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Anotace 

Diplomová práce se věnuje vztahu seniorů a nových médií, přičemž se zaměřuje na současnou 

medializaci společnosti a na zvyšující se zájem o kurzy mediální gramotnosti pro seniory. 

Hlavním cílem této práce je zachycení zkušeností a názorů seniorů na nová média a poukázat 

na výhody aktivního stárnutí, které mohou senioři získat jejich bezpečným využíváním. 

Teoretická část práce se nejprve soustředí na klíčové koncepty, které odráží současnou podobu 

stáří a proces stárnutí, postavení médií ve společnosti a specifický vztah seniorů a nových medií 

s poukázáním na současné programy mediální gramotnosti. Kvalitativní část výzkumu se 

prostřednictvím polo-strukturovaných hloubkových rozhovorů snaží zachytit postoje, názory  

a zkušenosti seniorů využívajících nové informační a komunikační technologie. Tyto poznatky 

jsou analyzovány v sedmi podkapitolách, které vycházejí z průběhu rozhovorů. Vzhledem 

k měnícím se postojům seniorů a složité generalizaci této kategorie, může práce nastínit jejich 

vhled na užívání nových médií a může být využita jako podklad pro další šetření této 

problematiky. 

Annotation 

The diploma thesis deals with the relationship between seniors and new media, focusing on the 

current media impact on society and the increasing interest in a media literacy courses for the 

seniors. The main goal of this work is to capture experiences and opinions of seniors on the use 

of new media and to point out the benefits of active aging, which seniors can gain through their 

safe use. The theoretical part of the thesis first focuses on key concepts that reflects the current 

shape of the old age and the aging process, the position of the media in society and the specific 

relationship between seniors and new media with reference to the current media literacy 

programs. The qualitative part of the research reflects attitudes, opinions and experience of 

seniors using new information and communication technologies through semi-structured in-

depth interviews. These findings are analyzed in seven subchapters, which are based on the 

interviews. Due to the changing attitudes of seniors and the complex generalization of this 

category, the work can outline their insight into the use of new media and could also be used as 

a groundwork for further research of this issue. 
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1 Úvod 

„Tohle zas na ČT nechtěli odvysílat, rychle to přepošli než to smažou…“ 

Uvedená citace vystihuje povahu řetězových emailů, tak jak je popisuje ze své 

zkušenosti jeden ze seniorů. Šíření řetězových emailů je jedna z nejrozšířenějších praktik 

využívaná seniory, a i když mohou být zprávy rozesílány s dobrým úmyslem, mohou obsahovat 

neúplné nebo nepravdivé informace, jejichž distribuce napomáhá šiřitelům propagace  

a dezinformací. 

Život v pozdně moderní společnosti se sebou přináší nepřeberné množství informací  

a je na schopnostech každého člověka, jak informacím porozumí a jak s nimi naloží. Je nutné 

si uvědomit, že velký výběr a snadná dostupnost mediálních sdělení z nás dělá nejen 

spotřebitele, ale i tvůrce informací. To vede k zvyšujícímu se zájmu o vzdělání v oblasti nových 

médií a jejich využívání. 

Mediální obsahy slouží k poznávání světa kolem nás a tyto společenské proměny médií 

vedou k potřebě získání schopností a znalostí, které spotřebitelům umožní média bezpečně  

a efektivně využívat. V současné době roste zájem především o programy mediální gramotnosti 

pro děti a dospívající, a to ve formě doplňujícího vzdělání v rámci školních osnov základních 

nebo středních škol [Shehab, Javed, Davis 2019; Lee 2018]. Nicméně nové informační  

a komunikační technologie mohou urychlovat společenské změny, se kterými se senioři 

vyrovnávají složitěji než zbytek populace. Proto se tato práce zaměřuje především na seniory, 

kteří představují specifickou a neméně ohroženou skupinu v podléhání dezinformacím. 

Sledování starších lidí je důležité, jelikož se jedná o významnou část obyvatel, kteří 

disponují všemi základními právy a mohou se občansky více angažovat než například děti  

a dospívající. Senioři se snadněji identifikují s politickými stranami, takže mají vyšší volební 

účast než mladší lidé [MacManus 2000: 3], proto se jejich preference budou spíše promítat do 

podoby státních zastupitelů. Jedním z cílů mediální gramotnosti je její praktický přínos pro 

jednotlivce i pro společnost, a to jak v soukromém, tak i ve veřejném životě. 

I když nová média nejsou pro seniory ničím neznámým, stále představují především 

spotřebitele tradičních masových médií, jejichž obsah ovlivňuje poptávka konzumentů. Média 

mohou být často ovlivněna využíváním levných PR (Public Relation) zpráv ze strany 

politických a jiných subjektů a pochybných zdrojů [Nutil 2018]. Tímto jednáním mohou snadno 

šířit dezinformace a manipulovat s veřejností. Pozice médií ve společnosti, mimo jiné, souvisí 
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s povahou sociálního řádu. Moderní masová média se utvářela v prostředí rozpadajícího se 

tradičního řádu, jehož čitelnost se pokoušela zprostředkovat masové společnosti. Neustálé 

vstupy nových informací mohou vést ke zpochybňování každodenních činností. Moderní 

společnost tak potřebuje média k udržování a formování společenského řádu skrze opakující se 

negativní nebo pozitivní mediální obrazy [Volek, Urbániková 2017]. 

Trendem posledních let je klesající důvěra v média a novináře ve většině 

postindustriálních státech. Ve společnosti musí existovat důvěra, že novináři vyberou ty 

nejpodstatnější události tak, abychom se byli schopni orientovat ve společnosti, nicméně 

současné výzkumy spíše naznačují, že společnost přestává věřit výkladu sociální reality médii. 

Nedůvěra ke zpravodajským médiím vzrůstá v zemích s pluralitní demokracií, kde novináři 

ztrácí pozici strážců demokracie a jsou spíše prostředníky polarizace společnosti [Volek, 

Urbániková 2017]. Pluralitní systém demokracie zaručuje svobodu vyjadřování názorově 

odlišných jedinců. Do role strážce demokracie se tak mohou promítat rozdílné představy ve 

společnosti o tom, co demokracie představuje. Kromě toho, prestižní média dříve dodržovala 

etické novinářské kodexy, které ovlivňovaly chování médií. Současná nová média se žádnými 

etickými kodexy řídit nemusí a kladou větší důraz na rychlost a emoce, kterými mohou 

ovlivňovat čtenáře. Média se podílí na utváření společnosti, proto mohou být vnímána jako 

moderní veřejná autorita a působit jako „establishment“ napojený na systém [Volek, 

Urbániková 2017: 90]. V takovém případě mohou senioři představovat specifickou skupinu 

obyvatel, která zažila nedávnou historii komunistického režimu, kdy informací byl nedostatek, 

nebo prošly cenzurou státního aparátu. Nedůvěra ve vše co je zprostředkováno státem, se může 

promítat i do vztahu ke sdělovacím prostředkům. 

Obecně většina obyvatel tradičním médiím spíše nedůvěřuje [CVVM 2018], což může 

vést k častějšímu využívání internetových médií. Využívání internetu nezbytně patří k moderní 

době a pro seniory může představovat druh zábavy, prostředek komunikace a také zdroj 

informací. S využíváním internetu přichází nová mediální platforma, se kterou většina seniorů 

nemá praktickou zkušenost, přičemž je důležité nejen internet využívat, ale i rozumět jeho 

fungování a možným nástrahám, o kterých konzument tradičních médií nemusí mít informace.  

Z výzkumu Starci na netu, který probíhal v roce 2017, vyplývá, že senioři jsou 

nejčastějšími šiřiteli emailového spamu nehledě na to, zda je pravdivý nebo nepravdivý 

[Kopecký et al. 2018]. Jedním z důvodů častějšího šíření hoaxů může být fakt, že jim jej odeslal 

přítel nebo kolega, ke kterému mohou cítit vyšší důvěru než k mediím. Proč tedy zkoumat zdroj 
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zprávy, i když může šokovat nebo působit nevěrohodně, když byla doručena od věrohodné 

osoby? 

Média ovlivňují postoje a názory společnosti, přičemž proces medializace je nezbytnou 

součástí modernizačních procesů. Význam kompetencí mediální gramotnosti dokládá  

i současný zájem o mediální vzdělávání, jak ze strany institucí, tak i expertní a laické veřejnosti. 

Evropská data věnující se úrovni digitálních kompetencí ukazují širokou generační digitální 

propast, přičemž se zvyšujícím se věkem pravděpodobnost užívání internetu klesá. Digitální 

propast je definována sociálním prostředím jedince, přičemž různá prostředí dosahují různé 

socio-ekonomické úrovně, a současně různé možnosti přístupu a užívání informačních  

a komunikačních technologií [Abad-Alcalá 2014: 175].  

Vzrůstající obavy o nevyhnutelnosti zapojení starších lidí do nových informačních  

a komunikačních technologií vedl ke vzniku různých iniciativ a programů rozvoje mediální 

gramotnosti. Jeden z takových projektů pro seniory je mezigenerační iniciativa „Prarodiče  

a vnuci“, která vznikla pod záštitou Evropské Komise [Abad-Alcalá 2014: 176]. Zapojení 

seniorů do digitální společnosti není jen otázkou toho, jak jim zpřístupnit a jak je naučit 

pracovat s novými technologiemi, ale také jak optimálně využívat informační a komunikační 

technologie k posílení jejich společenského postavení [Abad-Alcalá 2014]. Z tohoto hlediska 

je třeba chápat i současný zájem o užitečnost nových technologií.  

Tato práce se zaměřuje na seniory, jejichž počet ve společnosti rapidně roste, což 

vyvolává otázky ohledně připravenosti společnosti na demografické změny. Jednou z těchto 

otázek je využívání nových mediálních platforem, v rámci kterých může docházet k zneužívání 

neznalosti seniorů v oblasti nových informačních a komunikačních technologií a následné 

mediální manipulaci se seniory. Starší lidé mohou být vlivem nové medializace nuceni  

k rozvíjení svých schopností v oblasti využívání nových médií, nicméně často bez znalosti 

jejich bezpečného užívání. Jedním z cílů mediální gramotnosti je informovanost o rizicích 

spojených s využíváním moderních technologií, ale současně i inkluze seniorů do informační 

společnosti a zajištění dostatečné kvality života ve stáří. Mediální gramotnost tak může umožnit 

seniorům vést naplněný a více participativní život, a současně tak zrovnoprávnit jejich 

občanskou angažovanost ve společnosti a předcházet despektu k jejich názorům. Dovednosti 

mediální gramotnosti tak mohou být klíčové nejen pro bezpečné užívání nových médií, ale  

i „úspěšné“ stárnutí seniorů. 
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2 Teoretická část 
 

2.1 Senioři a stárnutí 

Stárnutí společnosti je dnes nediskutovatelným faktem a sociologie stáří se po vzoru 

západních států postupně dostává do zájmu výzkumníků ve Východní a Střední Evropě [Perek-

Bialas, Hoff 2012]. Demografické stárnutí je důsledkem několika sociálních procesů. Mezi ty 

nejdůležitější patří dlouhodobě nízká porodnost a prodlužující se délka života. Vzhledem 

k těmto demografickým trendům budou podle Českého statistického úřadu senioři tvořit třetinu 

společnosti v roce 2050 [ČSU 2004], takže můžeme očekávat jejich zvyšující se vliv na 

společenské dění. Stárnutí je komplexním procesem, který se týká celé společnosti, ale působí 

na jednotlivce různě [Ďoubal et al. 1997]. Dopady stárnutí lze jen těžko generalizovat, stejně 

jako nelze připisovat seniorům stejné charakteristiky. Stáří obvykle určujeme na základě 

kalendářního věku, tedy časového intervalu, který uběhl ode dne narození jedince. Nejčastěji 

bývá počátek stáří spojován s odchodem do důchodu a s koncem ekonomicky aktivního období 

života [Kalvach et al. 2004]. Nicméně produktivní období života se stále prodlužuje a to nejen 

z důvodu lepších fyzických a duševních schopností seniorů, ale i díky zvyšující se věkové 

hranici odchodu do důchodu [Bird et al. 2010; Zavázalová, Zikmundová, Zaremba 2008]. 

Mezník, kdy se člověk stává starým, je tedy obtížné určit. V běžném životě nám totiž 

nezáleží na zjištění data narození, ale spíše na tom, jaký člověk je a co od něj můžeme očekávat. 

To znamená v jaké je psychické, fyzické a intelektuální kondici. Z tohoto důvodu se často  

v gerontologických výzkumech a teoriích stáří a stárnutí setkáváme s pojmem biologický věk. 

Biologický věk je užitečný pro zkoumání rozdílů v míře stárnutí, jelikož kalendářní věk nemusí 

být vždy spolehlivým ukazatelem. Nicméně, definovat vhodné indikátory není snadné [Levine 

2013]. Především je problém v procesu stárnutí rozlišovat změny vyplývající ze samotného 

stárnutí od změn vzniklých vlivem prostředí či vlivem nemocí [Ďoubal et al. 1997]. Střední 

věková generace české společnosti se při posuzování stáří jedinců řídí faktory, jako jsou 

například zdravotní potíže, únava a špatná fyzická kondice [Sýkorová 2007]. Sýkorová [2007: 

64] dále uvádí, že senioři jsou v mnohých případech obětmi tzv. nálepkování, jelikož člověk se 

připsáním sociálního statusu seniora stává starým ještě dříve, než se jím skutečně stane. Média 

a politici často tvoření stereotypních představ umocňují a situaci seniorů zveličují za účelem 

zviditelnění a dosažení svých politických ambicí. 

Roli seniorů ve společnosti je věnována pozornost nejen akademiků, ale i veřejnosti, 

médií, ekonomů a politiků. Nárůst počtu seniorů má dopady na sociální strukturu společnosti  
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a přináší otázky ohledně důchodových systémů, nedostatku pracovních sil, sociálního 

zabezpečení, aktivního stárnutí apod. Způsob, jakým jsou senioři prezentováni, se často liší od 

reálné situace, čímž dochází k podporování tvoření stereotypů o stáří [Perek-Bialas, Hoff 2012, 

Hooyman, Kiyak 2017, Haškovcová 2010]. Takové představy nakonec mohou ovlivňovat  

i samotné seniory a jejich participaci na životě společnosti. Příkladem mohou být údaje 

z facebookového šetření probíhajícího v roce 2012, které poukazovaly na rozsáhlý despekt ke 

stáří a seniorům. Až 98 % facebookových skupin bylo zaměřených na negativní vyobrazování 

stáří a seniorů, přičemž 37% ze zmíněných skupin souhlasilo s vyřazením starších osob 

z různých veřejných aktivit, jako je řízení automobilu nebo nakupování [Levy et al. 2014: 3]. 

Diskriminace lidí na základě jejich věku vede k obavám ze stárnutí a k negativnímu vnímaní 

toho, co stáří představuje. 

Častým terčem stereotypního myšlení je představa aktivního života v důchodovém věku. 

Aktivní přístup ke stárnutí je jeden z faktorů, které mohou napomoci inkluzi seniorů ve 

společnosti a dopady stárnutí oddalovat. Jeden ze současných nástrojů ke sledování života 

seniorů je Index aktivního stárnutí (AAI), kterým můžeme zhodnotit pozici seniora ve 

společnosti, přičemž mezi nejdůležitější sociální aspekty patří přístup k ekonomické  

a společenské participaci [Perek-Białas 2016]. Na druhou stranu, v případě že senioři začínají 

s pro ně novými aktivitami, je často zapotřebí asistence specializovaných institucí, jako jsou 

seniorská nebo vzdělávací centra [Atchley, Barusch 2004]. Rychlá společenská změna a vysoké 

požadavky na učení se novým věcem mohou vést ke zvyšujícímu se zájmu seniorů o programy 

celoživotního vzdělávání, čemuž nasvědčují i výzkumy posledních let [Dvořáková, Šerák 

2016]. Česká republika je z hlediska vzdělávání dospělých a seniorů specifickým příkladem, 

jelikož do roku 1989 bylo vzdělání řízené státem a soukromý sektor vzdělávání v podstatě 

neexistoval [Dvořáková, Šerák 2016]. 

Vzhledem k narůstajícímu vlivu mediálních a digitálních platforem ve společnosti a jejich 

těsnému spojení s každodenním životem, se projekty aktivního stárnutí zaměřují na nová média 

a mediální gramotnost. Mediální gramotnost se stala důležitým parametrem vzdělání 

v informační společnosti, což dokládá i to, že je součástí mezinárodních smluv a projektů, které 

jsou spolufinancovány Evropskou unií nebo jinými mezinárodními organizacemi. Jedním 

z takových institucionalizovaných projektů je mezigenerační program Evropské Komise  

s názvem „Prarodiče a vnuci“, který je určený lidem starším 55 let a zaměřuje se na mediální 

vzdělávání seniorů prostřednictvím zapojení studentů středních a vyšších odborných škol. 

Projekt je v souladu s iniciativou Evropské unie „Ageing Well in the Information Society Action 
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Plan“, uskutečněnou v roce 2007, která podporuje nezávislost a inkluzi seniora ve společnosti. 

Tato studie doporučuje, aby se vzdělávací projekty nesoustředily jen na přístup k novým 

technologiím, ale především na dovednosti digitální gramotnosti [Abad-Alcalá 2014: 176-177]. 

Uvedený projekt současně podporuje mezigenerační solidaritu a bojuje proti stereotypním 

představám o stáří, jelikož lidé, kteří se často stýkají se seniory, většinou posouvají počátek 

stáří do vyššího věku [Sýkorová 2007], což se může zakládat na lepším porozumění tomuto 

životnímu období. 

Pokud se mají senioři aktivně podílet na současné společnosti, je nezbytné je naučit 

pracovat s novými informačními i komunikačními technologiemi a posílit jejich společenské 

postavení. Pravděpodobnost užívání internetu úměrně klesá se zvyšujícím se věkem. Ukazuje 

se, že zatímco 90% lidí ve věku 16-24 let představuje běžné uživatele internetu, u lidí ve věku 

55 -64 let je to už 46% a podíl lidí využívající internet ve věku 65-74 je jen 25% [Abad-Alcalá 

2014: 175]. Abad-Alcalá [2014: 175] současně na několika výzkumech dokládá, že věk  

a generační příslušnost není jediným prediktorem, který ovlivňuje rozdíly ve využívání nových 

informačních technologií, ale jsou zde i další faktory, jako je úroveň vzdělání, místo bydliště, 

gender nebo výše příjmu. 

