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Anotace
Cílem této diplomové práce je vysledovat, jakým způsobem mediální imigranti Sametu
(MIS) z našeho výzkumného vzorku využívají tradiční a nová média k vyhledávání
informací. MIS jsou specifickou věkovou skupinou Čechů, kterou sami definujeme
v teoretické části této práce. Jde o uživatele médií, kteří před Sametovou revolucí dosáhli
dospělosti a pak si museli zvykat na ideologické a technologické změny v mediální sféře.
První část práce se nejprve věnuje teoriím o užívání médií, stručně osvětlí historický
kontext změn, kterými mediální systém v Česku prošel během Sametové revoluce, a
následně uvede problematiku digitální propasti a digitálních imigrantů v souvislosti
s navykáním dospělých na technologie nových médií. Metodologická část přiblíží strategii
našeho výzkumu, který je postaven na dvanácti kvalitativních rozhovorech a na
kódování pomocí přístupu zakotvené teorie. Výzkumná část zařadí data do tří hlavních
kategorií, které nám poskytnou komplexní odpověď na naše výzkumné otázky.

Annotation
The main goal of this thesis is to find out how the Velvet media immigrants (VMI) from
our research sample use traditional and new media to search for information. VMI are a
specific age group of Czech people we define on our own in chapter 2. They represent the
media users who had reached adulthood before the Velvet revolution and then had to
adjust to the ideological and technological changes in the media sphere. First part of this
thesis focuses on theories of media use, the historical context of changes the Czech media
system underwent during the Velvet revolution and then it introduces the issue of digital
divide and digital immigrants, focusing on how adults adjust to the technologies of new
media. Methodological part serves to describe our research, which is based on twelve
qualitative interviews and the coding method based on the grounded theory. The
Research part then serves to sort the gathered data into three main categories, which
offer a complex answer to our main research question.
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rozhovory
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Title
Velvet Media Immigrants: The productive age from the pages of Rudé právo to the
Facebook wall

Poděkování
Rád bych vzdal dík své pohodové vedoucí a všem respondentům, kteří se ode mě nechali
přepadnout a vyslýchat. Děkuji také svým rodičům za to, jak mi pořád vnucují jídlo, byť u
nich už léta nebydlím. Nakonec chci vyjádřit svou vděčnost i Melindě, která mě zvládla
neuškrtit navzdory mé pochybné pracovní morálce, byť to jistě stálo velké úsilí.
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1. ÚVOD
Sametová revoluce měla přelomový význam pro všechny oblasti veřejného života v České republice.
Jednou z významně zasažených oblastí byla sféra médií, která v 90. letech prošla fundamentálními
změnami, odpoutala se od moci komunistického aparátu a začala fungovat na úplně nových
principech tržního hospodářství, inspirována mediální praxí v západních demokraciích. Mediální svět
se transformoval a tato transformace nabídla mnoho témat ke zkoumání – institucionální a vlastnické
změny, přizpůsobení tehdejších mediálních obsahů, dynamiku vznikajícího reklamního trhu, dopady
na mediální publika a mnoho dalších. Právě na poslední jmenované téma se chceme zaměřit v této
práci.
Konkrétně chceme zkoumat generaci uživatelů médií, kteří dnes stále dochází do zaměstnání, ale
v roce 1989 už dosáhli dospělosti, a tudíž byli socializováni v kontextu masových médií pod kontrolou
komunistického režimu. Zástupci této generace se po revoluci ocitli v novém mediálním světě,
kterému se museli přizpůsobit a v němž se dodnes musí efektivně orientovat, jakožto ekonomicky
aktivní občané. Zastáváme názor, že jejich postavení v dnešní společnosti je unikátní a z hlediska
výzkumu mediálních publik prozatím nedoceněné.
Podíváme-li se na jejich postavení ve větším detailu, zjistíme, že se narodili za totality a dospěli v
době normalizace, kterou charakterizovala cenzura a ideologická podřízenost masových médií
aparátu KSČ (Bednařík, 2011, 335). Následně byli konfrontováni s nástupem liberálnědemokratických
médií operujících na principech volného trhu, která se inspirovala v západních demokraciích, byla
silně ovlivněna vlivem komercializace a komodifikace a projevila jen minimální návaznost na tradici
dosavadní české tvorby (Jirák, 2009, 50). Nakonec se museli vypořádat také s nástupem a neustálým
vývojem nových médií, které dnes zasahují téměř do všech oblastí soukromého i veřejného života
(van Dijk, 2005, 1). Jak se zástupci těchto generací vyrovnali se změnami mediálního systému? Jak
vnímají roli médií jakožto zdroje informací ve svém osobním a pracovním životě a jak hodnotí
postavení médií v demokratické společnosti?
Jelikož jsme si ke zkoumání vybrali specifickou generaci lidí, rozhodli jsme se ji pro potřeby této práce
pojmenovat vlastním termínem. Inspirovali jsem se známým a provokativním článkem Marca
Prenskyho z roku 2001, který definoval termín „digitální imigranti“ pro označení generace, která
nevyrostla s informačními technologiemi, ale musela se na ně adaptovat později v životě (Prensky,
2001a, 1). Byť s mnoha aspekty Prenskyho nesouhlasíme, čemuž se budeme věnovat závěrem
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teoretické části, termín digitální imigrace má podle našeho názoru svou logiku. Výstižně podle nás
označuje přechod z kontextu medií, s nimiž jedinec vyrůstal, do kontextu médií nových, na která se
musí adaptovat v dospělosti. Je však jasné, že pro naše potřeby nebude termín stačit. Příslušníky
námi zkoumané generace sice můžeme považovat za digitální imigranty, ale díky specifickému
historickému vývoji v České republice mají mnohem specifičtější postavení.
Budeme pro jejich označení proto používat vlastní termín: mediální imigranti Sametu (MIS). Tento
název podle nás vystihuje, že jde o generaci lidí, kteří se museli adaptovat na nový mediální systém,
který se se ustavil v důsledku Sametové revoluce.
Je pravda, že mezi mediální imigranty Sametu bychom teoreticky mohli zařadit i seniory, kteří
v současné době už nejsou zaměstnáni a pobírají starobní důchod. Výzkumy zaměřené na seniory
jsou však mnohem častější než výzkumy zaměřené na generace starších dospělých, kteří stále dochází
do zaměstnání – žádný kvalitativní výzkum z českého prostředí zaměřený exkluzivně na tyto dospělé
jsme nenašli. Proto se v této práci budeme věnovat jim a budeme vybírat pouze respondenty, kteří
splňují definici MIS a zároveň ještě nepobírají starobní důchod.
Naším cílem je poznat, jak MIS reagovali na změny médií v čase, jak se na ně adaptovali a jakým
způsobem média využívají v osobním a pracovním životě pro hledání informací. Jelikož nás zajímá
jejich osobní zkušenost a vnitřní prožitek, zvolili jsme kvalitativní výzkum. Data budeme sbírat pomocí
polostrukturovaných hloubkových rozhovorů a následně je budeme analyzovat metodou zakotvené
teorie, jak ji popsali A. Strauss s J. Corbinovou (2008).

2. TEORETICKÁ ČÁST
2.1. Vliv médií na publikum
Výzkum publika je jedním z hlavních odvětví studia masové komunikace. Samotný pojem publikum
přesto není jednoznačný, lze mu porozumět různými způsoby a vyvolává množství nedorozumění a
teoretických konfliktů (McQuail, 1997, 1). Publikem jsou například čtenáři novel z 18. století, ale
zároveň i diváci satelitních televizí - byť jde o značně rozdílné skupiny, s nimiž se pojí rozdílné
fenomény. „Publika jsou produktem společenského kontextu (který vede ke sdíleným kulturním
zájmům, významům a informačním potřebám) a zároveň důsledkem konkrétního vzorce mediální
dostupnosti“ (tamtéž, 2). Při výzkumu je proto nutné o nich uvažovat prizmatem těchto proměnných.
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První představy o vlivu masových médií, jako je tisk, rozhlas a film, na publikum se odvíjely od
zkušeností z 1. světové války. Tehdy bezprecedentní propagandistické aparáty dokázaly ovlivnit celé
národy, a tím vyvolaly představu o mohutném potenciálním vlivu médií na masy. Masové publikum
definoval Blumler (1939) jako soubor rozptýlených, různorodých jednotlivců, kteří mezi sebou
neudržují osobní vztahy a nesdílí společnou identitu ani nevyvíjí žádnou společnou činnost. Zároveň
však mají společný jeden předmět zájmu (Mcquail, 2009, 68) – v případě publika je jím určité masově
distribuované médium. První představy o masové komunikaci počítaly s tím, že na publikum je
prostřednictvím médií vyvíjen tlak formou chytře připravených zpráv, jejichž podněty jsou každým
z příjemcům přijímány jednotným způsobem a v každém z nich vyvolávají okamžité a přímé reakce.
Podobné představy se retrospektivně nazývají teorií magické střely či tetovací jehly (Ball-Rokeach,
1996, 174-175).
Brzy však vyšlo najevo, že podobný přístup je moc krátkozraký a dostatečně nevystihuje vztah publika
a mediálních obsahů. V průběhu 40. let došlo k tomu, co McQuail (2009, 409) označuje za
„znovuobjevení skupinového charakteru publika“. Nejznámější výzkum, který se o to zasadil, nesl
název People’s Choice a byl výsledkem společné práce Paula Lazarsfelda, Bernarda Berelsona a Hazel
Gaudetové (1944). Předmětem zkoumání byl vliv masových médií na rozhodování voličů v Erie
County při prezidentských volbách v USA v roce 1940 a výsledky výzkumu napověděly, že média sama
o sobě mají pouze vedlejší vliv na utváření politického názoru. Mnohem větší význam hrály osobní
vztahy voličů a tlak, který na ně vyvíjeli ostatní členové komunity. Zrodil se tak zárodek teorie o
dvoufázovém toku komunikace, k němuž v následujících letech přispěly další výzkumy (viz například
Janowitz 1952). Poznatky teorie rozvinuli Elihu Katz a Paul Lazarsfeld v proslulé knize Personal
Influence z roku 1955. Autoři zde definují 4 proměnné, které ovlivňují proces masové komunikace a
které by se měly stát předmětem výzkumu. Byly to: (1) pozornost ze strany členů publika, (2) typ
média, (3) podoba mediálního obsahu a (4) psychologické predispozice členů publika.
Zároveň však navrhují pátou, neméně důležitou proměnnou - mezilidské vztahy členů publika.
„Odpověď jednotlivce na určitou kampaň nelze pochopit bez toho, aby se bralo v potaz jeho
společenské prostředí a charakter jeho interpersonálních vztahů“ (Katz et al., 1955, 23-25). Akcentují
přitom roli, kterou v masové komunikaci hrají takzvaní názoroví vůdci – aktivní jednotlivci, kteří
přebírají své informace z rádia a tisku a pak je šíří mezi méně aktivní segmenty populace (tamtéž, 32).
Představa všemocných médií a magické střely, která ovládá publikum, se tedy vytrácí a nahrazuje ji
názor, že masová komunikace je pouze jedním z mnoha faktorů, jehož efekt se projevuje v kontextu
12

mnoha dalších, navzájem provázaných vlivů. Namísto hledání specifických efektů masové
komunikace se tedy přechází k procesu pozorování existujících podmínek a změn a následnému
zkoumání faktorů (včetně samotného aktu masové komunikace), které v nich hrají roli. Klapper tento
přístup nazývá fenomenistickým (1966, 8).

2.2.1. Aktivita publika
Praktická část této práce je založena na dvou výzkumných přístupech – teorii užití a gratifikace a
recepční analýze. Než se však dostaneme k jejich specifickým znakům a vzájemnému vztahu,
pozastavíme se u předpokladu, který mají tyto přístupy společný, což je předpoklad aktivního publika.
Koncept aktivního publika stojí v opozici vůči představě pasivní, manipulovatelné masy, se kterou
pracovala zmíněná teorie magické střely. „Více akcentuje individuální dispozice jednotlivých členů
publika kontrolovat vlastní mediální konzumaci“ (Reifová, 2004, 198).
Také však není úplně jednoznačný a je potřeba ho blíže definovat. Často citovanou propozici čtyř
významů, které v sobě může pojem aktivity publika skrývat, nabídl Blumler (1979, 13). Patří mezi ně:
(1) užitečnost (publikum masovou komunikaci užívá za praktickým účelem), (2) intencionalita
(konzumaci mediálních obsahů řídí předchozí motivace publika), (3) selektivita (mediální chování
odráží zájmy a preference publika) a (4) odolnost vůči ovlivnění (publikum limituje efekt, jaký na něj
mediální sdělení mají). Frank Biocca k těmto čtyřem významům později ve své typologii, která
shrnovala poznatky z výzkumů v osmdesátých letech a ve velké míře se s Blumlerovými definicemi
ztotožňovala, přidal ještě význam pátý – zúčastnění, kdy může být člen publika „afektivně rozrušen“
mediálním obsahem, což vede k nezvyklým projevům chování, jako je třeba mluvení na televizi
(Biocca, 1988, 53).
Zůstaneme však ještě u zmíněného Blumlerova článku, jelikož zahrnuje i pokus jednotlivé projevy
divácké aktivity operacionalizovat. Příklady aktivity Blumler strukturoval dle časové posloupnosti
konzumace mediálního obsahu:
Před konzumací mediálního obsahu může publikum:
1. zjišťovat o dostupném obsahu informace
2. plánovat, jaké obsahy bude sledovat
3. vytvářet očekávání o tom, co mu obsah přinese
4. vytvářet kritéria toho, jaké obsahy jsou pro něj zajímavé
V průběhu konzumace mediálního obsahu může publikum:
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5. věnovat obsahu určitou míru pozornosti
Po konzumaci mediálního obsahu může publikum:
6. přemýšlet o zkonzumovaném obsahu
7. komunikovat o obsahu s ostatními
8. přizpůsobovat své další aktivity informacím, které načerpalo
Výzkumem aktivity publika se kromě Blumlera zabývalo mnoho vědců, a to hlavně ve spojení
s přístupem užití a uspokojení. Patří mezi ně například Levy (1983) a Windahl (1984), Rubin (1984),
Perse (1987) a mnozí další, přičemž všichni nabídli zajímavé způsoby, jak na koncept aktivity nahlížet.
Užitečná se nám jeví například dichotomie instrumentálního a ritualizovaného užívání médií od
Alana Rubina. Zatímco instrumentální užití má nějaký konkrétní cíl či účel (většinou získávání
informací), ritualizované užití slouží spíše k rozptýlení a trávení volného času (Rubin, 1984, 69).
Shrneme-li tyto stručné poznatky o aktivitě publika, můžeme vidět, že jde o pojem, který zahrnuje
množství různorodých činností a jevů. Tyto jevy se mohou odehrát před, po i v průběhu konzumace
mediálního sdělení, přičemž za nimi mohou stát různé motivace a mohou sloužit různým účelům.

2.1.2. Užití a gratifikace
Jeden ze dvou výzkumných přístupů, ze kterých budeme v této práci vycházet, je již zmiňovaný
koncept užití a gratifikace. Má kořeny v behavioristické výzkumné tradici a stojí v opozici vůči modelu
přímého vlivu mediálních sdělení. Počítá s tím, že členové publika jsou více či méně aktivní a mají pod
kontrolou samotný akt užívání média, který se dostává do středu výzkumníkovy pozornosti. „Výzkum
se soustředí na jeho podstatu, původ a motivy volby médií a mediálního obsahu“ (McQuail, 1997, 18).
Výzkumy, které tradici užití a gratifikace předcházely, lze vysledovat už ve 30. a 40. letech. Tehdejší
výzkumníci se soustředili na různé druhy médií a mediálních žánrů a to, jakou roli hrají v životě jejich
specifického publika – Berelson, Bradshaw a Waples se zaměřili na čtenáře knih (1940), Herzogová
zkoumala účinky a motivy poslouchání rozhlasových pořadů (1944), Lazarsfeld se Stantonem
populární hudby (1944) apod. (Reifová, 2004, 302).
Později, v průběhu 60. a 70. let, tyto výzkumy vykrystalizovaly do tradice užití a gratifikace. Shrnutí
hlavních oblastí zájmu tehdejších studií nabídli Katz, Blumler a Gurevich – výzkumy se podle nich
zabývaly „(1) sociálním a psychologickým původem (2) potřeb, které vytváří (3) očekávání od (4)
masových médií a dalších zdrojů, která vedou k (5) různícím se vzorcům vystavování se médiím (či
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provozování jiných aktivit), což vede k (6) uspokojení potřeb a (7) dalším následkům, které nemusí být
zamýšleny“ (Blumler, et al., 1974a, 510).
Kromě nich se přístupem zabývali například Rosengren (1974), Palmgreen (1984), Lichtenstein a
Rosenfeld (1983), Babrow (1988) a další. Jednou z nejvýznamnějších publikací, které o užití a
gratifikaci pojednávají, byl kompilát článků s názvem The Uses of Mass Communications: Current
Perspectives on Gratifications Research, který dali dohromady Jay Blumler a Elihu Katz (1974) a který
shrnoval eseje mnoha uvedených výzkumníků.
Obecně tradice užití a gratifikací pracuje s předpokladem, že výběr a užívání média je racionální a má
za cíl naplnit nějakou potřebu, které si jsou členové publika vědomi. Naplnění této potřeby má
přednost před estetickými či kulturními faktory (McQuail, 1997, 71).
Podobné závěry se však staly terčem kritiky, a to jak v průběhu 70. let, tak později. Například David
Morley kvůli nim považuje moderní přístup užití a gratifikací za „méně sociologický“, než byly první
výzkumy ze 30. a 40. let zmíněné na začátku této podkapitoly. Zatímco tehdy výzkumníci zkoumali
specifické mediální obsahy a publika, nyní se zaměřili na vnitřní psychologické stavy a procesy, které
se pojí k tvorbě potřeb a gratifikací, aniž by je zasadili do společensko-historické struktury.
„Samozřejmě, vždy budou existovat individuální, soukromé způsoby čtení, ale je třeba zkoumat, jak
jsou tato čtení zasazena do kulturních struktur. Co potřebujeme, je přístup, který propojí rozdílné
interpretace se socio-ekonomickou strukturou společnosti a ukáže, jak členové rozdílných skupin a
tříd, kteří sdílí rozdílné kulturní kódy, interpretují určité zprávy rozdílným způsobem, a to nejen na
osobní idiosynkratické úrovni, ale způsobem, který je systematicky spojen s jejich socio-ekonomickou
pozici“ (Morley, 1992, 48-49).

2.1.3. Analýza příjmu
Jak vyplývá z předchozích řádků, samotná teorie užití a gratifikace nebude pro potřeby našeho
výzkumu stačit. Vycházíme totiž z předpokladu, že námi zkoumané publikum MIS sdílí specifickou
socio-ekonomickou, historickou a kulturní situaci danou tím, že po dosažení dospělosti prošli
Sametovou revolucí a zažili následné změny, a že tato situace zásadně ovlivňuje jejich vztah
k médiím. Tento předpoklad zohledňuje výzkumný přístup analýzy příjmu. Jde o novější způsob
uvažování o publiku, který „považuje užívání médií za nedílnou součást vzorců každodenních
společenských interakcí a zkušeností, které nejenže ovlivňují specifické projevy chování vůči médiím,
ale zároveň utváří významy, které publikum v mediálních sděleních nachází“ (McQuail, 1997, 88). Vše,
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co obnáší účast v publiku, je podle tohoto přístupu naučený projev společenské a kulturní praxe
(tamtéž).
Analýza příjmu zahrnuje různé formy kvalitativního empirického výzkumu publika a integruje
teoretické poznatky ze sociálních i humanitních věd. Její kořeny můžeme hledat v teoriích recepční
estetiky, čtenářských reakcí, ale i ve výzkumu užití a gratifikace, přičemž recepční analýza se snaží
zohlednit jejich nedostatky (Jensen et al., 1990, 213). Jedním z předchůdců analýzy příjmu je varianta
kritické teorie Stuarta Halla, založená na procesu kódování a dekódování (McQuail, 2009, 85).
Stuart Hall považuje význam mediálního sdělení, který interpretuje publikum, za odlišný od významu,
který zamýšleli původci komunikace. Než dojde k tomu, že má mediální sdělení nějaký účinek (např.
naplnění potřeby, vyvolání emoce či využití informace v praxi), musí být nejprve dekódováno na
straně příjemce. Právě moment dekódování je pro Halla klíčový, není však izolovaný od
společenského, ekonomického a kulturního kontextu příjemce. Jak píše: „Typické procesy
identifikované v pozitivistických výzkumech v souvislosti s izolovanými elementy – efekty, užitími,
gratifikacemi – jsou samy rámovány strukturami porozumění příjemců a zároveň produkovány
společenskými a ekonomickými vztahy, které formují jejich podobu na konci recepčního řetězce a
které dovolují obsaženým významům přejít do praxe či do vědomí“ (Hall, 1991, 119).
Podobně i analýza příjmu předpokládá, že informační sdělení jsou kulturně zakódována a že publikum
je klíčovou součástí tvorby významů v mediální komunikaci. Zároveň však, podobně jako přístup užití
a gratifikace, považuje příjemce za aktivní jedince, kteří ovládají to, co s médii dělají, když přijde na
konzumaci, dekódování a sociální využití (Jensen et al., 1990, 217).
K tomuto předpokladu se pojí teorie interpretačních komunit – skupin, které sdílí stejné interpretační
strategie a jejichž označení má původ ve studiu čtenářských reakcí, konkrétně v práci Stanleyho
Fishe. „Interpretační komunita není objektivní, protože kombinuje nejrůznější zájmy a cíle jejích členů
(...), ale stejně tak ani významy a texty produkované v rámci interpretační komunity nemohou být
subjektivní, protože nepochází od izolovaného jednotlivce, ale vychází z veřejného úhlu pohledu“
(1980, 14).
Členství v interpretační komunitě tedy ovlivňuje akt komunikace, a to jak při zakódování významů,
tak při jejich dekódování. Lindlof z toho vyvozuje následující: „Skutečná podoba přijetí mediálního
sdělení ze strany jedince představuje společenský akt, který si vyžaduje struktura operativní
v kontextu tohoto přijetí“ (2012, 82). Samotný moment přijetí sdělení tedy podle něj nelze pokládat
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za moment vytvoření významu – ten vychází z tzv. virtuálních textů - „koncepčních základů, podle
nichž členové interpretačních komunit řídí svou mediálně-komunikační činnost“ (tamtéž).
Dalším klíčovým znakem analýzy příjmu je to, že zpravidla zahrnuje také analýzu obsahu zkoumaných
médií. Výzkum bere v potaz strukturu mediálních sdělení, které publikum přijímá, a jejich interpretaci
v daném společensko-kulturním systému a kontextu užití (Jensen et al., 1990, 218).
Mezi významné výzkumníky, kteří se věnovali analýze příjmu, patří třeba Graberová, která zkoumala,
jak publikum přijímá zprávy (1984), Radwayová a její výzkum čtenářek romantických novel (1984) či
Seiterová a kol. (1989) a Morley (1992), kteří se zaměřili na diváky televize (McQuail, 1997).

