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Abstrakt 

Téma rodičovské mediace, tedy toho, jakým způsobem rodiče svým dětem média 

zprostředkovávají,  ustupuje do pozadí. Přitom rodiče jsou právě ti, kteří jsou klíčovými 

postavami v dětském vývoji a průvodci dětí v mediálním světě. Záměrem této práce je 

zaměřit se právě na rodiče a to, jakým způsobem využívají média ve výchově a jaké jsou 

motivy a strategie jejich rodičovské mediace. Při přípravě tématu se výrazně změnila 

společenská situace díky nástupu pandemie COVID-19. S ní přišla řada změn do rodin a to 

i v oblasti užívání médií. Na základě této společenské změny jsem se rozhodla zapracovat 

tento faktor do své studie a zjistit, jestli tato situace přinesla nějaké změny právě v rovině 

rodičovské mediace, popřípadě jaké.  

Na základě  polostrukturovaných rozhovorů, které jsem vedla  s rodiči z osmi rodin dětí ve 

věku 4 – 10 let zjišťuji, jakým způsobem rodiče využívají média ve své výchově, co je 

k tomu vede, jaká pravidla v rodině nastavují a jaké jsou způsoby kontroly a regulace 

užívání médií dětmi. Důležitou část pak tvoří reflexe možných změn v rodičovské mediaci 

v souvislosti s pandemií. 

 

 

Abstract 

The topic of parental mediation, that is how parents mediate the media to their children, 

recedes into the background. At the same time, parents are the ones who are key figures in 

children's development and children's guides in the media world. The aim of this work is to 

focus on parents and how they use the media in education and what are the motives and 

strategies of their parental mediation. During the preparation of this study, the social 

situation changed significantly due to the onset of the COVID-19 pandemic. With it came 

a number of changes in families, including in the area of media use. Based on this social 

change, I decided to incorporate this factor into my study and find out whether this 

situation brought any changes in the level of parental mediation, or what. 

Based on semi-structured interviews that I conducted with parents from eight families of 

children aged 4-10, I find out how parents use the media in their upbringing, what leads 

them to do so, what rules they set in the family and what are the ways of controlling and 

regulation use children´s media. An important part is the reflection of possible changes in 

parental mediation in connection with the pandemic. 
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Úvod 

V dnešním technologicky vyspělém světě, ve kterém se stalo 

samozřejmostí využívání chytrých telefonů, internetu a komunikace 

na sociálních sítích lze předpokládat, že děti jsou vystaveny vlivu 

médií již od útlého dětství. Tímto tématem se zabývá řada studií 

(Nikken, 2014; Livingstone, 2002; Livingstone, a kol., 2008; 

Amante, 2016; Buckingham, 2005; Espinoza – Medin – González, 

2014; Goh – Bay – Chen, 2015). Krcmar a Cingel (2013) ve své 

studii poukazují na fakt, že uživateli médií mohou být již děti od šesti 

měsíců života. Děti tak vyrůstají v prostředí, jehož běžnou a nedílnou 

součástí jsou média.  Z výzkumu též vyplývá, že v tomto věku jsou 

zprostředkovali dětské mediace rodiče či jiní rodinní příslušníci.  

Tito rodiče jsou skupinou, které se nedostává tolik pozornosti jako 

dětem a jejich způsobům mediace. Přitom to jsou právě oni, kteří 

mohou mít zásadní vliv na dítě a jeho formování v mediálním 

prostředí. V této práci se chci se zaměřit právě na rodičovskou 

mediaci, strategie rodičů, jejich motivy, kterými se řídí ve své 

výchově s ohledem na užívání digitálních technologií a jakými 

způsoby média ve výchově využívají. 

Aktuálně se nacházíme v době, kdy společnost ovlivňují omezení 

spojená s pandemií COVID-19. Tato situaci změnila chod rodin, a to 

i díky zavedení distanční výuky pro děti a home office pro rodiče. 

Tato situace přináší určitá omezení, ale i příležitosti, které jsem se 

rozhodla využít a zapracovat do své práce.  

V první kapitole se zaměřuji na specifičnosti dětského uživatele 

digitálních médií, jeho možnosti a vývoj z pohledu psychologie. Jaká 

média děti v dnešní době využívají a jakým způsobem. 

Druhá kapitola se věnuje rodičům a vychovatelům dětí jako těm, 

kteří jsou zprostředkovateli médií dětem a možnými průvodci tímto 

mediálním světem. Třetí kapitola již patří situaci a změnám, které do 
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společnosti přinesla opatření spojená s pandemií COVID-19, přičemž 

jsem se zaměřila především na rodiny s předškolními a školními děti.  

Čtvrtá a pátá kapitola patří výzkumu, který je zaměřen na rodiče dětí 

předškolního a mladšího školního věku, a ve kterém se snažím 

popsat strategie rodičů a jejich motivy v rámci rodičovské mediace, 

zjistit jakým způsobem pracují s média a jak je využívají v rámci 

výchovy, a také prozkoumat, jak do této mediace vstoupila změna ve 

společnosti, kterou přinesla pandemie COVID-19.  
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1)  Média a mediální technologie v dětském 

prostředí 

Televize 

Účinky médií na publikum zaměstnaly a stále zaměstnávají 

psychology, sociology a další vědce. Zvláště dětské publikum je 

často středem výzkumných studií, a to díky specifické povaze právě 

tohoto publika. První výzkumy se objevily již s příchodem televizní 

obrazovky. Jedním z prvních a zároveň asi nejznámějších je výzkum, 

který uskutečnil A. Bandura (1961) se svým týmem a ve kterém svou 

roli hrála panenka Bobo. Díky tomu se tento výzkum vžil pod 

názvem „Bobo doll experiment“.1 Tento experiment zkoumal vliv 

sledovaného obsahu v televizi na chování dětí. Konkrétně, zda po 

shlédnutí násilného obsahu budou děti toto chování, po skončení jeho 

sledování, opakovat nebo napodobovat. Děti ze zkoumané skupiny 

v pauze skutečně trávily čas tím, že bušily do panenky a 

napodobovaly tak chování, které viděly v televizi. Studie potvrdila 

hypotézu, že násilné chování u dětí může souviset se sledováním 

násilných obsahů. Někteří vývojový vědci poté jako výsledky tohoto 

výzkumu deklarovali negativní účinky násilí v animovaných 

filmech.2 

Další výzkumy zabývající se násilím a dětským publikem, provedl 

sociolog G. Gerbner (1979). V rozsáhlých pozorováních se svým 

týmem analyzoval vzorky z amerického vysílání, a to od roku 1967 

až do počátku 80. let.3 Výsledky ukázaly, že až 80 % televizních 

 
1 BANDURA, A., ROSS, D. & ROSS, S.A. (1961). Transmission of aggression 

through imitation of aggressive models. Journal of Abnormal and Social 

Psychology, 63, 575-82. 
2 GILES, David. Psychologie médií. Praha: Grada, 2012. Z pohledu psychologie. 

