde se dělala turistika, pak jsme byli ve Stráži nad 

Nežárkou, kde se dělala cyklistika. 

T:To je hezký  

K: To bylo prostě bych řek, tak aktivní, na to kolik mi je. 

T: A když teda mluvíme o těch vztazích v rodinách jste říkal, že máte vnoučata, děti, tak to 

využívání nových informačních a komunikačních technologií nějakým způsobem ovlivňuje 

Vaše vztahy v rodině? 



K: Já bych řekl, že v rodině, v týhletý nejbližší, ne. 

T: No a využíváte tyhle nové technologie ke kontaktu s rodinou? 

K: No tak, oni bydlí blízko, mám dceru, která bydlí 14 km od Kralup a syna, kterej bydlí asi 10 

km neboli, prostě když oni potřebujou tak jedeme do školy vyzvednout děti, protože oni něco 

maj, nějakej kroužek oni dělaj dost sport, jezdíme i na nějaký závody. Ten kluk syn mýho syna 

ten, toho prostě škola spíš obtěžuje, protože nemá čas na sporty, protože on závodně lyžuje, 

závodně hraje hokej, dokonce přes léto děla ragby a všechno ho baví a on to má tak náročný, 

třeba teďkon v sobotu byl v Krkonoších měl závody musel rychle, protože ten lyžařskej oddíl 

kralupskej ten tam má chatu na Benecku a von tam mohl být jenom v sobotu, pak musel rychle 

přijet protože v neděli měl zase hokejovej zápas, hráli s Kladnem Kralupy. A on všechno stíhá, 

školu teda není, že by měl úplně samé jedničky, ale má jenom nějaký dvojky a ta školu ho spíš 

jen obtěžuje při tom sportu. Teď v létě jsem s nim byl na nějakém turnaji v ragby protože on 

dělá taky ragby a ten trenér to schválně přede mnou abych to nějak ovlivnil „prosimtě vykašli 

se na ten blbej hokej dyť ty si nejlepší čistič v oddílu, dělej jenom to ragby“. Neboli prostě 

člověk žije i těma uspěchama těch vnoučat, ten jinej to je zase od dcery kluk a ten je zase jinak 

založenej, toho baví matematika, hraje šachy, zase na turnaji, dokonce byl už dvakrát na 

mistrovství Čech v tý svý žákovský kategorii, vyhrává turnaje v šachách. Ten by zase hokej 

nehrál, lyžuje sice ale jako nezávodí, teďkon si zlámal nohu, tak jsem ho museli hlídat. 

T: Takže s dětmi nepoužíváte žádný další… 

K: Nepotřebujeme, mimo mobilního telefonu, hele já teď nemůžu, protože děti jsou všichni 

dost vytížený v zaměstnání, „tak já teď musím zůstat v práci, prosím tě jeď pro ně musíš ho 

odvést tam na ten kroužek támhle“. 

T: Takže jen mobilní telefon? 

K: Takže mobilní telefon, ten Facebook akorát ten zeď, jak jsme říkal tam dával fotky z těch  

různejch těch tak se na ně podívám nekomentuju, na některých závodech jsme my na některých 

hold nestihneme, tak zase on to popíše zase tomu okruhu známých. Jemu se to jako líbí. On je 

částečně novinář, on sice vystudoval průmyslovku stavební, ale pak si udělal žurnalistiku, on 

je magistr na žurnalistice, a dělá, píše nějaký články jsem tam mu něco uveřejněj, je šéf 

redaktorem kralupskýho zpravodaje, což je jako místní drbna. Tak tam je šéf redaktorem ale 

jinak to by ho neuživilo, tak využívá svých stavební znalosti a obchoduje se stavebninama, a 

ten toho má tolik, a já se až divím, jak to stíhá se ještě těm dětem skutečně věnovat a na to m 

Facebook a já nevím, kde všude to má, já to tak nesleduju už ty jeho …. Tady majitelka týhle 

kavárny s ním studovala tu žurnalistiku tak on tu dělá různý sešlosti, on si tamhle vzadu to 

objedná a choděj tam, on je hrozně aktivní a ještě dělá asistenta senátora jednoho za STAN 

Volečka a von si teda najal asi dva nebo tři asistenty protože sám by to nezvládal, takže má 

přístup ještě do Senátu. 