2.1.4. Shrnutí teorie výzkumných přístupů
Předchozí řádky shrnují teoretická východiska výzkumných přístupů, z nichž jsme v této práci
vycházeli. Zaprvé pracujeme s předpokladem aktivního publika, které má schopnost do určité míry
kontrolovat svou mediální konzumaci. Stejně jako tomu je v přístupu užití a gratifikace, nás zajímá
samotný akt výběru a užití média, jeho motiv, podoba a důsledek, jak ho vnímají členové publika.
Zároveň však vycházíme z předpokladu recepční analýzy, že všechny tyto proměnné ovlivňuje
společensko-kulturní a historický kontext specifický pro členy publika odpovídající definici MIS.
Zastáváme názor, že se tyto dva výzkumné přístupy dobře doplňují a budeme-li brát v potaz zmíněné
předpoklady, máme větší šanci zodpovědět naše výzkumné otázky. Jak píše Reifová: „přístup užití a
gratifikací vytváří přechod mezi behaviorálními teoriemi mediálních účinků a koncepcí kulturálních
studií, jelikož otevírá prostor recepční analýze“ (Reifová, 2004, 303).
Zároveň však musíme zmínit i fakt, že teoretické základy těchto dvou přístupů se v mnoha ohledech
rozcházejí – dle některých akademiků dokonce stojí v opozici. Debatu a argumenty na toto téma
shrnul Jay G. Blumler ve svém článku The Role of Theory in Uses and Gratifications Studies (1979).
Čerpal z kritických esejí Careyho a Kreilinga, podle nichž výzkumný přístup užití a gratifikací „nezvládá
propojit funkci užívání masových médií se symbolickým obsahem masově mediálních sdělení a se
skutečným prožitkem jejich konzumace“ (Carey a Kreiling 1974, cit. v Blumler, 1979, 29). Zatímco
přístup užití a gratifikací se podle nich snaží užívání médií vysvětlit z hlediska motivů a struktury a tím
ho předpovídat, kulturální studia se namísto toho se snaží interpretovat jeho význam v širším
kontextu (tamtéž, 31).
Blumler poznamenává, že přístup užití a gratifikací měl paradoxně ke kulturálním studiím nejblíže ve
svých počátcích ze 40. let – myslí přitom například již zmíněné výzkumy Herzogové (1944),
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Lazarsfelda se Stantonem (1944) atd. Tehdejší výzkumníky totiž zajímalo, „jak určitá mediální sdělení
pojednávají o životních podmínkách svých nejvěrnějších fanoušků (např. manželek v domácnosti a o
jejich domácích povinnostech, symbolizovaných určitými charaktery a situacemi, do nichž se tyto
charaktery dostávají)“ (Blumler, 1979, 32). Závěrem své eseje Blumler navrhuje koncept, podle něhož
by se daly výzkumné přístupy užití a gratifikace a kulturálních studií sblížit. Vychází přitom
z následujícího předpokladu:
„Členové publika obeznámení s určitými mediálními materiály si vytváří představy o jejich obsahu.
Významy a hodnoty, které v tomto obsahu nachází, formují jejich očekávání a motivy pro opakovanou
konzumaci těchto materiálů. Pokud zkušenost člena publika při konzumaci potvrdí jeho očekávání,
dochází k satisfakci, která pak ovlivňuje motivy pro pokračování v konzumaci. Společenská role člena
publika přitom pomáhá formovat představy o zmíněných významech a hodnotách, a tím působí jako
jeden z rozhodujících motivačních faktorů pro publikum.“
(Blumler, 1979, 32-33)
Výzkumy postavené na tomto konceptu by si „kladly za cíl (a) objevit, jak moc a jakým způsobem
představy o obsahu přispívají k motivaci publika a (b) jak se tyto představy, spolu s motivačními
implikacemi, liší u různých publik či v souvislosti s různými obsahovými žánry“ (tamtéž). Právě tato
syntéza výzkumných přístupů nejlépe vystihuje princip, ze kterého v práci vycházíme, proto ji
považujeme za vhodný způsob, jak tuto kapitolu uzavřít.

2.2. První milník: historický kontext mediálních imigrantů Sametu
Jak vyplývá z předchozí kapitoly, společensko-kulturní a historický kontext, který členové určitého
publika sdílí, má zásadní vliv na způsob, jakým užívají média a konzumují jejich obsahy. Než tedy
přejdeme k samotnému výzkumu, musíme alespoň stručně uvést a shrnout historický kontext doby, v
níž mediální imigranti Sametu přicházeli do styku s mediálními obsahy. Tato doba je specifická, jelikož
zahrnuje výraznou transformaci mediální sféry. Dle nejhrubší možné typologie médií, kterou užívá
Jirák, můžeme říci, že u nás došlo v důsledku Sametové revoluce k přechodu od médií příkaznického
typu k médiím liberálně demokratickým (2005, 10).
Média příkaznického typu jsou typická pro totalitární či autoritářské systémy. Bývají pod kontrolou
mocných vrstev, které se snaží ovládnout veškeré společenské instituce a vybudovat „organizačně
centralizovanou a ideologicky homogenní společnost.“
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Naproti tomu média liberálně demokratická nemá stát pod přímou mocenskou kontrolou. Jsou
typická pro společnosti s tržním ekonomickým prostředím a distribucí politické moci na základě
volebního rozhodování. Jsou „takřečeně „nezávislá“, ucházející se o přízeň příjemců na volném tržišti
představ, informací a názorů a získávající prostředky ze soukromých zdrojů“ (tamtéž, 10-11).
Dle Jiráka při přechodu z jednoho typu společenského uspořádání na druhý dochází „mimo jiné i ke
zcela zásadní proměně nejen systému médií a jejich regulace, ale i nahlížení na média a očekávání
s nimi spojenými“ (tamtéž). Právě kvůli tomu považujeme tento přechod za jeden ze dvou zásadních
milníků historického kontextu mediálních imigrantů Sametu a v následujících řádcích nastíníme
stručný teoretický rámec, jak o něm uvažovat.

2.2.1. Média před Sametovou revolucí
Pro většinu západního světa nastala v 90. letech revoluce mediální sféry důsledkem vzestupu nových
médií, ale v zemích Východního bloku šlo pouze o jeden z mnoha symptomů významnějších změn.
Zatímco v západních demokraciích se internet od 80. let pozvolna začleňoval do zavedeného trhu
liberálně demokratických médií, satelity SSSR vstoupily na tento trh až po roce 1989. Jejich masová
média do té doby byla příkaznická – sloužila potřebám komunistických stran řízených z Moskvy a
jejich funkce byla primárně organizační a mobilizační. Novinářské texty měly vysvětlovat a vzdělávat
čtenáře takovým způsobem, aby podpořily myšlenku socialismu (Sparks, 1998, 43).
Stejná situace panovala i v ČSSR, zejména pak po roce 1968 v době normalizace, která přinesla
výrazné utužení poměrů v mediálním sektoru. Šlo o reakci na roli médií v předcházejícím období
Pražského jara. Nové vedení státu považovalo tuto roli za neblahou pro komunistický režim – média
se podle něj vyjadřovala prozápadně a pravicově (Bednařík, 2011, 335). Proto se přistoupilo ke
změnám, které měly situaci napravit a znovu nastolit kontrolu a socialistické hodnoty. Gustav Husák
ve svém projevu k nástupu do funkce prvního tajemníka doslova uvedl, že pokud chce mít KSČ roli
vedoucí politické síly v zemi, musí si zajistit rozhodující vliv na tisk, rozhlas a televizi (Končelík, 2010,
213). Opatření, k nimž strana nakonec přistoupila, měla fundamentální vliv na podobu a funkci
masových médií v době, v níž Husákovi mediální imigranti dospívali.
Zaprvé v tomto období došlo k rozsáhlým personálním čistkám ve všech mediálních institucích a
místa vedoucích pracovníků byla obsazena členy KSČ. Během VI. sjezdu československých novinářů
v květnu 1972 bylo určeno, že základním úkolem novinářského stavu je naplňování usnesení KSČ a že
všichni novináři musí dodržovat zásady etiky socialistického novináře (Bednařík, 2011, 335-6).
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Zároveň byla přijata nová legislativa, která upevnila moc státu nad médii pomocí cenzurních úřadů,
které kontrolovaly dodržování zásad a pokynů KSČ v mediálních obsazích a uvalovaly sankce na
média, vydavatele a redaktory, kteří se dopouštěli ideologických pochybení. Upustilo se přitom od
předběžné cenzury a byl zaveden systém následné kontroly vydaných a odvysílaných obsahů. V praxi
to znamenalo, že na redaktory a šéfredaktory padla vyšší míra odpovědnosti za vydané texty, což
vedlo k přísné autocenzuře už na úrovni redakcí. Mezi postihnutelné chyby patřilo například i
„opomenutí kritiky Západu, nevhodně pojatá publicita státních či stranických orgánů“, ale dokonce i
„nevhodné zakomponování příspěvku, které ve čtenáři probouzelo negativní asociace“ (Končelík,
2010, 209). Poskytování mediálních informací ze zahraničí měla na starosti ČTK, přičemž většina jejích
reportérů byli spolupracovníci STB (tamtéž, 211). Právě od nich čerpaly redakce domácích médií své
informace o dění ve světě, mohly tedy pracovat pouze s účelově vybranými a zkreslenými útržky
informací.
Nelze samozřejmě předpokládat, že obyvatelstvo považovalo informace poskytované tehdejšími
masovými médii za pravdivé. Bednařík uvádí, že „se s obrazem (socialismu v médiích) neztotožňovalo,
prožívalo jej jako umělou, propagandistickou konstrukci a budovalo si postupy, jak najít „pravý“ stav
společnosti“ (2011, 368). Jirák zas v tomto duchu mluví o „namnoze realizovaném čtení mezi řádky.“
Přesto podle něj byla média nezastupitelnou součástí tehdejšího společenského života jako zdroj
poučení, zábavy a společenského kontaktu (2005, 14).
Můžeme tedy s určitostí říci, že příkaznická masová média, která měli MIS k dispozici v době
dospívání, se v mnohém odlišovala od liberálně demokratických médií fungujících na principu
volného trhu, a to svou podobou, funkcí, vedením i kontextem, v němž operovala. Přitom právě
liberálně demokratická média sloužila jako vzor pro následnou transformaci českého mediálního
systému po roce 1989.

2.2.2. Média po Sametové revoluci
Tato transformace měla hned několik rovin. Jednak došlo ke změně normativního, ekonomického a
legislativního rámce, který dal vzniknout reklamnímu trhu. Transformoval se obsah mediální
produkce, vlastnické vztahy médií a i divácká poptávka začala fungovat na nových principech, jelikož
„uživatelé mohli klást na média nároky a užívat je jiným způsobem než dřív“ (Bednařík, 2011, 368).
Neexistovala zde však žádná tradice „seriózních médií“, která by sloužila jako standard pro nově
vznikající instituce, a povědomí o trendech ve vývoji médií bylo minimální. „Proto se česká média
komodifikovala a komercializovala hlouběji než ve společnostech, kde existovaly kvalitní denní listy,
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kde vysílání mělo tradici služby veřejnosti a kde byly tradiční liberálnědemokratické nároky na média
hlouběji zažité“ (Jirák, 2005, 20). Nejenže tato česká „nezkušenost“ znamenala, že se nově vznikající
systém výrazně podřídil ekonomickým faktorům, ale zároveň dala prostor významným vlivům ze
zahraničí: „Trh ovládli zahraniční vlastníci, média se rychle homogenizovala a rádia, televizní kanály,
většina časopisů a značná část deníků se staly více méně domestikovanými deriváty zahraniční
produkce“ (Jirák, 2009, 52).
Mediální imigranti Sametu tím pádem po roce 1989 vstoupili do mediálního světa, který se
v mnohém odlišoval od toho, který znali z minulosti.
Zmínili jsme však, že přechod od příkaznických médií k těm liberálně demokratickým je pouze jedním
ze dvou hlavních milníků, které definují historický kontext mediálních imigrantů Sametu. Druhým
milníkem je příchod a rozšíření nových médií. Československo se propojilo s internetem v roce 1992,
v letech 1993 a 1994 začal proces internetové komercializace a roku 1996 vznikl první český
vyhledavač Seznam.cz (Bednařík, 2011, 380). Pro srovnání, první celoplošná soukromá televize v
Česku (TV Nova) zahájila vysílání v roce 1994. Internet tedy začal do života lidí pronikat ve stejnou
dobu jako soukromé televizní stanice, byť zprvu samozřejmě v menším měřítku.
Mediální imigranti Sametu tím pádem po roce 1989 vstoupili do světa, který výrazně ovlivnily dva
nové, v kontextu Česka do té doby nevídané fenomény – liberálně demokratická média a nová
média. Následující řádky poskytnou stručný teoretický rámec, kterým lze na tyto významné změny
nahlížet.

2.2.3. Liberálně demokratická média a jejich fungování
Ustavení „nezávislých“ masových médií bylo považováno za jednu z nezbytných podmínek úspěšné
transformace české společnosti po Sametové revoluci (Jirák, 2005, 12). Není se čemu divit, jelikož
svoboda vyjadřování patří mezi základní atributy fungující demokracie, a to zahrnuje vyjadřování
prostřednictvím informací v médiích. Silvio R. Waisbord média doslova nazývá „krevním řečištěm
demokratického života“ a odvolává se na osvícenskou myšlenku, že demokracie bez informací
nemůže existovat (2000, 243). Funkce, které plní svobodná média v demokracii, shrnulo mnoho
autorů. My zde zmíníme typologii Dennise McQuaila, podle něhož svobodná média mají přinášet:
1. Systematické a nezávislé veřejné sledování těch, kteří jsou u moci, a odpovídající přísun
spolehlivých informací o jejich činnosti
2. Podporu aktivního a informovaného demokratického systému a života společnosti
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3. Příležitost vyjádřit myšlenky, přesvědčení a názory na svět
4. Neustálou obnovu a obměnu kultury a společnosti
5. Rostoucí množství a rozmanitost dostupné svobody
(McQuail, 2009, 203)
Nastíněné funkce představují ideální stav svobodných médií, ale to neznamená, že věrně odráží
realitu. Liberálně demokratická média také podléhají nejrůznějším vlivům, přičemž ty nejvýraznější se
pojí s již zmíněnými trendy komodifikace a komercionalizace.
Jejich problém předjal proslulý sociolog Jűrgen Habermas ve své tezi o veřejné sféře v 60. letech.
Veřejná sféra je podle Habermase aréna pro veřejnou debatu, která stojí mezi civilní sférou občanů a
mocenskou sférou státu. Vznikla podle něj v 18. století v kontextu kaváren a salónů, kde se scházeli
zástupci občanské společnosti, aby si vyměňovali informace, a kde poprvé začali rokovat o tématech
veřejného zájmu, ve kterých měla do té doby hlavní slovo církev a šlechta. Veřejná sféra nebrala
ohled na sociální status a řídila ji potřeba informací, které občanům pomáhaly fungovat v kontextu
rodícího se kapitalismu. Instituce této sféry byla otevřená všem a dostala se do pozice „hlásné trouby
veřejnosti.“ Zároveň poskytovala možnost komunikovat se zástupci mocenské sféry (Habermas, 1991,
36-37).
„Média, jsou-li uspořádána odpovídajícím způsobem a jsou-li otevřená, svobodná a rozmanitá, lze
považovat za jednu z nejdůležitějších zprostředkujících institucí občanské společnosti,“ píše McQuail
(2009, 193). Proliferace masových médií měla však podle Habermase přesně opačný účinek – viděl v
ní úpadek veřejné sféry, která s ní přichází o integritu, a to kvůli vlivu ustavujících se velkých
vydavatelských společností. Čím více veřejná sféra roste prostřednictvím masových médií, tím víc
ztrácí na významu. „Jakmile se vydavatelské instituce staly společenskou mocností, která může dopřát
privilegovaný status nebo bojkotovat soukromé zájmy proudící do veřejné sféry (...), vytváření
veřejného mínění už není efektivně chráněno tím, že každý může říct svůj názor či vydat noviny.
Veřejnost už není tvořena lidmi, kteří jsou si formálně a materiálně rovni“ (Habermas, 1991, 227).
Byť tedy nově ustavená liberálně demokratická média nepodléhají mocenské struktuře státu do té
míry, jako tomu bylo v dobách před Sametovou revolucí, stále je třeba myslet na to, že nejsou plně
„nezávislá“. Působí na ně tlaky plynoucí z jejich vlastnické a ekonomické struktury. Vliv těchto faktorů
na fungování médií v kapitalistických společnostech zkoumá disciplína politické ekonomie
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komunikace, zejména pak v širším kontextu toho, jak ovlivňují strukturu společnosti, politiku a
existující třídní uspořádání (McChesney, 2000, 110).
Kořeny myšlenek politické ekonomie komunikace najdeme v marxismu a Frankfurtské škole, které
kulturní produkci, včetně obsahu médií, považovaly za součást kapitalistického systému sloužící
k reprodukování kapitalistických struktur (Richter, 2015, 26). V průběhu 80. let na tuto myšlenku
v navázala nová neomarxistická škola v USA.
Významným dílem v tomto období byla kniha Edwarda Hermana a Noama Chomskyho jménem
Manufacturing Consent: The Political Economy of Mass Media. Autoři v ní popisují tzv. model
propagandy, stávající se z řady filtrů, které existují v soudobých médiích kapitalistických společností,
které ovládají elity. Tyto filtry při tvorbě zpráv postupně upravují surový materiál informací a
přeměňují ho na mediální sdělení vhodné k publikaci. Mezi tyto filtry patří „(1) bohatství vlastníka a
orientace na zisk, která řídí dominantní mediální firmy, (2) reklama, fungující jako hlavní zdroj příjmu
masových médií, (3) závislost masových médií na informacích od vlády, firem a expertů financovaných
elitami, (4) kritika jako způsob trestání médií a (5) antikomunismus, jakožto kontrolní mechanismus“
(Herman et al., 1988, 1-2).
Mezi další významné autory politické ekonomie komunikace patří třeba Ben Bagdikian (1983), David
Altheide a Robert P. Snow (1991), Dan Schiller (1999) či Robert McChesney (1999, 2004, 2007). My se
zde touto disciplínou nebudeme více zabývat, nastíněná základní premisa však nabízí přínosný pohled
na fungování liberálně demokratických médií, limity jejich „svobody“ a mocenské implikace, které se
k nim vážou. Tím nám lépe umožňuje chápat proměnu mediálního systému, kterou si MIS prošli.

2.2.4. Shrnutí přechodu z příkaznických na liberálně demokratická média
Předchozí řádky si kladly za cíl přiblížit první ze dvou milníků ve vývoji médií, které klíčovým
způsobem ovlivnily společensko-kulturní a historický kontext MIS jakožto specifického publika.
Vyplývá z nich, že první zkušenosti s konzumací mediálních obsahů získávali MIS v době, kdy média
podléhala kontrole státní moci. Masová média sloužila k podpoře stranické ideologie, komunikovala
účelově vybrané a cenzurované informace a pro běžného občana hrála roli spíše z hlediska zábavy a
mezilidského kontaktu než poznání, kterého bývávalo dosahováno spíše čtením mezi řádky (Jirák,
2005, 14).
Důsledkem Sametové revoluce došlo k výrazné změně ve fungování masových médií, která se
podřídila logice volného trhu. Vzhledem ke slabé tradici seriózních médií v Česku však podobu tohoto
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trhu značně ovlivnili zahraniční vlastníci, kteří s sebou přinesli i své osvědčené formáty mediálních
obsahů. Zároveň kvůli tomu došlo k výraznější komercializaci a komodifikaci médií než ve státech, kde
byla žurnalistická tradice výraznější. Byť nastupující média označujeme jako liberálně demokratická a
považujeme je za důležitou součást fungující demokracie, je třeba pamatovat, že na ně stále působí
vnější vlivy. Výzkumem těchto vlivů se zabývá například disciplína politické ekonomie komunikace a
mezi ty nejvýraznější řadíme vlastnickou strukturu médií, jejich orientaci na zisk a méně přímý, ale
stále relevantní vliv vlády a jiných mocenských a ekonomických elit.
Můžeme tedy konstatovat, že MIS byli po Sametové revoluci nuceni přejít od masových médií, na
která byli zvyklí, k médiím fungujícím na odlišných principech, sloužícím odlišným účelům a
produkujícím odlišné obsahy z odlišných důvodů. Zároveň však v této době došlo k další výrazné
transformaci, které se budeme věnovat dále.