ISBN 978-80-247-3921-2. Str. 25. 
3 GERBNER, George, GROSS, Larry, Signorielli, Nancy, Morgan Michael, 

Jackson-Beeck, Marylin. The Demonstration of Power: Violence Profile No. 10, 

Journal of Communication, Volume 29, Issue 3, September 1979, Pages 177–196, 

https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1979.tb01731.x 
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pořadů obsahuje násilné scény. Přičemž nejvíce násilí bylo 

v pořadech pro děti, a vůbec největší počet násilných akcí se 

vyskytoval v kreslených filmech.4 Pozdější výzkumy například 

Bryanta a Zilmanna (2002) nebo Oliverové (2003) potvrdily, že 

velké dávky násilí jsou televizí vysílány neustále a pro děti a mládež 

zůstávají přitažlivé.  

Násilím a jeho vlivu na chování mladých diváků se zabýval v letech 

1956 až 1976 F. S. Anderson.5 Asi 75 % ze 67 studií, se kterými 

pracoval, potvrdilo souvislost mezi chováním a sledováním 

násilných scén. Naproti tomu ale 3 % poukazovala na snížení 

agresivity vlivem sledováním násilného obsahu.6 

V roce 1998 sestavila E. Wartellová se svým týmem tři základní 

teoretické modely popisující proces dětského učení a napodobování 

násilných scén v televizním vysílání. Jedním z modelů je „teorie 

sociálního učení“ A. Bandury, která poukazuje na to, že děti se učí 

z mediálního modelu chování, podle toho, zda je potrestáno nebo 

odměněno.7 Druhý model zavádí pojem tzv. „poučné podmínky“.8 

Podle tohoto modelu se sledováním násilného obsahu aktivuje 

myšlení a pocity, zvyšující možnost použít toto chování proti jiným 

lidem. Poslední model souvisí s teorií z roku 1986 L. R. 

Huesmanna.9 Ta poukazuje na to, že při sociálním chování se řídíme 

 
4 GERBNER, George, GROSS, Larry, Signorielli, Nancy, Morgan Michael, 

Jackson-Beeck, Marylin. The Demonstration of Power: Violence Profile No. 10, 

Journal of Communication, Volume 29, Issue 3, September 1979, Pages 177–196, 

https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1979.tb01731. 
5 ANDISON, F. Scott. "TV Violence and Viewer Aggression: A Cumulation of 

Study Results 1956-1976." The Public Opinion Quarterly 41, no. 3 (1977): 314-31. 

Accessed May 2, 2021. http://www.jstor.org/stable/2748569. 
6 Tamtéž. 
7 BANDURA, A., ROSS, D. & ROSS, S.A. (1961). Transmission of aggression 

through imitation of aggressive models. Journal of Abnormal and Social 

Psychology, 63, 575-82. 
8 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. 

Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-5. Str. 497 
9 HUESMANN, L. Rowell. Psychological Processes Promoting the Relation 

Between Exposure to Media Violence and Aggressive Behavior by the Viewer. 
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podle scénáře, který poukazuje na to, jak reagovat na určité situace. 

Televizní násilí je čteno tak, že vede k dalšímu násilí.  

Účinky sledování televize dětmi se zabývala i M. Valkenburgová 

(2001), která navíc poukazuje na fakt, že toto užívání televize 

potlačuje u dětí jejich představivost. Popisuje sérii pokusů, kdy byl 

dětem prostřednictvím nějakého média (psaný text, rádio, televize) 

prezentován určitý příběh či problém. Děti poté byly vyzvány, aby 

splnily kreativní úlohu – aby našly řešení problému, doplnily příběh. 

Všechny případy ukazovaly, že televizní prezentace produkuje 

významně méně nových nápadů než prezentace audiální nebo 

textová.10 Výsledky výzkumů D. Buckinghama (2002) či S. 

Livigstoneové (2002) hovoří v souvislosti se sledováním televize o 

vzrůstající sociální izolaci, o problémech s pozorností a s časem na 

povinnosti a domácí úkoly, o ubývajícím zájmu o čtení a o narůstání 

pasivity. Studie ale zmiňuje i pozitivní účinky sledování médií, 

kterými může být vytváření základny pro některé sociální interakce, 

ale také možnost učení se společenskému chování, rozvoj 

představivosti a získávání povědomí o světě a lepší přístup 

k informacím. 

Tyto možnosti pak mohou být více rozvíjeny díky novým, 

konvergentním technologiím, které umožňují jiný způsob využití než 

televize. Nicméně televize, která by z takového pohledu mohla 

působit jako zastaralé médium, má stále svůj důležitý vliv 

v mediálním světě dětí.  

Dle studie K. Šeďové, která vyšla v roce 2007, jsou děti v rodině 

velmi záhy vystaveny televizní obrazovce, a to už ve věku 6-10 

měsíců.11 Televize se stává součástí života dětí a je často používána 

 

Social Issues [online]. 1986 [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: 

https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1540-4560.1986.tb00246.x 
10 ŠEĎOVÁ, Klára. Děti a rodiče před televizí: rodinná socializace dětského 

televizního diváctví. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-149-2. Str. 27. 
11 Tamtéž. Str. 32 
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jako nástroj socializace v rodině. Rodiče se svými dětmi společně 

sledují pohádku nebo film. Dle výzkumu, který jsem provedla 

v rámci své bakalářské práce, se potvrdilo, že i někteří adolescenti, 

kteří využívají především nová média a jejich svět je plný digitálních 

technologií, využívají socializační funkci televize při sledování 

oblíbeného filmu, či seriálu společně se svými rodiči.12 Ze stejného 

výzkumu vyplynulo, že televize pro děti ztrácí na přitažlivosti ve 

chvíli, kdy dostávají svůj vlastní chytrý telefon.  

J. Macek ve své studii z roku 2016 ještě upozorňuje na fakt, že 

televize má v Česku stále pevné místo.13 Televize má vůči ostatní 

médiím výhodu v tom, že oproti pořadům a mediálním obsahům, 

které jsou dostupné na síti, je zatím asi nejregulovanějším médiem a 

to díky zákonné regulaci reklamy, obchodních obsahů a obsahů, 

které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 

mladistvých.14  

Televizní obrazovka ale v posledních letech prošla proměnou, a 

z média, které nabízelo jen pasivní sledování několika kanálů, se 

stalo konvergentní médium s mnoha funkcemi a s možností připojit 

se na internet. Je tedy pravděpodobné, že novost staré televize z ní 

udělala takové médium, které je stále atraktivní i pro děti a 

mladistvé.  