T: Takže je vytížený maximálně… a když se teda ještě vrátíme k tomu internetu tak vy 

považujete využívání internetu za bezpečné? 



K: No asi to není, ale já zase nevím, co bych tajil. Takhle má člověk třeba obavy u internetového 

bankovnictví, aby se mu tam někdo nedostal, nebo jsem opatrnej, neotvírám nějaký ty podezřelý 

maily. Nebo tohle mám tam nějaký ten Avast, ovšem jestli je dostatečný to já nevím. 

T: A kdo si myslíte, že je nejohroženější tady na tom internetu? 

K: No já osobně se bojím, aby se mě nedostali na účet na internetové bankovnictví, jinak jestli 

se někdo, jak se tvrdí, prostě si nějakým způsobem nesleduje ty moje maily nebo si nedělá 

nějakou statistiku, na co jsem zaměřenej, to asi může bejt, a s tím nic nenadělám, ale mě to 

nevadí já své názory před nikým nechci utajit, takže jestli se někdo…. Teoreticky bych se mohl 

bát třeba jestli by se, jestli skutečně za těma maila stojí nějaká ruská výzvědná služba, tak abych 

pro ní nebyl nějaká černá ovce tady, to bych se třeba mohl bát, ale nevím co bych tady třeba to 

tak není, třeba skutečně, drtivá většina těch mailů jsou zhrzený politikové který posílají ten mix 

lží a polopravd. 

T: No a jak jste mluvil třeba o těch seniorech, který vám posílaj ty emaily tak myslíte si, že pro 

ně je to bezpečný to využívání toho internetu? 

K: To já nevím já se s nima o tomhle nebavím, oni jsou nadšený, oni jsou spokojený, když 

dostanou nějakej mail s negativníma věcma. Zase to rádi přeposílaj dál a jestli myslej na 

bezpečnost  to jsem se jich neptal. A já říkám já jako si myslím, že to bezpečný není, ale zase 

si  říkám já nechci v těhletěch věcech před nikým nic tajit. Tak to lidi vědí, jaký mám názory 

komu posílám, a od koho dostávám maily, co v nich je, no budiš, tak je tady svoboda 

demokracie tak prostě se takhle zaměřím na takovýhle názory a ať to někdo ví, proč ne, jediný 

co bych se bál, kdyby mi někdo vybrakoval účet, to samozřejmě to jedině, jinak to ostatní mi 

nijak nevadí, ale že to asi není bezpečný, to samozřejmě není bezpečný. 

T: A když porovnáte třeba přístup lidí ve vašem okolí, řekl byste, že mají stejný přístup? Jako 

myslím to, že mají možnost všichni využívat tyhle ty nová média? 

K: No ty co mají počítač, to uměj se trošku zorientovat na tom internetu, tak mají asi stejný 

přístup. 

T: A ve vašem okolí, má většina počítač? 

K: No ti všichni maj, jsou to lidi s určitým vzděláním, minimálně středoškolským a všichni 

nejsou zase tak chudý, aby si nemohli pořídit počítač. Řada z nich má nějaký ty facebookový 

adresy, ale já s nimi Facebookem nekomunikuju spíš oni se mnou, že mám výzvu, „hele máš 

na facebooku“ nebo tohle, a já jsem si na ten Facebook zas tak nezvyk tak spíš mimo když jsou 

tam nějaké věci, když vidím něčí fotky, tak se tam podívám. Ale abych komunikoval jo, a dával 

si tam nějaký přátele nebo jim potvrzoval, že to tak to jako ignoruju, z důvodu spíše časovejch, 

že už se zaobírám jinýma věcma a nechci zase, abych já nevím většinu času strávil třeba na 

facebooku nějakým…, 

T:  A co se týče toho přístupu, cítíte se nějak znevýhodněný v téhle otázce? Jako třeba vzhledem 

k tomu, že jste to dříve nepoužíval nebo podobně? 

K: Znevýhodněn? Proč bych měl být znevýhodněn? 



T: No například že třeba dnešní děti se učí ve škole a že je to pro ně už přirozený. 