2.3. Druhý milník: nástup nových médií
Jak jsme už zmínili, přechod k liberálně demokratickým médiím je pouze jedním ze dvou důležitých
milníků, které definovaly historický kontext MIS coby publika. Druhým milníkem byl výrazný
technologický posun a proliferace nových technologií, ke kterým v 90. letech docházelo a které měly
dalekosáhlý vliv na podobu mediální sféry. Konkrétně máme na mysli příchod nových médií.
Nová média představují „velmi různorodou skupinu z hlediska funkce, přenášených sdělení i způsobů
užívání; patří mezi ně mobilní telefony, počítačové hry, stejně jako elektronická pošta, webové stránky
nebo digitální televize“ (Reifová, 2005, 134). Vzhledem k této různorodosti si nejprve definujeme, čím
jsou nová média specifická oproti těm „starým“ a teprve poté si přiblížíme teoretický rámec, ze
kterého vycházíme při zkoumání vztahu MIS k novým médiím.

2.3.1. Definice nových médií
Editorky knihy Handbook of New Media říkají, že pojem „nová média“ nereferuje pouze k samotným
technologiím, ale i ke společenskému kontextu, který se kolem nich utváří. Celkově podle nich
zkoumání nových médií zahrnuje tři úrovně:
1. artefakty a zařízení, které nám dávají (či rozšiřují) naši schopnost komunikovat
2. činnosti a zvyklosti, , které provozujeme, abychom vyvinuli či využili tyto artefakty
3. společenská uspořádání a organizace, která se kolem těchto artefaktů a činností tvoří
(Lievrouw et al., 2006, 23)
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Co je pro ně však specifické oproti tradičním médiím? Často citovanou definici předložil v roce 2001
Lev Manovich, který proliferaci nových médií považoval za celospolečenskou revoluci podobnou
vynálezu knihtisku či fotografie, jen ve větším měřítku, jelikož ovlivňuje všechna stadia komunikace
(získávání, manipulaci, skladování i distribuci informací) i všechny druhy médií (psaný text, obrazové
materiály i videa, zvuky i prostorové konstrukce) (Manovich, 2001, 43). Stručně zde shrneme pětici
principů, které podle něj definují nová média:
1. Číselná reprezentace – všechny informace přenášené novými médii lze zapsat s pomocí
matematické funkce, a tím pádem s nimi lze manipulovat prostřednictvím algoritmů ->
„média se stávají programovatelnými“.
2. Modularita – informace jsou reprezentovány pomocí souborů oddělených částí, jako jsou
pixely, polygony, znaky či skripty, které jsou složeny do většího celku, ale přitom si
zachovávají svou vlastní identitu, kterou lze nezávisle upravovat.
3. Automatizace – tvorba mediálního obsahu začíná být do jisté míry možná i bez lidského
přičinění, a to s pomocí šablon, algoritmů či automatických generátorů obsahu. To samé
platí i pro vyhledávání v médiích, které probíhá s pomocí nejrůznějších indexovacích
nástrojů.
4. Variabilita – mediální obsahy mohou dát vzniknout mnoha odlišným verzím, jako jsou
rozdílné formáty obrázků, webové stránky přizpůsobené hardwaru či software pozměněný
s pomocí updatů.
5. Transkódování – obsahy nových médií mají dvě vrstvy – kulturní vrstvu (obsažené významy)
a počítačovou vrstvu (kód) – které se navzájem ovlivňují. To může vést k tomu, že počítačová
logika začne pronikat do kulturních konceptů a je zde možnost, že je ovlivní.
(Manovich, 2001, 43-70)
Popsané principy otevírají dveře dalším konceptům, které jsou často spojovány s novými médii a
které zásadně ovlivňují způsob, jakým jsou n. m. užívána. Jedním z nejznámějších je hypertextualita
mediálních textů, která plyne ze zmiňované modularity a číselného zakódování. „Hypertextový text se
skládá z oddělených jednotek, z nichž každá obsahuje určité množství cest do dalších jednotek. Vzniká
tak propojená síť, kterou uživatel zkoumá pomocí navigačních pomůcek daného rozhraní. Každý
oddělený ‚uzel‘ v síti má hned několik vstupních a výstupních propojení“ (Lister, 2008, 26). Mluvíme
zde o formátu většiny textů určených pro rozhraní osobních počítačů a chytrých telefonů, které
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obsahují odkazy na stránky s dalším obsahem, obrázky, které lze rozkliknout a jiné podobné
elementy.
Podobně jako jednotky hypertextu jsou i jednotlivá zařízení propojena v komplexní síti internetu, což
propůjčuje novým médiím další unikátní vlastnost – jsou decentralizovaná. Informace v tradičních
masových médiích, jako jsou noviny či televize, putuje z jednoho centra k širokému publiku diváků.
Internet dává uživatelům možnost se z tohoto jednosměrného toku informací alespoň částečně
vymanit, jelikož jim nabízí prostředky k tvorbě a distribuci informací mezi sebou na horizontální
úrovni (Delfanti, 2019, 10). Přesto je však rozložení moci spojené s těmito prostředky značně
asymetrické v neprospěch uživatelů. Většinu internetových služeb vlastní úzký okruh korporací,
které sbírají data o uživatelském chování a podle nich pak upravují mediální zážitek, aniž by to
členové publika mohli ovlivnit. Děje se tak s pomocí algoritmů, které na základě sesbíraných dat
nabízí uživatelům jen určité obsahy, zatímco ty ostatní blokují. Prakticky tedy část uživatelského
zážitku ovládá software (tamtéž, 11).
Přesto je za další specifickou vlastnost nových médií, v porovnání s těmi tradičními, považován nový
rozměr interaktivity. „Uživatelé mohou volit z širší nabídky informačních zdrojů a interakcí s dalšími
lidmi. (...) Také mají prostředky k tomu selektivně vytvářet, hledat a sdílet obsahy a spojovat se
s dalšími jednotlivci a skupinami na úrovni, která by u tradičních médií nebyla praktická. Právě tato
selektivita velkým dílem přispívá k pocitu interaktivity, spolu s jejich „de-masifikovaným“ a
individualistickým zaměřením“ (Lievrouw, 2006, 25). Byť je tedy selektivita limitována výše
zmíněnými algoritmy, není sporu o tom, že je větší než u tradičních médií.
Výrazně tomu dopomáhá i konvergenční trend nových technologií, který umožňuje, aby se všechny
druhy mediálních obsahů (psaný, zvukový, vizuální) mohly sledovat na jedné univerzální platformě.
Dřívější mediálních technologie (psací stroj, rádio, telefon, televize) se spojují v počítači či chytrém
telefonu a pro jejich konzumaci už není potřeba vlastnit rozdílný hardware (Delfanti, 2019, 9).
Konvergenci nových médií se věnuje Henry Jenkins, který upozorňuje, že tato problematika zdaleka
neovlivňuje pouze podobu technologií, ale mění celou dynamiku mezi technologiemi, průmyslovými
odvětvími, trhy, žánry a publikem. Ovlivněn je i způsob, jakým publika konzumují mediální obsahy:
„Teenager, který dělá domácí úkol, přitom může žonglovat čtyři až pět oken, procházet internet,
poslouchat a stahovat MP3 soubory, chatovat s přáteli, upravovat svou esej a odpovídat na e-mail,
přičemž jednotlivé činnosti rychle střídá“ (Jenkins, 2008, 29).
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Poslední klíčovou vlastností nových médií, na kterou musíme upozornit, je jejich téměř
všudypřítomný dosah. Nová média prostupují téměř celou společností. „Byť ne každý jedinec užívá
nové mediální technologie (nebo k nim má přístup), můžeme říci, že tyto technologie ovlivňují každou
společnost, kde jsou využívány“ (Lievrouw, 2006, 25). Informační technologie už nejsou jen devizou
zábavy či nástrojem v zaměstnání, dnes se s nimi rutinně setkáváme třeba v bankovnictví a dalších
službách, ve vzdělávacích institucích, zdravotnictví i ve sféře politiky, což ovlivňuje každého, kdo
s těmito oblastmi přichází do styku (tamtéž). Zároveň samotní uživatelé mohou pomocí mobilních
technologií konzumovat a vytvářet informace téměř kdekoliv, a poskytovatelé mohou jejich chování
sledovat a poskytovat podle něj informace relevantní ke konkrétnímu místu a času užití média
(Delfanti, 2019, 10).
Všudypřítomnému vlivu nových médií na naše životy se věnuje teze společnosti sítí, kterou rozvedli
hlavně Jan van Dijk (1991) či Manuel Castells (1996, 1997, 1998). Pojem má přímý vztah
k příbuznému konceptu společnosti informací, přičemž oba výrazy dohromady „reprezentují
současné moderní a rozvinuté společnosti, které charakterizuje intenzivní míra výměny informací a
využívání informačních a komunikačních technologií. (...) Většina aktivit v současných společnostech
se váže k prostředkům zpracování a produkování informací“ (van Dijk, 2012, 23). Zatímco pojem
„informační společnost“ zdůrazňuje změny těchto aktivit a procesů s nimi spojených, pojem
„společnost sítí“ klade důraz na změny v infrastruktuře a organizaci takové společnosti (tamtéž).
Právě zmíněné koncepty digitalizace a konvergence měly za následek vzestup společnosti sítí, a to
spolu s dalšími technologickými trendy, jako je miniaturizace technologií, jejich spojování s předměty
běžné potřeby (např. chytré hodinky), vzestup mobilního a bezdrátového připojení, cloudu a
širokopásmového připojení, které uživatelům umožňuje být online i při méně významných
příležitostech, aniž by se museli obávat cenových nákladů (tamtéž, 54-59).

2.3.2. Implikace užívání nových médií
Vzhledem k načerpaným poznatkům můžeme říci, že nová média mají nesporný vliv na společnost,
ale nabízí se otázka, jaký je tento vliv v praxi. První polovinu 90. let charakterizoval v této souvislosti
optimismus, který v tomto vlivu viděl silný demokratizační potenciál. „Nová elektronická média byla
oslavována jako možnost, jak uniknout před represivní politikou masové demokracie uskutečňovanou
„shora dolů“ (McQuail, 2009, 163). Tuto myšlenku svobodného internetu stvrdil John Perry Barlow ve
známé eseji Declaration of the Independence of Cyberspace, která vznikla v odpovědi na tehdejší
návrh zákona o telekomunikačních reformách v USA a kde autor mimo jiné přímo prohlašuje toto:
27

„Vytváříme svět, kde může kdokoliv a kdekoliv vyjádřit své názory, ať už jsou jakkoliv ojedinělé, aniž
by se musel bát, že bude donucen k tichu či konformitě.“
(Barlow, 1996)
Dalšími autory, kteří v prostředí kyberprostoru viděli silný demokratizační potenciál, byli například
Howard Rheingold (1993), Nicolas Negroponte (1995) či Graeme Browning (1996). Internet podle
nich nabízel jedinečné prostředí, které by umožnilo decentralizaci procesu politické participace a dalo
občanům více možností a zdrojů informací. Mohli by v něm formovat skupiny, vytvářet dialog s
politiky, projevovat různorodé názory a získávat bohatou zpětnou vazbu. Všechny tyto představy
zdánlivě odpovídaly výše zmiňovanému konceptu Habermasovy veřejné sféry, která vyplňuje prostor
mezi soukromou sférou a sférou státní činnosti (McQuail, 2009, 164).
Představy o tomto potenciálu nových médií však narušují podobné faktory, které omezují
demokratizační potenciál výše diskutovaných liberálně demokratických masových médiích. David
Resnick v roce 1998 přichází s tzv. „normalizační tezí“, která říká, že s proliferací nových technologií
se do prostředí internetu přesunou velcí offline hráči a kyberprostor ovládne logika digitálních
konzultantů a marketingových expertů, kteří jej využijí k přesvědčování a promování svých politických
a ekonomických zájmů, čímž omezí potenciál k volné diskuzi a svobodnému omezování (Resnick,
1998 cit. v Siaspera, 2012, 86). Porovnáme-li toto uvažování s Habermasovým argumentem o úpadku
veřejné sféry spojeném se vzestupem velkých vydavatelských společností, vidíme, že následuje
stejnou logiku. Stejný důvod, proč má internet jen omezený potenciál rozšířit veřejnou sféru, zmiňuje
ve svém článku také Rabia K. Polatová, přičemž k němu přidává dva další. Kromě rostoucí
komercializace je podle ní internet nerovnoměrně rozšířen a až moc fragmentován (2005, 454).
Článek Polatové analyzuje i potenciál internetu coby zdroje informací, který by měl přispívat
k informovanější společnosti. Dochází k závěru, že i z tohoto hlediska mají nová média několik
zásadních omezení. Patří k nim:
1. Omezená schopnost uživatelů interpretovat dostupné informace – zatímco množství
informací na internetu neustále přibývá, kapacita uživatelů tyto informace zpracovávat
zůstává stejná. Toto informační přetížení může mít kontraproduktivní účinek a vést k nižší
informovanosti společnosti.
2. Nedostatečná kvalita informací na internetu – byť internet nabízí vyšší kvantitu informací,
jejich kvalita zůstává stejná nebo naopak ještě klesá. Autorka zmiňuje, že primárními zdroji
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informací bývají online verze velkých mediálních domů, které podléhají stejnému
gatekeepingu jako tradiční média, což omezuje důležitost alternativních zdrojů informací.
Zároveň je třeba brát v potaz i druhou stranu této problematiky, a to nekvalitní, neověřené a
nepravdivé informace plynoucí právě z alternativních zdrojů – ať už nedopatřením či
úmyslně.
3. Nerovnoměrná distribuce – internet poskytuje větší možnosti těm, kteří jsou ve společnosti
už nějakým způsobem zvýhodněni, většinou z hlediska vzdělání, věku, platu, dovedností či
politických konexí.
4. Jiné motivace k užívání – internet sám o sobě nemusí přispívat k informovanější společnosti,
jelikož na něm uživatelé mohou využívat široké množství dalších funkcí (socializační,
zábavnou apod.), aniž by se přitom vzdělávali o dění ve společnosti.
5. Potenciál fragmentovat a polarizovat společnost – vzhledem k tomu, že internet nabízí
široké množství informací o velmi specifických problematikách, preferencích a ideologiích, je
možné, že selektivní konzumace internetových obsahů povede k fragmentaci společnosti a
polarizaci vznikajících skupin. Znalosti uživatelů o společnosti se tím pádem nebudou
rozšiřovat, ale zužovat.
(Polat, 2005, 437-440)
Výše zmíněné poznatky, zvláště pak o nedostatečných schopnostech uživatelů a o nerovnoměrné
distribuci nových technologií, stojí u základu jednoho z hlavních konceptů, jehož pomocí budeme
nahlížet na MIS. Jde o koncept digitální propasti.

2.3.3. Koncept digitální propasti
Digitální propast je jedním s klíčových problémů spojených s proliferací nových médií. Samotný
termín se poprvé objevil koncem 90. let v USA v rámci reportů NTIA s názvem Falling Through the
Net, které dokumentovaly podrobnosti o nerovnoměrném rozložení informačních technologií
v tehdejší populaci (Servon, 2002, 2). Barvitý popis digitální propasti nabízí ve své práci Petr Lupač a
my si zde jeho definici na úvod vypůjčíme, než ji doplníme o důležité podrobnosti a upřesnění:
„Pomyslnou branou do informačního věku prochází ve větší míře jen sociálně a ekonomicky
privilegovaná část populace, což je interpretováno jako vytváření dvourychlostní společnosti těch,
kteří jsou připojeni k infrastruktuře digitální budoucnosti, a těch, kteří prodlévají v analogové
minulosti.“
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(Lupač, 2015, 66)
Navzdory této definici je chybou digitální propast považovat za rozdělení dvou přesně vymezených
skupin lidí. Jak píše van Dijk ve své knize Deepening Divide: „na jedné straně je informační elita, na
druhé straně informačně negramotní, ale většina populace je na pomezí, má přístup pouze k určitým
technologiím a pouze omezeným způsobem“ (2005, 4). Nejde přitom o otázku absolutního rozdílu
mezi těmi, kteří přístup mají, a těmi, kteří ho nemají. Jde o relativní rozdíly v přístupu jednotlivců a
skupin k různým druhům hardwaru, softwaru a dovedností, což má za následek různící se vzorce
užívání nových médií.
Neexistuje přitom jediná digitální propast, van Dijk rozlišuje hned čtyři, přičemž každá se pojí k jiné
úrovni přístupu k novým technologiím. Motivační přístup je základním požadavkem k užívání nových
médií – uživatelé musí být motivováni, aby je vůbec začali využívat, pořídili si je a naučili se s nimi
zacházet. Druhým, neméně důležitým požadavkem je fyzický přístup – ať už mluvíme o koupi či
vypůjčení, fyzická dostupnost informačních technologií je základem pro jejich užívání. Vzhledem
k jejich proliferaci v posledních letech se tato úroveň digitální propasti pomalu uzavírá (van Dijk,
2005, 27, 45). Další dvě úrovně přístupu si rozepíšeme ve větším detailu, jelikož se výrazněji pojí
k otázkám našeho výzkumu.
Dovednostní přístup
Motivovaní uživatelé s možností fyzického přístupu k novým médiím musí následně získat schopnosti
tato média efektivně využívat a pracovat s nimi. Dochází k tomu postupným užíváním technologií
v praxi či prostřednictvím formálního vzdělávání. Van Dijk nabízí užitečnou typologii třech různých
úrovní potřebných dovedností. Operační dovednosti zahrnují samotnou interakci s hardwarem a
softwarem – práci s myší a klávesnicí (dnes navíc i s nejrůznějšími druhy smartphonů, tabletů a
dalších technologií), se soubory, složkami na obrazovce a podobně. Informační dovednosti spočívají
ve schopnosti orientace ve formátech typických pro nová média – ve složkách, hypertextech, ale i v emailech a internetových prohlížečích, a to za účelem získání požadovaných informací. Strategické
dovednosti potom zahrnují komplexní pochopení toho, jak nová média fungují, a jejich praktickou
aplikaci v každodenním životě za účelem naplnění určitých cílů a zlepšení vlastní pozice ve
společnosti. Patří sem například i hledisko soukromí, bezpečnosti a ochrany dat na internetu.
Strategické dovednosti vychází z každodenní praxe užívání médií a většinou jsou charakteristické pro
uživatele působící v oborech, které mají k práci s počítači blízko (2005, 71-93).
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Uživatelský přístup
Jde o nejvyšší úroveň přístupu k novým médiím: „jedinec může být motivován využívat počítače a
internet, mít k nim fyzický přístup i potřebné vlastnosti k jejich užívání, ale přesto nemusí mít potřebu,
příležitost, nutnost, čas či snahu je využít.“ Tento typ přístupu ovlivňuje velké množství faktorů, a to
jak na straně konkrétního média, tak na straně příjemce. Médium může uživatelský přístup pozitivně i
negativně ovlivnit svými technologickými vlastnosti (komplexitou, cenou, různorodostí funkcí apod.),
ale i povahou svého obsahu (přístupností, využitelností, viditelností v kontextu informačního
přetížení, kulturní a jazykovou blízkostí k uživateli či relevancí) (tamtéž, 95-106).
Zároveň zde však hrají roli faktory na straně uživatele, jako je jeho zaměstnání, vzdělání, složení
domácnosti a národnost, ale i věk, pohlaví, rasa, inteligence či jeho osobnost a životní styl. „Čím dál
tím více platí, že se všechny známé společenské a kulturní rozdíly ve společnosti se odráží při používání
počítače a internetu“ (tamtéž, 130). Servonová ve svém mezinárodním přehledu faktorů, které mají
největší vliv na užívání informačních technologií, zmiňuje také znalost angličtiny (2002, 43). Byť
poměr anglických webových stránek vůči těm ostatním od té doby klesl, stále tvoří cca 25 %
veškerého obsahu internetu, pořád jde tedy o relevantní proměnnou. Důležitou roli hraje také
sociální kapitál. „Pro lidi, jejichž okruh známých nezahrnuje počítačové uživatele, je pořízení, zapojení
a studium počítače velmi složité. (...) Sítě mezilidských kontaktů a využívání počítačů jsou
neoddělitelně spojeny“ (Warschauer, 2003, 156-157).
Všechny výše zmíněné faktory jsou pro náš výzkum relevantní, ale vzhledem ke specifické věkové
kategorii mediálních imigrantů Sametu se ještě pozastavíme u role, kterou při používání nových médií
hraje věk.