V současné společnosti si jedinec nevystačí s počáteční vzdělanostní výbavou na celý 

život, spíše naopak, rychlý vývoj vede k potřebě celoživotního vzdělávání, které bude na tyto 

trendy adekvátně reagovat. Dovzdělávání je obvykle zaměřeno na ovládání počítače a hlavním 

motivem rozšíření znalostí jsou zvyšující se pracovní nároky [Tomczyk 2015]. Lze 

předpokládat, že postupná informatizace společnosti bude vyžadovat další zvyšování 

schopností v oblastech ovládání počítače a internetu. Síťový charakter komunikace dává 

vzniknout novým komunikačním situacím, které v „předinternetové“ době neexistovaly [Šmíd 

2007: 118]. Dostupnost a množství informací ztěžuje orientaci ve společenském dění a ulehčuje 

přístup dezinformacím a manipulacím do veřejného života. 

Pro každou generaci představují nová média odlišná rizika a přínosy. Kompetence 

mediální gramotnosti se zabývají kritickým přemýšlením nad informacemi, ale zároveň 

poukazují na výhody nových médií, které mohou potřeby seniorů uspokojit. Ať už se jedná  

o komunikaci s rodinou a přáteli, možnosti celoživotního vzdělávání nebo přístup k informacím 

spojených se zdravím nebo zábavou [Schreurs, Quan-Haase, Martin 2017]. Nové informační  

a komunikační technologie mohou zkvalitnit život seniorů a podpořit je v každodenních 

aktivitách. 
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2.2 Média 

Vzhledem k provázanosti medií a společnosti, se sociologie snaží tyto skutečnosti 

reflektovat. Postavení médií je dynamické a vyžaduje stále nové přístupy uchopení této 

problematiky. Jelikož se jedná o společenský fenomén, mění se i povaha sociologických otázek 

na toto téma. V této kapitole budou nastíněny přístupy sociologické teorie k výzkumu médií. 

2.2.1 Média v sociologické teorii 

Tradiční sociologické přístupy se zaměřovaly na popsání struktur, vazeb a vzorců 

sociálních vztahů a na faktory, které tyto proměny způsobují, přičemž pozornost byla kladena 

na ekonomické, politické a mocenské procesy. [Bystřický et al. 2008: 29-30]. Strukturální teorie 

redukuje problémy sociálního života na ekonomické a politické hledisko. Nicméně „realita 

současného sociálního světa je kromě jiného také důsledkem narůstajícího významu a síly 

mediálního světa, přinejmenším stejně mocné a silné dimenze sociální reality jako je 

ekonomika, politika či právo“ [Bystřický et al. 2008: 30]. Média zasahují do každodenního 

života lidí a jsou nezanedbatelným hybatelem v jednání a rozhodování jedinců. 

Mediální a sociální realita je spojená. To, jakým způsobem pohlížíme na svět, je sociálně 

odvozeno od toho, co o sobě a o společnosti víme. Vnímání sociální reality se opírá o informace, 

které jsou sociálně konstruované, ať už se jedná o průzkumy veřejného mínění nebo historické 

dokumenty [Shoemaker, Reese 2013]. Sociologie médií se zaměřuje na mediální obsahy a jejich 

struktury, díky nimž lze zachytit vliv médií na formování společnosti.  

Transformace a digitalizace médií se musí odrážet v sociologickém výzkumu. Pokud 

má sociologie zasahovat do života společnosti, pojmenovávat a řešit sociální problémy musí do 

výzkumu implementovat roli současných digitálních technologií. Nové platformy komunikace 

a tvoření digitálních identit přináší nové možnosti rozvoje výzkumných metod. Příkladem může 

být využívání online sociálních platforem k obsahovým a textových analýzám. Na druhou 

stranu, současné debaty pochybují o reprezentativní schopnosti digitální sociální vědy, tedy  

o tom zda analýza digitálních dat adekvátně odráží sociální jevy a vzorce. Digitalizace 

společenských aktivit otevírá nové příležitosti pro sblížení mezi technologiemi, společenským 

životem a sociologickým výzkumem [Marres 2017: 19-22]. Média a digitální technologie 

ovlivňují a proměňují formy interakce a komunikace společnosti a promítají se do porozumění 

sociálním skutečnostem.  

Rozvoj informačních a komunikačních technologií dává úvahám o mediích jiný rozměr, 

jelikož média samotná mohou proměňovat představy moderní společnosti. Fenomenologické 
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přístupy se věnují tomu, do jaké míry je vědění o světě výsledkem vědomé konstrukce reality 

skrze interakci a komunikaci s druhými. Člověk není vůči sociální realitě nezúčastněný, ale je 

v ní umístěn s určitými dispozicemi, jelikož smýšlí určitým způsobem a nějak výkladu sociální 

reality rozumí [Bystřický et al 2008: 30-31]. Právě to, jak vnímáme a jak rozumíme sociální 

realitě, silně ovlivňují média. Fenomenologická sociologie pracuje s konceptem tzv. příručního 

vědění, jehož základní vlastností je, že není u všech stejný a zároveň není neměnný, ale vyvíjí 

se v závislosti na tom, jak přijímáme nové podněty [Sýkora 2009]. Člověk častěji jedná na 

základě interpretací nežli vlastních zkušeností, přičemž média mají silný vliv na formulování 

sdělení a představují nepostradatelný koncept, pokud se chceme zabývat otázkami komunikace, 

interakce a porozumění sociálním skutečnostem. 

V případě zkoumání mediální gramotnosti je vhodné použít fenomenologický přístup 

hned z několika důvodů. Kompetence mediální gramotnosti se vyvíjejí a jsou oblastí 

celoživotního vzdělávání, jelikož se nejedná o trvalý výčet schopností. Černý dále poukazuje 

na to, že nelze oddělit kompetenci a prostředí [Černý 2019: 17]. Nejen že dochází k proměně 

člověka, ale i prostředí, ve kterém žije, takže i kompetence nezbytné pro orientaci ve společnosti 

musí být aktualizovány.  

2.2.2 Vlivy na média vs. mediální vliv 

Vlivy působící na média spoluutvářejí podobu mediálních obsahů a mohou tak silně 

ovlivňovat společnost. Prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků lze měnit návyky 

a postoje lidí [Mehraj, Bhat, Mehraj 2014]. I když jsme schopni empiricky doložit vliv médií 

na jedince i společnost, Je obtížné získat ucelený obraz o povaze vlivu [Jirák, Köpplová 2015]. 

Dopady mediálních obsahů nejsou jednoznačné, jelikož i stejný mediální obsah může vést  

k různým posunům ve stavu jednotlivce i společnosti [Jirák, Köpplová 2015, Gitlin 1978]. 

Úvahy o působení mediích lze rozdělovat na dvě roviny. První je vnímání media jako sociálního 

faktu, který existuje sám o sobě a nehledě na obsah se podílí na podobě společnosti. Druhou 

možností je působení médií vnímat z hlediska nabízených obsahů a uvažovat jaký účinek 

mohou mít tyto obsahy na jedince [McLuhan 1991]. Vhledem k tomu, že se média rychle 

adaptují na digitální prostředí a mohou mít více forem, mohou nám mediální obsahy přinést 

více informací o mediálním vlivu. 

Jirák a Köpplová [2015] mluví o třech základních zdrojích nejistoty ohledně působení 

médií: různost pohledů na média a mediální komunikaci, společenská povaha mediální 

komunikace a proměňující se povaha samotných médií. Pokud se snažíme objasnit působení 

médií, už v našem přístupu jsou přítomné určité předpoklady vztahu média a toho, na co působí, 
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vyplývající z povahy výchozí vědní disciplíny nebo cíle výzkumu. Díky společenské povaze 

mediální komunikace lze jen těžko určit co je příčinnou a co následkem působení médií, jelikož 

se jedná o komplexní proces a mediální působení je těžko oddělitelné od jiných faktorů. 

Současná podoba medií není pevně daná, vzhledem k technologickému rozvoji se mění 

jak nabídka mediálních produktů, tak i postavení médií ve společnosti. Problematické je  

i replikování proběhlých výzkumů, jelikož vzhledem k dynamičnosti této problematiky jsou 

poznatky z výzkumů minulého století často zastaralé [Jirák, Köpplová 2015]. Média se 

nemalým dílem podílí na formování společnosti a vždy je nutné zkoumat jejich povahu  

v konkrétním kontextu, jelikož jsou silně provázaná se společností a prostředím [De Abreu et. 

al 2017] Média jsou nevyhnutelně spojená se sociokulturním kontextem, což je třeba brát 

v potaz ve výzkumu médií a jejich vlivu ve společnosti. 

Vzhledem k dlouhodobé komercionalizaci zpravodajských médií a vzrůstající 

popularitě internetu a nových médií dochází k fragmentaci mediální scény. Tyto změny mohou 

mít dopady na strukturu demokracie, ve smyslu růstu sociální a politické polarizace společnosti 

a složitějšího procesu sociálního a politického vyjednávání [Mancini 2013]. S příchodem 

internetu a nových medií roste nejen množství možných zdrojů informací, ale také platforem, 

přes které se spotřebitel k informacím může dostávat, čímž mohou přicházet úplně noví 

konzumenti nebo může docházet k obratu stávajících konzumentů tradičních médií k novým 

médiím. 

Vznikající fragmentace masových medií generuje segmentované publikum [Mancini 

2013]. Média a žurnalisté jsou nuceni soutěžit o pozornost publika, čímž může docházet 

k zaujatosti a zpochybňování neutrality jejich sdělení. Takové jednání dokládá i studie Institutu 

Reuters pro výzkum žurnalistiky, který v dokumentu Digital News report 2018 poukazuje na 

případ TV Barrandov, jejíž sledovanost vzrostla z 12 % v roce 2005 na 19% v roce 2018, což 

může vysvětlovat „stranický“ styl televizního vysílání, kterým se TV Barrandov podbízela 

voličům populistických a extrémně pravicových stran a politiků1 [Štětka 2018]. 

Představa o „stranění“ některých médií vede k nedůvěře k českým mainstreamovým 

médiím. Studie Institutu Reuters poukazuje na souvislost mezi nízkou mírou důvěry  

a přesvědčením, že média spíše než ve veřejném zájmu jednají v zájmu politických  

                                                           
1 TV Barrandov čelí několika správním řízením, která byla zahájena na základě zjištění Rady pro rozhlasové  

a televizní vysílání, a která se týkala prokazatelného upřednostňování Miloše Zemana, jež ve zpravodajské relaci 

získal více prostoru. Po parlamentních volbách v roce 2017 narůstají obavy ze snah politiků zasahovat do politické 

nezávislosti veřejnoprávního vysílání [RRTV 2018]. 
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a ekonomických aktérů [Štětka 2017]. V roce 2017 bylo přesvědčeno o politické nezávislosti 

médií pouze 16% respondentů a o ekonomické nezávislosti pouhých 14 %. Pokles důvěry lze 

částečně vysvětlit změnou vlastnictví, které má vliv na většinu tištěných českých médií2 [Štětka 

2017]. 

Média vytváří nebo přetváří sociální prostředí, ve kterém žijeme a jsou nepopiratelnou 

součástí každodenního života, ale i celospolečenských rozhodovacích procesů. Média jsou  

a byla prostředkem politické komunikace, nicméně forma se váže k historicko-kulturním 

kontextům. Například politické strany západních států měly a mají silné vazby na média a stejně 

tak vliv na nastolování mediální agendy, přičemž tento vztah nástupem nových digitálních 

technologií ještě zesílil [Hallin, Mancini 2008; Křeček 2007]. Naopak ve státech východní 

Evropy měla média roli propagační a agitační, a byla prostředkem organizace společnost, což 

je typické pro země s autoritativním režimem. Česká republika se dnes jako postkomunistická 

řadí ve vztahu medií a politiky k západním státům [Křeček 2007]. I když se Česká republika 

snažila rychle adaptovat na nový režim, senioři prožili velkou část život v minulém režimu 

Hallin a Mancini [2008] ve své studii uvádí, že média jsou provázána nejen 

s politickými, ale i ekonomickými faktory. Pokud uvažujeme nad souvislostmi mezi medii  

a ekonomikou, měli bychom zahrnout vývoj reklamního průmyslu, který souvisí s podnikáním 

a konzumentarismem. Autoři zahrnují současně faktor úrovně koncentrace kapitálu, a to nejen 

v mediálním průmyslu, ale v ekonomice obecně. Můžeme očekávat, „že tam, kde je vysoká 

koncentrace kapitálu, bude i relativně vysoká úroveň provázanosti státu a vlastníků médií, ať 

už prostřednictvím dotací a regulace, nebo formou klientelismu a stranění, a také sklonem 

ovlivňovat média vnějšími obchodními zájmy“ [Hallin, Mancini 2008: 78]. Zjednodušeně 

řečeno, při přemýšlení o věrohodnosti médií bychom si měli uvědomit, že i média mají své 

ekonomické a jiné zájmy, které mohou ovlivňovat jejich obsah. Otázku, jak média nastolují 

agendu ve společnosti, by měla doprovázet i otázka, co nastoluje agendu médiím. Investice do 

vzdělání v oblasti médií může přinášet pozitiva nejen pro samotné seniory, ale i pro občanskou 

společnost.3 

                                                           
2 „Místní miliardáři mají nyní značný vliv, včetně těch, kteří se věnují politické kariéře“. Autor studie zmiňoval 

premiéra Andreje Babiše, který v té době vlastnil mediální platformu MAFRA, přičemž vykonával politickou 

funkci [Štětka 2017]. 
3 Silná a vzdělaná společnost umí čelit dezinformacím i propagandě mnohem lépe, jak ukazují studie dalších 

Evropských států [Gregor, Vejvodová 2018]. 
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2.2.3 Informační a sociální bubliny 

Mediální obsah může být ovlivněn i samotnými uživateli. Při vyhledávání informací 

musí každý uživatel nejprve definovat svou potřebu, například formou klíčových slov. Může se 

stát, že uživatel neumí pojmenovat hledaný koncept a ani poznat, zda informaci skutečně 

potřebuje. V současné době se proto začíná hovořit o rozdílu v informačním vyhledávání  

a objevování [Černý 2019]. Vzhledem k velkému množství informací existují technické 

možnosti, jak uživateli automaticky předkládat to, co by pro něj mohlo být zajímavé. 

Internetové vyhledávače shromažďují informace o svých uživatelích a znají tak nejen 

demografické ukazatele jako je věk, gender a místo bydliště, ale i okruh témat, která uživatele 

zajímají. Následně podle shromážděných parametrů z předchozího vyhledávání nastavují tzv. 

personalizované vyhledávání [Černý 2019]. Jedná se o situace, kdy internetové vyhledávače 

přizpůsobují svůj obsah každému uživateli na míru, čímž se uživatel dostává do informační 

bubliny, která se jako koncept objevuje poprvé v roce 2011 [Gregor, Vejvodová 2018]. 

Personalizované vyhledávání umožňuje uživatelům rychle najít potřebné informace. Údaje, 

které vyhledávače shromažďují o uživatelích, umožňují zprostředkovávat zprávy, které 

pravděpodobně budou odpovídat poptávce uživatele. 

Na druhou stranu personalizované vyhledávání má i své nevýhody. Prvním je významný 

a těžko korigovatelný vliv internetových vyhledávačů. Informace, které nacházíme na internetu, 

mají vliv na to, jak se politicky a ekonomicky rozhodujeme. Vyhledávače mají velkou moc, 

která je současně jen velice málo regulována, což může představovat velký bezpečností 

problém [Černý 2019: 35]. Člověk je snadno manipulovatelný skrze informace, které sám 

vyhledávači dodává. Algoritmický způsob filtrování online aktivit nám efektivně potvrzuje 

vlastní přesvědčení a může vést ke zkreslení reality. Algoritmické systémy a personalizace 

vyhledávání umisťují uživatele do různých filtračních bublin, které snižují pravděpodobnost, 

že se uživatel setká s ideologicky průřezovými informacemi [Spohr 2017]. Vystavení 

selektivním informacím pomáhá usnadnit utvrzování předpojatosti uživatele, čímž se utváří 

prostor pro polarizaci a dezinformované názory [Nikolov et al. 2015]. Uživatelé nejsou 

vystaveni názorům a postojům, které by mohly odporovat jejich přesvědčení, což je zpětně 

utvrzuje ve správnosti jejich postojů. Pokud se například rozhodujeme o tom, koho 

v nadcházejících volbách podpoříme a vyhledávač nám nabízí informace o stále stejných 

kandidátech, naše rozhodnutí může být ovlivněno. 

Informační ani sociální bubliny nejsou spojeny pouze s digitálními médii, ale právě 

internet usnadnil a posílil tento efekt nejen matematickými algoritmy, ale i svým „spojovacím“ 
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charakterem. Ten spočívá ve snadném sdílení informací a ve velkém množství potencionálních 

uživatelů, se kterými se můžeme názorově ztotožnit. Zamezením výměny odlišných informací 

dochází k dojmu, že naše okolí reprezentuje celou společnost [Gregor, Vejvodová 2018: 116]. 

Existuje pravděpodobnost, že s lidmi, se kterými si názorově rozumíme, se budeme spíše 

scházet a komunikovat, nežli s lidmi, se kterými máme odlišné postoje. 

Diskuze o filtračních bublinách, a z nich vyplývajícímu přísunu informací, našla své 

opodstatnění i v otázce volebního rozhodování občanů a ideologické polarizace. Sociální sítě 

se staly veřejnou platformou pro šíření politických názorů, a zároveň zdrojem informací o dění 

ve světě a v politice [Spohr 2017].4 V moderní společnosti se sociální média stávají oblíbeným 

kanálem pro přístup k informacím, ovlivňování názorů a šíření nápadů. Například využíváním 

Facebooku se uživatel dostává do tří kombinujících se filtrů, je to omezený okruh síťových 

přátel, počítačové algoritmy a personalizovaný obsah a na závěr je to výběr vlastního obsahu 

uživatelem. Studie sociální zaujatosti ukazuje, že prostřednictvím sociálních médií a emailů se 

lidé informují z významně užšího spektra zdrojů ve srovnání s výchozím stavem vyhledávání. 