K: Jo takhle no tak je to určitej vývoj. 

T: A co vás motivovalo, že jste se začal učit s počítačem a novými médii? 

K: No tak já jsem ho využíval v práci 

T: Jo takže jste ho potřeboval už v práci… 

 K: to už má velkou historii já když jsem byl studoval na VŠKT v Dejvicích tady, tak už jsme 

měli předmět programování, já jsem, mě bavilo programování, dneska to už nikdo nepoužívá 

Basic program, to byly programovací jazyky, které tehdá byly jako vrchol, hlavně  na technické 

výpočty…(vyrušení káva) tak prostě jsem s tím šel, pak v zaměstnání jsem potřeboval. 

T:Takže jste vlastně furt aktivně využíval? 

K: Já jsem to aktivně využíval, ne že bych byl nějakej expert, který všechno rozumí, ten vývoj 

šel tak rychle a tak se rozděloval, že prostě jsem byl spíš využivatel, nebyl jsem třeba ty 

systémový věci ty jsem tolik neznal, protože v práci na to byli systémáci, kteří to třeba, když 

jsem měl nějakej problém tak mi ho vyřešili, tak já jsem byl jako uživatel. Ale uživatelsky jsem 

ten počítač používal dost, ale odborně pro ty moje práce jo,  já jsem dělal různý analýzy, modely 

tak k tomu jsem to potřeboval a taky jsem znal ještě ty když se jezdívalo, nebo šlo k počítači, 

ještě ty do děrnejch štítků jo, to už ta dnešní…vaše generace neví, jakej to byl problém, když 

člověk si zadal něco do počítače na děrných štítcích, teď je nes ke stroji, který byl ve zvláštní 

místnosti, klimatizovaný, neprašnej, neměl to na stole žádnej monitor, šel a celý ty štítky se 

rozsypaly, to bylo šílený…teď to musel sbírat jeden po druhém a dát je správně za sebe, protože 

když dva štítky přehodil tak už mu to nevyšlo, to co chtěl.  Jo to vůbec, to nevíte, co to bylo. 

(smích) 

T: No to my si nedovedeme představit (smích) ale jsou takové teze, že někteří senioři mají horší 

přístup k tomu internetu, že třeba nemají počítač jak jste říkal a podobně, napadá vás co může 

usnadnit seniorům přístup k novým mediím, aby z nich měli například ty výhody co máte vy? 

 

K: No já si myslím, buď někdo z rodiny, jako ty vnoučata, že by je to naučili,  protože před 

těma vnoučatama by se asi nestyděli a nebo mít tu odvahu, dyť je tisíce kurzů pro seniory, na 

to aby byli gramotní tady v těch informačních technologiích. Tak mají možnost se tam přihlásit, 

myslím, že mnozí se styděj, nebo že mnozí ani nevědí jaká to je pak pro ně výhoda, ty co úplně 

jsou to… tak ty nevědí co by jim to přineslo. Myslím, že nejlepší je když v rodině, kde se 

nestyděj, to jejich děti nebo až vnoučata.. 

T:..je to naučej? 

K: …nebo  alespoň pro ten začátek, že si hrajou, blbnou s nima, jako je nasměrujou do toho, a 

pak už můžou oni, jako na jejich úrovni jestli by už se pak mohli sami dovzdělat samoučením 

nebo se přihlásit do nějakého kurzu. Já si myslím, že je to možný, ale to vím jako tak z daleko, 

protože skutečně ten můj okruh ty s tím zacházej dobře, ty mají ten internet. 



T: No výborně já myslím, že jsme pokryli všechna témata, ještě se zeptám, jestli mi můžete říct 

něco o sobě, abych měla nějakou základní charakteristiku 

K: Je mi 74 let a vystudoval jsem VŠKT a pak jsem byl celej život v jedný firmě je to bejvalý 

Kalčuk Kralupy, teď je to přejmenovaný jmenuje se to Syntos a tam jsem teda byl na různejch 

funkcích, za tu celou dlouhou dobu, co jsem tam byl. Ale jako někdo má takový zkušenosti, že 

měnil zaměstnavatele, to já ne já jsem měl celý život jednoho zaměstnavatele, ovšem to byla 

relativně velká firma, to znamená, že já jsem tam prošel  tu dobu ruznejma postama. 