2.3.4. Koncept digitálních imigrantů
Užívání nových médií bylo od počátku spojováno zejména s mladšími generacemi, což se projevilo i
ve výzkumech českých mediálních publik. Cebe a kolektiv potvrdili, že „pozitivní postoj k novým
médiím je silně věkově polarizován“ (2011, 15). Naopak počet neuživatelů médií, jako je počítač a
chytrý telefon, s přibývajícím věkem stoupá (Macek, 2015).
Problematice věkové polarizace při užívání nových médií se v roce 2001 věnoval Mark Prensky ve
svém kontroverzním článku o digitálních domorodcích a digitálních imigrantech, kterým se inspiroval
i název našeho výzkumu. Článek adresoval nesoulad mezi generacemi tehdejších studentů a učitelů
v USA, který dle autora vyžadoval zavedení změn ve vzdělávacím systému. Jádrem tohoto nesouladu
31

bylo rapidní rozšíření digitálních technologií v posledních dekádách 20. století a jeho dopad na mladé
generace, které s těmito technologiemi vyrůstaly (Prensky, 2001a, 1).
Prensky tento nesoulad ilustroval vytyčením jasné dichotomie mezi studenty neboli digitálními
domorodci, jejichž „mateřským jazykem je digitální jazyk počítačů, videoher a internetu“ a kteří stojí
proti starším generacím, tzv. digitálním imigrantům, kteří se nenarodili do digitálního světa, ale
setkali se s novými technologiemi až později v životě (tamtéž).
Tito digitální imigranti si podle Prenskyho zachovali svůj původní „přízvuk“ – to znamená zvyklosti
spojené s užíváním tradičních médií, v jejichž kontextu se do té doby pohybovali. Internet měl být pro
digitální imigranty vždy až sekundárním zdrojem informací a zároveň jim bylo souzeno, aby si
zachovali své zastaralé zvyky: například potřebu tisknout si e-maily a volat ostatní k obrazovce, aby
jim ukázali webovou stránku namísto toho, aby její obsah sdíleli online (tamtéž, 2).
Prensky se ve svých dvou článcích z roku 2001 soustředil primárně na domorodce, kteří si podle něj
vytrénovali mozek s pomocí videoher a internetu, a tím si vybudovali „nový mix kognitivních
dovedností, než který měli jejich předchůdci“ (Prensky, 2001b, 4). Není přitom první, kdo s podobným
konceptem přišel. Dříve to byl třeba Don Tapscott a jeho Net Generation (1998) či Neil Howe a
William Strauss a jejich Mileniálové (2000). Mark Prensky však poprvé využil označení „domorodci“ a
„imigranti“ a tato evokativní metafora se posléze uchytila ve vyšším vzdělávání a širších kulturních
kontextech (Bayne, 2007, 1), a to i přesto, že se proti ní v dalších letech zvedla vlna výhrad.
Henry Jenkins ve své kritice považuje navrženou generační propast mezi dospělými a mladými za
přehnanou a předpoklady o digitálních imigrantech za zastaralé: „Mysleme na to, že většina dnešních
pracovníků v Silicon Valley jsou imigranty (...) skuteční digitální imigranti tedy pravděpodobně předčí
v práci s počítačem většinu takzvaných domorodců“ (Jenkins, 2007). Proti generačnímu determinismu
učitelů, kterému dle Prenskyho nelze uniknout, se vyhrazují také Siân Bayne a a Jen Ross – Prenskyho
teze podle nich redukuje porozumění komplexního problému důsledků změn v mediálním prostředí
na zjednodušenou dichotomii, která zbavuje učitele privilegií (Bayne, 2007, 6).
V jedné z nejčastěji citovaných kritik z roku 2008 upozorňují Bennetová a kolektiv na to, že Prensky
nepředkládá dostatek empirických důkazů ani o schopnostech digitálních domorodců, naopak již
tehdejší výzkumy prý jeho tvrzení vyvrací. Existují sice mladí lidé, kteří ovládají nová média velmi
zdatně, ale významný podíl jejich generace nemá přístup k moderních technologiím ani dovednosti
při jejich užívání, jaký jim připisují proponenti digitálních domorodců. „Je možné, že v rámci generace
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digitálních domorodců existuje stejná míra variace jako mezi jejich generací a generací digitálních
imigrantů“ (Bennet, 2008, 779). Podobné přeceňování schopností digitálních domorodců přitom
může zakrýt skutečné faktory způsobující digitální propast. Mladí lidé nesdílí žádný soubor
vědomostí, které všichni perfektně ovládají, jak naznačuje Prenskyho teze, ale existují mezi nimi
rozdíly v přístupu k technologiím, v dovednostech, kulturních zkušenostech a společenských
identitách, které je třeba zkoumat (Jenkins, 2007). K podobnému závěru došli i Gregor Kennedy a
kolektiv. Digitální domorodci podle nich nejsou homogenní generací studentů a jejich zkušenosti
s novými technologiemi nelze jednoduše předpovědět – závisí totiž kromě věku na mnoha dalších
proměnných včetně pohlaví, konkrétní univerzity a kultury, ze které pochází. „Předložené závěry
vyzývají k tomu, abychom nechali debatu o domorodcích a imigrantech za sebou a začali hledat
sofistikovanější porozumění toho, jak využití technologie studenty může ovlivnit učení a výuku ve
vyšším vzdělávání“ (Kennedy et al., 2010, 341). Mezi další kritiky Prenskyho, kteří došli k obdobným
závěrům, patří třeba Czerniewicz (2010) či Wayscott (2010).
Sám Mark Prensky v dalším článku z roku 2009 přiznává, že rozdíly mezi digitálními domorodci a
imigranty postupem času ztrácí na relevanci. Namísto toho navrhuje termín „digitální moudrosti“,
která zahrnuje (1) moudrost vyplývající z rozšiřování našich přirozených kognitivních kapacit užíváním
digitálních technologií a zároveň (2) moudrost, kterou my sami projevujeme při tomto užívání
(Prensky, 2009, 3). Tím Prensky vlastně kombinuje optimistické představy o možnostech nových
médií, které jsme zmiňovali výše, a koncept dovedností nutných k efektivnímu užívání těchto médií.
Nejpodstatnějším poznatkem je však to, že Mark Prensky v tomto článku uznává, že digitální
moudrosti mohou dosáhnout také digitální imigranti (tamtéž, 5).
Navzdory kritice, která se na Prenskyho tezi snesla, se koncept digitálních domorodců či Tapscottovy
Net Generation uchytil. Není to nijak překvapivé, jelikož vliv nových médií na mladou dospívající mysl
představuje bezprecedentní problematiku, která si vyžadovala vlastní označení. Zatímco však
výzkumníci obrátili svou pozornost na užívání médií generacemi digitálních domorodců, digitálním
imigrantům se dostalo mnohem menšího zájmu.

2.4. Mediální imigranti Sametu
Tím se konečně dostáváme k tématu našeho výzkumu a k vysvětlení jeho názvu. Předem
zdůrazňujeme, že bereme v úvahu všechnu zmíněnou kritiku, počítáme s diverzitou ve zvyklostech
užívání nových médií v rámci generace digitálních imigrantů a vyhýbáme se absolutním tvrzením a
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ostré dichotomii Prenskyho teze. Přesto si z ní vypůjčujeme metaforu digitální imigrace – přechodu
z jednoho mediálního světa do druhého.
Tuto metaforu chceme upravit tak, abychom ji mohli aplikovat na námi zkoumané, specifické
publikum. Jmenovitě české publikum, které v důsledku Sametové revoluce přešlo od médií
příkaznických k těm liberálně demokratickým a zároveň k médiím tradičním přibralo média nová.
Vzniká nám tak konečně definice konceptu mediálních imigrantů Sametu, kteří jsou předmětem
našeho výzkumu.

2.4.1. Mediální imigranti Sametu a dosavadní výzkum
Primárním důvodem ke vzniku této diplomové práce je fakt, že jsme při naší rešerši nenarazili na
aktuální kvalitativní výzkum z českého prostředí, který by se zaměřil specificky na generaci MIS. Chybí
nám proto detailní náhled na jejich současné zvyky, názory a dovednosti související se získáváním
informací z médií. Přesto zde můžeme nastínit alespoň obecnější vývoj praxe publika při čerpání
informací z médií v souvislosti s nástupem nových technologií. Nejprve se stručně podíváme na
obecné globální trendy (se zaměřením na věkové skupiny, které odpovídají MIS) a následně si
projdeme zjištění relevantních českých výzkumů.
Mezinárodní výzkumy
Reuters od roku 2012 každý rok publikuje tzv. Reuters Digital News Report – zprávu shrnující
mezinárodní dotazníkové šetření, které zachycuje praxi užívání médií jakožto informačního zdroje
napříč vybranými státy světa. Zde si stručně rozebereme základní poznatky těchto výročních zpráv
z let 2012, 2015 a 2019, abychom získali základní představu o tom, jak se časem vyvíjely trendy, které
jsou pro náš výzkum relevantní.
První zpráva Reuters z roku 2012 zkoumala respondenty převážně z Velké Británie, navíc pak z
Francie, Německa, Dánska a USA. Již tehdy ukázala věkovou polarizaci při užívání nových technologií,
např. srovnáním popularity televizních zpráv a webových verzí novin a magazínů ve Velké Británii.
Webové stránky byly v roce 2012 sice méně populární než televizní zprávy napříč všemi věkovými
skupinami (u nejmladší kategorie, 16-24 let, činil poměr popularity televizních zpráv a online zdrojů
51 % ku 48 %), ale s přibývajícím věkem se tyto pomyslné nůžky značně rozevíraly. Poměr preferencí
televizních a online zpráv u věkové skupiny 45-54 let činil 71 % ku 37 %, u věkové skupiny 55+ let až
79 % ku 34 % (Newman, 2012, 24).
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Zpráva z roku 2012 také jasně ukazuje, že online již tehdy soupeřil s televizí o roli nejčastěji užívaných
médií, přičemž výsledek tohoto soupeření se odlišoval podle věkových skupin respondentů i podle
konkrétních států. Webové zdroje již v roce 2012 vítězily ve Velké Británii, USA a Dánsku, zatímco ve
Francii nad nimi stále převládala televize, v Německu pak také rádio a tisk (tamtéž). Co se týče
přístupu k internetovému zpravodajství, v roce 2012 ještě jednoznačně převažoval osobní počítač či
notebook, a to napříč všemi věkovými kategoriemi. Smartphone jakožto primární zdroj online zpráv
uvádělo pouze 7 % respondentů ze skupiny 45-54 let a 2 % ve věku 55+ let (tamtéž, 39).
Následující léta zaznamenala výrazný nárůst v užívání chytrých telefonů napříč všemi státy –
smartphony se do roku 2015 dostaly do pozice, kdy začaly definovat podobu digitálního zpravodajství
(Newman, 2015, 7). Byť stále platilo, že četnost jejich užívání se zvyšovala se snižujícím se věkem
respondentů, v roce 2015 je k získávání zpravodajských informací využívalo už 42 % dotazovaných
uživatelů ve věku 45-54 let (meziroční nárůst o 9 %) a 28 % uživatelů ve věku 55+ let (tamtéž, 68).
Výzkum Reuters z roku 2015 se zaměřil na více než dvojnásobek zemí v porovnání s rokem 2012, ale i
o tři roky později zaznamenal, že v mnoha evropských zemích stále převládá televize nad online zdroji
– ve Francii, Německu a Itálii měla výrazný náskok, naproti tomu v anglicky mluvících a
skandinávských státech webové zdroje buďto převládaly nebo je od televize dělily jednotky procent
(tamtéž, 10).
Co se týče hlavního zdroje zpravodajství podle věkových skupin, stále existovala výrazná polarizace
viz Graf 1. U věkových kategorií 45-54 let a 55+ let převládala televize (49 % a 54 %), na druhém místě
byl online (33 % a 22 %) a za ním tištěné zdroje (8 % a 12 %), rádio (8 % a 10 %) a jako poslední

Graf 1: Hlavní zdroj zpráv respondentů v roce 2015 podle věku (Newman, 2015, 10)
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sociální sítě (5 % a 3 %). Autoři ze závěrů vyvodili, že důležitost televize upadla u mladších generací,
které si vypěstovaly nové způsoby konzumace médií a jiná očekávání od jejich obsahů. Na druhou
stranu uživatelé starší 45 let měli tendenci vnímat nová média spíše jakožto přídavek k zažitým
mediálním zvykům zahrnujícím televizi, rádio a tisk (Newman, 2015, 19).
Zpráva z roku 2019 upozornila na nárůst uživatelů, kteří se o zprávách dozvídají poprvé z chytrého
telefonu, ve Velké Británii v této oblasti dokonce telefony předstihly televizi (Newman, 2019, 15).
Platilo to však převážně pro mladší generace od 18-34 let, lidé nad 35 let se o informacích poprvé
stále dozvídali převážně z televize (viz. Graf 2).

Graf 2: Procento respondentů, kteří v roce 2019 dané médium uvedli jako svůj první zdroj zpráv (Newman, 2019, 54)

Zároveň z dat vyplývalo, že lidé přes 35 let měli větší tendenci k prohlížení zpráv na telefonu užívat
internetový prohlížeč, zatímco mladší lidé spoléhali spíše na sociální sítě (tamtéž, 55).
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Shrneme-li stručně ty nejvýraznější trendy patrné z těchto tří výzkumů, je jasné, že výsledky Reuters
Digital News Reports odráží některé předpoklady výše popsané teorie o digitální propasti i původní
teze Marca Prenskyho. Užívání internetu a nových médií za účelem získávání informací je od roku
2012 na vzestupu, ale je u něj stále patrná věková polarizace. Mladší generace více spoléhají na nová
média na úkor těch tradičních, zatímco ty starší generace je používají jen jako doplněk pro televizi,
která slouží jako primární informační zdroj. I u starších generací však internet překonal tisk i rozhlas a
pozvolna v roli informačního zdroje stoupá na důležitosti.
České výzkumy
Obdobně důkladný výzkum v českém prostředí podnikli v roce 2011 Cebe a kolektiv z Centra pro
mediální studia FSV UK. Jejich cílem bylo pilotní zmapování úrovně mediální gramotnosti populace
v České republice. Šlo o dotazníkové šetření s důrazem na celostátní pokrytí dotazování. Lidé ve věku
45-59 let tvořili 24,4 % dotazovaných. Pozitivní přístup k novým technologiím byl i u nás poměrně
hodně věkově polarizován (Cebe, 2011, 15).
Televize si u starších generací držela dominantní postavení jakožto zdroj informací: ve věkovém
segmentu 45-59 let ji jako zdroj jmenovalo 83 % dotazovaných. Naproti tomu internet a tisk získaly
rovným dílem 34 % (tamtéž, 30). Dle výzkumníků byly starší generace otevřenější k internetu
v případě, že je k tomu přivedly generace mladší. Zájem o internet také rostl s vyšším příjmem
(tamtéž, 13). Co se týče mobilních telefonů, napříč všemi segmenty dominovaly především tradiční
služby, u věkových generací MIS se četnost užívání telefonu k jiným činnostem, než je telefonování a
posílání SMS zpráv, pohybovala v jednotkách procent (tamtéž, 23).
Proměnu uživatelské praxe s nástupem digimédií zkoumali o čtyři roky později také Macek a kol. z FSS
Masarykovy univerzity. Zaměřili také na neuživatele určitých druhů médií, kde byla opět k vidění

Graf 3: Zdroje zpráv v rámci věkových skupin (Macek, 2015, 14)
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věková polarizace, nejvíce u smartphonů a sociálních sítí: 65,9 % respondentů mezi 50-59 lety
neužívali smartphone, v porovnání s 50,3 % neuživateli ve věku 40-49 let a 39 % neuživateli ve věku
18-29 let (Macek, 2005, 4). Zdroje zpráv podle jednotlivých skupin ilustruje Graf 3.
Poslední výzkum, který zde zmíníme, pochází z roku 2016 a podnikli ho Jirák a kolektiv z Centra pro
mediální studia FSV UK. Vychází ze zmiňovaného výzkumu Cebeho a kol. z roku 2011. Výzkum i po
pěti letech ukázal převládající generační rozdělení v užívání tradičních a nových médií, akcentuje však
novou a důležitou roli mobilního telefonu, který se stává důležitou součástí každodenního života
(Jirák, 2016, 5). Platí, že užívání mobilního telefonu klesá s věkem (zejména však až po 70 letech) a
stejně jako užívání počítače stoupá u respondentů s vyššími příjmy, vzděláním a s dětmi v rodině
(tamtéž, 14).

Graf 4: Denní nebo téměř denní používání vybraných médií podle charakteristik respondentů (N=1063, v%) (Jirák, 2016, 15)
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Důkaz můžeme vidět na Obrázku 4. Co se týče generací MIS, můžeme vidět, že většina respondentů
ve věku 45-59 let každý den používá televizi (91,2 %), ale četnost jejího užívání už dotahuje mobilní
telefon (85,9 %). Rozhlas a počítač označilo obdobné množství lidí (65,1 % a 62,7 %) a nejvíce
upozaděn je tisk, který denně využívá jen 45,8 %. Shrneme-li poznatky těchto výzkumů, je z nich
patrné, že si televize drží u generací MIS roli primárního informačního zdroje. Podobně jako
v zahraničí ji však dohání internet, zejména díky rychlému nástupu chytrých telefonů, které se pro
většinu MIS staly důležitou součástí každodenního života.
V souvislosti se všemi těmito postřehy je nutné připomenout, že toto bylo pouze velmi stručné
shrnutí studií, ve kterém jsme se zaměřili speciálně na vývoj užívání médií ve vztahu k relevantním
věkovým skupinám respondentů. Všechny popsané studie ilustrovaly také silný vliv dalších
sociodemografických charakteristik respondentů (zejména vzdělání a příjmu, jak je vidět na Obrázku
4) na formování jejich mediálních zvyků. Zmíněná věková polarizace při užívání tradičních a nových
médiích je však pro všechny zahraniční i domácí výzkumy společná a v každém z nich se alespoň do
určité míry projevila. Cílem naší práce teď bude přiblížit, jak se v roce 2019 tato polarizace projevuje
na individuální úrovni dotazovaných jednotlivců z generace MIS.

3. METODOLOGICKÁ ČÁST
3.1 Cíl výzkumu a výzkumné otázky
Cílem výzkumu je popsat každodenní užívání dnešních médií (tradičních i nových) pracujícími občany,
které jsme v minulé kapitole definovali pojmem mediální imigranti Sametu – to znamená, že dosáhli
dospělosti ještě před revolucí v roce 1989 a zároveň ještě nepobírají starobní důchod. Níže uvádíme
výzkumné otázky, které chceme zodpovědět:
Hlavní výzkumná otázka:
Jakým způsobem užívají mediální imigranti Sametu (dále MIS) tradiční masová média a nová média
v každodenním životě za účelem získávání informací?
Vedlejší výzkumné otázky
1. Při jaké příležitosti a jakým způsobem užívají MIS tradiční masová média k získávání informací
a podle jakých kritérií tato média vybírají?
2. Při jaké příležitosti a jakým způsobem užívají MIS nová média k získávání informací a podle
jakých kritérií tato média vybírají?
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3. Jakým způsobem ovlivňuje výběr médií, ze kterých MIS čerpají své informace, faktor
vlastnictví těchto médií?
4. Jakým způsobem si MIS osvojili nová média jakožto zdroj informací?

3.2. Výzkumná a analytická metoda
S přihlédnutím k povaze otázek jsme zvolili metodu kvalitativního výzkumu. Na rozdíl od
kvantitativních metod dává respondentům prostor popsat své zkušenosti, úhel pohledu a názory
dostatečně do hloubky. Jak píše Corbinová: „kvalitativní výzkum umožňuje výzkumníkům získat
vnitřní prožitek respondentů, určit, jakým způsobem dochází k vytváření významů v rámci jejich
kultury, a objevit nové proměnné, spíše než je testovat“ (2008, 12-13). Vzhledem k tomu, že jsme
pojem mediálních imigrantů Sametu definovali sami a neobjevili jsme žádný výzkum, který by byl na
jejich specifickou věkovou skupinu zaměřen, bylo naším cílem zjistit co nejvíce detailů o jejich
zvyklostech, názorech a zkušenostech. Chtěli jsme tak připravit základ pro případné budoucí analýzy,
které se na ně zaměří. Kvalitativní výzkum byl tedy pro naše vytyčené cíle ideální.
Co se týče metody sběru, využili jsme hloubkové polostrukturované rozhovory, protože jednotlivým
respondentům dovolují, aby se rozmluvili a předali nám svou zkušenost co nejvěrněji. Velká část
jejich zkušenosti se odvíjí od minulých zážitků, které nelze zrekonstruovat jinak než dotazováním. Jak
píše Hendl, výhodou rozhovorů je schopnost zachytit to, co nelze pozorovat, a to, co se událo
v minulosti (2016, 46 a 166).
Analýzu nasbíraných dat jsme provedli pomocí metody zakotvené teorie. Dle Trampoty je tento
postup „vhodný pro odkrývání procesů a interakcí odehrávajících se v médiích nebo prostřednictvím
médií“ (2010, 263). Proto odpovídá našim potřebám, jak jsme je definovali výše. Metodu původně
vyvinuli Anselm Strauss a Barney Glaser (1967) a později ji Strauss modifikoval s Juliet Corbinovou
(2008) – právě podle této modifikované verze metody jsme postupovali.
Samotný postup zahrnuje induktivní vyvozování konceptů ze surových dat. Tyto koncepty se snažíme
identifikovat a rozlišit jejich vlastnosti a dimenze. Následně se snažíme deduktivním uvažováním dojít
k možným vztahům, které mezi koncepty panují, a zasadit je do logického, systematického a
vysvětlujícího celku, přičemž vše musí být potvrzeno nálezy v samotných datech (Corbin et al., 2008,
75-76).
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3.3. Výběr výzkumného vzorku
Podle definice mediálních imigrantů Sametu, kterou jsme určili v teoretické části, jsme vyhledávali
respondenty, kteří roku 1989 dosáhli alespoň 18 let (byli tedy narozeni nejpozději v roce 1971).
Zároveň jsme však chtěli zkoumat MIS, kteří se stále účastní pracovního procesu, proto jsme horní
věkovou hranici pro výběr vzorku nechali volnou a jediným kritériem bylo, aby respondenti ještě
nepobírali starobní důchod. Celkem jsme vyslechli 12 respondentů, a to v období od listopadu do
prosince 2019, v době 30letého výročí Sametové revoluce, přičemž jsme současně od uskutečnění
prvního rozhovoru prováděli průběžné kódování dat.
Snažili jsme se vybrat co nejrozmanitější vzorek z hlediska věku, vzdělání a zaměstnání respondentů,
ale zároveň co nejrovnoměrnější z hlediska pohlaví, abychom získali co nejširší množství poznatků.
Původně jsme plánovali uskutečnit přibližně 15-20 rozhovorů, ale téměř každý respondent nabídl
nečekaně široké množství poznatků, a my tak dosáhli konceptuální saturace už u dvanáctého
rozhovoru.
Tabulku se stručným přehledem respondentů najdete níže:
ČÍSLO JMÉNO

POHLAVÍ

VĚK

AKTUÁLNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

VZDĚLÁNÍ

1.