Potvrzuje se, že technologie zásadně ovlivňují naše vystavení novým informacím [Nikolov et 

al. 2015]. Kompetence mediální gramotnosti by mohly upozornit na problém vyváženého 

mediálního obsahu uživatele sociálních sítí a tento efekt pozitivně ovlivnit.  

Shlukování na sociálních sítích vede k tvoření homogenních skupin, ve kterých dochází 

k porovnávání síly přesvědčení a zaujímání extrémnějších pozic členů. Většina lidí nezískává 

informace z přímé zkušenosti, ale dozvídá se informace zprostředkovaně [Spohr 2017]. 

Sociální sítě se mohou stát hlavním zdrojem informací o společenském dění, přičemž ale 

uživatelům nabízí pouze personalizovaný obsah.  

Právě díky tomu, že vyhledávače nabízí informace, které chceme konzumovat  

a přirozeně upozaďují ty, které pravděpodobně konzumovat nechceme, nebo neodpovídají 

našim názorovým preferencím, může mít tento způsob vyhledávání podobné dopady jako 

cenzura nebo propaganda [Černý 2019]. Autoři upozorňují na nebezpečí sociálních bublin ve 

spojitosti s kohezí společnosti, jelikož se díky vzdálenosti a odlišnosti sociálních skupin může 

vytratit pojivo ve společnosti, čímž můžeme ztratit představu o problémech z jiných sociálních 

                                                           
4 Příkladem může být kauza zneužívání facebookových dat společností Cambridge Analytica, která díky analýze 

dostupných dat na sociálních sítích pracovala na několika politických kampaních a zdárně tak ovlivnila výsledky 

voleb a občanských referend [Chang 2018]. 
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bublin. [Gregor, Vejvodová 2018]. To může vést ke zkresleným představám o náladách ve 

společnosti a k podléhání stereotypním představám nejen o stáří a stárnutí. 

2.2.4 Tradiční a nová média 

Podoba médií se neustále proměňuje a vyvíjí. Nová média mohou být termínem pro celou 

řadu výpočetních technologií. Proto je v této práci budeme vztahovat pouze k mediální 

komunikaci prostřednictvím digitálních technologií. Tyto technologie jsou založené na 

digitálním zpracování nejrůznějších dat a obrazů a právě numerická reprezentace je jedna 

z nejzásadnějších vlastností digitálních technologií, tak jak je uvádí Manovich [2001]. 

Většina obsahů nových médii je oproti tradičním analogovým médiím tvořena digitálním 

(číselným) kódem, což jim přináší specifickou vlastnost modifikovatelnosti. Manovich [2001] 

mluví o fragmentované struktuře nových médií a připodobňuje produkt nových médií 

k předmětu, který se skládá z nezávislých částí, které se dále dělí na menší části, jež mohou být 

jednotlivě pozměňovány nezávisle na sobě [Manovich 2001: 30-32]. Příkladem může být 

digitalizace fotografie, která přináší neomezené možnosti manipulace s významem obrazového 

sdělení a možnosti zpochybňování vyobrazení skutečné reality. Vidět, již nemusí znamenat 

věřit a „objektivnost“ fotografie nemusí nacházet reálný podklad [Lábová, Láb 2007: 140-141]. 

Dalším znakem nových médií je jejich automatizace. Díky numerickému vyjádření 

mohou být procesy tvorby, manipulace nebo zpřístupnění médií zautomatizovány. 

Automatizace tvorby médií, jako je tvoření obrazů, filmů nebo audio nahrávek, vedla k rozvoji 

přístupů k velkému množství mediálních obsahů. Internet tak můžeme vnímat jako mediální 

databázi a distributora mediálních obrazů, který napomohl zpřístupnění informací a dal 

vzniknout nové informační společnosti, která je nadmírou informací všeho druhu 

charakteristická [Manovich 2001]. 

Objekty nových médií nejsou fixované v jedné formě, ale jsou naopak variabilní. 

Mediální obrazy jsou uloženy v databázích, díky čemuž můžeme oddělovat formu a obsah, ke 

kterému se můžeme připojovat a uživatelsky ovlivňovat, jaké informace nám budou 

zpřístupněné. Manovich [2001] ve snaze vymezení nových a tradičních médií dodává, že nová 

média jsou analogová média konvertovaná do digitálních reprezentací a zpřístupněná odkudkoli 

a ve stejné době. Tradiční média jsou pevněji časově i prostorově vázána na konkrétní 

prostředky mediální komunikace.  

Oproti tomu nová média jsou interaktivní a je na uživateli, jaký obsah bude konzumovat 

a sdílet. V této souvislosti můžeme mluvit o konceptu participativní kultury, která je 
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charakteristická především stírajícím se rozdílem mezi producenty a spotřebiteli médií  

a procesem sdružování různých funkcí médií v rámci jednoho zařízení. Producenti i spotřebitelé 

médií se vzájemně ovlivňují a komunikují [Jenkins 2006]. Participační role uživatelů nových 

médií oslabuje vliv organizovaného komunikátora, což je jeden z hlavních rozdílů vůči 

tradičním masovým médiím [Šmíd 2007]. Nová média a technologie mění možnosti 

spoluutváření mediálních sdělení, nicméně tak jako se jednotlivé platformy liší v míře přístupu 

k tvorbě obsahů, tak se liší i schopnosti uživatelů se aktivně podílet na tvorbě nové 

participativní kultury.  

Livingston s Lievrouw upozorňují na faktor všudypřítomnosti nových médií a jejich vlivu 

na celou společnost, ne jen na jejich uživatele. Nová média mohou přispívat k informovanosti 

členů společnosti, kteří se zprávy dozvídají sekundárně od jiných uživatelů, ale zároveň vést  

k „vědomostní propasti“ [Lievrouw, Livingston citován in Tejkalová, Osvaldová 2009: 44]. 

Forma nových digitálních médii je variabilní a modifikovatelná a podporuje tak snadnou 

dostupnost a tvorbu sdělení. Přebytek informací je problém nejen z hlediska orientace ve 

společnosti, ale i personalizací obsahu, do které se promítají uživatelské charakteristiky  

a nedochází tak k potřebné kritické reflexi. Pokud člověk nesprávně užívá digitální média, může 

se snadno stát tvůrcem nebo distributorem nepravdivých informací. 

2.3 Senioři ve vztahu k novým médiím 

Stárnutí je jeden z demografických rysů rozvinutých společností a přináší otázky ohledně 

připravenosti společnosti na nárůst seniorské populace. Stejně tak je tomu v případě nových 

médií, která pronikají do každodenního života společnosti a významně ho ovlivňují. Samotná 

podoba stárnutí je ovlivněna rychlým rozvojem nových informačních a komunikačních 

technologií a je skoro nemožné se jim vyhnout. Měnící se prostředí může vyvíjet tlak na 

adaptaci seniorů a na rozvíjení jejich znalostí nových médií. Takže i senioři, pro které nejsou 

nové informační a komunikační prostředky samozřejmostí, s těmito médii přicházejí 

dobrovolně či nedobrovolně do styku [Slavík 2014]. 

V otázce využívání nových technologií mezi staršími lidmi musíme především rozlišovat 

mezi přístupem k těmto technologiím a jejich skutečným prospěšným využíváním [Abad-

Alcalá 2014]. Nová média a technologie mohou sloužit k prospěchu seniora a zkvalitnění jeho 

života. Na rozdíl od dětí, které získají znalosti mediální gramotnosti ve škole, senioři jsou 

většinou odkázáni na samostudium a není tak zajištěné bezpečné užívání nových informačních 

a komunikačních prostředků.  
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Ukazuje se, že motivace je primárním faktorem, který předurčuje využívání nových médií 

seniory. Většina seniorů strávila celý život bez počítačů, proto nemusí vidět výhody, které jim 

mohou nové technologie přinášet. Navíc někteří senioři se na využívání nových médií „cítí 

staří“ nebo si myslí, že „už to není pro ně“ [Carpentier Reifova, Fišerová 2012]. Internet je 

jednou z nejčastěji používaných počítačových aplikací, přičemž toto médium plní několik 

sociálních funkcí a může se stát prostředkem komunikace mezi seniory a zbytkem populace 

[Slavík 2014]. 

Současné technologie proměňují tradiční návyky komunikace [Schäffer 2016] a nová 

média se stávají komunikátorem v různých sférách osobního i veřejného života, příkladem 

může být jednání s úřady státní správy. Vzhledem k rychlému technologickému rozvoji bude 

pravděpodobně těchto způsobů komunikace přibývat, čímž může vzniknout skupina obyvatel, 

která bude od těchto služeb nedobrovolně odříznuta. Senioři tvoří specifickou sociální skupinu, 

která bude pravděpodobně nejčastěji inklinovat k efektu tzv. digitálního vyloučení [Slavík 

2014; Černý 2019]. Slavík [2014: 231] upozorňuje na řadu dalších sociálních  

a psychologických problémů, které mohou digitální vyloučení transformovat v sociální 

vyloučení. Sociální exkluze je kontextuálně závislá a nemusí se projevovat tradičně v rovině 

ekonomické nebo rovnostářské a zahrnovat pouze politickou a občanskou angažovanost, ale 

také může představovat schopnost lidí zaujmout určitou sociální roli [Lievrouw, Livingstone 

2002], což může zahrnovat odmítání nebo nezájem o nové komunikační a informační 

technologie. 

Senioři nová média využívají především ke komunikaci s rodinou a přáteli 

prostřednictvím telefonu, emailu nebo sociálních sítí5. Tyto platformy využívají ke sdílení 

fotek, videí, nebo zpráv [Zhou, Salvendy 2019], ale nevhodné užívání nových médií může 

napomoci šiřitelům propagandy a dezinformací. Právě senioři představují nejrychleji rostoucí 

demografickou skupinu v online sociálních sítích. Tento fakt využívají obchodníci  

a inzerenti, kteří se snaží upoutat pozornost seniorů prostřednictvím těchto kanálů. Online 

sociální sítě slouží jako prostory k prezentaci a navázání nebo udržování spojení s ostatními 

[Lewis, Ariyachandra, Cincinnati 2010]. Kopecký ve výzkumu Starci na netu, který se 

uskutečnil v roce 2017, ukazuje, že senioři jsou nejčastějšími šiřiteli emailového spamu  

a dodává, že: 

                                                           
5 Na základě výzkumu provedeného v roce 1998 v USA se ukazuje, že senioři využívají emailovou komunikaci s 

přáteli a rodinou až ze 72 %. Zároveň se aktivně zajímají o vyhledávání informací o různých produktech a 

společenském dění [Slavík 2014]. 
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„v řadě případů si senioři informace, které sami šíří, vůbec neověří, důvěřují autoritě, 

která jim e-mail poslala, například jejich přátelé, kamarádi, spolužáci, kolegové. To s sebou 

nese celou řadu rizik – starší uživatele internetu lze snadno ovlivnit a ti potom aktivně ovlivňují 

své přátele a známé prostřednictvím spamu. Proto je velmi důležité učit uživatele internetových 

služeb rozlišovat pravdivé a nepravdivé informace, učit je s informacemi kriticky pracovat, 

naučit je hledat primární a věrohodné zdroje informací a upozorňovat je na strategie, které 

autoři nepravdivých zpráv (hoaxů, dezinformací, fake news) využívají“ [Kopecký et al. 2018: 

21].  

Náchylnost k nekritickému přejímání zpráv lze vysvětlit tím, že v období komunistického 

režimu lidé důvěřovali především osobně získaným informacím od známých a přátel nebo 

informacím „ z venku“. Sedláčková uvádí, že „patologická nedůvěra vůči státu a všem 

autoritám vedla ke korozi důvěry v celý společenský řád“ [Sedláčková 2012: 182]. Senioři 

mohou šířit spamové emaily, jelikož nepochybují o důvěryhodnosti osoby, která jim je zaslala. 

Na druhou stranu, otázka důvěryhodnosti osoby určitě nemusí ovlivňovat pouze seniorskou 

populaci a nemusí být spojována s postkomunistickým kontextem. K podobným závěrům došel 

i americký tiskový institut Media Insight, který se ve své studii snažil zjistit, co má větší vliv 

na důvěryhodnost zprávy. Respondentům studie byly překládány smyšlené facebookové 

statusy, které sdílela jim blízká důvěryhodná osoba zároveň s nedůvěryhodnou osobou,  

a jejichž zdrojem byla buď renomovaná tisková agentura, nebo zcela smyšlený internetový 

server. Výsledky ukazují, že důvěryhodnost informací ovlivnilo spíše to, kdo ji sdílel, nežli 

zdrojový server [Gregor, Vejvodová 2018]. 

Senioři představují rostoucí segment uživatelů internetu, který disponuje volným časem 

a vyšším příjmem než průměrný uživatel internetu. Možnost online interpersonální komunikace 

přináší pocit zplnomocnění a pomáhá získat větší pocit kontroly a nezávislosti [Lewis, 

Ariyachandra, Cincinnati 2010]. Odchod do důchodu může přinášet pocity izolace a ztrátu 

sociálních vazeb, ale tímto způsobem může docházet k upevnění pout k blízkým a přátelům. 

Extrémní příkladem účinku mediální manipulace je případ seniora Baldy, který byl 

obviněn z terorismu za to, že na železniční trati pokácel stromy tak, aby do nich narazily vlaky. 

K činu ho vedlo přesvědčení, že žijeme ve válce s islámem a je třeba vyvinout tlak na společnost 

a politiky, aby bylo dosaženo zabezpečení země. Cílem bylo pomoci SPD před volbami, která 

podle něj jediná může ochránit zemi [Svobodová 2019]. Manželka pana Baldy uvedla, že se 

jeho chování změnilo. Místo koukání na televizi trávil více času sám na počítači, až se jeho 

uzavřenost stupňovala a začal doma mluvit o nebezpečných uprchlících. Jeho členství ve straně 
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SPD bylo pro rodinu nepochopitelné, jelikož do té doby se o politiku nikdy nezajímal 

[Svobodová 2019]. Pan Balda se začal místo tradičním médiím věnovat internetu v období, kdy 

se jeho názory začaly radikalizovat. Informace bral natolik vážně, že se začal angažovat  

v politické straně i přesto, že se celý život politice vyhýbal.  

Kritická gerontologie se zaměřuje na stáří jako na nevýhodu v současné kapitalistické 

společnosti. Proměnlivost identity, rozmanitost možností výběru, vztahy založené na osobním 

rozhodnutí a privatizace odpovědnosti mohou být především pro seniory zdrojem nejistoty  

a úzkosti. Rizika, kterými se dříve zabývaly instituce, jsou v současné době díky individualizaci 

a privatizaci odpovědnosti přesunuta na jednotlivce nebo jejich blízké. Starší lidé mohou 

pochybovat o bezpečnosti internetového bankovnictví nebo ochraně před viry, přičemž největší 

nevýhodou je, že nevědí, čemu a komu mohou důvěřovat [Carpentier Reifova, Fišerová 2012]. 

Nová média mají potenciál zvyšovat kvalitu života seniorů, bojovat proti osamělosti  

a napomáhat k jejich soběstačnosti. Kompetence mediální gramotnosti mohou pomoci lépe 

porozumět digitálnímu prostředí. 

Studie zaměřená na mediální repertoáry starších diváků, kteří jsou konzumenty tradičních 

i nových medií, ukazuje, že i přes zvyšující se procento seniorů užívajících internet má toto 

publikum spíše tendenci držet se tradičních médií [Nimrod 2016]. Současné studie odhalují 

především čtyři překážky v otázce užívání nových médií: (1) starší a nekvalifikovaní lidé se cítí 

zastrašeni novými technologiemi, nebo mají špatnou první zkušenost, (2) počítač nebo připojení 

je složitě dostupné nebo vůbec není, (3) prostředí nových médií je nedostatečně uživatelsky 

přístupné a poslední překážkou (4) je nedostatek příležitostí k jejich využívání [Lievrouw, 

Livingstone 2002]. 

Současná podoba stárnutí se díky zlepšující se sociální i zdravotní péči proměňuje a na 

nová média lze pohlížet ze dvou perspektiv, jelikož se sebou, mimo zmíněné výhody 

inkluzivního charakteru, přinášejí i nevýhody a velké množství nepřehledných informací, které 

mohou se seniory manipulovat a ovlivňovat jejich postoje. Dovednosti mediální gramotnosti 

přináší kritické myšlení a reflexi dostupných informací tím, že učí seniory pokládat si základní 

otázky o médiu, jako například co je účelem textu, pro jakého čtenáře je určen, jaký zdroj zpráva 

má nebo kdo je vlastníkem média. Vedlejším efektem kladení těchto otázek je zpochybňování 

důvěryhodnosti médií. Další podkapitola proto nastiňuje, jak se vyvíjí důvěra seniorů k českým 

tradičním i novým médiím. 
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2.3.1 Důvěra k médiím 

V České republice probíhá pravidelný výzkum důvěry k médiím v rámci Centra pro 

výzkum veřejného mínění (dále jen CVVM), které nabízí pohled na dlouhodobý vývoj důvěry 

v ČR. Jedná se o obsáhlé šetření, které cílí na vybrané instituce veřejného života v ČR. Důvěra 

ve sdělovací prostředky je sledována od roku 1995, přičemž od roku 2002 je zjišťována pro 

televizi a noviny zvlášť, od roku 2005 pro rádio a od roku 2013 je zahrnut internet [Šamanová, 

Škodová 2005: 13]. 

I když vnímáme, že problematika důvěry je provázána, pro účely diplomové práce se 

zaměříme na důvěru k médiím. Nutno dodat, že současné pojetí výzkumu důvěry k médií 

CVVM je do jisté míry nedostačující. Respondenti výzkumu jsou pravidelně dotazováni na 

jejich důvěru k vybraným mediím obecně, tedy vyjadřují, nakolik důvěřují tisku, televizi, rádiu 

a internetu. Jinak řečeno, respondent nemůže vyjádřit důvěru či nedůvěru k jednotlivým 

televizním stanicím, ale může se vyjádřit pouze k televizi jako celku, což může být zavádějící.  