T: a vy vlastně bydlíte ve městě? 

K: Já bydlím v Kralupech, sice pocházím ze Slaného, ale od školy bydlím v Kralupech, kde 

jsem se voženil, mám ty… syna a dceru a ty maj každý páreček dětí, neboli mám čtyři vnoučata, 

dva kluky, dvě holky, přibližně stejně starý…. 

Tak já Vám děkuju za všechno informace. 

 

 

Milena 

T: Tak ještě jednou dobrý den… 

M: Dobrý den 

T: Jak jsem říkala, jmenuji se Tereza Lusková a jsem studentkou sociologie na UK a v rámci 

své diplomové práce zkoumám vztah seniorů a médií, a proto bych ráda udělala na toto téma 

s Vámi rozhovor, s tím že ten rozhovor je naprosto anonymní, já se na Vaše jméno ani nebudu 

ptát, je naprosto anonymní a jsou pro mě důležité Vaše názory nebojte se opravdu odpovídat to 

co si myslíte, nejde o žádné zkoušení ale vlastně o zjištění Vašich zkušeností a postojů, pokud 

by se Vám na nějakou otázku nechtělo odpovídat, tak mi to jenom řekněte, můžeme to přeskočit 

ano? 

M: Ano dobře. 

T: Výborně, můžeme teda začít tím, že mi řeknete, jaká média využíváte? 

M: Já internet. 

T: Internet, sledujete třeba i televizi? 

M: Prosím? 

T: Sledujete i televizi? 

M: No televizi moc ne. 

T: A na příklad noviny nebo rozhlas využíváte? 

M: Rozhlas nevyužívám, spíše sem teda na tom internetu, televizi teda maximálně si trošku 

podívám na zprávy, ale hodně málo. 



T: A když jste teda říkala, že používáte hlavně internet, tak k čemu ho využíváte? 

M: No tak teda abych se orientovala v tý politický situaci, která tady je a abych si všechno tak 

jako zjistila. 

T: A jak často ho zhruba využíváte? 

M: Každej den. 

T: Každej den, a říkala jste, že tedy vyhledáváte informace o politice, ještě nějaké další 

informace tam vyhledáváte? 

M: No tak samozřejmě že ano, no to co mám zájem, já nevím, o zdraví, hlavně teda cestování 

taky, pak teda Déčko, co je, ne Déčko, co je jako portál pro důchodce, pro starší lidi, to jako 

taky hodně navštěvuju, tam jsou zajímavý informace no a teda hlavně tu politiku a co se teďko 

děje, abych byla v obraze. 

T: Takže je to pro Vás platforma, ze které čerpáte informace o nějakém společenském dění a 

podobně? 

M: No ano. 

T: A používáte například i email a další nové komunikační prostředky? 

M: No ne noviny si nekupuju, to si tam všechno přečtu, no dyť je to všechno na jedno brdo, furt 

nadávaj, nebo jsou proti, musí si z toho člověk vybrat, to nejde jenom se orientovat na to, co 

jeden řekne, pak se musím i koukat na to co řeknou ty ostatní, no nebo pak teda, občas si 

pouštím, tak teda ale hodně málo, CNN, ale to jako už mi to nejde, protože moc tomu 

nerozumím, ale chvilku se na to podívám. 

A email používáte? 

Prosím? 

A email používáte? 

M: No samozřejmě že ano, ke všemu. 

T:Sdílíte tam i nějaké informace nebo obrázky? 

M: No tak email používám samozřejmě k tomu, co potřebuju, co potřebuju psát, hledat teda já 

nevím, na úřady, vyřizovat něco, ke všemu využívám mail, jinak teda já nevím, tak internet 

jestli používám, cokoliv co potřebuju, potřebovala jsem vyhledat třeba letenky, já nevím, když 

jsem jezdila ven, k tomu všemu to potřebuju. 

T: Hm a sdílíte teda i nějaké informace třeba s kamarády nebo s rodinou, když se Vám třeba 

nějaká zpráva libí a podobně? 