LŽ

Muž

55 let

Programátor

Vysokoškolské

2.

JH

Žena

57 let

Prodavačka v invalidním důchodu

Vyučená

3.

VB

Muž

59 let

Vedoucí pekáren

Střední

4.

AB

Žena

60 let

Knihkupec

Vyučená

5.

Š

Muž

50 let

Obchodní zástupce ve firmě s výplněmi dveří

Střední

6.

EB

Žena

62 let

Ředitelka sociálního zařízení

Vysokoškolské

7.

MŠ

Žena

49 let

Obchodní zástupce v online supermarketu

Střední

8.

DH

Muž

55 let

Majitel realitní kanceláře

Vysokoškolské

9.

PH

Muž

50 let

Technik zpravodajství v ČT

Střední

10.

FŠ

Muž

54 let

Výrobní technik

Střední

11.

DB

Žena

57 let

Stomatologická sestra

Střední

12.

MK

Žena

53 let

Mzdová účetní

Střední

Tabulka 1 Přehled respondentů

Samotné dotazování nemělo striktně strukturovaný charakter, naším cílem bylo respondenta nejprve
rozmluvit a identifikovat zmínky o médiích v rámci toho, jak referuje o svém vlastním životě. Proto se
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první část rozhovoru věnovala respondentovu medailonku, včetně jeho koníčků a míře jeho zájmu o
veřejné dění. Následně jsme respondenta vybídli k tomu, aby sám definoval svůj vztah ke
zkoumaným typům tradičních masových i nových médií a vyptali jsme se na konkrétnější doplňující
otázky. V souvislosti s novými médii nás zajímal i kontext, v němž se s nimi respondent setkal poprvé,
dojmy, které v něm tehdy zanechaly, a způsob, jakým se s nimi učil. Následně jsme respondenta
vybídli i k tomu, aby se podělil o vlastní zkušenost a dojmy z porevolučního vývoje v oblasti médií.

4. VÝZKUMNÁ ČÁST
Úkolem této kapitoly je přehledně shrnout výsledky analýzy našeho výzkumu. Poznatky z dvanácti
uskutečněných rozhovorů jsme průběžně kódovali dle metody zakotvené teorie a identifikovali
přitom koncepty, které spadají do tří hlavních kategorií, které se navzájem ovlivňují. Jsou jimi:
kategorie konkrétních činností, která mapuje koncepty spojené se zvyky při užívání médií, kategorie
determinujících faktorů, která zahrnuje koncepty spojené s motivací k užívání či neužívání určitého
média a kategorie názorové reflexe, kde jsme shrnuli koncepty vyplývající z ideologického postavení
respondentů vůči mediální sféře. Právě tyto tři kategorie podle nás poskytují ucelený pohled na to,
jakým způsobem, za jakým účelem a z jakých důvodů využívají MIS tradiční a nová média při získávání
informací.

Kategorie konkrétních
činností
JAK respondenti média
užívají?

Kategorie názorové
reflexe mediální sféry

Kategorie determinujících
faktorů

CO si respondenti o
médiích myslí?

PROČ respondenti média
užívají?

Graf 5: Hlavní kategorie
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4.1. Kategorie konkrétních činností
Jedním ze základních úkolů našeho výzkumu bylo zjistit, jak média respondenti využívají k získávání
informací – co přesně s nimi dělají a jakým způsobem. Úkolem této sekce je shrnout odpovědi na tuto
otázku, které jsme od respondentů získali. Rozdělili jsme ji na dvě podkategorie dle dichotomie
tradičních a nových médií, jak jsme je definovali v teoretické části.

4.1.1. Tradiční média
Rádio
Rozhlasové stanice mají v životech MIS z našeho vzorku asi nejjednodušší roli, proto ji zde shrneme
jako první. Kromě respondenta (DH), který si dle svých slov pouští pouze své vlastní písničky proto, že
mu kvalita zvuku v rádiu nevyhovuje, se s rádiem setkává každý respondent – jeho užívání, jak je
většina respondentů popisuje, lze dle našeho názoru charakterizovat jako ritualizované. Valná
většina z nich ho používá výhradně v rámci auta, a to v menší či větší míře:
•

„No a rádio máme akorát v autě a tam si stejně pouštím, co mám mptrojky na cédéčku, tak...
akorát... občas především Zelená vlna se tam zapne“ (LŽ).

•

„Prostě internet plus to, že sleduju ty média, poslouchám v autě rádio, tak občas slyším něco,
co mě zaujme“ (FŠ).

Zároveň hned několik respondentech uvedlo, že jim rádio slouží jako kulisa denní rutiny, zmiňují ho
při vstávání či při vaření:
•

No... první ráno (smích). Vstanu, rozlepím víka, pouštím rádio. Ale jako jinak... Když jsem
doma úplně sama, tak to pouštím rádio (MK).

•

Takže ten Radiožurnál poslouchám, protože hodně času trávím v kuchyni, kterou mám
poměrně velkou, tam není televize, takže to rádio je prostě můj... prostě kulisa... ráno vstanu,
pustím si rádio, získávám tím informace, žejo, z toho rádia. Ranní zprávy a tak dále (EB).

•

Vlastně ráno vstanu, pustím to, a je to zase taková kulisa spíš (JH).

•

Jo, že tam... ty písničky když něco dělám, že poslouchám... většinou takhle. Takže jako... občas
i tam něco řeknou zajímavýho“ (AB).

MIS z našeho vzorku pro informace preferují Český rozhlas, kromě (EB) ho zmiňuje i respondent (VB)
a respondentky (JH) a (DB). Kromě zpravodajství oceňují i tamní rozhovory.
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Rádio tedy v životě našich respondentů stále hraje podstatnou, ritualizovanou roli. Dá se usoudit, že
se na tom podílí nenáročnost jeho užívání, kdy je možné ho rychle spustit, poslouchat a přitom
vykonávat jinou činnost, ať už jde o řízení či domácí práce.
Televize
Podobně jako rádio, i televize si u našich respondentů zachovala důležitou informační funkci. Pouze
dva, svými zvyklostmi netypičtí, respondenti (LŽ) a (DH) zmínili, že ji vůbec nepoužívají, přičemž jako
důvod uvedli to, že ztratili chuť ji sledovat.
Mnoho respondentů ji naopak uvádí jako hlavní informační zdroj. Zaprvé přitom jde o respondenty,
kteří vykazují jen malý zájem o nová média, jako je (JH), (AB), (DB) či (Š), který dokonce nevlastní
počítač a nahrazuje mu ho právě chytrá televize:
•

„Takže když se v podstatě chcete o něčem dozvědět, tak spoléháte na...“ „Tak si zapnu,
zapnu tu televizi“ (JH).

•

„Začněme tedy u toho veřejného dění. Když se o něm chcete dozvědět něco víc nebo si
chcete najít informace, jak většinou postupujete? Odkud tyto informace získáváte?“ „Tak
zaprvý buď od známých nebo i z tý televize“ (DB).

Televizi však uvádí jako primární zdroj i respondent (FŠ), který vykazuje vysokou míru zájmu o nová
média. Z jeho slov lze přitom usoudit, že je užití televize značně ritualizované v rámci domácnosti,
kterou sdílí se svou ženou:
•

„Tak my... My až přespříliš, bohužel (smích), sledujeme televizi. Máme jí v podstatě zapnutou
celej den, takže sledujeme zprávy. Večerní zprávy sledujeme pravidelně. (...) Tím se
dostáváme krásně k televizi. Jakou ta hraje roli ve vašem životě? No v podstatě (smích)
zásadní, co se týká vlastně informací o tom veřejným životě takovým tom“ (FŠ).

Nicméně i respondenti, kteří neoznačují televizi za svůj primární zdroj informací, ji pravidelně sledují.
Často ji zmiňují jako kulisu a jejich popis napovídá tomu, že televize je silně zakořeněna v jejich
domácích rituálech:
•

„No, často je to zvuková kulisa (smích). Já prostě přijdu, zapnu a prostě je tam, že tam někdo
mluví. To jako asi tak nějak. To je nejčastější, jako největší procento. Ale... potom začne
počasí, tak na to kouknu, ale jakmile tam začnou dávat takový nějaký zprávy o tom, jak
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támhle na Novém Zélandu jako bouchne sopka, támhle se objevil u Filipín nějaký tajfun, tak
v ten moment jako zjišťuji, že ten mozek vypne“ (MK).
•

Nebo více méně u nás doma to máme takový, že furt někdo mluví – tam jde v kuchyni ten
Radiožurnál a v těch pokojích, kde se pohybujeme, běží ČT24. Takže je to paralelně prostě
takhle daný, no. To když se chci něco dozvědět, tak z těch televizních novin taky, no, z těch
zpráv“ (EP).

Respondent (PH) televizi používá také hlavně v rámci rodinných rituálů (např. jídlo s dcerami), ale
uvádí, že ji sleduje hlavně kvůli dokumentům a zábavným pořadům, nikoliv kvůli zpravodajství, které
vyhledává na internetu.
Co se týče informací, všichni respondenti, kteří sledují televizi, zmiňují, že se obrací pouze na
programy České televize, a to i přesto, že se u nich objevují výhrady na média veřejnoprávní služby.
O zpravodajství soukromých televizí neprojevuje zájem vesměs nikdo kromě (Š), který dle svých slov
„Kouká na Primu, protože je první.“ I on však uvádí, že pro politické zpravodajství využívá spíše kanály
České televize:
•

„...když chci opravdu zprávy nějaký pořádný, to je politika, což mě zajímá jen, když se něco
opravdu děje, tak se kouknu na ČT1“ (Š).

•

„No, takže televizní noviny v 18:00, to jsou ty regionální, a pak na ČT1 zprávy občas, když je
něco zajímavého“ (EB).

•

„No a potom samozřejmě koukám na ČTčko na zprávy. Nebo ČT1 nebo takhle...“ (MK)

Česká televize tedy hraje v životech respondentů důležitou roli. Více informací o jejich názorech na
veřejnoprávní a soukromá média si řekneme ve třetí části této kapitoly. Co se týče samotné činnosti
sledování televize, respondenti (VB), (EB) i (MŠ) (kteří všichni projevují velký zájem o technologie
obecně) zmínili, že aktivně využívají možnosti zpětného přehrávání, a to ve spojení s filmy.
Noviny
Ve srovnání s předchozími tradičními masovými médii měl tisk u našeho vzorku MIS zdaleka nejnižší
popularitu. Ani jeden z respondentů denní tisk neodebírá pravidelně, jen respondent (LŽ) si dle svých
slov stále kupuje týdeník Týden, což zdůvodnil následovně: „Takhle, já jsem zjistil, že když koupím
noviny každej den, tak že je v nich furt to samý. (...) Takže jsem dospěl k závěru, že stačí je koupit
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jednou za tejden, možná někdy dvakrát, kdyby se něco dělo, a člověk si to přečte. Něco jako týdeník“
(LŽ).
Vyskytlo se ještě několik dalších faktorů, které respondenty motivují k vyhledání denního tisku. První
z nich je vidina zajímavé přílohy, zejména pak televizního programu, který se stále těší oblíbenosti
navzdory (dále zmíněné) proliferaci nových médií:
•

„Noviny a deníky velmi málokdy, abych byl upřímný. Kupuju si je čtvrtek, možná pátek
s manželkou, abysme viděli, co je v televizi“ (VB).

•

„No a to MF Dnes už neberem... akorát ve čtvrtek si to koupím, protože je tam příloha a je
tam televizní program, který mám ráda ještě jakoby před sebou“ (EB).

Druhým z těchto faktorů je možnost přístupu k tiskovině přes 3. osobu, zejména pak rodinného
příslušníka. Respondentka (AB) si občas čte Respekt, a to kvůli tomu, že si ho domů pravidelně kupuje
její dcera. Respondent (Š) zas občas čte Právo, které si kupují jeho rodiče v seniorském věku, se
kterými bydlí v jedné domácnosti.
Třetím faktorem jsou distribuce tiskovin zdarma. Jejich čtení zmínil jako možnost respondent (FŠ) a
dále dvě respondentky, které je mají spojené hlavně s ranními cestami do práce:
•

„No, noviny už jako moc nečtu... A časopisy, taky si nic nekupuju.... Jo... někdy si beru Metro,
si čtu Metro, když mám ranní“ (AB).

•

„Každý ráno vlastně čapnu Metro, když jdu na... když jedu do práce. Za pár stanic ho
přelouskám, schovám ho pro druhou polovinu domu a tady si beru E-15, což jsou skvělý
noviny. Ty jako se povedly“ (MK).

Žádný další respondent však jiný důvod k odběru tisku nepodal. Naopak většina z nich přiznala, že
noviny buďto neodebírali nikdy nebo je odebírat přestali. Ideologické faktory tohoto jevu
rozebereme ve třetí části této kapitoly, zde se však zaměříme ještě na jeden klíčový faktor, který
zmínila naprostá většina respondentů, a to je nahrazení tisku internetem.
V rámci našeho vzorku můžeme říci, že respondenti považují tištěné noviny za přežitek a jejich roli
považují za zbytečnou právě z toho důvodu, že získávají informace v psaném formátu z jiných zdrojů,
a to z nových médií.
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•

„Myslím, že hrály daleko větší roli… zhruba před... 20 lety třeba? Tak pro mě hrály velkou roli
a myslím, že jsem si asi i jednou týdně stoprocentně noviny, časopis, jsem si všechno kupovala
a... v současný době si nekupuju žádný noviny ani časopisy... a všechno hledám na internetu“
(MŠ).

Týká se to přitom i uživatelů, kteří novým médiím tolik neholdují. Respondent (Š) dle vlastních slov
nevlastní počítač, jelikož mu práce na něm dělá problém – vynahrazuje mu ho chytrá televize a
telefon. Naopak respondent (DH) zas nemá rád chytré telefony, používá pouze počítač a i s ním dle
vlastních slov bojuje. Přesto se oba o novinách vyjadřují takto:
•

„Dneska mám všechno na internetu. Dneska nepotřebuju kupovat noviny, takže hrozně se to
změnilo, kompletně všechno, přístup lidí a tak dále“ (Š).

•

„A... takže jako ty zprávy. Já vlastně jedině na internetu, kde jinde bych to hledal? No to mě
nenapadlo, jak jinak bych to měl dělat. Jakože bych si šel koupit do trafiky nějakej časopis, tak
to mě nenapadlo prostě“ (DH).

Můžeme říci, že naše zjištění potvrzují trend upadajícího tisku, který se projevoval ve výše zmíněných
výzkumech. Jednou z hlavních příčin je právě využívání nových médií, kterému se budeme věnovat
v další části.
ODEBÍRÁNÍ TISKU

NEODEBÍRAJÍ

Nahrazení
internetem

ODEBÍRAJÍ

Týdeník

Příloha

Přes 3. osobu

Tiskoviny
zdarma
Graf 6 Praxe respondentů s tištěnými masovými médii
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4.1.2. Nová média
Počítač a internet
Kromě respondenta (Š) vlastní všichni respondenti nějaký druh osobního počítače, byť někteří
zmiňují, že počítač mají k dispozici jen proto, že jej zavedl jiný člen domácnosti. Jelikož informační
funkce počítače je bez připojení internetu výrazně omezena, rozebereme v této podkapitole většinu
činností spojenou s každodenním užíváním internetu za účelem hledání informací, a to i přesto, že
některé z těchto činností respondenti provozují nejen na počítači, ale i na svých chytrých telefonech.
Telefonům následně věnujeme samostatnou, stručnější podkapitolu.
Internet představuje pro značnou část respondentů primární informační zdroj, přičemž pro některé
tuto funkci plní společně s televizí, jak jsme zmiňovali například u respondenta (FŠ). Respondenti,
kteří jej považují za hlavní zdroj, většinou kromě klasických prohlížečů, jako je Seznam a Google,
uvádí také konkrétní zpravodajské weby, odkud informace čerpají. Valná většina přitom uvádí
internetové odnože mainstreamových médií. Pro některé představitele právě tyto odnože
představují náhradu denního tisku:
•

„...z webů z ČT24 hlavně a opět zase z Radia Forum, to je vysílání a tak dále.“ (VB).

•

„Ale já v podstatě, když se dostávám k novinám, tak prostřednictvím jejich internetových
portálů, jo“ (FŠ).

•

„Internet. Internet, tam louskám všechny možné zprávy, buď na Novinkách nebo na iDnes,
pak na Facebooku mám nastaveno Aktuálně.cz, ČT24“ (MK).

Stojí za zmínku, že hned dvakrát se objevuje také internetový deník Neviditelný pes:
•

„…já osobně si čtu na internetu Neviditelnýho psa, to je takovej portál, Ondřej Neff to dělá...
nebo... on tam má úvodník, ne že by to dělal. No, tak si tam čtu ty různý zprávy a ty diskuze
k tomu hlavně, ty mě zajímaj“ (LŽ).

•

„Hlavní zdroje... jako tak to máme (…) tak je to Neviditelný pes, ten vyhledávač. IDnes a
iRozhlas.cz, tam čtu zprávy hlavní“ (EB).

Další alternativní zdroj mimo mainstreamové portály uvádí respondent (PH), který pracuje v České
televizi a silně se vymezuje proti mediálnímu mainstreamu, protože se obává cenzury
prostřednictvím lživého označování stránek za fake news:
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•

„Tak různě, snažím se najít všechno možný. Tady se totiž začalo razit, že na internetu jsou
zakázaná... nebo ne zakázaná média, ale média, který dělaj takzvaný fake news. A otázka: co
to je fake news. Jo? To právě řikaj ty, co právě tvrděj tu jednu jedinou pravdu, jo? Což je... já
nevím, no. To znamená třeba Parlamentní listy, mně přijdou docela dobrý“ (PH).

Další způsob získávání informací, který je mezi našimi respondenty ojedinělý, využívá respondentka
(DB):
•

„A teď mně chodí maily od Milionů chvilek. (...) Teď asi měsíc, no, protože jsem se tam vlastně
jako zaregistrovala.“ „Přímo na té demonstraci?“ „Pak jsem, ano, po té demonstraci. Ne
přímo tam, ale potom... Jo, sousedka mi vlastně přeposlala mail, abych se na to podívala“
(DB).

Prominentním zdrojem informací jsou samozřejmě internetové vyhledavače. Pro výše zmíněné
respondenty, kteří mají vyhlédnuty konkrétní zpravodajské weby, představují druhý cenný zdroj
informací:
•

„Když já vyloženě tak jako brouzdám naprosto neřízeně, jo, že narazím na nějakou informaci,
tak já si prostě dám do vyhledavače to gró, co potřebuju, pak si to vyzjišťuju, co mi to
nabídne. (...) Jako opravdu, říkám, jedu neřízeně“ (MK).

Pro mnohé však představují samy o sobě primární zdroj informací – konkrétně teď mluvíme hlavně o
Seznamu, kterému se nevyhýbá žádný respondent (ani (Š), který jej navštěvuje přes svou chytrou
televizi).
•

„Většinou na Seznamu hledám. Nic jinýho vlastně ani nepoužívám. Tam si nadepíšu, co chci, a
ono mě to někam pošle (smích)“ (JH).

•

„No tak určitě si to najdu na internetu. Určitě si to někde vygooglím nebo najdu na Seznamu.“
(MŠ).

•

„No třeba, hodně chodím na Seznam, to mám nastavené jako domácí a to je taky zajímavý“
(DH).

Kromě zpráv používají respondenti vyhledavače i k získávání dalších praktických informací, například
z hlediska svých vlastních koníčků:
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•

„Napíšu si tam „Lekce, keyboard“ nebo „piáno, klavír, lekce kytara“ a tam prostě koukám, co
se mi tam objeví. Nebo dávám „jak hrát na...“, takovýhle způsoby zkouším a pak tam
propátrávám, co mi ten vyhledávač najde, a zkouším to, prohlížím to“ (FŠ).

•

„Přes ten Seznam většinou, že si tam zadám, jako třeba tu kulturu nebo tak... Nebo třeba i na
Google“ (DB).