Výhodou výzkumu CVVM je právě jeho dlouhodobý charakter, který nám umožňuje 

porovnávat obecný vývoj důvěry k vybraným mediím. V současné společnosti můžeme vidět, 

že důvěra k médiím obecně klesá a lidé jim spíše nedůvěřují. Vývoj důvěry k médiím není 

ničím stabilním, ale naopak nám napovídá, že důvěra k médiím má dynamický charakter a je 

ovlivněna vnějšími vlivy. Pro získání představy o vývoji důvěry k médiím budou v práci 

porovnávány údaje s desetiletým odstupem. Pokud se podíváme na údaje populace starší 60 let 

tak vidíme, že důvěra se odvíjí od druhu mediálního prostředku, nelze tedy problematiku důvěry 

k médiím generalizovat. V roce 2019 senioři vykazují mnohem vyšší nedůvěru k některým 

mediálním prostředkům, než jak tomu bylo v roce 2009 [CVVM].  

Prvním zkoumaným médiem je tisk. V roce 2019 tiskovým médiím důvěřovalo pouze 

33 % seniorů, naopak nedůvěru vyjádřilo asi 64 %. V porovnání s rokem 2009, kdy tisku 

důvěřovalo 51 % seniorů a nedůvěřovalo přibližně 44 %, vidíme, že za posledních deset let 

došlo k poklesu důvěry k tisku o necelý 20 % [CVVM]. Tento trend může být následkem 

zpochybňování nestrannosti médií nebo prorůstajícím vlivem politických a ekonomických 

subjektů v tiskových mediích.6 

                                                           
6 V této souvislosti je například zmiňováno spojení mezi bývalým redaktorem MF Dnes Markem Přibilem, který 

s tehdejším majitelem mediálního domu MAFRA a politickým představitelem Andrejem Babišem konzultoval své 

články [Gregor, Vejvodová 2018]. 
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Dalším sledovaným médiem je televize, u které se předpokládá silný vliv na jednání  

a rozhodování jedince, jelikož průměrný senior stráví před televizní obrazovkou několik hodin 

denně. Pro seniory je televize snadno dostupnou možností trávení volného času. Senioři jsou 

považování za nejsilnější konzumenty televizního vysílání, přičemž se vzrůstajícím věkem 

roste i míra její sledovanosti [Focus 2016; Gauntlett, Hill 1999]. Fakt, že jsou senioři častými 

konzumenty televizního vysílání, není překvapivý tak jako to, že tomuto médiu spíše 

nedůvěřují. Šetření v roce 2019 ukázalo, že televizi důvěřuje pouze 36 % seniorů a nedůvěřuje 

jim zhruba 63 %, nicméně ještě v roce 2009 byla míra důvěry a nedůvěry spíše opačná, televizi 

důvěřovalo přibližně 64 % seniorů a nedůvěřovalo asi 34 % [CVVM]. Vzhledem k zmíněnému 

můžeme předpokládat, že vysoká míra sledovanosti televize není podmíněna její 

důvěryhodností. Zároveň je nutné dodat, že senioři často využívají televizi jako kulisu k dalším 

činnostem a jako zdroj zábavy [Schreurs, Quan-Haase, Martin 2017; Nutil 2018], což 

nevyžaduje investování důvěry do mediálního obsahu. 

Důvěra k rádiu vykazuje v roce 2019 vyrovnanější hodnoty, a z hlediska míry důvěry  

a nedůvěry k tomuto médiu rozděluje společnost přibližně na polovinu. V roce 2009 byla důvěra 

rádiu významně vyšší, rádiu důvěřovalo přibližně 68 % seniorů a nedůvěřovalo asi 26 %. I když 

vývojově důvěra k rádiu ukazuje klesající trend podobně jako ostatní média, tak v současnosti 

důvěřuje rádiu přibližně 45% seniorů a nedůvěřuje asi 49 % [CVVM]. Ve srovnání s jinými 

médii není tento pokles tak razantní. Rozhlas je jako jeden z tradičních médií v České republice 

považován za jednu z nejdůvěryhodnějších platforem [Štětka 2018]. 

Posledním zkoumaným médiem je internet, který byl do výzkumu zahrnut v roce 2013, 

kvůli čemuž máme méně dat z hlediska časové srovnání s ostatními médii. Navíc, více než 

třetina respondentů „neví“ zda internetu důvěřuje či nikoli. To může být spojené s tím, zda 

vůbec senior internet využívá a dalšími faktory, jako je věk uživatele, přístup k internetu, 

ekonomická situace respondenta nebo jeho vzdělání a schopnosti pracovat s novými 

technologiemi. V roce 2013 se populace seniorů rozdělovala z hlediska důvěry k internetu do 

tří přibližně rovnoměrných skupin, zhruba 30 % seniorů internetu důvěřovalo, 35 % 

nedůvěřovalo a 35 % nevědělo. Oproti tomu v roce 2019 důvěřujících seniorů zůstává přibližně 

stejně (27 %), ale zvyšuje se podíl seniorů, kteří internetu nedůvěřují na 53 % a zhruba 20 % 

seniorů neví [CVVM]. Podobně jako tomu bylo u televize, míra důvěry k médiu neovlivňuje 

jeho konzumaci, protože i když více než polovina seniorů internetu nevěří tak roste podíl 

seniorů, kteří internet využívají [ČSÚ 2018; Shehab, Javed, Davis 2019]. Za posledních deset 

let podíl uživatelů internetu mezi seniory vzrostl ze 4 % na jednu třetinu [ČSÚ 2018]. Tento 
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trend bude pravděpodobně do budoucna zesilovat, do důchodu přichází lidé, kteří jsou zvyklí 

internet aktivně využívat [ČSÚ 2018], navíc se jedná o generace tzv. baby boomu v letech 

(1946-1964), které budou vyžadovat nové přístupy k adaptaci znalostí nových informačních  

a komunikačních technologií [Quan-Haase, Martin, Schreurs 2016]. Současné programy 

dovzdělávání v oblasti nových médií často míří právě na získání technických dovedností jak 

používat nová média a otázka bezpečného využívání může být upozaděna. Takové kurzy potom 

nereflektují potřeby současných seniorů. Televize a internet mohou sloužit primárně jako zdroj 

zábavy, nicméně i tak mají silný vliv na formování společnosti, proto je třeba mediální 

gramotnost seniorů podporovat. 

Závěry zmíněného šetření poukazují na klesající důvěru i u ostatních institucí [Hanzlová 

2019], takže se můžeme domnívat, že se jedná o plošný nárůst nedůvěry ve společnosti, která 

se netýká pouze medií a ani pouze seniorů. Na druhou stranu, problémem z hlediska klesající 

míry důvěry seniorů k tradičním médiím může být jejich obrat ve využívání nových médií  

a internetu a to bez znalostí potřebných k jejich bezpečnému užívání. Senioři se mohou stát 

snadným terčem manipulací a dezinformací, jejichž šíření je na internetu mnohem snadnější 

než v tradičních médiích. 

Obecná diskuze týkající se upadající důvěry k médiím má i svou postkomunistickou 

variantu. Splichal [1994] se zaměřil na měnící se vztah médií, státu, ekonomiky a občanské 

společnosti během transformace socialistického státu po vzoru západních demokracií. Média 

v socialistických státech spadala pod státní monopol a sloužila k ochraně socialistického 

systému a k propagandě režimu [Splichal 1994]. Komunistický režim média restrukturalizoval 

tak, aby společnost i média přeměnil na sociálně spravedlivý systém po vzoru sovětského 

ideálu. Tisk měl sloužit ideovému programu politických stran a neměl se řídit ziskem, ale 

„zájmy“ celé společnosti. Současně bylo zakázáno vydávání veškerých dobových periodik  

a povolení o vydávání bylo pravomocí ministerstva informací, takže úplně zanikl tisk 

nepovolených politických subjektů a bulvárních periodik [Končelík 2008]. Media se účastnila 

upevňování státní moci a napomáhala udržovat stabilitu režimu. 

Během komunistického režimu média pomocí různých nástrojů a postupů organizovala 

a upravovala obraz minulých, současných i budoucích událostí. Například pomocí tzv. 

rámcování („framing“) mohla média systematicky vybírat určité aspekty událostí a následně je 

zdůrazňovat takovým způsobem, aby se zviditelnila určitá definice problému [Šmídová 

Matoušová 2012]. Tyto a další praktiky jsou vnímány jako cenzura. Cenzura je souhrnné 

označení pro praktiky politické regulace a spočívá v řízení a usměrňování informací vzhledem 
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k předem určeným hodnotám, zájmům a normám konkrétní mocenské struktury [Ftorek 2017]. 

Senioři, kteří zažili nedávnou historii komunismu, mohou citlivěji vnímat spojení mezi médii  

a politickým establishmentem a cítit vůči informacím větší nedůvěru. 

Mediální komunikace slouží jako prostředek maximalizace moci i zisku, ať už zmíníme 

politický marketing nebo inzerci soukromých organizací [Splichal 1994]. I když jsou média  

a mediální komunikace snadno zneužitelné, přesto jsou považovány za prostředky 

demokratizace společnosti. Svoboda projevu a právo na alternativní informace, které nejsou 

kontrolovány státem nebo jiným monopolem, se označují za jedny ze základních charakteristik 

současných demokracií [Splichal 1994]. Postavení médií v modernizačních procesech může být 

doprovázeno bojem za svobodu nebo naopak kontrolou informovanosti veřejnosti. Současně 

lidé, pro které systém nefunguje tak dobře nebo se neztotožňují s mediálním obsahem, mohou 

mediím snadněji nedůvěřovat. 

I když bychom mohli nedůvěru seniorů k médiím spojovat se socialismem, současná 

data tomuto dobovému efektu neodpovídají. V mezinárodním srovnání si můžeme všimnout, 

že jde o jev společný různým evropským zemím s různým historicko-kulturním kontextem. 

Navíc se nedůvěra netýká pouze určitých sociálních skupin, ale jde o celospolečenský pokles 

důvěry [Volek, Urbániková 2017].7  

Otázka klesající důvěry se netýká jen medií jakožto institucí, ale i samotných novinářů. 

Čeští novináři se nacházejí v profesní krizi, což může být důsledkem tlaku vnějších faktorů, 

které oslabují autonomii žurnalistiky, jako je vměšování ekonomických a politických zájmů 

[Volek, Urbániková 2017]. Úpadek žurnalistiky v digitální době souvisí mimo jiné se ztrátou 

důvěry veřejnosti ve zpravodajská média a jimi zprostředkovaný výklad sociální reality.  

V období transformace tradičního řádu média dávala smysl moderním vztahům a procesům 

modernizace, které v této rovině přinášely úzkost a fragmentovanější společnost8 [Volek, 

Urbániková 2017; Hallin, Mancini 2008]. Média se během rychlých změn politických  

                                                           
7 Například studie analyticko-výzkumného centra Gallup v roce 2017 ukázala, že až třetina Američanů médiím 

nevěří, což je zatím nejnižší naměřený výsledek [Gregor, Vejvodová 2018: 101]. 
8 Míra důvěry k médiím se může odvíjet od modernizačních procesů, v rámci kterých se utvářejí expertní systémy. 

Expertní systémy působí autonomně a společnost není schopna jejich činnost kontrolovat, takže je odkázána na 

víru v jejich důvěryhodnost [Volek, Urbániková 2017]. V případě zpravodajských médií společnosti nezbývá než 

důvěřovat, že novináři zprostředkují relevantní a nezaujaté informace, a že si profesionalitu udrží i v tržním 

prostředí. Rostoucí komplexita a návaznost jednotlivých témat a množství nepřehledných informací o nich, 

umocňuje důležitost novinářské profese, která napomáhá orientaci v informační společnosti. „Pro hladkou a 

důvěryplnou interakci musí být na straně mediálních konzumentů přítomen předpoklad, že se na straně žurnalistiky 

a jeho média setká se solidním a kooperativním jednáním, jehož pravidla platí vždy, pro každou kauzu či jedince“ 

[Volek, Urbániková 2017: 85]. 
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i ekonomických podmínek celého procesu účastnila, reagovala na něj a byla jeho aktivní 

součástí, čímž mohla zasahovat do vývoje situace ve společnosti. Prostřednictvím nastolování 

agendy mohou média manipulovat se společností s cílem realizace veřejných nebo 

individuálních zájmů. 

Důvěra v média a novináře se udržuje prostřednictvím stálého chování masových médií, 

tedy očekáváním, že média budou reagovat na podobné okolnosti podobným způsobem. 

Rutinním opakováním obdobných mediálních obrazů se spotřebitelé informací zbavují nejistoty 

o platnosti faktu. Tím se mohou novinářské výstupy efektivně podílet na formování 

společenského řádu a udržování stability, například opakovanou kritikou určitého typu 

sociálního chování [Volek, Urbániková 2017]. Masmédia mají moc definovat co je obecně lepší 

a hodnotnější a co je naopak horší. Vzhledem k tomu, že současná společnost je ovládána 

politicko-ekonomickou nestabilitou, je podstatné vnímat novináře jako zprostředkovatele 

důvěryhodných a srozumitelných informací. Není jasné, jestli je pokles důvěry k médiím 

způsoben samotnými médii nebo se jedná o celkový pokles důvěry ve veřejné autority, nicméně 

pokud by se jednalo o systémové hledisko, měl by se vývoj důvěry promítat obdobně do všech 

veřejných autorit. 

Analýza Volka a Urbánikové ukázala tři výkladové rámce nedůvěry, které jsou:  

„1. obecné podcenění žurnalistické profese jako činnosti postrádají transparentní pravidla,  

2. volání po státní kontrole zpravodajských médií a novinářů, kteří se zpronevěřili službě lidu 

a národu, 3. skeptický subdiskurz, který apriorně odmítá možnost novinářské nezávislosti  

v prostoru, který stát otevřel zájmům politického a ekonomického pole“ [Volek, Urbániková 

2017: 104]. Kritika zasahuje novináře z profesního hlediska, jelikož je považuje za neschopné 

nestrannosti, ale týká se i jejich nenaplněné role obránců demokracie. Předpokládané spojení 

novinářů a politické moci pokládají respondenti za nevhodnou vazbu na establishment. 

Námitky současně směřují na předpojatost z hlediska výběru zdrojů a nereflektování názorů 

celého politického spektra.  

Jedním z vysvětlení kritického přístupu je spojování novinářů s neinstitucionalizovaným 

procesem tvorby informací. Tento problém se otevírá především ve spojitosti s digitalizací 

médií. Lidé mohou mít vlastní zkušenosti s tvorbou mediálních obsahů a mohou se tak cítit 

soběstační z hlediska výkladu současných událostí. Navíc dochází k zpochybňování tradiční 

redakční kontroly, a s tím i kvality a profesní etiky média [Dahlgren 2018; Kalsnes, Krumsvik 

2019]. V řadě zemí není profese novináře chráněna a za novináře se tak může označit kdokoli, 



23 
 

jelikož svoboda slova je jednou z ústředních myšlenek demokracie. To se promítá do vnímání 

žurnalistiky, jak z pozice veřejnosti a politických subjektů, tak i z pozice samotných novinářů. 

Budování důvěryhodnosti mezi uživateli médií může zajistit, že si zpravodajská média 

udrží roli hlavního zprostředkovatele zpráv. Současné studie ukazují, že pokud mediu věříme, 

věnujeme mu více pozornosti. Koncept důvěry má mnoho výkladů a definic. Obecné chápání 

důvěry je spolehnutí, že „partner nevyužije zranitelnosti ostatních“ [Kalsnes, Krumsvik 2019: 

296]. Většinou se jedná o důvěru sociální, která se týká jiných lidí, a institucionální, která se 

týká veřejných a soukromých institucí [Kalsnes, Krumsvik 2019]. V tomto bodě se ukazuje 

problém výzkumu důvěry k médiím, můžeme ji totiž vztahovat k médiu jako konkrétní značce, 

organizaci, mediálnímu obsahu nebo novináři. 

Vzhledem k uvedeným datům lze předpokládat, že výzkumy důvěry jsou úzce 

provázány s dalšími vnějšími faktory a je těžké tento proces jakkoli zjednodušit. Média je 

vhodné diferencovat na jednotlivé stanice nebo týdeníky a negeneralizovat důvěru například  

k televizi obecně. Tento přístup vyplývá i ze samotného zákonného rozlišení veřejnoprávních  

a soukromých médií. Veřejnoprávní média se řídí zákonem upravující jejich obsah a mají státní 

finanční podporu [Kaczor 2014]. Oproti tomu ryze soukromá média je třeba vidět nejen jako 

zprostředkovatele informací, ale současně jako ekonomický subjekt, který má podnikatelský 

záměr a jehož hodnocení kvality se odvíjí od finančního zisku, což ovlivňuje jeho obsah. 
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2.4 Mediální gramotnost 

„Štěstí nespočívá v hmotném blahobytu a ekonomické prosperitě. Sebevýkonnější notebook 

nenahradí příjemný pocit z vykonaného skutku.“   

    Mahátma Gandhí 

Citace, kterou člověk snadno nalezne na webových stránkách a jejíž platnost je 

podpořena duchovní autoritou, je v současnosti záměrně využívána v programu „Změřte si svou 

mediální gramotnost“ organizací Člověk v tísni.9 Většina lidí se pozastaví nad myšlenkou, 

kterou se sebou informace nese, ale málokdo už si uvědomí, že Mahátmá Gandhí zemřel v roce 

1948, takže o výkonnosti notebooku neměl pravděpodobně ponětí. 

Mediální gramotnost je široce používaný pojem, a to jak odbornou tak i laickou 

veřejností, proto se stírá, co přesně pod tento pojem spadá a bývá často zaměňován s informační 

nebo digitální gramotností. Současně jde o dynamicky se rozvíjející problematiku, takže ani její 

definici nemůžeme vnímat jako něco stálého a neměnného, ale spíše jako soubor kompetencí 

celoživotního vzdělávání. Následující podkapitola se zaměřuje na konceptualizaci mediální 

gramotnosti. 