Nová média v dětském světě 

Dnešní svět dětí se podstatně odlišuje od světa, ve kterém své dětství 

prožívali jejich rodiče nebo dokonce prarodiče. Ještě zhruba před 

dvěma desítkami let byla dominantním médiem televize. To se 

 
12 HADRBOLCOVÁ, Jana. Televize ve světě dnešních dětí a teenagerů. 2019. 

Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních 

studií. Vedoucí práce Miessler, Jan. Str. 38 
13 MACEK, Jakub. Média v pohybu: k proměně současných českých publik. Brno: 

Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8033-1. Str. 92. 
14 Zákon č. 231/2001 sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 

změně dalších zákonů. § 32. In: Sbírka zákonů. 4.7.2001. ISSN 1211-1244. 
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ovšem velmi rychle změnilo rozšířením internetu a zpřístupněním 

digitálních technologií. Vznikl pojem „nová média“, který odlišil 

staré technologie od nově vznikajících. W. Chunová popisuje situaci, 

kdy v polovině devadesátých let nastoupil pojem „nová média“, 

který téměř vytlačil původně využívaný termín „multimédia“. 

K jiným médiím odkazoval jako ke starým nebo dokonce k mrtvým 

médiím.15 Pojem nová média je přitom značně relativní. Díky 

rychlému technologickému vývoji jsou média, jež před několika lety 

byla nazývána novými, již překonána jinými novými médii. Dále též 

platí, že tzv. nová média rozšiřují z velké části možnosti těch médií, 

která nazýváme starými. Příkladem může být právě zmiňovaná 

televize, která díky digitalizaci a možnosti připojení na internet 

v dnešní době může být rovněž nazývána médiem novým. Stejně tak 

jako telefon, který je dnes běžně využíván jako chytrý telefon 

s mnoha možnostmi, z nichž tou nejdůležitější je možnost připojení 

k internetu. O nových médiích tedy dnes hovoříme především jako o 

těch interaktivních.  

Dnešní děti vyrůstají v době digitálních technologií, a ty jsou běžnou 

součástí jejich života, na což poukazují například výzkumy D. 

Cingela a M. Krcmarové (2013) nebo W. Gohové, S. Bayové a V. 

Chena (2015). Neurovědec M. Spitzer dokonce popisuje tuto situaci 

ve své knize „Digitální demence: jak připravujeme sebe a naše děti o 

rozum“ z roku 2014, že život dnešních dětí je životem v digitálním 

světě moderní a informační techniky. Ráno dítě budí telefon, po 

probuzení hned zkontroluje nové zprávy a celý den opět zůstává on-

 
15 ČERMÁK, Miloš, OSVALDOVÁ, Barbora a Alice NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, 

ed. Žurnalistika v informační společnosti – digitalizace a internetizace 

žurnalistiky: proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb 

nová média teoreticky i prakticky. V Praze: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-

1684-1. Str. 47. 
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line.16 

Ve svých studiích se k tomu vyjadřuje také H. Jenkins, který 

charakterizoval toto prostředí termínem „konvergentní kultura“. 

Zdůrazňuje především participativnost vznikající kultury. Popisuje 

publikum konvergentních médií jako aktivní účastníky mediálního 

prostředí. Vysvětluje vztah konvergentní kultury třemi aktivními 

koncepty. Těmito koncepty jsou mediální konvergence, kolektivní 

inteligence a participativní kultura. Konvergence ukazuje na nové 

možnosti médií, na možnost posunout obsah, který je vázaný na 

konkrétní médium, k obsahům, jež jsou přístupné prostřednictvím 

různých mediálních kanálů: „Dochází tak k vyšší provázanosti 

komunikačních systémů a k rozmanitějším možnostem přístupů 

k těmto mediálním obsahům. Vztahy mezi korporátními médii a 

publikem se stávají komplexnější a umožňují publiku v rámci kultury 

konvergence na mediálních obsazích participovat (Jenkins, 2006).“17 

H. Jenkins též poukazuje na tzv. migrační chování publika, které 

vyhledává mediální obsahy, které je zajímají a nečekají na 

předložený obsah jednoho média.  

Druhým pojmem, se kterým H. Jenkins pracuje je kolektivní 

inteligence. Nazývá ji mediální potřebou, která se stává kolektivním 

procesem: „Můžeme ji také vidět jako alternativní zdroj mediální 

moci. Jak tuto moc využívat se učíme v každodenních interakcích 

v rámci konvergentní kultury, protože nikdo nemůže vědět všechno, 

ale každý ví něco. Tyto části se mohou dát dohromady a publikum 

může sdílet zdroje a dovednosti“ (Jenkins, 2006).18 

Konvergentní média přinesla publiku další novou možnost, a to je 

 
16 SPITZER, Manfred. Digitální demence: jak připravujeme sami sebe a naše děti 

o rozum. Brno: Host, 2014. ISBN 978-80-7294-872-7. Str. 187. 
17 JENKINS, Henry. DEUZE, Mark. Editorial: Convergence Culture. Convergence 

(on-line). 2008;14(1):5-12. (cit.2021-01-30). Dostupné z: 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1354856507084415 
18 Tamtéž. 
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participace. Tzv. participativní kultura, vychází z myšlenky proměny 

publika z pasivního na aktivní. Je to takové publikum, které vstupuje 

do mediálního světa a díky technologickým možnostem nových 

médií přidává své mediální obsahy. Může se jednat jak o vlastní 

příspěvky, videa, články, tak i o názory a příspěvky k cizím 

obsahům. H. Jenkins toto publikum nevnímá odděleně od 

producentů, jako tomu bylo u starých médií, ale hovoří o 

participantech, kteří vzájemně spolupracují dle nově vymezených 

pravidel.19  

Děti a dospívající již přirozeně vnímají možnost například natočit 

video a sdílet je na nějaké sociální síti nebo je jen poslat kamarádům, 

a stejně tak přirozeně vnímají i další možnosti nových médií a chtějí 

je využívat. Naplno se z nich stávají tzv. produživatelé (produsers), 

tedy ti, kteří jsou nejen konzumenty, ale i producenty mediálních 

obsahů. Nárůst produživatelů je v posledních letech značný. Podle 

oficiálních statistik ze začátku roku 2015 internetového portálu 

YouTube, bylo každou minutu vloženo cca 300 hodin uživatelských 

videí.20 

 

      1.1 Dítě, jako uživatel médií 

Děti a mládež jsou specifickým mediálním publikem, a to hned 

z několika úhlů pohledu. Tím prvním je jejich přirozený fyziologický 

a mentální vývoj, díky kterému vnímají mediální obsahy jinak než 

publikum dospělé. Rozdílný může být také způsob užívání a vliv 

těchto médií. Z výzkumů M. Krcmarové a D. Cingela (2013), C.  