Podobných příkladů najdeme v rozhovorech mnohem více a obecně můžeme říci, internet v životech
našich respondentů přesahuje funkci čistého zdroje zpravodajských informací. (JH) a (DB) vyhledávají
informace o dění ve svých domovských městech, (EB) hledá hodnocení filmů, na které se chystá do
kina, nebo hledá významy slov, kterým nerozumí, (MŠ) kontroluje výsledky sportovních utkání.
Kromě toho internet respondentům v mnohém ulehčuje život. (VB) zmiňuje plánování termínů a
jednání v souvislosti s prací a organizací každodenních záležitostí, (MŠ) a (FŠ) výhody map při
plánování cest, téměř všichni respondenti využívají internetové bankovnictví a oceňují, že nemusí
chodit do banky s vypsaným příkazem (MŠ).
Okrajově zde ještě zmíníme využití internetu za účelem zábavy. (LŽ), (EB), (PH) a (MŠ) zmiňují, že
rutinně stahují filmy (dvakrát se objevuje zmínka o serveru uloz.to). (Š) zas oceňuje možnosti Youtube
za účelem hudby, (EB) kvůli rozhlasovým hrám a (DH) kvůli sledování sportu. Obecně lze říct, že
Youtube je mezi našimi respondenty populární, což nás přivádí k další podkapitole.
Chytrý telefon
Všichni naši respondenti vlastní chytré telefony, ale způsob, jakým je v praxi využívají, se liší. Rozlišili
jsme dvě hlavní skupiny. První skupina respondentů sice vlastní chytrý telefon, ale stačil by jim ten
základní, používají pouze telefonování, SMS, foťák a případnou ojedinělou aplikaci, například (JH)
komunikuje se synem přes WhatsApp. Tuto skupinu tvoří z většiny uživatelé, kteří nemají velký zájem
o nové technologie, jako je (Š), (DH), (JH) či (AB), ale patří sem i (LŽ), který je povoláním programátor.
Jako hlavní důvod pro nevyužívání chytrých telefonů zmiňují faktor pohodlí. Více si o tom povíme
v další kapitole.
Opakem jsou jedinci, kteří chytrý telefon používají naplno. Mnohdy jim slouží ke stejným účelům,
jaké jsme zmínili v předchozí sekci v souvislosti s internetem. Jednak ho využívají pro možnost rychlé
a okamžité komunikace:
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•

No tak jsem pořád ve spojení, žejo. Což mně vyhovuje, že jsem neustále ve spojení. Co dělám
na telefonu? Píšu, volám, mám tam kalendář, ukládám si věci do kalendáře (MŠ).

•

„To je v podstatě můj stálej průvodce. Choděj mi maily, čtu si přes něj maily, komunikuju přes
něj, ať už pomocí emailu, SMSek nebo klasický telefonování. Mám i WhatsAppku, mám
Messengera, mám tyhlety aplikace, přes který komunikuju“ (FŠ)

•

„A pak jak je, ještě používám vlastně ten WhatsApp, abych komunikovala s rodinou hlavně“
(DB).

Zároveň však tito uživatelé aktivně využívají i mobilní internetové prohlížeče a další aplikace.
•

No de facto já ho používám na všechno. (...) Všechno možný, tak aplikací je tady hromada. Je
to vlastně takovej pomocník, no. Třeba tu mám bankovnictví, teďko je ta banka... Ovladače
na televizi. (..) Vyhledávání zboží, jako na Heurece třeba, jo. Mám tam i ty Parlamentní listy
tady“ (PF).

•

„Používám ho prostě na internet. Když někam jedu, kouknu se doma. Když chci někam jet
veřejnou dopravou, kouknu se do jízdního řádu…“ (FŠ).

•

„Krokoměr, teďko, když jdu. Chodím rád ven se projít a tyhlety věci. A aplikace, takový to...
ano, samozřejmě všechny, jak se říká, tyhlety minutníky, jak... asi dvacet aplikací.. teď je
nechci jmenovat, ani si na ně nevzpomenu, ale kdybych si je začal číst, tak vím přesně, co
využívám“ (VB).

Sociální sítě
Specifickou podkategorií, u které se zastavíme separátně, jsou sociální sítě. První asociací valné
většiny respondentů v tomto ohledu je Facebook, proto další řádky věnujeme právě této sociální síti.
Respondenti v souvislosti s Facebookem zapadají do jedné tří různých skupin, jedni Facebook
nevyužívají vůbec, patří mezi ně (JH), (VB), (Š), (EB), (PH) a (DB), většinou pak z důvodu ochrany
soukromí.
Další skupina Facebook má, ale pouze jej sleduje kvůli exkluzivní komunikaci, která se tam
odehrává. (MŠ) k založení například nalákala fotka tchána, který se na dovolené učil techniku chození
po střepech. Manžel ji na fotku nalákal a řekl jí, že pokud ji chce vidět, musí si založit Facebook.
Respondentka si ho založila a už si ho nechala, aby o podobný zážitek příště nepřišla. (FŠ) se zas
přihlásil proto, aby mohl sledovat fotky, ze společných cyklovýletů, které na Facebook dávají přátelé,
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přičemž ho k ničemu jinému nevyužívá. Tito dva respondenti, spolu například s (AB), jsou příkladem
těch, kteří na sociálních sítích utužují své vztahy s přáteli a příbuznými.
Naproti tomu (DH) vyhledával na Facebooku skupiny týkající se meditace, protože se tam o
problematice dozvídal nové věci. (LŽ) se zas přihlásil proto, že začal studovat univerzitu třetího věku a
studenti se shromažďovali na facebookových skupinách. Těmto dvěma respondentům sociální sítě
slouží k prohlubování zájmů.
Třetí skupina vlastně žádnou skupinou není, neboť má pouze jednoho zástupce. Pouze (MK) se na
Facebook přidala primárně kvůli komunikaci a aktivně tam přispívá. Komunikuje přitom s bývalými
kolegy, kteří jsou roztroušeni v celé republice, a zároveň preferuje používat Facebookové zprávy
namísto SMS zpráv a telefonování. Zároveň vytváří i příspěvky na vlastní zeď.
•

„Když mám něco mimořádnýho. Pro mě mimořádnýho, když zažiju něco extra, něco silnýho.
Třeba letos když jsem poprvé v životě letěla letadlem, ještě do zahraničí. Jsem nikdy nikde
nebyla, neměla jsem nikdy potřebu. Tak všichni z mých kamarádů to věděli samozřejmě, že?
(smích) Tak jsem taky měla potřebu se s nimi podělit o své zážitky jako z dovolené. Tak jako,
co mi tam pobavilo a tak. Tak to prožívám“ (MK).

Zmíníme zde ještě fakt, že dva respondenti mají ještě druhou sociální síť, a to Instagram. (MŠ) jej
nainstalovala ze stejného důvodu, jako předtím Facebook, aby držela krok s příbuznými a přáteli,
kteří na platformu odešli z Facebooku:
•

„...pak někteří ty kamarádi jakoby přestali ten Facebook a dávali na Instagram takový ty
posty, jak jsou tam 24 hodin…“ (MŠ)

(PH) zas Instagram založil, aby mohl sledovat své oblíbené sportovce, spadá tedy do kategorie
uživatelů, kteří na sociálních sítích prohlubují své zájmy:
•

„Tak protože to se týkalo Klárky a tenisu. Jsem se zajímal o tenis... jako od mala, já jsem ho
hrál jako malej taky. Klárka ho hrála potom od čtyř let (…) tak tam mám de facto hráče,
hráčky, který chci vlastně sledovat. Sport, no“ (PH).
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4.2. Kategorie determinujících faktorů
Předcházející sekce shrnula konkrétní činnosti, jakými náš vzorek MIS konzumuje média za účelem
získávání informací. Úkolem následujících řádků je poskytnout přehled faktorů, které realizaci těchto
činností ovlivňují. I zde se nejprve zaměříme na tradiční a poté na nová média.

4.2.1. Faktory spojené s užíváním tradičních médií
Zájem získávat informace
Úplně základním faktorem, který určuje konkrétní podobu konzumace masových médií za účelem
získání informací, je osobní zájem informace získat. Nesetkali jsme se ani s jedním respondentem,
který by prohlásil, že se o současné dění vůbec nezajímá, přesto jsme rozlišili respondenty, kteří se o
něj zajímají pouze zběžně a respondenty, pro které znamená víc.
Obecně se v našem vzorku zdá, že někteří respondenti, kteří mají na veřejné dění vyhraněnější
názor, mají větší zájem o informace získané prostřednictvím nových médií, což se promítá do jejich
výběru a způsobu konzumace mediálních obsahů. Jednu z odpovědí, ze kterých tento předpoklad
vychází, nám dala respondentka (MK):
•

„Veřejné dění pro mě znamená, že koukám na zprávy a strašně se rozčiluju. Veřejné dění je
v současné době jeden velký hnus. Ale zase je dobré, aby člověk byl v obraze a nebyl za ovci“
(MK).

Výše zmíněný názor vede respondentku k tomu, že jí tištěná média a veřejnoprávní televize přestaly
stačit, a proto jim začala přikládat menší důležitost a vybudovala si zvyk ověřovat zprávy pomocí
většího množství internetových zdrojů.
Podobně je na tom třeba respondent (PH), který se hned několikrát v průběhu rozhovoru vyhraňuje
proti modernímu politickému hnutí Milion chvilek i mediálnímu mainstreamu, který pro něj
představuje Česká televize. To ho vede k podezřívavosti ke všem tradičním zdrojům, které proto
odmítá a namísto nich volí alternativní internetové zdroje.
Respondent (FŠ) sám sebe označuje za „zastánce demokratické společnosti“ a aktivně se zajímá o
politiku a veřejné dění. Nevěří přitom tištěným médiím, protože v nich cítí zaujatost majitelů a
z tohoto důvodu volí Českou televizi, i k ní je však kritický a hned několikrát upozorňuje na nutnost
opatrně volit informační zdroje na internetu.
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Naproti tomu respondenti, kteří velký zájem o politiku neprojevili, jako je (JH), (AB) či (Š), využívají
tradiční média jako svůj primární zdroj informací.
Dalším zajímavým fenoménem, který se zopakoval hned několikrát, byl koncept nedostatku
času//zájmu o konzumaci informací z médií. Respondenti v něm tvrdí, že se o veřejné dění a
zpravodajství přestali zajímat, a to z důvodu mateřství, nové práce či zodpovědnosti za vznikající
rodinu.
•

„Takže tenkrát jsem to ani nesledovala, už vlastně jsem se vdala, pak přišel Jirka, tak jsem na
to ani neměla čas vlastně, nějaký sledování zpráv“ (JH).

•

„Já jsem vám říkal, že jsem v tý době měl novinu a spíš než to jsme zařizovali byt, já byl pořád
v práci, protože jsme honili peníze, bejvalka byla na mateřský, takže já jsem vůbec tohle...
nějak mě to minulo“ (Š).

•

Ale já jsem pak měla trošku jiný starosti, protože jsem přišla do jinýho stavu, vdávala jsem se,
takže jako... Jak říkám, jsem tím nežila“ (DB).

Respondentka (JH) zároveň v jiné odpovědi uvedla, že se o média začala zajímat teprve relativně
nedávno, a to z důvodu, že doma nemá manžela ani syna, který se odstěhoval, a zároveň odešla
z práce a začala pobírat invalidní důchod. Je tedy možné, že zvyklosti a zájem o užívání tradičních
médií některých našich respondentů ovlivňuje (nebo v minulosti ovlivňovalo) složení jejich
domácnosti.
Nepostradatelnost v rituálech
Jak jsme naznačili v první kapitole, užívání rádia a televize našimi respondenty má mnohdy
ritualizovaný charakter, tudíž k němu dochází v rámci nějaké jiné aktivity či relaxace. Často se tak
děje v rodinném kruhu nebo alespoň ve společnosti partnera//partnerky:
•

„Tak my... My až přespříliš, bohužel (smích), sledujeme televizi. Máme jí v podstatě zapnutou
celej den, takže sledujeme zprávy“ (FŠ).

Dvě naše respondentky, které bydlí s manželem, přichází s televizními zprávami do styku pouze
v jeho společnosti a nechávají ho vybrat:
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•

„No a co se týče televize jako zdroje informací? Jo, někdy taky se díváme na Jedničku na ty
události... Díváte se společně? No, s mužem někdy... A sama sledujete také? Ne, sama ne“
(AB).

•

„Dobře. Pokud už nechcete nic dodat, můžeme přejít k tomu, jaký význam má ve vašem
životě televize? Jakou roli hraje? No moc velkou ne. Samozřejmě večer, pustíme si zprávy,
počasí a zprávy. Ale že bych bez ní nemohla být, tak to ne...“ (EB).

Neplatí to však jen pro společný rituál členů rodiny, tradiční média mohou ritualizovaně využívat i
jednotlivci. Nejtypičtějším příkladem je poslouchání rádia v autě, které jsme zmiňovali v první sekci
této kapitoly. Zmínili jsme respondentky (MK) a (JH), pro které je rádio součástí ranního vstávání a
(EB) a (AB), které jej používají jako kulisu k domácím pracím. Podobnou roli má pro některé
respondenty i televize.
Zmínili jsme i ritualizované užívání tisku, tak si jen připomeňme, že respondentky (MK) a (AB) čtou
zdarma distribuované tiskoviny, když jsou jim ráno dostupné, aby se rozptýlily v průběhu cesty do
práce.
Vnímání role médií ve společnosti
Dalším z faktorů, které určují, jak člen publika konzumuje určité médium, jsou jeho předpoklady o
tomto médiu a roli, kterou má splňovat. Není překvapivé, že se naši respondenti ve svých
představách o roli médií ve společnosti vesměs shodovali a přáli si je pravdomluvné, informativní, co
nejvíc nestranné a umožňující vytvořit si vlastní názor:
•

„Jednoznačně informativní, pravdivá a měla by bejt hlavně, co se říká, motivující (…) a
poučná“ (VB).

•

„Jakou roli by měla média hrát v demokracii? No pravdivě informovat. (...) Aby si ten čtenář
nebo posluchač mohl sám vybrat a vytvořit svůj názor“ (EB).

•

„Psát pravdu, nic než pravdu. (...) Můžou mít i svojí pravdu samozřejmě, svůj úhel pohledu
mají na nějakou věc, to jim nikdo nebere. Ale nenechat se nikým kočírovat, prostě mít
opravdu jako volnost“ (MŠ).

Právě kvůli tomuto požadavku respondenti odmítají využívat jako zdroj informací komerční televizní
stanice, které považují za senzacechtivé a nedůvěryhodné. Podobně kvůli tomu odmítají také tištěná
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média, kterým na důvěryhodnosti ubírá vlastnictví. Tyto konkrétní názory probereme více do hloubky
ve třetí sekci věnované názorové reflexi našich respondentů.
Významná část respondentů se kvůli tomu uchyluje ke zpravodajství České televize, které považují
za věrohodnější a objektivnější – i o nich si více řekneme ve třetí kapitole.
•

„Na zprávy se dívám, tam se dívám spíš na tu ČT1, protože na tý Nově, Primě, tam... ty...
bulvární zprávy mi to přijde občas. Tak ty nesleduju, na to se nedívám. A spíš tedy sleduju
ČT24“ (JH).

Další respondenti, jako je (MK), (PH) či (LŽ), však nepovažují tradiční média, včetně veřejnoprávní
televize, za nedostatečná a na cestě za informativním a nestranným názorem tradiční média opouští
(nebo omezují jejich užívání) ve prospěch nových médií.

Obavy z masových médií
Tím se dostáváme k tomu, že i představy o nežádoucích vlastnostech médií mohou měnit zvyky při
jejich výběru a konzumaci. (LŽ) a (PH) se například shodují v obavě, že média začnou diktovat jediný
pohled na svět a proto hledají svobodnější alternativu na internetu.
•

„Určitě, protože nemám rád, když mi někdo říká, co si mám myslet. Což je běžný. Jako, to je...
to opravdu je špatně. A často se to tam... jako zaměňuje, jo. Že je prostě vnucovanej jeden
názor. Člověk by si měl udělat názor sám, a ne aby mu někdo radil“ (PH).

(PH) se ve svých odpovědích výrazně vymezuje proti mainstreamu, nevyužívá tradiční média
k vyhledávání informací a namísto toho využívá alternativní internetové zdroje, jako jsou zmiňované
Parlamentní listy. Podobně uvažují i další respondenti:
•

„Jako, že by se nějak informovalo jako reálně, jo? Ale to se prostě neděje jako (smích). Ti
mocní prostě mají vždycky jako nějakej skrytej úmysl a na ten skrytej úmysl se prostě
naroubuje něco, co se říká davu“ (DH).

•

„No, všichni novináři vykřikujou, že média jsou hlídací pes demokracie. Což možná byla kdysi
pravda, když si vzpomeneme, já nevím, na Watergate. Ano, hlídací psi načapali prezidenta na
švestkách. Dobrý, ale dneska to vypadá... oni místo hlídacích psů se z nich stali tvůrci, tvůrci
názorů“ (LŽ).
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Jak (DH) tak (LŽ) nesledují televizi ani rádio, protože o ně ztratili zájem, filmy a hudbu si opatřují
(převážně) svépomocí. Informace čerpají pouze z internetu, ale oba dva se vyjadřují podezřívavě i
k jeho fungování a mluví o strachu z jeho ovlivnění. Podobně je na tom i (Š), u kterého jde ruku v ruce
podezřívavost k politice a k médiím:
•

„Dneska je to taky jednostranný, protože oni si tam stejně píšou, co chtěj, a říkaj si, co se jim
hodí. Takže jako, když někdo přijde a čte něco na internetu, tak já řeknu, vůbec tomu nevěř“
(Š).

Podobné obavy, byť méně závažné, vyvolává otázka vlivu i u dalších respondentů. Převážně se to děje
ve spojitosti s vlastnictvím tisku, který je mezi respondenty nejméně populárním tradičním masovým
médiem. Respondenti (JH), (AB), (VB), (MŠ), (EB) i (MK) přitom doslova zmiňují i nakladatelství Mafra
a osobu Andreje Babiše, ale kritika je zaměřena také na tisk obecně:
•

„Myslím si, že role médií v demokracii byla lepší před časem, ale potom, co začali skupovat
média různý politický papalášové, nebo jak to říct, tak si myslím, že ty média jsou prostě
ovlivněný a že píšou to, co by měly psát“ (MŠ).

•

„Ale u těhletěch novin, tam... tam tomu příliš nevěřím, protože většinou všechny jsou někým
vlastněný a nemám úplnou důvěru v objektivitu těch informací“ (FŠ)

Ve třetí kapitole zjistíme, že právě otázka vlastnictví je, spolu s rozšířením informačních
technologií, jedním z hlavních důvodů nepopulárního postavení tištěných novin mezi našimi
respondenty. Graf číslo 7 shrnuje determinující faktory užívání tradičních médií, které jsme zde
právě zmínili.
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Graf 7: Faktory determinující užívání tradičních médií
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4.2.2. Faktory spojené s užíváním nových médií
Touha po rozmanitosti informací
Hned na úvod musíme zmínit, že zájem získávat informace, který jsme v předchozí sekci
identifikovali jako faktor užívání tradičních médií, hraje stejnou roli i při užívání médií nových.
Respondenti, kteří dali najevo zvýšený zájem o informace o veřejném dění, se také častěji uchylovali
k internetovým zdrojům. Jak jsme zmiňovali, někteří z nich totiž nepovažují tradiční média za
dostatečně svobodná či nestranná, a proto jejich užívání omezují ve prospěch internetu. Dělají to
hlavně z důvodu větší rozmanitosti dostupných informací, zdrojů a větší pluralitě názorů, které mají
na internetu k dispozici. Někteří v nových médiích vidí šanci uniknout opresivním názorům:
•

„Internet hlavně, žejo. Internet určitě, protože jako de facto je to... je to zatím otevřený
médium, no“ (PH).

•

„...a samozřejmě, hlavní studnice vzdělanosti, internet“ (VB).

•

„...máte spoustu, spoustu těch serverů, který jsou různě zaměřený, takže si můžeme právě ty
informace, který jsou oficiální, můžeme si je prostě dohledat někde, můžeme si najít
protinázor, máme dobrej přístup k informacím pro mě“ (EB).

Užitečnost
Určité faktory, které determinují rozhodnutí osvojit si nová média a způsob jejich užívání, jsme
ilustrovali už v kapitole 4.1.2., která popisovala kategorii konkrétních činností. Jde o nejrůznější
zmiňované funkce n. m., které respondenti využívají v praxi, protože jsou pro ně užitečné a nelze je
najít u tradičních médií.
Patří mezi ně například přístup k exkluzivní komunikaci, kterou nelze jinde sehnat, jako byly fotky
z cyklovýletů pro (FŠ) či komunikace o meditaci pro (DH), okamžitý přístup ke komunikaci a
k informacím, od map pro plánování výletů (MŠ) po jízdní řády (JH), až po zjednodušenou organizaci
každodenních záležitostí (VB).
Pohodlí
Výše zmíněné faktory jsou pro uživatele atraktivní také proto, že přispívají k jejich pohodlí.
V rozhovorech se však objevily také případy, kdy pohodlí figuruje jako demotivační faktor při užívání
nových médií.
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Nejčastěji se s tím setkáváme u skupiny lidí, kteří sice vlastní chytrý telefon, ale stačil by jim ten
klasický. Pro některé z nich je totiž nepohodlné využívat jeho funkce. Buďto jim nevyhovuje malý
formát telefonní obrazovky, učení s ním považují za moc namáhavé a nebo jim překáží například
zrakový problém:
•

„Tam ty SMSky používám nerad, protože zase je to takový pracný“ (LŽ).

•

„...moc to nevyužívám, protože bez brejlí na to nevidím, takže když na ten internet, tak to spíš
na počítači.“ (JH).