2.4.1 Definice a vývoj pojmu mediální gramotnosti 

Pojem mediální gramotnosti je v řadě rozvinutých evropských demokracií dobře 

zakotvený a je spojován s podobou dobrého občanství. Od druhé poloviny 20. století se v těchto 

zemích ustavuje představa, že člověk žijící ve společnosti, ve které se stále více společenských 

aktivit děje skrze média, potřebuje základní vybavenost znalostí mediální gramotnosti [Jirák, 

Wolák 2007; Bulger, Davison 2018]. České státní instituce se kompetencím mediální 

gramotnosti začaly věnovat až po roce 2005, kdy se mediální výchova dostala do osnov 

rámcového vzdělávání [Šebek 2016], nicméně dlouhodobě se mediální výchova vyučovala 

pouze okrajově a nesoustředila se na seniorskou populaci. 

Pojetí mediální gramotnosti je spjato nejen s kulturním a historickým kontextem, ale  

i technologickým vývojem konkrétního státu. I když je mediální gramotnost v západních 

demokraciích součástí vzdělání, v České republice se mediální výchova vyučovala pouze 

okrajově a konkrétní projekty se ustavují až v posledních letech. Důvodem může být silnější 

zapojení veřejnosti do tvorby mediálních obsahů. Vlivem digitalizace jsou občané schopni 

rozvíjet a propagovat vlastní názory [Shoemaker, Reese 2013] a význam mediální gramotnosti 

                                                           
9 Projekt „Změřte si svou mediální gramotnost“ je dostupný na webových stránkách 

https://www.clovekvtisni.cz/zmerte-si-medialni-gramotnost-5816gp. 

https://www.clovekvtisni.cz/zmerte-si-medialni-gramotnost-5816gp
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tím roste. Každý se může zapojovat do veřejné komunikace, a proto je nutné věnovat pozornost 

vzdělání, které člověka naučí bezpečně pracovat s mediálními obsahy, vyhodnocovat je  

a chovat se ve vztahu k médiím uvědoměle.  

Z akademického hlediska má obor mediální gramotnosti multidisciplinární charakter. 

Výzkumy na toto téma využívají teorie sociálních věd, především koncepty vzdělávání, 

komunikace, pozitivní psychologie a tzv. agenda setting. Přes sílící zájem o tento obor prozatím 

nebyla vytvořena vlastní výzkumná metoda. Výzkumníci využívají metody sociálních věd jako 

je průzkum, hloubkový rozhovor, focus group nebo experiment [De Abreu et. al 2017]. 

 Význam kompetencí mediální gramotnosti dokládá i sílící zájem ze strany státních  

a mezinárodních institucí [Schäffer 2016]. Americká národní asociace pro vzdělávání v oblasti 

mediální gramotnosti (NAMLE) mediální gramotnost definuje jako sadu schopností, které 

umožní získat přístup k médiím, umět je analyzovat a vyhodnocovat, vytvářet mediální obsah 

a využívat všech forem komunikace [Bulger, Davison 2018]. Tato definice naznačuje, že není 

důležité pouze získat přístup k médiím, ale současně zdůrazňuje i schopnost média kriticky 

vyhodnocovat a zapojit se do společenské komunikace. 

Schopnost využívat média ke zkvalitnění života a lepší inkluzi ve společnosti 

zdůrazňuje rozšířená definice, která je součástí směrnice Evropského Parlamentu. Kromě výše 

zmíněných aspektů mediální gramotnosti klade důraz na schopnost cíleně vybírat informace 

z přívalu údajů, které jsou dostupné díky velké nabídce zdrojů. Současně mediální gramotnost 

vnímá jako „klíčový prvek politiky informovanosti spotřebitelů, uvědomělého a zasvěceného 

zacházení s právy duševního vlastnictví, aktivní účasti občanů na demokratickém životě  

a podpory mezikulturního dialogu“ [Prets 2008]. Uvedená definice rozšiřuje cíle mediální 

gramotnosti a poukazuje na bezpečnost užívání médií a informovanou volbu, která je spojována 

s konceptem dobrého občanství. Někteří autoři, vnímají mediální gramotnost jako podmínku 

plnohodnotného zapojení jedince do veřejného života [De Abreu et al 2017; Buckingham 2009]. 

Uživatelé skrze média snadno definují své potřeby a mohou získat relevantní informace k jejich 

uspokojení. Může se jednat například o pracovní nabídky, nakupování nebo zdravotní stav. 

Pokud se podíváme na ukotvení mediální gramotnosti v České republice, tak se pojem 

mediální gramotnosti dostává do Rámcových vzdělávacích programů (dále jen RVP) v roce 

2007 a je definován jako: „soubor poznatků a dovedností, které člověku umožňují nakládat  

s mediální produkcí, jež se mu nabízí, účelně a poučně, dovoluje mu media využívat ke svému 
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prospěchu a dává mu nástroje, aby dokázal ty oblasti mediální produkce, které se jím snaží 

skrytě manipulovat, odhalit“ [Balada c2007]. 

Při porovnávání uvedených definic vidíme, že RVP klade důraz hlavně na bezpečné 

užívání medií. Všechny uvedené definice poukazují na kompetence v oblasti tzv. „dobrého 

občanství“, kdy je jedinec schopen kriticky informace reflektovat, odhalit mediální manipulace 

a dělat ve veřejném životě informovanou volbu. Rozšířená definice Evropského Parlamentu  

a NAMLE poukazuje na inkluzivní charakter mediální gramotnosti prostřednictvím tvorby  

a sdílení mediálních obsahů. Podobných definic můžeme najít více, jak už bylo řečeno, mediální 

gramotnost není pevně definovaný pojem, ale jeho náplň se stále rozvíjí. Současné rozlišování 

mezi tradičními a novými médii se promítá i do definování kompetencí potřebných k využívání 

těchto médií. Současná společnost vstupuje do éry tzv. Web 3.0, které je charakterizována jako 

společnost mobilních sítí, kde obzvláště mladí lidé jsou v permanentním online připojení [De 

Abreu et. al 2017: 6]. Mohutný rozvoj digitalizace informačních a komunikačních technologií 

vede k rozšíření pojmu o dovednosti digitálních technologií. 

Abad-Alcalá definuje digitální gramotnost jako „schopnost porozumět a používat 

informace v různých formátech z široké škály zdrojů“ [Abad-Alcalá 2014: 177]. Hlavním 

prvkem digitální gramotnosti je spíše kritické myšlení a hodnocení všeho, co se na internetu 

vyskytuje, než technická znalost. Nejedná se pouze o intelektuální dovednosti vyhodnocovat  

a filtrovat informace, ale i o motivaci jedince k jejich aktivnímu vyhledávání a užívání [Abad-

Alcalá 2014]. Obecně lze digitální kompetence chápat dvojím způsobem - vidět v nich 

počítačovou dovednost jako je třeba programování nebo je vnímat jako kompetenci, která 

umožňuje aktivní občanství a společenskou přizpůsobivost [Černý 2019]. Evropská komise  

v dokumentu Digital Competence Framework 2.0 uvažuje o digitálních kompetencích spíše  

z druhého hlediska a pracuje primárně s pěti oblastmi digitálních kompetencí, a to: „informační 

a datová gramotnost, komunikace a spolupráce, tvorba digitálního obsahu, bezpečnost  

a schopnost řešení problémů“ [Černý 2019: 12-13]. Digitální kompetence zahrnují práci  

s informacemi, tedy schopnost je najít, zhodnotit a orientovat se v nich, a to jak z pozice 

konzumenta, tak i tvůrce informací. Současně zahrnuje bezpečné užívání digitálních 

technologií, komunikaci a tvorbu digitálního obsahu.  

Informační a digitální kompetence svou náplní rozvíjí koncept mediální gramotnosti, 

jejíž současný obsah je silně ovlivněn dostupností nových technologií. Podoba mediálního 

vzdělání musí reflektovat nové komunikační technologie. UNESCO přišlo s novým 

zastřešujícím konceptem mediální a informační gramotností (MIL), který naznačuje tranzit 
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z industriální do informační společnosti, kde se informace stává základním parametrem 

společenského rozvoje [De Abreu et. al 2017: 7]. 

Můžeme si všimnout, že současné studie se navracejí k starším konceptům sociologické 

teorie, jako je komunikace, sociální sítě, sociální a kulturní kapitál nebo rolové performativity. 

Výzkum uživatelů internetu a nových médií již není primárně spojen jen s virtuálními 

identitami a anonymitou [Macek 2015], i starší koncepty mají co říct k současným tématům.  

Na druhou stranu mediální gramotnost nemůžeme považovat za všelék, ale spíše jako 

jeden rámec komplexního přístupu k médiím v současné společnosti. Vedle odpovědnosti 

jednotlivce za prověření informací, je třeba projevit úsilí o zamezení šíření dezinformací ze 

strany státu a technologií, které ovlivňují, jaké informace se nám dostávají. Mediální 

gramotnost je často zaměřována na osobní odpovědnost, tedy sledování mediálních účinků na 

publikum, nežli sledování tvůrců médií, platforem sociálních medií nebo regulačních orgánů 

[Bulger, Davison 2018]. Koncept mediální gramotnosti je široký a vzhledem k digitalizaci 

médií v sobě prolíná kompetence mediální, digitální i informační gramotnosti. Jedná se  

o soubor dovedností, které napomáhají člověku v moderní společnosti orientovat se a pochopit, 

čím a jak ho mohou média ovlivňovat. Současně je mediální gramotnost vnímána jako 

prostředek inkluze člověka do společnosti a nástroj ke zkvalitnění života. Na druhou, i přes 

obsáhlé definice ji nelze vnímat jako řešení všech otázek spojených s novými médii. 

2.4.2 Výzkumy mediální gramotnosti 

Kompetence mediální gramotnosti se vyvíjí a reflektují požadavky prostředí, a takový 

přístup přesahuje splnění mediální výchovy ve škole nebo proškolení kurzem. Vzdělání by mělo 

být postojem k životu a celoživotní vzdělání by mělo být vnímané stejně významně jako školní 

docházka [Černý 2019]. Zahraniční výzkumy se orientují na několik dimenzí mediální 

gramotnosti. Nicméně, většina projektů raději cílí na individuální odpovědnost, nežli na roli 

státních a soukromých institucí nebo technologických vývojářů [Bulger, Davison 2018]. 

Podpora mediálního vzdělávání je pouze jedna z dílčích oblastí v informační společnosti, 

kterým je třeba věnovat pozornost. 

V roce 2016 proběhl rozsáhlý výzkum Evropské komise, který se zaměřoval na aktivity 

mediálního vzdělávání mimo zákonem povinné vzdělání, a který se problematice věnoval v pěti 

oblastech. První část se soustředí na hlavní zúčastněné strany, které se zapojují do projektů 

mediální gramotnosti, jako je akademická obec, online platformy, občanská společnost  

a veřejné orgány státní správy, povaha jejich angažovanosti a jejich dostupné sítě. Druhá část 
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mapuje typy projektů, na kterých spolupracují, ať už výzkumy, kampaně, zdroje financování, 

atd. Třetí část se věnuje dovednostem mediální gramotnosti, které se v těchto projektech 

rozvíjejí, jako je tvořivost, kritické myšlení, účast a využívání médií. Dále se studie soustředí 

na úroveň a časovost projektů, zda mají dlouhodobý nebo krátkodobý charakter a zda působí 

na lokální nebo státní úrovni. Poslední část se soustředila na hodnocení projektů na základě 

parametrů jako je velikost cílového publika, dostupnosti projektu atd. [Mapping of media 

literacy practices and actions in EU-28 2016]. 

Výzkum v EU identifikoval 939 zúčastněných stran v oblasti mediální gramotnosti, 

přičemž více než třetina z nich naplňovala znaky občanské společnosti (305), dalších 175 

projektů spravovala státní správa a 161 jich bylo akademických. Více než dvě třetiny těchto 

projektů fungují na základě vlastní motivace zúčastněných stran bez jakékoli zákonné 

odpovědnosti. Úroveň programů se liší v návaznosti na celkové odlišnosti všech 28 států. Mezi 

hlavní dovednosti těchto programů patřilo kritické myšlení a hned na druhém místě byly 

programy zaměřené spíše na technické dovednosti jak média využívat. V případě České 

republiky byly programy častěji na regionální, nežli na celostátní úrovni a mezi dvaceti 

nejvýznamnějšími projekty mediální gramotnosti byl pouze jeden z programů formulován 

specificky pro seniory. Většina projektů pak cílila hlavně na děti a mladé lidi [Mapping of 

media literacy practices and actions in EU-28 2016]. 

Řada akademických výzkumů naznačuje, že starší dospělí a senioři v otázce digitálního 

zapojení zaostávají [Schreurs, Quan-Haase, Martin 2017; Shehab, Javed, Davis 2019; Cotten et 

al. 2011]. Obecně se digitální gramotnost získává prostřednictvím zkušeností, které uživatel 

získává způsobem přesahujícím základní znalosti o používání technologií. Digitální gramotnost 

pokrývá dovednosti tzv. informačního kapitálu, což je „intelektuální dovednost filtrovat  

a vyhodnocovat informace, ale také motivování k jejich aktivnímu vyhledávání a schopnost 

aplikovat ji na sociální praktiky“ [Abad-Alcalá 2014: 177]. Staří lidé často nevyužívají nové 

technologie, pokud s nimi nemají praktickou zkušenost.  

Podpora a zkušenosti se zdají být klíčovými faktory v rozvíjení digitální gramotnosti  

a odstraňování tzv. digitální mezigenerační propasti [Schreurs, Quan-Haase, Martin 2017]. 

Zapojení seniorů do programů mediální gramotnosti je komplikovaným úsilím zaměřeným 

nejen na samotné dovednosti, ale i na kognitivní a sociálně-emocionální faktory zapojení do 

digitálního prostředí. Samotná média ovlivňují uchopení tohoto diskurzu tím, že vytvářejí 

atmosféru pochybností ohledně schopností seniorů [Schreurs, Quan-Haase, Martin 2017]. 
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Autoři studie The Seniors Digital Literacy Paradox se ve 21 kvalitativních rozhovorech 

se seniory věnovali především otázkám: jak starší lidé identifikují své digitální dovednosti ve 

vztahu k jejich věku, a jaké překážky existují pro starší lidi v přístupu k novým informačním  

a komunikačním technologiím. Studie zdůrazňuje, že učení je sociální proces lze ji nejlépe 

získávat v sociálních prostředích rodiny nebo školy a to platí i pro digitální gramotnost. 

Současně výpovědi respondentů ukazují, že některé podpůrné systémy v učení s digitálními 

médii mohou svou formou způsobovat tlak a nucené přijetí technologie, což vede k rozpakům 

z používání nových technologií. Oproti tomu podpora rodiny měla pozitivní ohlas ve všech 

případech díky tomu, že se senioři nestyděli požádat o zpomalení apod. Některé studie 

poukazují na to, že senioři jsou nadšeni z učení se s novými technologiemi, které je mohou 

udržovat nezávislými a zlepšit kvalitu jejich života, ale současně vyjádřili obavy z jejich 

používání [Schreurs, Quan-Haase, Martin 2017]. Autoři hovoří o paradoxu digitální 

gramotnosti, který se vytváří „když starší lidé potřebují získat zkušenosti s informačními  

a komunikačními technologiemi, aby mohli rozvíjet své dovednosti, ale obávají se používání 

těchto technologií, protože nemají potřebné dovednosti“ [Schreurs, Quan-Haase, Martin 2017: 

362]. Jejich model digitální gramotnosti klade důraz na vztah podpory a digitální gramotnosti, 

jakožto ukazatele využívání nových informačních a komunikačních technologií staršími lidmi. 

Současně je třeba vyjasnit tuto problematiku jak ve sdělovacích prostředcích, tak i starším 

lidem, kteří z využívání nových médií mohou mít prospěch, pokud si uvědomí jejich užitečnost 

[Schreurs, Quan-Haase, Martin 2017]. Informační a komunikační technologie se tradičně 

spojují s mladými lidmi, přitom mají potenciál změnit společenské i pracovní postavení 

seniorů. 

K podobným závěrům došel Schäffer v jeho komparativní studii využívání médií  

a mediálního chování starších lidí v kontextu současného demografického a technologického 

vývoje. Vedle indikátorů jako je pohlaví, vzdělání a profese jsou věk a generační příslušnost 

nejvýznamnějšími prediktory v oblasti kompetentního využívání nových médií. Studie ukazuje 

generačně specifický model kultur mediální praxe, který klade důraz především na generační 

přináležitost, než na koncept věku. Kulturní specifikum je kontextuální charakter doby  

a prostředí, ve kterém jednotlivec dospíval [Schäffer 2016], což znamená, že jeho mediální 

praxe jakou získal během dospívání, se odráží do jeho současného vztahu k novým médiím. 

V České republice se mediální gramotnosti seniorů věnoval například výzkum agentury 

Focus [2016] pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání v roce 2016 pomocí kvantitativního 

dotazníkového šetření pomocí výzkumné metody CAPI (Computer Assisted Personal 
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Interviewing), která spočívá ve využití osobních standardizovaných rozhovorů. V rámci 

výzkumu Mediální gramotnost ohrožených skupin byl navržen index mediální gramotnosti, 

který se věnoval třem okruhům dovedností. Prvním je schopnost respondentů porozumět  

a odolat komerční komunikaci, druhým bodem je základní znalost „mediální krajiny“  

a legislativy, čím jsou myšleny regulační orgány veřejnoprávní a soukromých televizních 

stanic. Poslední třetí část je věnována základnímu pochopení procesu tvorby reklamního sdělení 

a pravdivost informací. Mezi seniory celkový index ovlivňoval kromě věku a vzdělání i fakt, 

zda se setkávají se svými blízkými a míra osamění [Focus 2016]. 

Dále můžeme zmínit souhrnnou analýzu současných poznatků agentury STEM/MARK, 

s názvem Mediální gramotnost a důvěra v média. Analýza spojuje informace několika 

sociologických výzkumů a expertních konzultací s odborníky zabývajícími se sociologií médií. 