Espinozy, G. Medina, R. Gonzáleze (2015) a také z výzkumu, který 

jsem provedla v rámci své bakalářské práce v roce 2019, vyplývá, že 

 
19 Tamtéž.  
20 MORAVEC, Václav. Média v tekutých časech: konvergence audiovizuálních 

médií v ČR. Praha: Academia, 2016. Společnost (Academia). ISBN 978-80-200-

2572-2. Str. 72. 
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rodiče hrají hlavní roli v dětské mediaci. Mají vliv na věk, kdy děti 

začnou užívat média a také mají možnost ovlivňovat způsob dětské 

mediace.  

Některé starší výzkumy se staví k dětskému uživateli médií, jako 

k jaksi „nesvéprávnému“, pasivnímu příjemci, který je díky svému 

vývojovému stádiu vystaven přímým a silným účinkům médií. Ale 

toto aktuální publikum je již součástí konvergentní a participativní 

kultury, která je formuje.  

Wilsonová a Strasburger (2002) popisují tři důvody, proč bychom 

měli k dětem přistupovat jako ke specifickému publiku: 1) Děti mají 

zatím jen málo vědomostí a zkušeností z reálného světa, 2) mají též 

málo zkušeností s médii, 3) jsou silně disponované k učení.21 Teorie 

tzv. zázračné střely popisuje příjemce médií, který není chráněn vůči 

ovlivnění mediálním obsahem. Z tohoto pohledu jsou to právě děti, 

které jsou nastaveny nekriticky sledovat mediální obsahy a přijímat 

informace, s tím že menší děti ještě mohou mít problém 

s rozlišováním co je realita a co fikce.22 Tato teorie předpokládá 

v podstatě přímý účinek na vnímání jednotlivce v souladu se 

záměrem iniciátora. Tyto účinky se snižují v souvislosti s postupným 

dospíváním a mediální vyspělostí.  

Známá je též teorie St. Halla (1973) o kódování a dekódování 

mediálních obsahů. Ve spojení s dětským divákem ji můžeme použít 

na omezenou schopnost dětí dekódovat sdělení přicházející z médií. 

Případně je dekódovat jiným způsobem, než bylo zamýšleno, tedy je 

možné, že je tyto obsahy mohou také ovlivnit jinak, než byl původní 

záměr.23  Pasivitu dětského diváka je třeba přehodnotit s vývojem 

 
21 ŠEĎOVÁ, Klára. Děti a rodiče před televizí: rodinná socializace dětského 

televizního diváctví. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-149-2. Str. 29. 
22 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. 

Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-5. Str. 484. 
23 DURHAM, M. G., & KELLNER, D. (2001). Media and cultural studies: 

keyworks. Malden, Mass, Blackwell Publishers. Str. 163–173. 
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společnosti a rozvojem digitálních technologií a jejich možností. 

Těžko můžeme předpokládat, že dnešní děti a dospívající na tento 

vývoj nereagují a nepřijímají jeho možnosti a principy, které jsou 

součástí jejich vývoje a každodenního života. První generaci, která 

vstoupila do společnosti ve chvíli, kdy se v ní začal odehrávat prudký 

technologický vývoj, nazývají někteří vědci „Generací Z“. Jedná se o 

skupinu dětí, kteří přišli na svět po roce 1996. Charakteristickým 

rysem této generace je přirozený vztah k digitálním technologiím. 

Říká se o nich, že se narodili „s mobilním telefonem v ruce“. M. 

Prensky (2001) jako první užil termínu „digital natives“,24 čímž je 

myšleno, že jsou to oni, kdo již vyrůstali v přímém působení různých 

sociálních médií, ve světě internetu a ve světě technologií, které 

umožňují síťový způsob komunikace, a že je jim tento digitální svět 

přirozeným.  

Pojem „digital native“ vychází z označení native speaker, v češtině 

tedy rodilý mluvčí. Odkazuje na to, že jazykem této skupiny je jazyk 

digitálních médií. M. Spitzer (2014) ve své knize uvádí, že digitální 

domorodec je ten, kdo trvale nebo většinu svého času tráví 

připojením na internetu. Tam bývá ve spojení s přáteli, rodinou, hraje 

videohru, čte články, poslouchá hudbu nebo sleduje nějaká videa, 

popřípadě film apod. Dostupnost různých technologií a připojení 

k internetu jsou v dnešních podmínkách velmi snadné, což s sebou 

přináší řadu rizik, zvláště pro citlivé dětské publikum, jako je přístup 

k nevhodným obsahům, velké množství času stráveného u počítače, 

tabletu nebo s chytrým telefonem, s čímž jsou spojena další rizika 

jako je například závislost apod. M. Spitzer také dodává, že tato 

generace „digital natives“ dává přednost tabletům a počítačům před 

učením se z knih a klasických učebnic: Potenciál, který přináší 

 
24 PRENSKY, M. Digital Natives, Digital Immigrants Part 1. On the Horizon 

[online]. MCB UP, 2001, 9(5), 1-6 [cit. 2021-5-2]. ISSN 1074-8121. Dostupné z: 

doi:10748120110424816 



 

20 

 

prudký rozvoj technologií, využívají na doraz.25 Což zmiňuji i novější 

studie M. Krcmarové a D. Cingela (2013) nebo W. Gohové, S. 

Bayové a V. Chena (2015) 

 

     1.2 Vývojová psychologie 

I přes uvedené negativní účinky médií je patrné, že společnost ve 

svém vývoji došla do stupně, kdy není možné dětem zcela zamezit 

v interakci s novými médii. V minulé kapitole jsme se zaměřili na 

specifika dětského publika z pohledu mediálních studií. Pro jeho 

lepší pochopení bychom se ještě měli seznámit s poznatky vývojové 

psychologie, která se zabývá psychických vývojem jedince od 

prenatálního období až po jeho smrt. Tento fyziologický a psychický 

vývoj značně ovlivňuje a predikuje možnosti člověka, a objasňuje 

jeho aktuální vnímání světa a potřeby související s jeho žádoucím 

vývojem.  

Prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, ovlivňuje psychický vývoj dítěte 

individuálně specifickým způsobem. Závisí jak na intenzitě, kvalitě a 

době tohoto působení, tak i na genetických předpokladech, jež jsou 

tímto prostředím stimulovány. Vývoj psychických vlastností lze do 

určité míry ovlivňovat. Každý jedinec je spoluvytvářen prostředím, 

ve kterém žije.26 Každá rodina má svůj specifický způsob, kterým 

zprostředkovává svému dítěti sociokulturní zkušenosti. Tímto 

způsobem je vychovává a rozvíjí jeho psychické funkce i osobnost. 