M: No samozřejmě, že teda maily dostávám a maily i přeposílám, přeposílám maily takový teda 

abychom se zasmáli, protože my už jsme většinou starší lidi, co si píšem, že jo, tak aby teda 

byla nějaká legrace no. 



T: A když vám třeba právě někdo takhle z přátel pošle nějakou informaci, věříte jí více než 

zpravodajským médiím? 

M: Většinou ne, takhle …nevěřím, musím většinou jsou to bláboly, každý si tam napíše co che, 

tak já tomu jako nevěřím. 

T: A jaký myslíte, že mají právě tyto nové informační a komunikační technologie přínos pro 

Vás? 

M: Terezko já špatně slyším, ještě jednou mi to řekněte? 

T: Ano, jaké mají pro Vás přínosy právě používání internetu a podobně? 

M: No tak samozřejmě, vím co se děje kolem mě, vím co se děje ve světě, můžu si cokoli ověřit, 

můžu si cokoli nakoupit, tak samozřejmě, že to má pro mě velkej přínos. 

T: A myslíte si, že to přináší i nevýhody? 

M: No tak zatím mi to žádnou nevýhodu nepřineslo, neskáču na každou blbost, tady předkládaj, 

jako nevím co by mi, jako pro mě, to zatím žádnou nevýhodu nepřineslo. 

 T: A myslíte si, že využívání internetu bezpečné? 

 M: No tak bezpečné, to nemůže říct nikdo, 

 T: A v čem si myslíte, že je to teda nebezpečný? 

 M: Já nevím, tak mi to může napadnout nějakej virus že jo, nebo jinak tam nepíšu nic osobního 

co by mohlo být nebezpečný, Facebook nepoužívám, to mi přijde jako pitomina, promiň 

Terezko, takže to nějak jako nepovažuju za nebezpečný? 

T: A třeba Skype a podobný platformy používáte? 

M: Skype jsem používala hodně, ale teď už ho nepoužívám. 

T: A když teda teď využíváte internet, myslíte že to ovlivňuje jak trávíte volný čas? 

M: No tak já nevím, to jsem se, já myslím, že no, trošku jo, trošku ne, jako čím jsem starší tak 

mi ten internet dává i to, že se nenudím večer, že nemusím koukat na televizi, takže jako s tím 

by jsem byla mladší to samozřejmě byla jenom rychlovka, abych věděla co kde je a jinak mi to 

neovlivnilo můj čas. 

T: A jinak vy jste spokojena  s tím, jak trávíte volný čas? 

M: Nejsem, nejsem spokojena, protože ho nemůžu trávit tak, jak bych chtěla. 

T:A cítíte se být zapojena do společenského dění? 

M: No podívejte se, do společenského dění jsem teda byla zapojena dříve, záleží teď už 

nechodím, chodím o dvou holích tak už se nemůžu moc zapojovat, to už moc nejde. 

T: No a když říkáte, že využíváte mail ke komunikaci s přáteli nebo rodinou, myslíte si že tyto 

nová média ovlivňují vztahy v rodině? 



M: Ani ne… 

T: A co vás třeba na dnešních médiích nejvíc odrazuje, jste říkala, že používat spíše jen ten 

internet… 

M: Ale prosím Vás tak co…na českou televizi se nedá koukat, to jako vůbec nepokládám za 

pravdivou, z Novy si tak vyberu něco a jinak mě to nějak neláká na ty zprávy koukat, abych 

musela na tu televizi. 

T: A která teda média považujete za věrohodná? Říkala jste, že ČT nepovažujete za 

věrohodnou. 

M: Podívejte, nepovažuju žádná média za věrohodná. To vždycky se tam něco najde. Musí si 

tam člověk z těch článků něco vybrat jo, ale nikdy to nebude takový, aby se tomu dalo všemu 

věřit. 

T: Takže třeba co si myslíte, ten Váš názor na důvěryhodnost toho média ovlivňuje to jestli to 

medium sledujete? 

M: No to bych neřekla, protože když už se koukám na zprávy, tak chvilku se koukám na Novu, 

chvilku třeba na Primu a já nevím v neděli, kdy dávaj tady ty, tak to se koukám teda na Primu, 

tam jsou teda  ty… 

T: Myslíte ty politické debaty? 