•

„No já? No jedině u bedny. Jako že bych někde, já nevím, někde něco jakoby řešil na tom
prťavým, to vůbec nepřipadá v úvahu“ (DH).

Byť jde o výjimku, respondent (DH) uvádí, že má podobný problém i s počítačem, jelikož mu při
užívání překáží zdravotní problém. Je nutné poznamenat, že (DH) počítač i přesto aktivně využívá,
jelikož je nezbytný pro jeho zaměstnání a slouží mu jako primární informační zdroj. Má však
problémy vykonávat určité rutinní činnosti:
•

„Dodneška mi to dělá problém, jakože něco píšu a vlastně je to naprogramovaný tak, že ta
věta mi ubíhá do strany a mně to dělá problém vizuálně, že se mi motá hlava. No a to samý,
mám nějakou motorickou disfunkci, já nejsem schopnej na myši kliknout dvakrát. Takže já
když někam myší dojedu, tak musím druhou rukou kliknout na enter“ (DH).

Vzhledem ke shromážděným poznatkům můžeme říci, že pohodlí hraje důležitou, pozitivní i negativní
roli při rozhodnutí MIS využívat nová média.
Nedůvěra
V průběhu rozhovorů jsme zaznamenali hned několik případů nedůvěry k novým médiím. Zdaleka
nejčastější obavu vyvolávala u respondentů možnost zneužití osobních informací.
•

„Protože mi to přijde až moc takový zasahování do soukromí. Nemám potřebu tady si vlastně
de facto dávat všechno, aby každej o mně věděl, to prostě nemám potřebu. A to, co se tam
prostě dá, to tam už zůstane navždy“ (PH).

•

„A já necítím potřebu to s někým sdílet. Jako to, hlavně to, co vidím, na tyhlety polosoukromý
věci, co se děje, jak se to někde dokáže i zneužít, jako stáhnout, tak spíš z obavy, z nepotřeby
a z nezájmu to nechci“ (VB).
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Podobné názory sdílí i (DB), (EB), ale je nutné podotknout, že tato kritika od nich není cílena na
internet jako celek. Tyto obavy zmiňují pouze v souvislosti se sociálními sítěmi, které kvůli tomu
odmítají. Jedině respondent (PD) uvádí, že ho znepokojuje také zálohování informací u Microsoftu a
na Google.
Zásah do soukromí však není jediný důvod k nejistotě, který respondenti uváděli, tím dalším je obava
z cenzury internetu.
•

„Ale začíná to taky smrdět, protože už se v různejch státech, i v Evropě, přijímají zákony o
odstraňování nevhodných těhletěch, (…) maj s tím různý, viz třeba Facebook nebo kdo ještě,
problémy, protože jsou tam vysoký pokuty. Takže už se dneska platěj lidi a automaty, který
nevhodný příspěvky vyřazujou“ (LŽ).

•

„Kdo rozhodne, že tohle je fake news a tohle je pravda? To znamená, to jsou právě přesně ty,
kdo tohle dělaj. To znamená, přesně ve chvíli, kdy začne říkat, že je potřeba potlačovat nějaký
fake news a takový, tak to jsou přesně ty lidi. To jsou přesně ty názory“ (PH).

Ani jeden ze zmíněných respondentů i přes své obavy na nová média nezanevřel, ale třeba u
respondenta (PH) názor vedl ke zmiňovanému vyhledávání alternativ k mainstreamovým
zpravodajským webům.
Využívání nových médií ovlivňuje i obava z vlivu n. m. na jedince a společnost. Respondent (Š) si
třeba hned několikrát stěžuje na trendy spojené se sociálními sítěmi, jako je pořizování selfies, a
hodnotí je negativně. Sám se tím vymezuje vůči sociálním sítím a odmítá je využívat.
•

„Protože ty mladý teď už nečtou nic. Ty mají Facebook, telefony... hotovo. A nic než to. Ani
knížky, nic, to už musí bejt“ (Š).

Respondentka (DB) zas mluví o obavě z rostoucí dependence na nových technologiích. Zmiňuje ji však
naopak jako motivační faktor přispívající k tomu, aby se s nimi naučila zacházet.
•

„Já mám pocit, že třeba dneska spousta lidí nakupuje pouze přes internet a prakticky může
nastat doba, že pomalu si nekoupí ani rohlík. Čili že asi tohle… a i bankovnictví, žejo, tyhlety
platby, všechno. Takže asi by... je dobrý umět se v tomhle orientovat“ (DB).

Můžeme říci, že v rámci tohoto vzorku jsou obavy výjimkou, snad až na nedůvěru k sociálním sítím.
Překvapila nás však absence téměř jakékoliv zmínky o dezinformacích na internetu. Kromě poznámky
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(FŠ) o nutnosti „umět se zorientovat“ nezmínil ani jeden respondent dezinformace (z jiných než
mainstreamových zdrojů) jako faktor, kterému by nějakým způsobem musel uzpůsobit své užívání
internetu.
Nová média v rodině
Někteří respondenti sami neměli motivaci či možnost přijít do styku s novými médii, dokud je k tomu
nepřiměli členové rodiny. Hned několik respondentů uvedlo podobnou situaci v souvislosti s dětmi,
které počítač buďto potřebovaly nebo chtěly pro zábavu:
•

„No my jsme měli, když ho potřebovala starší dcera jakoby do školy.“ „Tehdy jste tedy
postupně začala na něm pracovat vy?“ „Ano, jo,“ (AB).

•

„Já myslím, že to byla taková ta zvědavost, že všichni měli doma počítač, tak jsme chtěli
počítač a... určitě ho chtěl Jakub na hry…“ (MŠ)

Obě tyto respondentky, spolu s (DB), (JH) a (DH), také zmínily, že jim členové rodiny pomáhají při
řešení počítačových problémů nebo jim dávají tipy a doporučení, kam jít na internetu či odkud
stahovat filmy:
•

„Já jako většinou se třeba zeptám syna nebo dcery nebo i manžela... protože já bych se
k tomu možná dopracovala, ale velmi těžce, takže oni mi řeknou fintu, jak se dá jednoduše, i
s tím chytrým telefonem, pracovat,“ (DB).

•

„No tak... snažím se, no. Někdy mi pomáhá teda dcera, když něco potřebuju, složitějšího,“
(AB).

Nová média v zaměstnání
Odpovědi jiných respondentů zas daly najevo, že způsob, jakým nová média využívají ve volném čase,
silně ovlivnilo to, že s nimi přišli do styku v zaměstnání. Pomineme zde příklad (LŽ), který je
programátorem, a je tedy jasné, že nahlíží na počítače jinak než laici. Avšak i jiná povolání, kde
zaměstnanci přicházeli do styku s n. m., ovlivnily jejich odpovědi.
Podíváme-li se na naše respondenty z hlediska van Dijkovy typologie dovedností, můžeme říci, že
všichni mají alespoň určitou míru operačních dovedností – tedy schopnost ovládat základní hardware
a software. Mezi respondenty máme hned osm případů uživatelů, kteří tyto operační dovednosti
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získali díky zaměstnání, jelikož se s n. m. setkali poprvé právě tam a bylo po nich vyžadováno, aby se
s nimi naučili pracovat.
•

„Ale jako, pro ty moje potřeby, co jsem se pro tu práci naučila, tak to s tím vystačím
dodneška. Když si potřebuju napsat dopis nebo něco vyhledat, tak to zvládnu“ (JH).

Někteří respondenti však díky zaměstnání trénují víc než jen operační dovednosti. Například (MK),
která se dnes při práci s počítačem, internetem a chytrým telefonem orientuje velmi dobře, začínala
v zaměstnání takto:
•

„Jako, na mě tam vybafla nějaká hláška, opravdu chcete smazat? A ne, abych klikla na ne,
řvala jsem na něj ne, nechci! Než mi došlo, že mám zmáčknout tohle (smích). Tak to byla moje
seznamka s počítačem a jako... je pravda, že čím víc člověk používá počítač v práci, tak jako...
a samozřejmě k tomu internet byl strašně drahej, to se platila každá minuta (...) Pak jak začal
být volnější přístup k internetu a byl i v práci, tak jako... no... mělo to na to vliv, ano“ (MK).

Právě díky aktivnímu využívání internetu mohli uživatelé ve svém zaměstnání trénovat i své
informační a strategické dovednosti. Někteří z nich to dělají dodnes, jelikož dohledávají informace ze
svého oboru a s jejich pomocí řeší problémy v práci – uveďme zde výpovědi (VB), který vede pekárny
a (EB), ředitelky centra sociálních služeb:
•

„...co se týká dál, to se zajímám z internetu, a hlavně musím sledovat dění lidí, vzdělanosti a
vlastně zdravotního trendu, protože dnes se neustále vyvíjí zdraví, a to jde přes potraviny,
přes žaludek. Jaká je nálada, co chtějí jíst, jaká je nová struktura, co je nového ve světě“ (VB).

•

„Jako já bych teď bez toho internetu asi nepracovala tady. Já potřebuju prostě okamžitě... je
to strašná úleva. Já potřebuju třeba vědět paragraf 62 ze zákoníku práce, tak si to tady
naťukám, a mám ho. Nemusím nic hledat, mám ho v platným znění, takže z toho si můžu...
jakoby čerpat“ (EB).

Dále zde máme případ (FŠ), u něhož je faktor zaměstnání jasně patrný, jelikož na pracovní počítače
spoléhá celý svůj život:
•

„Já jsem pak nikdy v podstatě soukromej počítač neměl, já měl jenom pracovní. Potom jsem
dostával pracovní notebooky, já jsem vlastně celej život měl pracovní notebook“ (FŠ).
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Neprohlašujeme však, že jde o přímý kauzální vztah mezi užíváním n. m. v zaměstnání a vysokou
úspěšností – oba níže zmínění uživatelé (Š) a (PH) se s n. m. také setkali brzy v rámci zaměstnání a
dodnes je používají, ale dovednosti při užívání počítače se jim díky tomu nepodařilo výrazně
rozvinout:
•

„Takže já neumím vůbec, počítače. Umím si tam najít na Seznamu, co potřebuju, a tak dále,
ale jako že bych uměl nějak i... Dobře, obrázky tam umím ukládat z telefonu a takhle takové
ty základní věci. Ale co dodneška třeba neumím, je zaškrtnout si část textu někde, pak přijít
někam jinam, pak něco zmáčknout, ono se to tam objeví, dát vyhledavač a... vy víte, o čem
mluvím. Tak to já neumím dodneška, a už mi to říkalo 50 lidí“ (Š).

•

„Souboj. Tvrdej souboj. Jakože jsem to odmítal, pak jsem to proklínal. Dodneška proklínám,
třeba když otevřu ve Wordu, teď ono že mě to vítá. To jako, vítáme vás, byl jste tady před
třema minutama“ (DH).

Dovednosti s novými médii
Dostáváme se tím k poslednímu faktoru, který na ten předchozí navazuje a klíčovým způsobem
ovlivňuje praxi využívání nových médií. Dle van Dijkovy typologie, zmiňované v teoretické části práce,
můžeme usoudit, že v současnosti mají všichni naši respondenti dostatečně rozvinuté operační
dovednosti a alespoň základní informační dovednosti, a to i (Š), který otevřeně přiznává, že
s počítačem nerad pracuje a opakovaně nezvládá určité úkony.
Bohužel je složité v rámci rozhovoru zjistit, co všechno respondent na počítači skutečně dokáže,
jelikož neprovádíme experiment, kde bychom mohli provést testování. Můžeme však posoudit to, že
respondenti, kteří se s n. m. setkávají denně v zaměstnání, odpověděli na dotaz ohledně svých
vlastních dovedností s větší jistotou a konkrétností:
•

„Tak dá se říci základy. Nejsem samozřejmě nějaký člověk, co dokáže naprogramovat
program. Nejsem programátor, nejsem IT technik, nejsem žádný tyhlety... Ale ty základní věci,
co se týká Power Point, Excel, prezentace, Wordy, tabulky a ty základní věci pro tu běžnou
komunikaci, co potřebuje moje profese, si myslím, že zvládám“ (VB).

•

Takže využívám všech možnejch novinek, který jsou, aby mi ulehčily práci. Takže to si myslím,
že se orientuju dobře, a jako nedělá mi problém... jakoby, to co já potřebuju ke svýmu životu,
ke svý práci, tak mi nedělá problém prostě“ (EB).
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•

„Takhle, považuju se za mírně nadstandardního uživatele. Jo? Ale... jako programovat v tom
neumím a občas se taky dostanu do nějakejch úzkejch, že se mi to zasekne, nevím co s tím“
(FŠ).

Podobně jsou na tom i například (MŠ) a (MK). Respondentka (JH), která se na nových médiích v práci
učila, ale teď je doma v invalidním důchodu a dle vlastních slov už počítač moc nepoužívá, se
zhodnotila takto:
•

„Jirka je určitě orientovanější, byl a je, protože děti to maj... nebojí se něco zkusit a tak. To víš
sám podle sebe, že jako... dětem to jde líp s počítačem. Takže, že bych mu nějak mohla
poradit, to určitě ne. To spíš radil někdy mně. Ale jako pro ty moje potřeby, co jsem se pro tu
práci naučila, tak to, s tím vystačím dodneška. Když si potřebuju napsat dopis nebo něco
vyhledat, tak to zvládnu (smích)“ (JH).

Trochu rozdílné jsou odpovědi respondentek (AB) či (DB), které s n. m. v práci do styku nepřichází
vůbec, a musí proto spoléhat na pomoc ostatních členů rodiny:
•

„…já nejdřív neuměla nic no... ale pomohli mi...“ „Kdo vám pomohl?“ „Manžel a dcery“ (AB).

•

„Protože jsem prakticky... manžel mi všechno říkal, co mám zmáčknout. Nebo než jsem se to
naučila vlastně i pustit, tak to trošku trvalo, no“ (DB).

Jak jsme předznamenali, neříkáme, že mezi užíváním n. m. v zaměstnání a ve volném čase je jasná
kauzalita, ale odpovědi respondentů napovídají, že by zaměstnání, buď minulé nebo současné, mohlo
hrát roli v míře sebejistoty MIS při používání a rozvíjení dovedností s n. m.
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4.3. Kategorie názorové reflexe mediální sféry
Popsali jsme zatím způsoby, kterými MIS konzumují média, a faktory, které tuto konzumaci ovlivňují.
Poslední hledisko, ze kterého lze rozumět vztahu MIS a současných médií, je hledisko názoru našich
respondentů na mediální sféru. Úkolem této sekce je shrnout jejich dojmy ze stavu současné
mediální sféry a dostupných možností, které jim tato sféra nabízí.

4.3.1. Názory na tradiční média
Názory na tisk
Jak už bylo řečeno v první kapitole, tisk se u našich respondentů netěší velké popularitě. Uvedli jsme
také, že hlavním faktorem této skutečnosti je dle respondentů vzestup informačních technologií,
které tištěná média nahrazují. Nešlo však o jediný významný důvod, proč respondenti tisk odmítají.
Z dalších odpovědí vyplynulo, že se s tištěnými médii pojí veskrze pouze negativní asociace.
Jednak bereme v potaz hodnocení obsahu tisku. Pomineme-li bulvární tisk, ke kterému se žádný
respondent nevyjádřil pozitivně, byl dnešní tisk hned dvakrát hodnocen jako jednotvárný:
•

„Takhle, já jsem zjistil, že když koupím noviny každej den, tak že je v nich furt to samý. Ne
pořád to samý, ale vždycky několik dní se tam omílá to samý“ (LŽ)

•

„Jako podle mého názoru je dostatečnej, ale je to na jedno brdo prostě jako“ (EB).

Respondentka (EB) se kriticky vyjádřila také k profesionalitě novinářů a nevyhovujících způsobech
jejich vyjadřování:
•

„Ale že prostě už jsme tak jakoby volně, že si dovolíme říct v médiích nebo že projde tiskem, co
řekne pan Kalousek o Zemanovi, že má prochlastaný nohy“ (EB).

Častěji uváděným problémem však byla zaujatost tisku, která byla spojena s častými narážkami na
téma soukromého vlastnictví novinových vydavatelství. Zdá se, že právě toto je ten hlavní důvod,
proč je mezi respondenty tisk tak nepopulární, spolu s jeho nahrazováním novými médii:
•

„Ale u těhletěch novin, tam... tam tomu příliš nevěřím, protože většinou všechny jsou někým
vlastněný a nemám úplnou důvěru v objektivitu těch informací“ (FŠ).

•

„No tak... není to dobrý, žejo... když vlastně Babiš vlastní Mladou Frontu, Lidový noviny, takže
to není dobrý no... že tam není nikdo nezávislej...“ (AB).

•

„Když média vlastní premiér této republiky, když vlastní tři čtvrtě médií v této republice, tak
asi demokracie trošku neexistuje, žejo“ (Š).
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•

„Já nevim... jako, jsem spíš z těch novin smutná, protože... mi vadí, že vlastně vlastníky novin
viz Babiš, jako Mafra, a tak dále. Takže tohle mi vadí. Jakože vlastně jsou... jako vracíme se
zpátky, kde jsme byli“ (MK).

Jak je patrné z těchto citací, velká část respondentů v souvislosti s problémem vlastnictví tištěných
médií zmínila jméno premiéra Andreje Babiše, ale nešlo pouze o něj. Objevily se narážky namířené i
proti dalším, nejen tištěným, médiím, která byla kritizována kvůli vlastnictví:
•

„To jsem si kupovala, ale pak když jsem zjistila, že ty plátky vlastní třeba pan Babiš a tak dále,
tak jsem omezila, nebo pan Soukup, žejo“ (DB).

•

„Ať jsou to noviny Bakalový, ať jsou to Babišovy noviny. Podle toho to vypadá, jo? Teď... Takže
tím pádem je to všechno něčím ovlivněný“ (PH).

Někteří respondenti míní, že nabídka tisku, jak existuje dnes, nemá žádnou budoucnost:
•

„Já myslím, že výběr je tady hodně velkej a že se to zúží, protože je to až moc velký. Že ty lidi,
kort ta mladá generace, nebudou číst. Takže dneska veškerý média budou, já nevím, během
20 let, 10, bude všechno elektronicky, takže noviny jako takový podle mě zaniknou“ (Š).

•

„Já si myslím, že je to nabídka, která převyšuje poptávku. Že prostě jich je strašně moc, těch
časopisů, a možná je to i ten důvod proč jako, když přijdu třeba tady do našeho tabáku
místního, tak si nic ani jako nekoupím“ (MŠ).
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Názory na televizi
Názory na soukromé televize
Médium televize je stále pevnou součástí života našich respondentů. Zpravodajskou funkci pro ně
však plní téměř bezvýhradně veřejnoprávní kanály České televize. Zpravodajství soukromých stanic,
jako je Nova a Prima, si vysloužilo od našeho vzorku MIS vlnu kritiky a nikdo kromě jednoho
respondenta jej neuvedl jako svůj zdroj informací o veřejném dění, přičemž i tento jediný respondent
zmínil, že o politickém dění informuje Česká televize lépe:
•

„Koukám na Primu, protože je první, a když chci opravdu zprávy nějaký pořádný, to je politika,
což mě zajímá jen, když se něco opravdu děje, tak se kouknu na ČT1“ (Š).

Z dalších odpovědí je jasné, že respondenti mají soukromé televize spojeny se senzacechtivými
pořady a to se přelévá i do dojmů z jejich zpravodajských relací. Často se objevily stížnosti například
na nevyváženost zpráv oproti veřejnoprávním alternativám:
•

„Když si pustíte zprávy na Nově, takže první máte, hrůza, okradli pumpařku třeba, jo? Nebo že
herec, tenhle a tenhle, co se mu stalo. Že na Praze 6 vyhořel dům, což je taky hrůza. A pak ke
konci jde, že... poslanci schválili návrh rozpočtu“ (EB).

Formát jejich zpravodajství je v očích respondentů tak senzacechtivý, že si jich na to půlka
postěžovala a dva jej nazvali doslova černou kronikou:
•

„No... no, víte... zprávám na Nově jsem říkal černá kronika. A z jednoho prostýho důvodu,
protože vždycky začínaly vraždou“ (LŽ).

•

„Nova, to je černá kronika, kolik lidí umřelo a tak dále, kdo koho zabil“ (Š).

•

„Když se člověk kouká na zprávy z Primy, tak má představu, že žijem v nějaký úplně jiný
společnosti, kde prostě se dějou akorát vraždy a prostě aféry a takový, aby to šlo na odbyt“
(FŠ).

Na druhou stranu nemají respondenti na soukromé televize téměř žádné požadavky a o jejich
nevalné kvalitě se vyjadřují tak, jako kdyby jim přišla naprosto přirozená:
•

„Když se, když potom řekněme média, který jsou v soukromejch rukách, tak člověk už
předpokládá, že jsou nějak zaměřený“ (PH).
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•

„A soukromý kanály jsou soukromý kanály, no. Tam jim jde akorát o to, aby prostor mezi
reklamou něčím vyplnili, žejo. To těžko nějak posuzovat“ (LŽ).