Rodiče a nejbližší příbuzní dítěte stimulují dítě též kognitivně.  

Ukazují mu určité způsoby řešení problémů a vedou ho k určité 

interpretaci vnějšího světa. Dítě postupně vnímá a posuzuje okolní 

 
25 SPITZER, Manfred. Digitální demence: jak připravujeme sami sebe a naše děti 

o rozum. Brno: Host, 2014. ISBN 978-80-7294-872-7. Str. 185. 
26 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: 

Portál, 2000. ISBN 80-7178-308-0. Str. 19 
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svět podobným způsobem jako ostatní členové rodiny.27 Pokud 

chceme pochopit specifika tohoto publika, je třeba vzít v potaz 

diferencovanější pohled, který zahrnuje jednotlivosti různých etap 

vývoje psychiky dítěte a dospívajícího.  

 

Kojenecký věk 

Věk, kdy se děti potkávají s mediálním světem, je poměrně nízký, 

uváděné výzkumy ukazují na číslo 5-10 měsíců života dítěte. Tento 

věk zapadá do období, které vývojová psychologie nazývá kojenecký 

věk. Jedná se o první rok života. 

Velmi rychlý vývoj jedince v této fázi se projevuje proměnou.  Na 

samém počátku tohoto období je dítě využívá především základní 

vrozené dispozice, na jeho konci se jedná již o dětskou osobnost, 

která je připravena na první osamostatnění.28 Toto období je také 

nazýváno fází receptivity a je definováno primární potřebou 

stimulace a potřebou učení. Pokud dítě nemá dostatek stimulů, 

můžeme hovořit až o deprivaci, tedy o strádání. Naopak nadměrná 

stimulace může dítě přetěžovat a vyčerpávat. Jestliže je podnětů 

příliš mnoho a jsou chaoticky prezentovány, posiluje se nejistota 

dítěte ve vztahu k možnosti poznat okolní svět. Obdobně se může 

fixovat pasivita a pocit malého významu vlastní aktivity.29 Z tohoto 

pohledu je možné předpokládat, že umožnění užívání médií rodiči 

dětem v tomto věku může děti přílišným množstvím podnětů 

vyčerpávat a vytvářet v nich nežádoucí pocit nejistoty a pasivity.  

Vl. Mihál z dětské kliniky v Olomouci v roce 2012 napsal článek 

„Dopad televize na vývoj dítěte“, ve kterém upozorňuje, že „v 

průběhu prvních dvou kritických let se mozek dítěte prudce vyvíjí a 

 
27 Tamtéž. Str. 20. 
28 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: 

Portál, 2000. ISBN 80-7178-308-0. Str. 43. 
29 Tamtéž. Str. 46 
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jakékoliv rušivé vlivy mohou negativně ovlivnit jeho optimální vývoj. 

Kreativní, problémy řešící hra je mnohem lepší než ten nejlepší 

naučně vzdělávací software. V tomto věkovém období se stabilizuje 

sociální dynamika, pouto, které vzniká, a intimnost, ke které dochází 

mezi matkou a dítětem. Tato skutečnost zakládá vazbu důvěry a 

základy pro celé nadcházející období „učení se“.30 Dále zmiňuje, že 

užívání médií dětmi do dvou let věku má negativní vliv na rozvíjení 

fantazie, řeči, koncentrace apod. 

 

Batolecí věk 

V popisu kojeneckého věku z hlediska užívání médií jsme již 

naznačili přechod do druhé fáze, do batolecího věku, která je 

ohraničena prvním až třetím rokem života. V tomto období dochází 

k důležitému rozvoji osobnosti dítěte. Dítě se začíná osamostatňovat 

a je aktivnější. Dochází k vývoji motorických dovedností, které mají 

význam jak k vlastnímu tělu, tak k okolí. Rozvíjí se kognitivní 

procesy, které můžeme charakterizovat jako symbolickou expanzi do 

světa. V závislosti na rozvoji symbolického myšlení se začíná 

objevovat schopnost anticipace budoucího dění.31 To je důvod, proč 

chce batole poznat pravidla, kterými se okolní svět řídí. V tomto 

období se též významně rozvíjí řeč. Osamostatňování dítěte v tomto 

věku souvisí s rozvojem komunikace jako takové. Obecně platným 

normám chování se dítě učí pozorováním i prostřednictvím 

verbálního sdělení. Normy chování uspokojují jejich potřebu 

orientace. Jedním ze způsobů sociálního učení je nápodoba, další 

potom identifikace, kdy dítě přebírá postoje i chování člověka, se 

 
30 MIHÁL, Vladimír. Dopad televize na vývoj dítěte. Solen Medical 

Education [on-line]., 2 [cit. 2021-02-06]. Dostupné z: 

https://www.solen.cz/pdfs/ped/2012/04/21.pdf 
31  VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: 

Portál, 2000. ISBN 80-7178-308-0. Str. 100. 
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kterým se ztotožňuje.32 

Obecně lze říct, že dítě v tomto věku vychází převážně ze sociálních 

kontaktů uvnitř rodiny, které jsou základem pro jejich další rozvoj. 

Užívání médií dětmi v tomto věku jim může přinést jiné podněty než 

ty, které přicházejí z rodiny, a také může být ovlivněn rozvoj řeči, jak 

bylo naznačeno výše. Celkově se ani v tomto věku nejeví užívání 

médií dětmi jako pro ně a jejich vývoj výhodné. 

 

Předškolní věk 

Následující etapa začíná ve třech letech a končí šestým rokem věku. 

J. Piaget (1966) označuje myšlení předškolních dětí jako názorné a 

intuitivní. Jeho typickým znakem je egocentrismus, fenomenismus a 

magičnost. Dítě interpretuje realitu tak, aby pro ně byla srozumitelná 

a přijatelná.33 V tomto věku probíhá socializace především v rodině, 

postupně se rozšiřuje na kontakty s vrstevníky. Rozvoj kognitivních 

procesů ovlivňuje i sebepojetí dítěte. Pro tento věk je typické, že si 

z něj dítě odnáší jakési poselství, které ovlivňuje jeho další život. 

Důležitý je celkový pocit ze sebe sama a z okolního světa. 

Významnou roli hrají konkrétní zkušenosti a zážitky. Je třeba, aby 

dítě nabylo přesvědčení, že lidé, které vnímá jako své nejbližší, je 

přijímají a mají ho rádi a že svět kolem něj, je bezpečným místem.34 

Z výzkumů (Nikken, 2014; Cingel – Krcmar, 2013) vyplývá, že 

v tomto věku již děti běžně přicházejí do styku s médii. Záleží na 

vlivu rodičů či vychovatelů, jaké technologie dítěti předloží a jaká 

pravidla a způsob užívání zvolí.  