Data byla získána osobním dotazováním (CAPI a PAPI) pomocí kvótního výběru a sekundární 

analýzou dat z výzkumu pro Českou televizi, která byla zaměřena pouze na populaci 50+. 

Zmíněný výzkum poukazuje na fakt, že většina občanů přesně neví, co jsou to dezinformace  

a pouze šestina z nich ví, jak se dezinformacím a manipulacím bránit. Za klíčovou oblast ve 

výzkumu mediální gramotnosti nepovažují výzkum dovedností s nimi spjatý, ale budování 

afektivní důvěry k médiím [Hořejš, Valůch 2019]. Podobně jako výše uvedené výzkumy 

nepokládá zvyšování technického aspektu mediální gramotnosti za nejdůležitější, jelikož to 

nemusí vést k volbě kvalitnějších médií či informací. 

Výhodou uvedené studie je rozlišení jednotlivých stanic, týdeníků a webů ve výzkumu 

důvěry k médiím. Ukazuje se, že vyšší úroveň mediální a zpravodajské gramotnosti neznamená 

automaticky větší důvěru k médiím obecně, ale spíše větší kritičnost. Výzkum ukazuje, že ve 

většině případů starší lidé s vyšší mediální gramotností volí média, která jsou obecně 

považována za objektivnější [Hořejš, Valůch 2019]. Pokud se podíváme na srovnání výsledků 

studií důvěry k médiím, tak studie CVVM i Reuters Institute poukazuje na nižší důvěru 

k médiím, nežli údaje prezentované výzkumem STEM/MARK. Ve výzkumu CVVM  

i STEM/MARK se ukazuje, že tradiční média dosahují stále vyšší důvěry (v případě CVVM 

nižší nedůvěry), nežli nová internetová média a sociální sítě [Hořejš, Valůch 2019: 10].  

V českém prostředí lidé dosahovali vyšší úrovně technických dovedností, ale nižších schopností 

interpretovat mediální obsah. Současně se ukázalo, že lidé nemají povědomí o vlastnících medií 

a jejich kontrole. Závěrem výzkumu je, že pouze čtvrtina populace je schopna rozeznat falešné 

zprávy.  
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Pokud se zaměříme pouze na lidi starší 50 let, tak ti lépe rozumí médiím veřejné služby, 

ale naopak horší jsou u nich technické dovednosti a schopnost interpretace sdělení 

[STEM/MARK 2018]. Senioři mají k dispozici veškeré nové mediální a komunikační 

technologie, přestože nejsou vybaveni potřebnými dovednostmi z hlediska jejich užívání.  

I když, se výuka mediální gramotnosti zavádí do studijních osnov základních a středních škol, 

vedle dětí je třeba přehodnotit i zapojení rodičů a prarodičů do mediálního vzdělávání. 

2.4.3 Občanství jako dimenze mediální gramotnosti 

Potřeba vzdělávat se by měla vycházet primárně z potřeby orientování se ve společnosti. 

Dostupnost informací se může promítnout do kvality demokracie a má potenciál podpořit 

liberálně pluralitní společnost. Nicméně, něco takového se spíše neděje a proto je třeba kriticky 

hodnotit mediální obsahy a umět identifikovat falešné zprávy [Bulger, Davison 2018, Černý 

2019]. V demokratických společnostech existuje spojení médií, vzdělání a aktivního občanství. 

Institucionální vzdělávání učí mladé lidi, co je to občanství a jaké možnosti zapojení člověk 

disponuje. Nicméně už méně často se reflektuje, jakou roli v otázce občanské angažovanost 

hrají média a komunikace, proto se v současnosti klade důraz na mediální vzdělání všech 

věkových kategorií.  

Media ovlivňují, jak se občansky angažujeme a rozhodujeme, to můžeme vidět 

v případě současných politických předvolebních kampaní, které jsou s digitálními 

technologiemi úzce spojeny. Některé studie mediální gramotnosti hovoří o tzv. civic media, 

která definují jako: „technologie, návrhy a praktiky, které vytvářejí a reprodukují pocit bytí ve 

světě s ostatními k obecnému dobru. (…) Za tímto účelem občanská média nejsou pouze  

o výsledcích, ale o procesu a potenciálu. Jde o mechaniku jednání ve světě s dostupnými 

nástroji a podmínkami“ [Gordon, Mihailidis citován in De Abreu et. al 2017: 17]. Rozvoj  

a všudypřítomnost digitálních technologií utváří úzký vztah mezi mediálním vzděláním  

a občanskou angažovaností, který začíná být velmi důležitý pro demokracie po celém světě [De 

Abreu et. al 2017]. 

Evropská unie ve svých strategických dokumentech zohledňuje technologie jakožto 

možnost rozvíjení širší participace občanů. Jedním z nástrojů zapojení lidí do státní správy je 

rozvoj e-governmentu, prostřednictvím kterého se může přístup občanů zjednodušit, čímž 

mohou být demokracie a občanství vnímány jako aktivní nástroje občana. Na druhou stranu na 

digitalizaci státní správy nemusí být všichni občané připraveni, nemusí mít potřebné dovednosti 

ani zájem o přístup k takovým službám. Informační chudoba jedné skupiny by vedla k další 

digitální propasti mezi těmi, kterým by služby a informace život usnadnily a těmi, které by 
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občansky oslabily [Černý 2019]. Díky chybějícím kompetencím digitální gramotnosti budou 

mít s takovými procesy problém především senioři. K aktivnímu občanství v digitálním věku 

patří kompetence mediální a digitální gramotnosti, proto můžeme očekávat rozvoj edukačních 

programů pro starší uživatele nových médií. 

2.4.4 Informace jako zboží 

Stěžejní a nezbytnou schopností člověka je orientace v medializované společnosti, tedy 

společnosti, ve které se „stále více společensky významných konstitutivních komunikačních 

aktivit (ekonomické, politické i kulturní povahy) odehrává prostřednictvím těchto médií, a tedy 

s jejich aktivní účastí“ [Jirák, Wolák 2007: 6]. Prostřednictvím paměti a komunikace získáváme 

a zaznamenáváme sociální zkušenosti. Společnost je typická svou schopností zapamatovat si  

a analyzovat minulé události, tak aby byly pochopeny dalšími generacemi [Feather 2013: 14]. 

Současné technologie umožňují informační, potažmo znalostní společnosti vyměňovat 

neomezené množství dat a komunikovat v různém čase i prostoru. 

Dostupnost a přenos informací vyžaduje finanční investice. Komercionalizace 

poskytovaných počítačových služeb může vést k informační chudobě nebo naopak přebytku 

[Feather 2013], čímž mohou vznikat nerovnosti a informační propasti mezi různými 

společnostmi nebo generacemi. Debata o dostupných informací má i svůj akademický rozměr, 

ve kterém se mluví o principu otevřené vědy a přístupu k vědeckým výzkumům. 

Hlavními cíli státní informační politiky je zefektivnění a digitalizace služeb veřejné 

správy, podpora mediálního vzdělávání a rozvoj legislativy v informační společnosti [Státní 

informační a komunikační politika: e-Česko 2006]. Státní legislativa upravuje autorská práva, 

zabraňuje neoprávněnému zneužití osobních údajů a může zabránit v šíření informací 

z bezpečnostních a morálních důvodů [Feather 2013: 145-147]. Státní organizace omezují  

a upravují zacházení s informacemi o svých občanech, nicméně v soukromém sektoru mohou 

být tyto záznamy snadno zneužity. 

Mezi přínosy informační společnosti navíc patří nové možnosti občanů v oblastech 

vzdělávání a podnikaní. Digitalizace některých činností bude naopak komplikovat situaci 

nekvalifikovaným pracovníkům [Šmíd]. Schopnosti ovládat počítač a nová média jsou potřebné 

i pro profese, kterých se počítačové technologie netýkaly. Dnes jsou počítačové dovednosti 

nezbytné pro běžné úkony a komunikaci. 

Zajištěním přístupu k informacím nedochází k automatické informovanosti jedince, 

jelikož nedochází k reflexi toho, jak s nově dostupnými informacemi pracovat. Přímý přístup 



33 
 

občana k informacím patří mezi základní demokratická práva, ale bez kompetencí jak kriticky 

nad informacemi přemýšlet, může docházet k usnadnění manipulace s občany. Příkladem může 

být hledání informací o zdravotních doplňcích, kdy senior potřebuje být schopen rozlišovat 

mezi marketingovými triky a ověřenými informacemi. 
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3 Metodologie výzkumu 

Téma seniorů, nových médií a mediální gramotnosti je komplexní, proto je důležité 

charakterizovat a pochopit roli seniora v medializované společnosti. Tato práce vznikla na 

základě faktu, že senioři patří mezi nejohroženější skupiny v podléhání dezinformacím, 

nicméně oblast mediální gramotnosti seniorů bývá upozaděna za vzděláváním dětí. Děti  

a mládež se rodí do společnosti, ve které jsou média nedílnou součástí každodenního života, 

přičemž tyto dovednosti je třeba rozvíjet vzhledem k tomu, že je budou celý život potřebovat. 

Naopak senioři se k novým médiím dostávají v období stárnutí, medializované prostředí pro ně 

může působit nejistě a navíc nedochází k zhodnocení jejich celoživotních zkušeností. V oblasti 

nových médií jsou to právě senioři, kteří si chodí pro rady ke svým dětem a vnoučatům, nežli 

naopak.  

Proces získávání digitálních kompetencí má svůj sociologický kontext, nelze se zaměřit 

pouze na získání dovedností, ale zároveň na sociální a emoční stránky digitální inkluze seniorů. 

Učení je sociální proces, proto je těžké osvojit si dovednosti mediální gramotnosti bez pomoci 

institucí nebo rodiny. Během výzkumu vyvstaly otázky týkající se toho, jaká je zkušenost 

seniorů v oblasti využívání nových médií, proč senioři manipulacím podléhají častěji než další 

věkové skupiny, proč jsou častými šiřiteli spamových emailů, kde se naučili pracovat s novými 

médii nebo jakou roli hraje fakt, zda médiu důvěřují. 

Rešerše současných výzkumů ukázaly, že tématu mediální gramotnosti seniorů se věnují 

výzkumníci především v oblasti kvantitativních šetření, které se týkají především současné 

úrovně mediální gramotnosti [Livingstone, Van Couvering, Thumim 2011; Brown et al. 2004]. 

Tato práce se snaží zachytit přímé zkušenosti a postoje seniorů s novými médii a doplnit tím 

kvalitativní vhled na jejich vztah. Kvalitativní výzkum používá induktivní metody vědeckého 

poznání, jedná se o hloubkové studium menšího počtu případů, k čemuž jsou využívány 

nejrůznější formy rozhovorů a pozorování. Cílem je popsat specifika případů, vyvodit hypotézy 

a rozvíjet znalost o různých sociologických fenoménech [Hendl 2005: 128-129]. Výzkum 

využívá postupy fenomenologické sociologie, jejímž cílem je porozumění konstruktivním 

procesům, které ovlivňují sociální jednání v každodenním životě a dávají tak životu smysl 

[Hendl 2005]. 

Interpretativní fenomenologická analýza (IPA) zkoumá, jak účastníci vnímají svůj 

osobní a společenský svět. Spíše jde o sdílení osobní zkušenosti nebo popisu předmětu, události 

nežli vytvoření objektivní znalosti o nějaké události. IPA je vhodné použít pro komplexní 
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problematiky, jejichž forma se stále vyvíjí. Smyslem IPA není generalizace, proto se 

nezaměřuje na reprezentativnost vzorku, ale spíše cílí na homogenní skupinu s nižším počtem 

účastníků, která je úzce definována, tak aby pro ni byla výzkumná otázka signifikantní [Smith, 

Osborn 2003]. Výzkumník musí dbát na pečlivý výběr participantů tak, aby byli nositeli 

zkoumaného jevu, jedná se tedy o záměrný výběr. V případě diplomových prací se doporučuje 

zkoumat vzorek o 3-6 respondentech [Řiháček, Čermák, Hytych 2013: 14]. V této práci je 

využito 8 rozhovorů z důvodu změnění metodologie v průběhu sběru dat, kdy 5 rozhovorů 

probíhalo prostřednictvím telefonu místo osobních setkání, o čem bude podrobněji psáno níže. 

Pravděpodobně nejlepší cestou pro sběr dat jsou polostrukturované hloubkové rozhovory, které 

umožňují modifikaci a rozvíjení otázek na základě výpovědí respondentů [Smith, Osborn 2003: 

57]. Rozhovory jsou přepsané jako přímé citace tak, aby byl ponechán prostor pro další 

interpretační možnosti. Jelikož se zajímáme o osobní zkušenost, nevychází primární výzkumná 

otázka z literatury, ale teorie napomohla identifikovat důležitá témata a přinesla podstatné 

specifické informace o cílové skupině. 

Cílem výzkumu je přistupovat k této problematice co nejobjektivněji, a tím 

zprostředkovat vhled na situaci z pohledu samotných seniorů. Průběh rozhovorů nebyl u všech 

respondentů stejný, ale odvíjel se od kontextu rozhovoru, přičemž se tazatelka snažila 

obsáhnout všechny okruhy témat, které se dále rozvíjely podle ochoty a zkušeností jednotlivých 

seniorů. 

3.1 Charakteristika výzkumné skupiny a popis rozhovorů 

Na výše uvedené otázky bylo zaměřeno 8 kvalitativních rozhovorů se seniory. Všichni 

senioři prošli nějakým z kurzů Univerzity Třetího věku (dále jen U3V). Tato skutečnost 

napomohla naplnit předpoklad využívání počítače k internetové komunikaci, jelikož studenti 

univerzity dostávají informace o kurzech a přednáškách prostřednictvím emailu. Získání 

respondentů probíhalo přímo prostřednictvím účasti tazatelky v jednom z kurzů celoživotního 

vzdělávání. Rozhovory byly polostrukturované a trvaly přibližně od 20 do 40 minut10, 

v návaznosti na zkušenosti respondentů. Rozhovory probíhaly od 4. března do 4. dubna, 

přičemž prodleva mezi rozhovory byla způsobena zavedením vládních opatření spojených 

s COVID-19. První tři rozhovory proběhly v rámci osobního setkání v kavárnách a zbylé 

rozhovory probíhaly prostřednictvím mobilního telefonu. Rozhovory prostřednictvím telefonu 

                                                           
10 Odlišnosti mohou být způsobeny rozdílným způsobem vyjadřování respondentů a zároveň odchýlením od 

tématu nebo nedostatečným zodpovězením a následném doptáváním tazatele. Termín a čas rozhovorů byl předem 

domluvený, takže byli účastníci o samotě. Jediná narušení nastala během terénních rozhovorů, do kterých 

několikrát vstoupila obsluha kaváren. 
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proběhly skrze dva informátory, přičemž jeden z nich se zabýval univerzitami třetího věku  

a druhým byl jeden z účastníků výzkumu, který poskytl kontakty tazatelce. Bohužel nebylo 

možné se spojit s původně plánovanými účastníky výzkumu, někteří z nich nebyli v dobré 

zdravotní kondici a někteří již nebyli ochotní spolupracovat. Nutno dodat, že virová epidemie 

v mnohých případech ovlivňovala průběh rozhovorů, ať už se jednalo o obsahovou stránku 

sledovaných informací nebo typu využívaného média. Někteří respondenti například 

poukazovali na současnou pře-informovanost a úzkost, které v nich některé zprávy spojené  

s koronavirem vyvolávají. 

Všichni respondenti jsou ze Středočeského kraje, většina z nich bydlí přímo v Praze, jiní 

v jejím okolí, a většinou jsou uživateli tradičních i nových digitálních médií. Věkový interval 

účastníků výzkumu byl od 63 do 75 let, přičemž pouze jeden ze seniorů byl muž. Většina 

z účastníků se k práci s počítačem dostala během pracovního života a pouze jedna seniorka se 

začala učit s počítačem v důchodovém věku v rámci kurzu U3V. Respondenti měli znalosti jak 

zacházet s počítačem ze zaměstnání, z kurzů nebo díky pomoci dětí a vnoučat. Všichni účastníci 

se považují za schopné využívat počítač a nová média, přičemž většina úkonů se týká 

vyhledávání informací týkající se zdraví, zálib a veřejného dění, nakupování a využívání 

internetové komunikace, hlavně prostřednictvím emailu, ale i dalších sociálních sítí jako je 

Skype nebo mobilní WhatsApp. 

Sběr dat proběhl v souladu s etickými zásadami výzkumných šetření. Předmět výzkumu 

byl všem účastníkům krátce představen, respondenti věděli, že se jedná o výzkum zaměřený na 

seniory, přičemž tato kategorie nebyla nijak dál specifikována. Všichni senioři byli upozorněni, 

že je rozhovor nahráván, a že bude využit pro účely této diplomové práce, s čímž všichni 

souhlasili. Zároveň pro zachování anonymity byla skutečná jména účastníků pozměněna. Pro 

analýzu jsem se snažila používat pouze pasáže, které byly pro výzkum důležité. 

Celkově byla práce se seniory bez jakýchkoli obtíží. Všichni senioři byli klidní, mluvní 

a srozumitelně zprostředkovávali vlastní zkušenosti a názory. Někteří senioři projevovali 

radost, že se někdo o jejich názory zajímá a iniciativu ve smyslu případné účasti na dalších 

šetřeních. Po skončení rozhovorů došlo k přepisu nahrávek do psané formy. Na základě 

uvedených rozhovorů byly vytvořeny hlavní tematické okruhy výpovědí respondentů tak, 

abychom byli schopni poznatky výzkumu interpretovat. Jelikož se jednalo o menší počet 

respondentů, byla data analyzována na základě deskripce rozhovorů bez využití počítačových 

programů. Níže jsou jednotliví senioři detailněji představeni. 
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Anna je důchodkyně, která žije se svým manželem ve vesnici za Prahou, má děti a vnoučata, 

vystudovala gymnázium a právní nástavbu a pracovala jako asistentka psychologa a je jí 67 let. 

Karel žije se svou ženou v Kralupech nad Vltavou, má děti i vnoučata, je vystudovaný inženýr, 

pracoval s počítači na několika pozicích a je mu 74 let. 