Názory na veřejnoprávní televize
Hodnocení zpravodajství na stanicích České televize není tak jednoznačné, jako je tomu třeba u Novy
a Primy. Veřejnoprávní televize a jejich zpravodajství se na jednu stranu těší výrazné podpoře.
Respondenti je považují za „ověřené a důvěryhodné“ (JH), „kvalitnější a vážnější“ (AB), „solidní“ (EB),
„politicky zaměřené“ (MŠ) a „hodně objektivní“ (FŠ).
Zároveň však vyžadují mnohem vyšší standard a jsou mnohem více náchylní na jakýkoliv náznak
tendenčnosti či nedostatečné objektivity. Poté se i v odpovědích respondentů, kteří ČT1 sledují
pravidelně, objevuje zklamání:
•

„Sledujeme třeba docela často ty Otázky Václava Moravce, jo? A jakkoliv já si ho cením, toho
redaktora, (...) tak občas taky vidím, že je na něm znát, na koho... jeho názor jako člověka, jo?
Že to nedokáže úplně, nedokáže za každejch okolností bejt plně objektivní, podle mýho
názoru. To by nemělo bejt. Ale na druhou stranu jsem si vědom toho, že to prostě není
pokaždý možný“ (FŠ).

•

„Jako, řekla bych, že Česká televize se ještě jakž takž drží, že drží úroveň, ovšem i tam cítím
něco. Nedokážu to specifikovat, nějaká neúplnost. Oni tu informaci podaj, myslím si, že je
pravdivá, ale není komplet, že tam ještě něco chybí“ (MK).

Přesto si u některých respondentů Česká televize drží pozici základního zdroje informací, ze kterého
si pak utváří své vlastní názory:
•

„No jsem vždycky skeptická, ale jako proto sleduju právě Čtčko nebo ten Radiožurnál, doufám,
že se jim dá věřit“ (DB).

•

„A co se týče zpráv ve veřejnoprávní televizi nebo prostě informací, tak neumím posoudit,
jestli je tendenční nebo není tendenční, jestli je cenzurovaná, není, komu teda ta televize
prostě nahrává, nevím. Prostě beru ty zprávy, jak jsou, a snažím se pak zase z toho udělat svůj
vlastní názor“ (EB).

Jiní respondenti jsou však k roli České televize mnohem kritičtější a obviňují ji ze zaujatosti:
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•

„Myslím si, že veřejnoprávní televize nebo veřejnoprávní média by měly být neutrální. To, co
předvádí u nás, mi připadá divný. Vemte si, že polská média stojí na straně vlády, zcela jasně.
No a naše média naopak – naše média do vlády šijou“ (LŽ).

•

„Za mě to nemusí existovat. Za mě bych to zrušil, zrušil bych tady poplatky za rozhlas, za
televizi, které my platíme, žejo, všichni, a z našich peněz oni si to tam rozdělí“ (Š).

Nejtěžší kritiku proti České televizi vznáší (PH), který preferuje alternativní internetové zdroje, které
se vymykají mainstreamu. Paradoxně v České televizi pracuje jako technik:
•

„A je to čím dál tím horší a nejhorší na tom je, že to prosazujou hlavně média, jako je Česká
televize. To znamená mainstreamový média, se tomu říká v dnešní době. Což je hodně špatně.
(...) Co? Že neplní veřejnoprávní funkci? Klasickej případ je Nora Fridrichová, 168. Kde vlastně
ona prezentuje svoje názory a vlastně... to je prostě fake news jak vyšitý prostě“ (PH).
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4.3.2. Názory na nová média
Při reflexi internetu téměř všichni respondenti chválili velké množství informací, které jim poskytuje.
(VB) jej při té příležitosti nazval „hlavní studnicí vzdělanosti“, respondentka (MK) v něm zas vidí
možnost, jak se vymanit z informačního vlivu potenciální manipulace:
•

„No právě, aby člověk nebyl za ovci. Protože ti řeknou, že venku prší, a ty to budeš odkejvávat,
protože nemáš možnosti si to ověřit, jo. Takže z tohohle důvodu považuji internet za velice
důležitý“ (MK).

Oceňovanou vlastností internetu byla také svoboda projevu a z ní plynoucí rozmanitost názorů.
Respondenti si opakovaně cenili možnosti napsat, co si myslí:
•

„Protože ač je toho i dneska na nějakých sociálních sítích všude, tak každej člověk se vesměs
ke všemu může vyjádřit. Napsat svůj komentář, napsat svoje hodnocení, můžeš takový různý
ty ankety, ano, ne, souhlasím a tak“ (MŠ).

•

„Já myslím, že celkem pozitivní. Pluralita názorů“ (PH)

Dva respondenti ocenili také možnosti, které internet dává menšinovým komunitám, přičemž
z rozhovoru víme, že respondent (PH) těchto možností využil a motivovaly ho k založení
Facebookového profilu:
•

„Myslím si, že by to hrozně pomohlo lidem nějakým způsobem znevýhodněnejm, jako jsou
třeba gayové. Určitě ten internet jim dal mnohem lepší možnosti najít si partnera“ (FŠ).

•

„...ten internet jakoby otevřel... pro tu mojí nějakou jakoby komunitu, jakoby nějakejch
alternativních... oni to říkaj, že jsem alternativní, nebo nějaký takový to... minoritní skupina...
tak... určitě dobrý“ (DH).

Pouze čtyři uživatelé však množství informací na internetu zmínili jako možný zdroj nebezpečí.
Upozornili přitom na klíčovou roli uživatele při rozhodování o tom, kterým informacím uvěří.
•

„Jako tam je těžký vlastně rozpoznat, co z toho se zakládá na pravdě a co není, no. Je těžký
to... vyzkoumat. Musí člověk taky hledat ty informace z více zdrojů“ (PH).

Kromě (PH) tuto obavu vyjádřili pouze (LŽ), (FŠ) a (MK). Všichni tito uživatelé se jinak o svých
zkušenostech s novými médii vyjadřují velmi sebejistě. Naproti tomu nikdo z méně sebejistých
uživatelů podobné obavy nevyjádřil.
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Namísto toho se jejich nedůvěra v internet projevovala spíše obavami ze zneužití soukromých dat a
hrozbou cenzury internetu či ovlivnění internetu. Skutečnost, že obava čerpání informací ze
zavádějících či ovlivněných zdrojů nebyly většinou uživatelů vůbec zmíněny, značně kontrastuje
s kritikou důvěryhodnosti tisku a veřejnoprávní televize, kterou většina respondentů alespoň letmo
zmínila.
Další znepokojenost vyvolává v respondentech i hrozba návykovosti nových technologií. Objevují se
na toto konto výrazy typu „omezování svobody“, „otrok“ či „závislost“. Možnost neustálého
připojení, kterou moderní technologie nabízí, vyvolávají v některých respondentech pocit, že jsou
k něčemu nuceni. To se jednak projevuje špatným pocitem při užívání nových médií:
•

„Ale stejně si myslím, že vlastně jsem pořád otrokem toho počítače... že... jak bych to řekl. No
dřív prostě jsem si mohl zatelefonovat pouze, když jsem měl pevnej kabel. Tak jsem šel do
práce, tam jsem telefonoval. Nebo doma. To od tý doby, co mám mobil, tak můžu telefonovat
odevšat. Omezuje mi to nějak vlastně svobodu“ (DH).

V jiných případech respondenti raději setkání s novou technologií odmítnou, než aby riskovali
možnou závislost:
•

„Ne, že bych měl strach se s tím (Facebookem pozn.) seznámit, ale spíš z toho důvodu, že
jsem pak toho otrok“ (VB).

Poslední negativní názor, který se mezi respondenty opakoval, se týkal neslušného chování
v internetových diskuzích. Upozornili na něj hned čtyři respondenti. (LŽ) nazval diskuze „semeništěm
nenávisti“ a stěžoval si na vulgaritu a nepřiměřenost některých poznámek, která podle něj vyhání
rozumné lidi z diskuzí. Zároveň se však vyhranil proti cenzurování názorů. Negativitu, sprostotu a
schovávání za klávesnicí zmínili dále i (EB), (MŠ) a (PH):
•

„Často tam bejvá zbytečně moc zloby, zla a takový. Jako... nevím, no. Tady v tom to dobrý
není“ (PH).

•

„Negativní. Já si myslím, že lidi tam vesměs píšou jakoby... mám takovej pocit, že ty lidi jsou
spíš negativní, než aby byli pozitivní (...). Že pořád na něčem... že pořád hledaj nějaký ty
problémy, spíš mi to přijde“ (MŠ).

73

Velké množství
informací
Pozitivní
Svoboda projevu
a rozmanitost
názorů
Názory na nová
média

Pomoc
znevýhodněným
skupinám
Zneužití
soukromých dat
Strach z cenzury
a ovlivnění

Negativní

Nedůvěra
Návykovost
nových
technologií

Neslušné chování
na interetu

Graf 11 Názorová reflexe nových médií

74

5. SHRNUTÍ POZNATKŮ VÝZKUMU
Sesbíraná data a definované koncepty a kategorie nabízí obsáhlý soubor dílčích odpovědí na naši
hlavní výzkumnou otázku. Připomeňme si zde její znění:
„Jakým způsobem využívají mediální imigranti Sametu tradiční masová média a nová média
v každodenním životě za účelem získávání informací?“
Vzhledem k tomu, jak je tato otázka komplexní, jsme ji rozdělili na čtyři vedlejší výzkumné otázky,
které si zde zodpovíme postupně zvlášť:
1. „Při jaké příležitosti a jakým způsobem využívají MIS tradiční masová média k získávání
informací a podle jakých kritérií tato média vybírají?“
Tradiční masová média hrají v životě našich respondentů stále důležitou roli, byť můžeme říct, že
jejich výsadní postavení utrpělo s příchodem nových médií. Nejvíce je to patrné u masového tisku,
který téměř bez výjimky přestali kupovat. Využívají ho pouze k získávání příloh, jako je televizní
program, nebo v případě, že si tisk půjčí od někoho jiného nebo je vydáván zdarma a zapadá do jejich
ranního rituálu cesty do práce.
Většina respondentů nemá zájem tištěná média odebírat, protože články v novinách jim nahradily
informace, které jsou volně přístupné na internetu. Zároveň respondenti s tiskem, více než s
kterýmkoli jiným médiem, výrazně spojují problematiku vlastnického vlivu a považují ho za zaujatý.
Rádio se u většiny respondentů stále těší oblíbenosti. Spíše než jako primární informační zdroj je
spojeno s ritualizovanými činnostmi, jako je řízení, ranní vstávání či vaření, a velmi často bylo
charakterizováno jako kulisa denní rutiny. Informace z něj tak respondenti získávají většinou
nahodile.
Televize byla mezi respondenty nejčastějším informačním zdrojem z oblasti tradičních masových
médií. Několik respondentů ji označilo za svůj hlavní informační zdroj, u jiných toto místo sdílí s
internetem. Podobně jako rádio je i televize nedílnou součástí domácích rituálů mnoha respondentů.
Někteří si ji rituálně pouští sami po práci, pro jiné je například sledování zpráv pravidelnou činností,
které se pravidelně účastní spolu s manželským partnerem.
Pro získávání informací slouží našim respondentům výhradně vysílání veřejnoprávní televize.
Zpravodajství soukromých médií respondenti odmítají, protože jej považují za nevyvážené a
senzacechtivé. Názory na kvalitu veřejnoprávní televize jsou veskrze pozitivní, byť se i mezi skalními
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příznivci objevují pochybnosti o její objektivitě. Malá část respondentů ji považuje za ovlivněnou, což
je motivuje k vyhledávání alternativních informačních zdrojů na internetu.
2. „Při jaké příležitosti a jakým způsobem využívají MIS nová média k získávání informací a podle
jakých kritérií tato média vybírají?“
Nejen skeptici se však uchylují na internet, naopak jej k vyhledávání zpravodajských informací
využívají všichni naši respondenti. Pro většinu představují nová média primární informační zdroj, u
části respondentů tento titul sdílí společně s televizí. Co se týče konkrétních webových stránek,
respondenti uváděli hlavně nejznámější vyhledavače jako je Seznam.cz a Google.com, kde si
jednoduše najdou, co potřebují vyhledat. Jinak se obrací na Novinky.cz a Seznam Zprávy spojené
s domovskou stránkou Seznam.cz, případně na internetové odnože mainstreamových médií, jako je
web ČT24 či iDnes. Dva respondenti zmínili také internetový deník Neviditelný pes a jeden
respondent, skeptický vůči mainstreamovým zdrojům, uvedl, že čte Parlamentní listy.
Obecně z odpovědí vyplynulo, že respondenti na internetu vyhledávají rádi, protože je to pro ně
pohodlné a mají k dispozici široké množství informací a různá hlediska pohledu na veřejné problémy.
Hned několik z nich oceňuje možnost vyhledat si více zdrojů, udělat si vlastní názor a ověřit si
informace.
Kromě toho respondenti využívají internet k získávání informací o kultuře, jako je třeba hodnocení
filmů a konání veřejných akcí, a o vlastních koníčcích – jeden respondent zmínil vyhledávání lekcí na
hudební nástroje. Nová média jim slouží i k zábavě, hned několik respondentů zmínilo, že stahují
filmy z českého webu uloz.to, tři z nich zas ocenili Youtube, kde poslouchají buďto hudbu, audioknihy
nebo sledují sporty. Respondenti na nových technologiích také oceňují, jakým způsobem ulehčují
život. Využívají organizéry, online mapy a navigace i jízdní řády.
Všichni respondenti mají chytrý telefon. Část z nich jej oceňuje a využívá ho ke stejným účelům, které
jsme teď zmínili v souvislosti s internetem obecně. Několik respondentů však prohlašuje, že by jim
stačil tradiční mobilní telefon. Buďto se nechtějí s chytrým telefonem učit, nebo je pro ně malý
formát displeje nepohodlný, protože na něj špatně vidí.
Co se týče sociálních sítí, převážná část respondentů je buďto odmítá nebo je využívá jen okrajově ke
sledování exkluzivní komunikace. Jednak jde o komunikaci s rodinou nebo o získávání specifických
informací, například kvůli studiu nebo zájmu o meditaci. Odmítání sociálních sítí se pojí s obavou o
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zneužití soukromých informací a s negativním pohledem na přílišnou sdílnost. Pouze jedna
respondentka se sociálních sítí účastní aktivně, pravidelně přispívá a píše statusy na svůj Facebook.
3. „Jakým způsobem ovlivňuje výběr médií, ze kterých MIS čerpají své informace, faktor vlastnictví
těchto médií?“
Jak je patrné z výše uvedených informací, vlastnictví médií hraje pro MIS důležitou roli při výběru
informačních zdrojů. Platí to však pouze pro tradiční média. Nejvýraznějším případem je denní tisk,
který si mezi respondenty získal špatné jméno právě v důsledku obecně známých kontroverzí ohledně
vlastnictví, spojených hlavně (avšak nikoliv výhradně) s postavou českého premiéra Andreje Babiše.
Respondenti tištěným médiím buďto nevěří nebo se o ně nezajímají.
Co se týče rádia a televize, můžeme říci, že naši respondenti využívají k získávání informací pouze
veřejnoprávní kanály a stanice. Těm soukromým přisuzují pouze zanedbatelnou informační hodnotu
a využívají je spíše za účelem zábavy.
Je zajímavé, že otázka vlastnictví nikdy nevyvstala v souvislosti s internetovými portály, a to ani u
respondentů, kterým slouží jako hlavní informační zdroj. Objevují se sice obavy z cenzury internetu ze
strany státu, ale problematiku možných soukromých vlivů žádný z našich respondentů nezmínil.
4. „Jakým způsobem si MIS osvojili nová média jakožto zdroje informací?“
Každý z našich respondentů si osvojil alespoň základní míru operačních a informačních dovedností
nutných k užívání n. m. Získávali je postupně buďto v zaměstnání nebo od dalších členů rodiny.
Rozvinutější strategické dovednosti, tedy dovednost užívat n. m. za účelem řešení problémů a
zlepšení vlastního postavení ve společnosti, se však objevovaly pouze u respondentů, kteří n. m.
využívají v zaměstnání. Jde například o vyhledávání informací z oboru, hledání výkladu zákonů či
překládání textů. Všimli jsme si, že respondenti, kteří přichází do styku s n. m. v práci, působí více
sebejistě, když o nich mluví. Naopak ti, kteří se s počítačem setkali jen proto, že si jej pořídil jiný člen
rodiny, uváděli, že si při řešení problémů nechávají poradit, a o svých dovednostech mluvili skromněji
a s menší jistotou.

6. DISKUZE
Chceme poznamenat a zdůraznit, že výše uvedené závěry nelze zobecnit na celý segment mediálních
imigrantů Sametu, jak jsme jej definovali v teoretické části. Poznatky, které jsme načerpali, jsou
specifické pro členy zvoleného vzorku respondentů a popisují jejich osobní prožitky a názory tak, jak
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je sami dokázali artikulovat v průběhu kvalitativního rozhovoru. Nemáme žádné empirické důkazy o
přímém a obecně platném kauzálním či korelačním vztahu mezi popisovanými fenomény, věkovou
skupinou respondentů ani dalšími faktory, které jsme identifikovali jako významné při formování
vztahu našich respondentů k tradičním masovým a novým médiím. Získáním těchto důkazů a
prokázáním těchto vztahů by se musela zabývat jiná, rozsáhlejší studie s rozdílnou metodologií
založenou na kvantitativním přístupu.
Věříme však, že náš výzkum má své právoplatné místo právě jako základní kámen těchto budoucích
studií. Jak jsme zmiňovali, nenašli jsme žádný výzkum, který by se zabýval konkrétně generací
mediálních imigrantů Sametu nebo obecně starších dospělých, kteří ještě nejsou v důchodovém
věku. Přesto dávají naše zjištění jasně najevo, že i život tohoto věkového segmentu je výrazně
ovlivněn nástupem nových médií, která změnila jejich zvyky při užívání tradičních médií a která je
budou doprovázet až do stáří. Věříme proto, že mediální imigranti Sametu zaslouží výraznější
pozornost výzkumníků i studentů, kteří si volí témata svých kvalifikačních prací. Studie, kterou jste
právě přečetli, nastínila možná témata, na která se v dalších výzkumech zaměřit.
Jedním z témat, která vyplývají z našich poznatků a stojí za další zkoumání, je rozhodně upadající role
masového tisku. Stojí za zjištění, zda by i širší vzorek mediálních imigrantů Sametu toto médium
odmítal a zda by se našimi respondenty nastíněné důvody nedůvěry (plynoucí z vlivu vlastnických
struktur a z nahrazení internetem) potvrdily i u širší populace.
Dalším nabízejícím se tématem je otázka odmítnutí mainstreamových zdrojů informací ze strany
mediálních imigrantů Sametu a zároveň absence obav z neověřených informací na internetu, na
kterou jsme narazili. Jde u generace mediálních imigrantů Sametu o rozšířený problém? Pokud ano,
jakou podobu na sebe tento problém bere a jaké jsou jeho příčiny? Jak se MIS na internetu chovají a
jaké zdroje navštěvují? I to může být tématem budoucího kvantitativního výzkumu.
Poslední možné téma, které zde zmíníme, je role, jakou při učení s novými médii hraje faktor
zaměstnání. Potvrdila by se naše hypotéza, že je pro mediální imigranty Sametu interakce v práci
klíčová při budování vztahu k novým médiím?
Nápadů na budoucí výzkumy bychom z našich poznatků mohli vyvodit více. Proto považujeme naši
práci alespoň částečně za dobře odvedenou. Zároveň však musíme zohlednit určité nedostatky.
Například uskutečňování rozhovorů mohlo být efektivnější. Vzhledem k polostrukturované formě
jsme sesbírali velké množství dat, která se netýkala našich výzkumných otázek. To zpomalilo a
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zkomplikovalo proces přepisování a kódování. Navíc existuje možnost, že cílenější otázky by vedly
k získání dalších poznatků, které nám takto unikly. Přesto je třeba říci, že jsme navzdory omezeným
možnostem dosáhli konceptuální saturace a našli v ní logickou strukturu, což považujeme za úspěch.

7. ZÁVĚR
Cílem této práce bylo popsat, jakým způsobem mediální imigranti Sametu (MIS), dospělí Češi od 48
let, kteří ještě nejsou ve starobním důchodu, využívají tradiční a nová média k získávání informací.
Tato konkrétní věková skupina dosáhla před Sametovou revolucí dospělosti a následně přešla od
příkaznických médií, která podléhala Moskvě, do světa liberálně demokratických médií a nových
technologií. Proto nás zajímalo, jakým způsobem se této nové realitě přizpůsobili. Abychom získali
odpovědi, provedli jsme na konci roku 2019 dvanáct kvalitativních rozhovorů.
Zjistili jsme, že MIS z našeho výzkumného vzorku zahrnuli nová média do svého každodenního života
a aktivně je využívají ke konzumaci zpravodajských informací. Používají k tomu buďto počítač nebo
chytrý telefon. Internetové zpravodajské portály a vyhledavače pro ně téměř nahradily denní tisk,
který si nikdo z našich respondentů nekupuje, naopak se mu vyhýbá, mimo jiné kvůli kauzám
spojeným s jejich vlastnickými strukturami.
Spolu s internetem jim jako hlavní informační zdroj slouží televize. Zpravodajské informace přitom
čerpají výhradně z veřejnoprávních stanic, relace soukromých stanic jim nepřipadají důvěryhodné ani
užitečné. Zároveň si televize, spolu s rádiem, uchovala svou funkci jako domácí kulisa a součást
domácích rituálů.
Obecně můžeme říci, že MIS z našeho výzkumného vzorku se aktivně adaptují na technologický vývoj,
snaží se využívat možnosti nových médií a pozvolna mění způsob, jak užívají média tradiční. Proto
zastáváme názor, že jejich zvyklosti při užívání nových médií stojí za další zkoumání. Doufáme, že
jsme prostřednictvím této práce poskytli bytelný základní kámen a inspiraci pro další bádání.
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