Základem jistoty dítěte v tomto věku je to, co je vizuálně 

prezentováno. To je třeba vzít v úvahu při posuzování vlivu 

 
32 Tamtéž. 100. 
33 PIAGET, Jean a Bärbel INHELDER. Psychologie dítěte. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 1970. Knižnice psychologické literatury. 
34 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: 

Portál, 2000. ISBN 80-7178-308-0.  
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televize.35 V žádném jiném období už dítě tolik nevěří tomu, co vidí, 

jako právě v předškolním věku. Při vizuální prezentaci navíc 

nerozlišuje mezi tím, co je fikce a co je realita. Vliv televize je tedy 

z tohoto pohledu maximální.36 Pro předškolní děti je důležité, aby to, 

co vidí, mohly komunikovat se svými rodiči nebo vychovateli. To 

samozřejmě platí i pro to, co vnímají díky médiím. Ideálně by tedy 

měly děti v tomto věku sledovat média společně se svými 

vychovateli. V tomto věku je pro děti základní formou pro vnímání 

mediálního obsahu pohádka. Tyto pohádky by proto měly mít 

jednoduchou strukturu, kde je jasné vymezení dobra a zla, jasně 

vyprofilované postavy a jasný řád směřující k dobrému konci.37 

Některé animované pohádky, především seriály ovšem nabízejí 

obsah, ve kterém je zábava a legrace spojena s násilnými, někdy až 

brutálními, scénami. P. Macek (2000) uvádí ve svých statích tyto 

formy za zcela nevhodné, a to především proto, že děti si v tomto 

věku lehce vytvoří názor, že násilí společně s brutalitou jsou 

přirozené a úspěšné formy chování.  

Pro předškolní děti pak kromě pohádek ještě jako vhodný typ 

programu mohou být pořady, které jim nabízejí podněty a ukazují 

nejrůznější činnosti k aktivitě, např. kreslení, cvičení, zpěv, vyrábění 

apod. 

Mladší školní věk 

Mezi šestým a desátým rokem života se nachází fáze vývoje 

pojmenovaná jako mladší školní věk. Zde je dominantním rysem 

nástup školní docházky. Škola je důležitým místem socializace, kde 

 
35 Tamtéž str. 104. 
36 MACEK, Petr. Televizní vysílání pro děti a mládež - psychologický pohled. 

Pedagogika. Praha: PedF UK Praha, 2000, roč. 50, č. 3, s. 246-255. ISSN 3330-

3815.  
37 Tamtéž. 



 

25 

 

dítě získává další zkušenosti, než jaké získalo v rodině.38 Rozumové 

schopnosti škola dále rozvíjí. Díky vývojovým změnám dokážou děti 

zvládnout učební nároky. Začínají uvažovat logicky a ve většině 

případů respektují objektivní zkušenost.39 V tomto věku už děti 

nemají touhu co nejvíce toho poznat, začínají se z kvantity zaměřovat 

na kvalitu. Tento věk je již často ovládán médii. Často je to televize, 

tablet, počítač (Krcmar – Cingel, 2013). Ve škole se učí číst, tedy by 

mezi používaná média měly patřit i knihy. Ve třetí třídě už by děti 

měly umět číst tak dobře, že by se pro ně čtení knih mělo stát 

prostředkem zábavy nebo způsobem, jak přijímat informace.40 Mezi 

sledováním televize, filmů na počítači a čtením je značný rozdíl. 

Zatímco vizuální média patří mezi pasivní, konzumní zábavu, která 

je pohodlná a dítě u ní nemusí přemýšlet, případně ji dítě nemusí 

vůbec vnímat a používá ji jen jako kulisu, čtení je jednoznačně 

aktivním způsobem přijímání určitého obsahu či informace. Dítě se 

musí namáhat, aby se něco dovědělo. Zpracování takto získaných 

informací závisí na funkci levé mozkové hemisféry,41 na rozdíl od 

sledování televize či počítače, které zpracovává pravá mozková 

hemisféra. Děti dávají přednost pasivní zábavě u televize či 

sledování filmu z počítače a čtenářským aktivitám příliš nedají 

(Prudký, 1996; Doležalová, 1996).  

Dnešní školní děti již přicházejí aktivně do kontaktu s chytrým 

telefonem, tabletem či počítačem, který nabízí i aktivní zábavu jako 

jsou hry (některé mohou být i edukativní), nahrávání videí apod. 

Z výzkumu, který jsem provedla v rámci bakalářské práce vyplývá, 

že děti v mladším školním věku ještě poměrně dost sledují televizi, 

ale zájem o ni postupně mizí se získáním jejich prvního chytrého 

 
38 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: 

Portál, 2000. ISBN 80-7178-308-0. Str. 148. 
39 Tamtéž. Str. 149. 
40 Tamtéž. Str. 184 
41 Tamtéž. Str. 184. 
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telefonu, což se stává kolem osmého roku života.42 

E. H. Erikson (1969) uvádí, že úkolem tohoto období je podpora 

iniciativy a získávání kompetencí. Dospělí jsou pro děti v mladším 

školním věku referenční osobou a autoritou. Vědomí vlastní 

jedinečnosti, jež se tvořila v předchozím období, ustupuje potřebě 

patřit do nějaké skupiny – školní třídy, kroužku apod.43 P. Macek 

(2000) uvádí, že právě v tomto věku je vliv televize a dalších médií 

nejsilnější, a to především z důvodu utváření osobnosti. Právě 

v tomto věku děti nejvíce vnímají situaci, kdy média v rodině chybí, 

protože to oslabuje jejich komunikaci s vrstevníky, kteří média běžně 

využívají. 

 

Starší školní věk – pubescence 

Posledním obdobím, o kterém pojednáme v rámci vývoje dítěte, je 

období staršího školního věku. Jedná se o období mezi jedenáctým a 

čtrnáctým rokem života.  

Tento věk, je jedním z nejdynamičtějších období lidského vývoje. 