Jana je v důchodu, ale stále pracuje ve svém obchodě, se svým mužem bydlí na vesnici za 

Prahou, v mládí nemohla studovat, ale dodělala si večerní školu, má 4 děti a je jí 63 let. 

Hana se odstěhovala do domu za Prahou, bydlí se svým přítelem, před delší dobou přišla  

o svého jediného syna, je v důchodu, vzdělání si dodělává v rámci kurzů U3V a je jí 67 let. 

Věra je 75 letá důchodkyně, která žije sama v Praze, pracovala na vysoké škole technické, má 

středoškolské vzdělání a má děti i vnoučata, 

Renata je důchodkyně, žije s manželem v Praze, má vysokoškolské vzdělání, děti a je jí 72 let. 

Milena žije v Praze, je v důchodu, její 75 let a  má děti a vnoučata, vzdělává se v rámci U3V  

a ráda cestuje. 

Dana je stále aktivní učitelka, žije v Praze s rodinou, má děti, vysokou školu a je jí 75 let. 
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4 Analýza dat 

Interpretace rozhovorů je rozdělená do několika oblastí, které vycházejí z průběhu 

rozhovorů, přičemž výpovědi o jejich postojích a zkušenostech mohou pocházet z tematicky 

odlišných okruhů otázek. 

4.1 Věk a stárnutí 

Kategorie „seniorů“ účastníkům výzkumu nebyla nijak definována. Nicméně většina 

zúčastněných se na základě věku a faktorů spojených se stárnutím sama vymezovala oproti 

mladší generaci. Někteří senioři se například bez vyzvání svěřovali se svými zdravotními 

problémy, a to jak těmi, které omezují jejich pohyblivost, tak i těmi, které ovlivňují výběr 

média.11 Na druhou stranu rozhovory potvrdily, že termín senior není stálý a je důležité 

předcházet stereotypnímu zobecňování této kategorie. Senioři se vymezovali jak vůči mladé 

generaci, tak i vůči starším seniorům. Někteří upozornili na to, že nová média a technologie 

jsou problematické spíše pro starší seniory než pro ně, jak uvádí například seniorka Jana: „ …já 

jsem právě ještě do tohohle spadla, takže já jsem pak jen pokračovala dál, ale kdybyste šla do 

těch starších seniorů … tak tam je to katastrofa…“  

Podobně o starších seniorech mluvila seniorka Anna, která si myslí, že „zvlášť když už je 

někdo úplně starší, třeba jako tchýně, ta už nevidí ani na ten mobil, ta si pamatuje moje číslo  

a vyťuká ho na pevný lince, ale… nebo nemají cit v prstech…nevím je to dost těžký“. 

Podobnou zkušenost s maminkou má i seniorka Hana, která vnímá věk jako znevýhodnění 

v přístupu k novým médiím. „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 (…) a myslím si, že ještě 

žijící sestra, že to je to samý (…)vím, že do toho se jim moc nechtělo, protože nevyrůstaly s tím 

že jo“  

Faktor věku se do využívání nových médií promítá dvojím způsobem. Prvním jsou dopady 

stárnutí, kdy dochází k proměně potřeb seniora zhoršením kognitivních funkcí nebo vlivem 

zdravotních problémů, jako jsou potíže se zrakem a cit v prstech. Současně ale senioři ve 

spojitosti s jejich věkem hovoří o proměně prostředí, jelikož se k novým médiím dostávají až 

                                                           
11 Někteří senioři uváděli, že vlivem špatného zraku, teď poslouchají spíše rádio nebo televizi, protože čtení jim 

dělá problém. 
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ve starším věku, kdy jim chybějí zkušenosti s aktivním využíváním, jak o tom mluví například 

paní Hana.  

„Já to vidím takhle, 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 (…). 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“. 

Nedostatek zkušeností s novými informačními technologiemi vnímá jako handicap i paní 

Věra: „Teď se všude setkáváte jenom s technikou, který nerozumíte, neumíte ji používat a hrozně 

Vás to jako znervózňuje (…). U nás na výpočetním centru žejo, byli učitelé, co dělali tu 

výpočetní techniku celej život, a pak tam přišlo pár mladejch lidí, a oni říkali, ´a my na ně 

nemáme´, jo prostě znali stejný věci všecko, ale tahle ta mladá generace, ta už má v sobě nějakej 

čip nebo něco, že už to prostě ovládá líp, než ta, která k tomu přišla ve zralém věku“. 

Podobně věk jako handicap vnímá paní Renata: „Vy to mladý nechápete, ale pro starýho 

člověka než…si srovnat co všecko a jak funguje (…) potřebuje to čas a trénink“. 

Ukazuje se, že věk je pro seniory zásadním faktorem, který ovlivňuje postoj k novým 

médiím, současně je ale třeba nehomogenizovat různé věkové skupiny seniorů. Současné studie 

zaznamenávají tento fenomén a hovoří o něm jako o tzv. šedé propasti (Grey Divide), která se 

promítá do konektivity a frekvence využívání nových informačních a komunikačních 

technologií [Nimrod 2016].  

Věk není vnímán pouze jako fyziologický handicap, ale zároveň se objevuje v kontextu 

nedostatku zkušeností, podobně jak o tom hovoří studie The Seniors Digital Literacy Paradox 

[Schreurs, Quan-Haase, Martin 2017]. Uvedená studie ukazuje, že senioři bez praktické 

zkušenosti častěji nevyužívají nové technologie. Obecně jsou nová média spojována spíše 

s mladými lidmi, i když mohou seniorům usnadnit a zkvalitnit život. Zkušenost a podpora jsou 

považovány za klíčové faktory v rozvoji mediální gramotnosti [Schreurs, Quan-Haase, Martin 

2017].  
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4.2 Kontakt a sociální sítě 

Všichni senioři měli společnou charakteristiku, kterou byla aktuální nebo dřívější účast na 

některém z kurzů U3V. K tomuto výběru vedl předpoklad, že tito senioři budou využívat nové 

informační a komunikační technologie, jelikož prostřednictvím emailové komunikace jsou 

zasílány informace týkající se výuky na U3V. Předpoklad využívání nových informačních  

a komunikačních technologií se potvrdil ve všech případech. Podle očekávání vybraní senioři 

aktivně využívají email, někteří i další sociální sítě jako je Facebook, Skype nebo mobilní 

WhatsApp. Senioři využívají email k formální a pracovní komunikaci, ale i k neformální 

komunikaci například s přáteli a rodinou. Většina seniorů uvedla, že prostřednictvím emailu 

sdílí různé obrázky a informace, které jsou spíše legrační povahy nebo se týkají osobní 

komunikace s jejich blízkými. 

Například paní Milena říká: „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“. 

„Že pošlu někomu odkaz, ´přečti si´, okopíruju odkaz a dám to vědět dál, tak to dělávám  

a myslím, že to dělaj běžně ti senioři, že si posílaj ty odkazy, viděla jsem nějakej ten obraz nebo 

nějakou tu zprávu nebo nějakou tu informaci“, říká paní Renata, která to bere jako běžnou praxi 

mezi seniory. 

Paní Anna mluví o odlišném přístupu sdílení emailů sebe a svého manžela: „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 

(následuje vyprávění článku o neomarxismu), politiku si zase moc nechci číst, to spíš něco 

veselého, jako s těma dětma, a tak no, ale on jo (smích)“. 

O přeposílání emailů hovoří i další senioři, ale většina je buď bere lehkovážně jako zábavu 

nebo věří svým dovednostem, že jsou schopni případné „faky“ rozpoznat, jak uvádí například 

paní Věra: „Sdílím, protože si přeposílají že jo, tahle 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 tohle 

to, to se hodně přeposílá, já to teda moc nevyrábím, ale vždycky když to dostanu, tak to 

zhlédnu“. 
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V této otázce někteří senioři uvádí, že nevěří ani svým rodinným příslušníkům, například 

paní Jana ke sdílení emailů říká: „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“. 

Pouze dva senioři v otázce sdílení emailů vybočovali z chování ostatních seniorů, 

například paní Dana celkově nerada email využívá a preferuje osobní kontakt a tak je ani 

neposílá. V případě pana Karla se naopak velká část rozhovoru týkala tzv. spamových emailů, 

ale v trochu odlišné rovině. Pan Karel emaily nesdílí, ale naopak se snaží svým vrstevníkům 

informace spamových emailů vyvracet, i když sám říká, že na všechny emaily, které dostává, 

nemá čas. Dodává, že většina z těchto emailů je negativní, a že se může jednat o mix polopravd, 

ale většinou z internetových zdrojů zjistí, že jsou to lži, ale ne všechno lze ověřit. 

„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, 

dělaj, nebo se vyjadřujou, v jaký hrozný době žijeme, v jakým hrozným státě žijeme, co všechno 

hroznýho se tady děje…“ 

Při ověřování pravdivosti informací spamových emailů se zajímá o kontakty, od koho byl 

prvně email rozeslán a uvádí, že je to buď anonymní, nebo se jedná o druhořadé politiky 

z extrémnějších stran. „Ale tam je i seznam, prostě odkud komu to přišlo, někdy to bývá i desítky 

lidí (…) 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 (…) a 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!´“. 

Během rozhovorů se u většiny seniorů ukázalo, že email považují spíše za prostředek 

komunikace se svou generací, přičemž právě jakékoli další platformy spojovali především 

s kontaktem s mladší generací a přehledem o jejich aktivitách, například na základě sdílených 

obrázků na Facebooku.  

Jak uvádí pan Karel: „Většinou jsou to právě ti senioři, když vidím, mladý to asi nezajímá, 

nebo mně nic neposílaj“ nebo paní Věra: „no na internetu hlavně jsem si teďka pořídila 

Facebook, abych sledovala syna, kterýho vidím málokdy, tak ho sleduju furt na tom Facebooku, 
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co kde dělá, co říká, no a jinak jako tam nepíšu, jenom si přečtu, co kdo z těch známejch dělá, 

a takhle na internetu mám hlavně maily, s mailama se dohovořuju se svými přáteli…“. 

Podobné zkušenosti se sledováním dětí a vnoučat prostřednictvím sociálních sítí mají  

i další senioři. Většina seniorů navíc uvádí kontakt s lidmi jako jednu z hlavních výhod nových 

informačních a komunikačních technologií. Komunikace je snadná, dostupná, a skrze nové 

platformy lze i kontakty navazovat. Na druhou stranu senioři vyjadřovali i obavy ohledně 

vytrácení osobního kontaktu v současné společnosti i rodině. 

Příkladem může být názor paní Jany: „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“. 

Podobně přemýšlí i paní Věra: „Já mám dojem, že lidi spolu přestávají mluvit, že já to 

vidím jako na svým synovi, kterej když přijde tak má neustále zapnutej mobil, je pořád na 

příjmu12(…). Lidi se odcizujou, žijou prostě se svým přístrojem a přestávaj já myslím, že  

i komunikovat“. Paní Věře současně vadí, že když najde nějaký dopis, okamžitě rozpozná 

rukopis svých rodičů, což technika nezprostředkuje. „Za tím rukopisem vidíte hned toho 

člověka, to po nás nebo po nich už nic nezůstane (…), nebude stopa, která zůstala po naší 

generaci.“ 

Dále paní Věrka hovoří o dopadech nových médií na mezigenerační vztahy: „se ztrácí ta 

komunikační schopnost lidí, že se spíš jako vyjadřujou přes tyhle média 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 (…) 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 to nebo tohle (smích), takže ty vnoučata nás to učej, 

takže se úplně ztratil ten bonus toho stáří, to moudro, protože spíš jste jako za blbce, že neumíte 

pustit Facebook“. 

Starší lidé jsou tradičně považováni za odolné vůči adaptaci na nové technologie, nicméně 

se ukazuje, že tomu tak není, pokud jim tyto technologie připadají dostupné a přinášejí jim 

výhody. Kanadská studie ukazuje, že jeden z pěti seniorů navštěvuje sociální sítě především 

kvůli kontaktu s vnoučaty [Lewis, Ariyachandra, Cincinnati 2010]. Senioři poukazují na dvě 

                                                           
12 Paní Věra tady dodává, že je tento faktor způsobený flexibilní pracovní dobou, a že chybí to, že dříve s danou 

pracovní dobou žili lidé i jiný život než ten pracovní. Ale dnes se to prolíná. 
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perspektivy nových médií. Na jednu stranu přinášejí možnosti komunikace na dálku  

a zjednodušují kontakt s rodinnou a přáteli, ale na druhou stranu někteří senioři postrádají 

osobní komunikaci a papírovou korespondenci. Dále zmiňují „nepřítomnost“ dětí a vnoučat  

i v jejich přítomnosti, jelikož jsou neustále „online“ a na mobilních nebo počítačových 

zařízeních.  

4.3 Motivace k využívání nových médií 

Pokud se zaměříme na to, co může vést seniory k využívání nových médií, tak se ve všech 

rozhovorech objevují především dva motivy. První motiv je pracovní, jelikož někteří senioři se 

k novým médiím dostali během zaměstnání a tak navazují na znalosti, které už v této oblasti 

získali.13  

Například paní Jana mluví o svém přirozeném přístupu k novým médiím: „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“. 

I přes to, že senioři využívali počítač v práci aktivně, tak dodávají, že dnes jsou tyto znalosti 

stejně nedostačující nebo neaktuální vzhledem k rychlému technologickému vývoji. Například 

paní Anna říká, „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 teď tu práci 

v tom Wordu, tak to bylo pro mě dost nový“. 

Pan Karel vypráví o svých pracovních zkušenostech s počítačem, které jemu samotnému 

připadají úsměvné ve srovnání s dnešní dobou.: „Já jsem to aktivně využíval, ne že bych byl 

nějakej expert (…) ten vývoj šel tak rychle a tak se rozděloval, že prostě jsem byl spíš využivatel, 

třeba ty systémový věci ty jsem tolik neznal (…) Ale uživatelsky jsem ten počítač využíval dost 

(…) 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 děrnejch štítcích, 

teď je nes ke stroji, který byl ve zvláštní místnosti, klimatizovaný, neprašnej, neměl to na stole 

žádnej monitor 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“. 

                                                           
13 Někteří senioři jsou stále ekonomicky aktivní alespoň na zkrácené úvazky. Tento fakt potom ovlivňuje úroveň 

znalostí o využívání nových médií, například jedna ze seniorek má obchod a je schopná si sama vytvořit  

a spravovat webové stránky. 
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Můžeme předpokládat, že bude přibývat seniorů, kteří se nová média naučili používat 

během pracovního života, jelikož se do důchodu dostávají generace, které mají s počítačem 

zkušenosti a mají k nim kladnější přístup, než generace předešlé [ČSÚ 2018; Lewis, 

Ariyachandra, Cincinnati 2010]. 

Druhým zmiňovaným motivem jsou děti a vnoučata, pro které jsou tato média 

každodenností. Někteří senioři chtějí jednoduše umět to co oni, jiní nechtějí zůstávat pozadu  

a chtějí jít s „dobou“. Například paní Anna: „No jednak jsem chtěla umět aspoň to, co děti uměly 

(smích), ty jsou malý, ale ty to maj nějak prostě v sobě (…) prostě s tím rychle uměj a nebojej 

se to je taky pravda, no a pak jsem si chtěla teda něco přečíst na internetu, zjistit teda 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 (pozn. písničky), co by se jim líbilo“. 

Podobně to vidí paní Věra: „Jednak mě k tomu vnučky jako nutěj, že jo, protože oni, ty už 

s tím žijou, tak abych já se s nima domluvila tak musím trošku s nima držet krok (…) 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“. 

Odlišný motiv měla paní Hana, která hovoří o ztrátě jediného syna a o situaci, která nastala, 

jelikož si uvědomila, že nemá nikoho na pomoc, proto začala docházet na kurzy U3V, kde se 

naučila s novými médii. „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“. 

Na uvedených výpovědí můžeme vidět, že senioři vnímají používání nových médií jako 

cestu ke svým vnoučatům a prostředek, jak s nimi trávit čas. K podobným závěrům dochází  

i zmíněná studie, která uvádí, že procvičování dovedností může ovlivnit postoje seniorů 

k počítačům, především pokud jsou motivováni láskou například právě k vnoučatům [Lewis, 

Ariyachandra, Cincinnati 2010]. Některé výpovědi poukazují na „nutnost“ využívat nová 

média, například i kvůli postupné digitalizaci různých úředních úkonů nebo nákupů. To 

potvrzuje teze, které hovoří o všudypřítomnosti nových medií v každodenních aktivitách, bez 

jejichž využívání se senioři nemohou obejít.  
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4.4 Podpora v oblasti mediálního vzdělávání seniorů 

Během rozhovorů se seniory vyšlo najevo, že i když se pokládají za schopné v používání 

nových médií, tak občas potřebují pomoc. Tuto pomoc většina seniorů nachází u svých dětí.  

I senioři, kteří prošli kurzy U3V zaměřenými na nová média, uvádějí, že jim více vyhovuje 

učení s rodinou, jelikož jsou například schopni udělat ve výuce co se po nich chce, ale doma si 

to musí zase zopakovat nebo třeba za týden už to nevědí a podobně. O kurzech pro seniory 

hovoří i paní Hana: „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 (…) 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“. 

Senior Karel má zkušenosti s novými médii, ale přemýšlí o možnostech jiných seniorů 

a domnívá se, že alespoň pro ten začátek, je to v rodině nejlepší způsob učení: „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 (…) nevědí co by jim to přineslo“. 

 Podobně říká paní Renata: „jo všecko mě naučil (pozn.:syn) (…) když bych šla do kurzu, 

a to jsem taky udělala, tak všechno vám vysvětlej počítač, že vás k tomu posaděj a teď vám 

dávaj tukněte tam, vy ťuknete, pamatovala jsem si to, nebo dělala jsem to v té chvíli, kdy jsem 

byla s nima, ale přijdu domů a potřebuju to znova zopakovat… potřebuje to čas a trénink“. 

Paní Dana celkově není příliš otevřená novým médiím, v otázce podpory seniorů 

v mediálním vzdělávání se domnívá, že kromě nezájmu bude problémem i nedostatek financí. 

„No tak já si jednak myslím, že je spousty seniorů, co jako nemaj ty možnosti, protože nemaj 

dostatek peněz, takže si to ani nekoupěj, a potom nemaj 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 nijak zajímat“. 