M: No no, to se koukám na Primu, na tu jedničku se nekoukám teda, to mě tak dokáže rozčílit, 

že to bych dostala infarkt, to se teda nekoukám no. 

T: A když se teda ještě bavíme o tom přístupu k novým médiím, myslíte si, že lidi ve vašem 

okolí mají stejný přístup? 

M: No tak to nevím, já si myslím, že kolem mě teda hodně sledujou zprávy, protože … 

T: Jako na televizi? 

M: No dyť Věrka, Líba, ty všechny koukaj na televizi, nevyužívaj ten internet, já jsem na to 

docela závislá, protože večer samozřejmě, tak to tady studuju, že jo. 

T: A myslíte si, že jsou senioři nějakým způsobem znevýhodnění právě v otázce přístupu 

k internetu? 

M: No tak pro mě jako večer, kdy nemůžu nic dělat, jo tak pro mě je to vlastně i odpočinek. No 

já to nesleduju, jako hledám si i všechno potřebný, co potřebuju, že jo na zahradu, a různý věci 

honem mě nic nenapadá, takže pro mě to není nijak zatěžující. 

T: Myslíte si teda, že mají všichni přístup k tomu internetu jako vy? Čím je ten rozdíl 

způsobený, že oni ho nevyužívají a vy ano? 

M: No tak já nevím, nic jim to třeba, je to pro ně pohodlnější protože to slyší, a nemusí to tady 

nikde číst, nikde přemýšlet, no myslím si to tak. 



T: A ještě se vás zeptat, vy teda používáte ten internet, jak jste se k němu dostala, proč jste se 

začala učit s novými médii? 

M: Jak jste to říkala teďko? 

T: Proč jste se začala učit s novými medii a využívat je? 

M: No proč jsem se začala učit, já už jsem se začal učit dávno. No šla jsem do důchodu tak 

jsem začala chodit na třetí univerzitu no a tam jsem teda chodila jenom dva roky, pak jsem šla 

na operaci a už to moc nešlo s holí. Pak jsem začala chodit na angličtinu, tam jsem začala chodit 

už s dvouma holema hodně dlouho, za prvé, že jsem byla ve styku se spousta lidma fajn, že jo 

a byla to legrace. No pak jsem teda začala dělat na tom internetu, abych se to naučila, tak to pro 

mě bylo, všichni mladý jste to uměli, tak jsem to taky chtěla umět. No a i to pro mě bylo 

důležitý, protože hodně jsem cestovala jako sama, bez cestovní kanceláře, takže to pro mě byla 

jako důležitý se to naučit, abych si mohla všechno zařídit 

T: Rozumím a co si myslíte, že by mohlo pomoct seniorům, usnadnit jim právě ten přístup 

k novým médiím, napadá Vás něco? 

M: Nenapadá.. protože víte co, většina kdo třeba já nevím, je pravda že jsem některý přemluvila, 

aby si to pořídili a naučili, zatím teda jenom ty dva, takže to není žádnej úspěch, ale hodně vám 

řekne, že je to třeba nebaví, že se to nenaučí, že je to nezajímá, já se většinou do toho nepouštím, 

to je každýho věc todle, jestli chci todle chci todle to se musí každej rozhodnout sám, čím víc 

je vám let, tak tím hůř se to rozhoduje no. 

 T: A ještě když se teda vrátím k tomu, vy jste říkala, že sledujete ty politické debaty a podobně, 

cítíte, že jsou některá média napojená na politiku? 

M: No to víte, že si to myslím. 

T: A v čem to tak nejvíc pozorujete? 

M: No to už zabíháme příliš daleko, ale myslím si to. 

T: Dobře, rozumím, tak já vám děkuji za všechny odpovědi, můžete mi říct na závěr něco osobě, 

jako odkud jste a kolik je vám let? 

M: Jako vo sobě? A co byste chtěla vědět? 

T: Jako jestli bydlíte v Praze. 

M: No bydlím v Praze, bydlím v Řeporyjích. 

T: A kolik je vám let? 

M: 75. 

T: Tak děkuju Vám moc za všechny odpovědi… 