 Senioři zmiňovali prvotní ostych při učení se s novými médii, zároveň většina z nich se 

domnívá, že je lepší učit se v rodině, kde je možné zajistit individuální přístup a tempo. 

K podobným závěrům došel i výzkum The Seniors Digital Literacy Paradox, ve kterém 

respondenti také preferovali učení v rodině, jelikož jej považovali za nenucenou cestu 

vzdělávání [Schreurs, Quan-Haase, Martin 2017]. Současně byla zmíněna informovanost  
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o kurzech, která by mohla být patrnější a zároveň obeznámenost o výhodách, které jim mohou 

média přinášet.  

4.5 Aktivní stárnutí a volný čas 

Jednoznačně lze shrnout, že jakákoli stereotypní představa o nenaplněném stáří není 

v případě těchto seniorů na místě. Naopak většina z nich má spoustu zálib, mezi které patří 

cestování, turistika, koncerty, divadlo a podobně. Nicméně, jak už bylo zmíněno, v průběhu 

rozhovorů se potýkali s karanténním opatřením, takže byly jejich aktivity omezeny. 

Média jsou součástí každodenního života seniorů, většina z nich využívá například 

televizi a rozhlas jako kulisu k dalším aktivitám nebo k tomu, aby si nepřipadali sami. V otázce 

využívání internetu někteří senioři zmínili, že v důchodu mají více času se mu věnovat, navíc 

se jedná o snadnou aktivitu, kterou zvládají lidé i po nemoci nebo s nadváhou. Mezi nejčastěji 

zmiňované aktivity patří psaní emailů, vyhledávání různých informací, nakupování ale  

i vyřizování úředních záležitostí skrze datové schránky. 

Seniorka Jana otevřeně mluví o důchodu jako o době věnování se sobě sama, kdy má 

člověk čas na to, co celý život odkládal a nová média vnímá jako prostředek k neustálému 

dovzdělávání.  

„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) (…) 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.“ 

Podobně paní Hana: „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 seděl 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“. 

Nová média napomáhají seniorům udržovat přehled o současných událostech po celém 

světě. Většina seniorů mluví o výhodě, že si mohou vyhledat informace, o čem potřebují a co 

je zajímá, jako například paní Milena: „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“. 

O inkluzivní funkci médií hovoří například i paní Věra: „jako když jsem stará a jsem 

sama, tak pro mě je to přínosem, že jsem furt ve styku jako s tím světem, že jo, a nedá mi to, 

takhle já chodím na koncerty, na přednášky na U3V, já jsem jako velice aktivní, ale kdyby něco 
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se mi stalo s nohou nebo tak, tak tohle jsou úžasný prostředky, které Vás udržujou ve styku s tím 

světem“. 

V souvislosti s dostupností informací, ale senioři hovoří i o přeinformovanosti. Někteří 

senioři uváděli, že si čtou i informace, které vůbec nepotřebují. Opět bylo častým tématem 

současné celodenní informování o průběhu pandemie koronaviru, které bylo pro seniory velmi 

negativní, což mělo za následek buď omezení času s médii, nebo například změnu využívané 

stanice.  

Například paní Věra: „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 soustřeďuju na tu 

Dvojku.“ 

Pan Karel říká: „obecně se zlepšila nebo spíš zrychlila informovanost, že se na konci 

světa něco stane (…) 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.“ 

Co se týká volného času, tak několik seniorů zmiňovalo i obavy, že se snaží na nových 

médiích netrávit tolik času a nějakým způsobem to regulují, jak zmiňuje paní Renata: „už jsem 

si zakazovala, že přestanu otvírat ten počítač, protože strávím u toho několik hodin a mohla 

bych bejt venku no (…) no to by tomu člověk propad stejně jako ty mladý že jo.“ 

4.6 Důvěra k médiím 

Rozhovory ukázaly, že v otázce důvěryhodnosti médií se senioři nejčastěji spoléhají na 

vlastní rozum. Někteří zmiňují, že věří přímo určité televizní nebo rozhlasové stanici, někteří 

naopak informace ověřují na internetu z různých zdrojů a někteří důvěryhodnost vůbec neřeší. 

Zároveň paní Věra například uvádí, že některé stanice považuje za věrohodnější, ale především 

důvěřuje konkrétním osobám: „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 a rádio Plus, ty 

jako jsou moje nejoblíbenější, a tam jim těmhle věřím“. 

Podobně to vidí i paní Dana, která neví jaké médium považovat za věrohodné, ale důvěřuje 

spíše konkrétním osobám, především těm, kteří mají zkušenosti ze zahraničí, přičemž hovoří  

o jiném stylu redaktorů, jako příklad uvádí stanici BBC. Současně nesouhlasí se současnými 

debatami o fakenews a přeinformovanosti. 
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„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“ v otázce 

přeinformovanosti si spíše myslím, že je jich málo: „informace jsou naopak trochu neúplný  

a hlavně nejsou úplně vědecký, protože když tam Babiš něco plácá, no tak to mě vůbec 

nezajímá“. 

Ukazuje se ale, že senioři automaticky nedůvěřují informacím od blízkých lidí nebo přátel, 

i když by je mohli považovat za věrohodné. Celkově se senioři shodují, že je třeba informace 

třídit a dělat si vlastní názor. Není možné všechny informace ověřovat, jak uvádí pan Karel: 

„nic není stoprocentní“ i když považuje Českou televizi za věrohodnou, tak nepopírá spojení 

médií a politiky: “já si myslím, že ta Česká televize trošku straní, ale ne zase tak jednoznačně, 

dnešní opozici“. 

Současně se ukazuje, že ve většině případů, se důvěra k médiím nepromítá do toho, zda 

média sledují. Senioři si informace vyposlechnou, porovnají zdroje a až následně si udělají 

vlastní názor na jeho důvěryhodnost. Tento fakt je v rozporu s teorií selektivní expozice 

[Iyengar, Hahn 2009], která předpokládá, že konzumenti médií vyhledávají obsah, který 

podporuje jejich hodnotové přesvědčení. 

Pan Karel říká: „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“. 

„Jako myslím si, že si musíte informace třídit, nelze všechno jako brát jako vážně. (…) 

prostě člověk si to vyposlechne a pak si na to utvoří ten názor“, říká o současných médiích paní 

Hana, která dodává, že ji dnešní média nijak neodrazují, protože se na ně člověk nemusí dívat: 

„prostě to je ta výhoda, že je můžete zapnout a vypnout“. 

Paní Renata spoléhá na svůj rozum: „ty zprávy si přečtu, spíš bych řekla, že je solidnější 

rozhlas, že tam ty zprávy nemaj, oni musej víc času věnovat programu (…) nemaj čas a prostor 

upřednostňovat někoho, ovlivňovat to tak, tak jako to dělaj třeba v televizi“. 

Studie dokládají, že spotřeba zpráv je založena na reputaci, tedy konkrétní zkušenosti 

uživatelů s médiem, přičemž hodnotu a kvalitu média lze zjistit pouze jejich využíváním. Není 

snadné rozlišovat mezi důvěrou v produkt a důvěrou v instituci. Navíc zpravodajská média se 

nemusí s uživateli shodnout na tom, co mají zprávy dělat, a může tak docházet k nenaplnění 

očekávání, která ovlivní celkové hodnocení zpravodajství [Kalsnes, Krumsvik 2019]. 
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Senioři obecně důvěru k rozhlasu projevovali častěji nežli k ostatním médiím, což je 

v souladu se statistickými údaji v České republice, kde si dlouhodobě rozhlas drží vysokou míru 

důvěry seniorů. Všichni senioři vnímají silné napojení médií na politiku, což je v souladu se 

studií Reuters Institut, podle které představa o „stranění“ některých médií souvisí s nízkou 

mírou důvěry [Štětka 2017]. Senioři nepřijímají informace automaticky za platné ani od svých 

blízkých, přičemž ale některé novináře i stanice považují za věrohodnější, nežli jiné. 

4.7 Bezpečnost médií 

Posledním tématem je bezpečnost nových médií. Všichni senioři až na paní Milenu se 

domnívají, že nová média nejsou bezpečná. Mezi zmiňovaná rizika nejčastěji zařazují 

zavirování počítače, napadnutí internetového bankovnictví, získávání osobních dat, sledování 

a rizika manipulace a podléhání fakenews. Všichni senioři se domnívají, že jim osobně 

nebezpečí spíše nehrozí, že mají antivirové programy a aktivity, které provozují, nepovažují za 

příliš nebezpečné. 

„Internet jako takovej asi až tak bezpečnej nebude, co jsme teda slyšeli, hlavně děti si na 

tom musí dávat pozor (…) 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“, říká o bezpečí na nových médiích paní Jana. 

Podobně přemýšlí i pan Karel: „no asi to není (pozn. bezpečný), 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.“ 

Paní Věra si myslí, že nová média jsou bezpečná, pokud u toho člověk přemýšlí a nějaké 

„sledování“ jejich aktivit se jí úplně netýká. „Takhle, jako když se snažíte přemýšlet, tak si 

myslím, že vám to vůbec neuškodí (…) děsí mě názory některých lidí, který prostě si to tam 

přečtou a vůbec netušej, že to třeba bylo určeno jim, aby takhle uvažovali, že jo, nebo že se daj 

snadno teda ovlivnit, no ale to můžete takovýhle lidi ovlivnit novinama, čímkoli…“ 

Senioři většinou umí s počítačem tak, aby byli schopni jej využívat k tomu, co potřebují, 

jejich znalosti jsou rozdílné, ale za ohrožené se příliš nepovažují. Většina z nich se negativně 

vyjadřovala o sociálních sítích typu Facebook, především kvůli sdílení osobních informací. 

S využíváním emailu nemá nikdo žádný problém, jen zmiňované cizí emaily nebo spamy 

někteří rovnou raději mažou. Senioři mají povědomí o rizicích na nových médiích, ale ohroženi 

se necítí. 
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5 Závěr 

Vzhledem k současnému zapojení medií do každodenních aktivit společnosti se objevují 

otázky ohledně schopností seniorů využívat nová média. V otázce mediální gramotnosti je 

věnována pozornost primárně dětem a dospívajícím, které je nutné vzdělávat v oblasti 

bezpečného užívání médií. Na druhou stranu společnost významně stárne a je třeba reflektovat 

potřeby současných seniorů. Cílem výzkumu je popsat zkušenosti a postoje k novým médiím 

seniory a popsat možné důvody, proč mají častější tendence podléhat manipulacím a šířit 

spamové emaily.  

Z výzkumu vyplynulo, že role seniorů se odvíjí od jejich praktických zkušeností s médii 

během ekonomicky aktivního období života. Senioři, kteří mají s novými médii praxi, snadněji 

využívají všech výhod, které jim nová média poskytují, ale naopak ti, kteří se k novým médiím 

dostali až ve starším věku, naopak mluví o dohánění chybějících zkušeností. Právě faktor věku 

se ukazuje spíše ve formě životních zkušeností, nežli jako biologický nebo společenský 

determinant. Současně kompetence a rozvoj tématu mediální gramotnosti je podmíněn kontextu 

prostředí, ke kterému se kompetence vztahují, proto je důležité ve výzkumech mediální 

gramotnosti zohledňovat historicko-kulturní kontext. Kurzy mediální gramotnosti pro seniory 

jsou praxí především soukromých subjektů, které během komunistického režimu v České 

republice v podstatě neexistovaly, což by se mohlo promítat do současné úrovně 

informovanosti seniorů o těchto možnostech. Senioři se o těchto kurzech mohou dozvědět 

především prostřednictvím seniorských center nebo na internetu, přičemž druhá možnost je jim 

vzhledem k chybějícím dovednostem nedostupná. Navíc skokový rozvoj technologie ztěžuje 

práci s novými médii i seniorům, kteří v této oblasti mají odborné dovednosti.  

Podmínkou účasti v tomto výzkumu bylo alespoň částečné využívání nových informačních 

a komunikační technologií, abychom se o nich mohli detailněji bavit, a ta byla splněna. Je jisté, 

že jejich aktivní přístup nelze generalizovat, a ani to nebylo cílem tohoto výzkumu. Rozhovory 

mohou být ovlivněny i faktem, že všichni zúčastnění mají kladný vztah ke vzdělávání  

a současně pochází z Prahy a okolí, kde bude pravděpodobněji i širší nabídka těchto kurzů. Na 

druhou stranu všichni respondenti pokládají rodinu jako nejvhodnější prvotní přístup k novým 

médiím. Proces učení je dlouhodobý a rodina nabízí osobní přístup, tempo a menší ostych, což 

mnozí senioři mohou oceňovat.  

Pokud se zaměříme na řetězové emaily, většina seniorů s nimi má osobní zkušenost, 

nicméně hovořili především o obsazích sloužících k pobavení. To že je tato platforma mezi 
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seniory více oblíbená, může být způsobeno tím, že samotní senioři pokládají tuto komunikační 

platformu za určenou převážně pro jejich věkovou skupinu. Tvrzení o tom, že senioři jsou 

nejčastějšími šiřiteli emailového spamu může být způsobeno nedostatečnými zkušenostmi  

s novými médii, ale stejně tak oblíbeností této platformy. Někteří senioři nechtěli o sociálních 

sítích typu Facebook vůbec slyšet, především kvůli možnému narušení soukromí, jelikož 

nemají potřebu nikde psát o svých denních aktivitách. Mají zájem především o komunikaci, 

k čemuž jim email postačí, další možnosti sociálních sítí využívají spíše pasivně ke sledování 

dětí a vnoučat. 

Internet seniorům slouží především ke komunikaci s druhými, je pro ně zdrojem zábavy  

a slouží k vyhledávání různých druhů informací. Většina seniorů není aktivními tvůrci 

internetového obsahu, až na drobné výjimky jsou pouze uživateli. Domněnky a stereotypy  

o možném úpadku mediální gramotnosti a pasivitě starších lidí se jeví jako nepřesné. Postoj 

seniorů je různorodý a úroveň jejich vzdělanosti v oblasti nových médií reflektuje jejich 

potřeby. Není možné spojovat mediální negramotnost primárně se stářím a procesem stárnutí. 

Nutno dodat, že vztah k médiím se v důchodovém věku proměňuje, jelikož senioři 

využívají média jako kulisu k dalším aktivitám, což může být jeden z důvodů častého podléhání 

manipulacím. Někteří uvádí, že jim rádiové nebo televizní zpravodajství běží celý den. Senioři 

se tak nemusí zabývat konkrétním problémem nijak důkladně a nevyhledávat o něm informace, 

ale mohou podprahově naslouchat často se opakujícím informacím. Výzkum ukázal, že senioři 

medium sledují i přesto, že mu úplně nedůvěřují. Celkově žádný ze seniorů důvěru k určitému 

typu média neprojevoval, zmiňovali spíše jednotlivé stanice a osoby, které považují za 

věrohodnější. Tento fakt poukázal na problém zjednodušování důvěry k celým mediálním 

platformám (televize) místo konkretizování stanice (ČT1), k čemuž dochází v některých 

současných výzkumech. 

Pozornost věnovaná seniorům ve vztahu k novým médiím se zaměřuje především na 

negativní aspekty, jako jsou bezpečností rizika a nedostatečné dovednosti seniorů. I když 

rozhovory se seniory dokládají, že povědomí o potencionálních rizicích ve využívání internetu 

nejsou příliš rozšířená, je podstatné věnovat pozornost i emocionální stránce této problematiky. 

Senioři ve vztahu k novým médiím hovoří o pocitu hlouposti a nezúročení celoživotně 

nastřádaných zkušeností. Díky tomu se vytrácí jimi označovaný „bonus stáří“.  

Média jsou považována za silný socializační faktor, který ovlivňuje nejen chování jedince 

ve společnosti, ale i kvalitu života vůbec. Tradiční diskuze o mediální gramotnosti klade důraz 
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na osobní odpovědnost, nicméně tato problematika nemůže být zjednodušována, a je třeba se 

věnovat i institucím a vývojářům nových technologií, kteří by se měli na této odpovědnosti 

podílet stejným dílem jako jednotlivci. Většina zúčastněných seniorů považuje nová média za 

prospěšná a za dobrou možnost zapojení starších lidí do společenského, ale i rodinného dění, 

přičemž je třeba k této problematice přistupovat kontextuálně. Digitální média umožňují 

seniorům zůstat mentálně i sociálně aktivní, i přes případné omezující podmínky spojené se 

stárnutím. 

Omezený rozsah této práci neumožnil zkoumání různých online aktivit a jejich 

vzájemný vztah. Současné výzkumy budou pravděpodobně rozvíjet definování jednotlivých 

aktivit, jelikož se i tradiční média mění vlivem digitalizace. V současné době už televize ani 

rádio nepředstavují něco nepřenosného, nejedná se o věc, ale o platformu, která může nabývat 

různých podob. Rádio nebo televizi lze mít v mobilu, v obývacím pokoji nebo v počítači. Navíc 

roste obliba internetových televizí a rozdíly mezi jednotlivými médii se stírají. Z tohoto 

hlediska může docházet ke zkreslení, jelikož není jasné, zda nová média nahrazují nebo jen 

doplňují ty tradiční. Pro budoucí výzkum by mohlo být zajímavé zaměřit se na to, jaké mediální 

zdroje jsou používány pro konkrétní účely, například jako zdroj informací. Jelikož se mediální 

platformy prolínají, mohla by nám identifikace určitých repertoárů prozradit více o chování 

uživatelů. 

Výzkumnou část práce provázel negativní dopad vládních opatření souvisejících 

s koronavirovou epidemií. Autorka není schopna odhadnout míru vlivu těchto okolností na 

proběhlé rozhovory, ale senioři, se kterými probíhal rozhovor po telefonu, se často cítili 

izolovaní a naopak oceňovali, že si s někým mohou promluvit.  

Práce poukazuje na výhody, které mohou nová média seniorům přinášet ale i rizika, 

která jsou s jejich využíváním spojena. Nové informační i komunikační technologie se neustále 

rozvíjejí a jejich vliv ve společnosti roste, proto je třeba věnovat pozornost inkluzi seniorů do 

současné medializované společnosti. 
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