Dívky vstupují do puberty obvykle mezi 11. a 12. rokem, chlapci je o 

rok později následují.44 To souvisí s řadou psychických i sociálních 

změn. Jedním z nejdůležitějších úkolů tohoto období je vyjasnění si 

vztahu sám k sobě (Erikson, 1969). Projevuje se to jak zaměřením se 

na sebe sama, tak i na své tělo. Objevuje se potřeba prosazení se, jež 

bývá často směřována proti rodičům. Začíná se též rozvíjet abstraktní 

myšlení (Piaget, 1966) a záběr myšlení se rozšiřuje a zaměřuje na 

určitý cíl. Dospívající v tomto věku bývají okouzleni vlastním 

 
42 HADRBOLCOVÁ, Jana. Televize ve světě dnešních dětí a teenagerů. 2019. 

Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních 

studií. Vedoucí práce Miessler, Jan. 
43 MACEK, Petr. Televizní vysílání pro děti a mládež - psychologický pohled. 

Pedagogika. Praha: PedF UK Praha, 2000, roč. 50, č. 3, s. 246-255. ISSN 3330-

3815. 
44 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: 

Portál, 2000. ISBN 80-7178-308-0. Str. 209. 
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intelektem a schopnostmi, a mají pocit výjimečnosti. Kompromisy 

rodičů nechápou a v jejich chování vidí spousty chyb (Vágnerová, 

2000). Z toho může vyplývat konflikt mezi dětmi v tomto věku a 

rodiči stran regulace médií či jiného rodičovského vstupování do 

mediálního světa jejich potomků.  

Vágnerová uvádí, že je třeba nechat dětem v tomto věku prostor pro 

získávání zkušeností. Škola, rodina, média jim vytvářejí zkušební 

plochu a pomyslné hranice. Média je mohou jak podněcovat 

v komunikaci, jež je pro dospívající nezbytná, tak jim přinášet 

zážitky a informace, které vyhledávají.45  

P. Macek (2000) ve své studii uvádí, že jsou to právě děti ve věku 

kolem dvanácti let, které jsou nejsilnějšími konzumenty televize. 

Sledují pořady určené dospělým, ale rády si pustí i pohádky a pořady 

pro nejmenší, což souvisí s potřebou infantilizace, spojenou s tímto 

věkem. V televizi podle P. Macka objevují to, co jim rodiče zakazují, 

čímž může být násilí nebo i pornografie. Díky množství příběhů, 

které se k nim dostávají z televizní obrazovky, se mohou 

identifikovat s množstvím postav či situací. Z mého výzkumu z roku 

2019 vyplývá, že díky dostupnosti digitálních médií, zájem těchto 

dětí o televizi klesá a nahrazuje ho značná konzumace těchto médií. 

Sledují v nich kromě pořadů, jež byly popsány výše, především 

krátká videa, která někdy i samy točí a vkládají je na síť nebo jen 

lajkují. Tato aktivita se stává i častým námětem konverzací mezi 

dětmi.  

 

    1.3 Účinky médií a společenská regulace médií 

Stručný přehled vývoje lidského jedince z pohledu vývojové 

psychologie s ohledem na užívání médií vysvětluje specifika a 

 
45 MACEK, Petr. Televizní vysílání pro děti a mládež - psychologický pohled. 

Pedagogika. Praha: PedF UK Praha, 2000, roč. 50, č. 3, s. 246-255. ISSN 3330-

3815.  
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křehkost dětského publika, na které je třeba brát speciální ohledy a 

které je třeba do mediálního světa, jímž jsou obklopeni, obezřetně 

uvést. Přestože dnešní děti nazýváme digital natives, tedy digitálními 

domorodci, tento fakt z nich automaticky nečiní znalce, kteří jsou 

imunní vůči negativním účinkům médií, přístupu k nevhodným 

obsahům apod. 

Negativní účinky nevhodného užívání médií dětmi můžeme shrnout 

do kategorií problematického vývoje řeči a dalších kognitivních 

funkcí u malých dětí, obezity získané nedostatečným pohybem dětí, 

které nadměrně užívají média, agresivního chování naučeného 

z násilných mediálních obsahů, a celkově do kategorií problémů se 

snadným přístupem dětí k nevhodným informacím a mediálním 

obsahům díky přístupu na internet, tedy i do problémů s přirozenou 

socializací a pocity izolace u starších dětí, které mohou přinášet i 

depresivní stavy. Dále je tu problém s možnou závislostí na užívání 

médií, která je stále rozšířenějším tématem. 

Ve světě, který je tvořen z významné části digitálními médii, může 

být značně složitá realizace bezproblémové a systematické dětské 

mediace podle návodů, jež přináší vývojová psychologie a dosavadní 

výzkumy.  

Od prvních výzkumů, které se zaměřovaly na projevy násilí 

v dětských filmech, uplynulo šedesát let. Výrobci i vysílatelé 

dnešních pořadů pro děti si bývají vědomi dosahu mediálního obsahu 

a již při vzniku často dochází k záměru neukazovat dětem 

prvoplánové násilí a agresi. Příkladem může být program ČT Déčko, 

který je součástí programů České televize a který je určen primárně 

dětem od 4 do 12 let věku.46 V jeho programu najdeme vzdělávací 

pořady, magazíny, soutěžní i zábavné pořady určené dětem, hrané a 

 
46 HADRBOLCOVÁ, Jana. Televize ve světě dnešních dětí a teenagerů. 2019. 

Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních 

studií. Vedoucí práce Miessler, Jan. Str. 25. 
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animované filmy, které jsou pečlivě vybírány jak dramaturgy ČT, tak 

odborníky z řad vědců, sociologů, psychologů apod., kteří s ČT 

spolupracují.  

Hlavní společenskou regulací týkající se mediálních obsahů jsou i 

legislativní opatření. V České republice se jedná především o zákon 

231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

Další regulace jsou obsaženy v zákoně č. 483/1991 sb.: Zákon České 

národní rady o České televizi.47 Tyto zákony upravují mediální obsah 

tak, aby nijak nenarušoval fyzický, psychický nebo mravní vývoj 

dítěte, a to jak nevhodným obsahem v pořadech, tak i v reklamách 

apod. Tato opatření se týkají jak televizního, tak rozhlasového 

vysílání. O něco více ovlivňují vysílání veřejnoprávní televize než 

komerční, ale podobným způsobem již nezasahují do oblasti 

internetu a síťových médií.  

Zásadními prostředníky mediace dětí jsou jejich rodiče a 

vychovatelé, kteří zprostředkovávají nebo nezprostředkovávají dětem 

média z různých důvodů a pohnutek. Rodiče a vychovatelé jsou 

nejdůležitějšími osobami v životě malého dítěte a významně 

pomáhají tvořit jeho svět. Proto je třeba zaměřit se na rodiče a 

vychovatele a na jejich způsob a motivy mediace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47 HADRBOLCOVÁ, Jana. Televize ve světě dnešních dětí a teenagerů. 2019. 

Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních 

studií. Vedoucí práce Miessler, Jan. Str. 20. 
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2)  Rodiče, vychovatelé, zprostředkovatelé 

„Výchova dětí nebyla nikdy snadná. Rodičovství se ve škole neučí. Je 

součástí našeho života. Naštěstí ale většina z nás v rodičovské roli 

překonává všechny možné výzvy poměrně úspěšně.“ uvádí P. Nikken 

ve své přednášce na téma „Média, děti a jejich rodiče“. Literatura 

(Blokland, 2010; Van der Pas, 2003) nabízí pět základních prvků 

výchovy dětí:  

1) Rodiče se starají o to, aby dítě nakonec dokázalo dělat věci 

samo 

2) Poskytují svým dětem bezpečné prostředí 

3) Starají se o fyzickou pohodu dítěte 

4) Kontrolují prostor, kde se jejich dítě pohybuje 

5) Poskytují dítěti hranice a omezení48 

K uplatňování těchto prvků ve výchově dochází většinou nevědomě, 

automaticky. Rodiče jednají též podle svého pocitu odpovědnosti. 

Všechny rodičovské činnosti jsou založeny na obecných, 

implicitních nebo explicitních představách o tom, co je pro dítě dobré 

(Van der Pas, 2003). Tento způsob chování se pravděpodobně 

promítá i v rodičovské mediaci. „Každý den se rodiče snaží najít 

rovnováhu mezi tím, co považují za „dobré“ nebo vhodné médium 

pro své děti a co by pro ně mohlo být nevhodné, škodlivé, riskantní 

nebo nebezpečné. S tolika médii, které se v dnešní rodině nachází, 

může být toto každodenní rozhodování velmi skličující“, uvádí P. 

Nikken (2011). 

Jak již bylo řečeno, rodiče hrají zásadní roli v dětské mediaci. Dítě 

získává informace o médiích a mediálním světě od svých rodičů 

nebo vychovatelů. Neměli bychom se soustředit pouze na fakt, kdy 

 
48 Nikken, P. (2011, June 9). On media, children, and their parents. ERMeCC - 

Erasmus Research Centre for Media, Communication and Culture. Erasmus MC: 

University Medical Center Rotterdam. Retrieved from 

http://hdl.handle.net/1765/23781 
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rodič dá do ruky svému dítěti nějaké médium, případně mu zapne 

televizi.  Jedná se o součásti každodenních výchovných rutin rodiny, 

kdy dítě sleduje, jak jeho rodiče média využívají, jak o nich hovoří. 

P. Nikken (2011) uvádí jako příklad situaci ze svého dětství, kdy se 

nechtěl převlékat do pyžama u televize, protože nechtěl, aby se na 

něj „ta paní z obrazovky“ dívala. Poté co mu jeho matka vysvětlila, 

že to není možné, pochopil, že svět televize je od toho jeho oddělen 

kabelem a jiným prostorem.49 Proto P. Nikken zdůrazňuje, že je 

velmi důležité získat znalosti o tom, jak rodiče ve své každodenní 

praxi své děti vychovávají v kontextu užívání médií.  

 

     2.1 Jak rodiče média využívají? 

V roce 2015 na své přednášce P. Nikken uvedl, že téma rodičovské 

mediace má za sebou řadu výzkumu ve Spojených státech 

amerických, kde se jím zabývá řada vědců a výzkumníků. Na druhou 

stranu, ale upozornil, že v Evropě je podobných výzkumů zatím 

velmi málo. Komunikační studie se zaměřují spíše přímo na dětské 

mediální preference, jejich motivy, na účinky médií na dětského 

diváka, ale neexistuje mnoho výzkumů rodiny a rodičovského 

mediálního chování vůči dětem.  

Rodiče přitom vstupují do dětské mediace každý den. Rodičovská 

mediace je jakýsi soubor všech činností, které rodiče vykonávají „v 

provázení“ svých dětí mediálním světem. Tyto interakce mezi rodiči 

a dětmi ukazují na různé strategie rodičovské mediace. Někdy přímo 

zasahují do obsahu, které dítě sleduje, jindy se snaží regulovat čas, 

který dítě s médii tráví. Případně se přímo vyjadřují k tomu, co dítě 

sleduje a vysvětlují mu určité mediální situace nebo jen nesouhlasně 

 
49 Nikken, P. (2011, June 9). On media, children, and their parents. ERMeCC - 

Erasmus Research Centre for Media, Communication and Culture. Erasmus MC: 

University Medical Center Rotterdam. Retrieved from 

http://hdl.handle.net/1765/23781 
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přehlížejí mediální chování svých dětí. V podstatě i když rodiče 

nevykonávají žádnou specifickou činnost, stále zasahují do dětské 

mediace, protože i tehdy jsou pro dítě vzorem. 

Z pohledu rodičovské mediace je třeba vzít na vědomí celé období 

dětství od raného věku až do adolescence. Celý tento čas rodič dítě 

mediálně ovlivňuje, jen každá fáze dětského věku má jiné aspekty, a 

proto není tento rodičovský mediální vliv konstantní.  

Stejně jako jsme hovořili o dnešních dětech z pohledu digital natives, 

bylo by spravedlivé poukázat na to, že ani dnešní rodiče nežijí ve 

stejném světě jako žili jejich rodiče. Technologický vývoj za 

posledních několik desítek let přímo zasáhl i je. Možná se ještě 

nemohou počítat do generace digital natives, nicméně další generace 

rodičů již pravděpodobně z digital natives vzejde, ale rozhodně i oni 

žijí ve světě, kde jsou obklopeni médii. Zatímco v sedmdesátých či 

osmdesátých letech veškeré mediální vybavení běžné domácnosti 

čítalo jeden televizor a rádio, dnes většinou každý člen rodiny má své 

osobní mediální zařízení v podobě chytrého telefonu, počítače, 

tabletu apod. Dnešní rodiče jsou v nové situaci, kdy se ve světě 

zaplněném médii učí, jak s médii pracovat ve spojení s výchovou 

svých dětí. 

Vzhledem k technologickému rozvoji mohou rodiče využívat tablety, 

chytré telefony, počítače, herní konzole, internet apod. Současně 

s tímto rozvojem ale dochází i k rozvoji výzkumů účinků médií na 

děti. To přináší rodičům například možnosti státem regulovaného 

obsahu televize, zvláště té veřejnoprávní, edukativní počítačové hry a 

pořady, pořady pro nejmenší diváky apod. Dokonce některé kanály 

nabízejí i pořady pro kojence nebo mateřské školy. Již v roce 2011 

bylo například v Holandsku k dispozici více než 300 hodin pořadů 
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dětské televize denně.50 Studie britského mediálního úřadu Ofcom 

(2011) ukazuje, že krom internetu mají téměř všechny britské děti ve 

věkové skupině od 5 do 15 let přístup k digitální televizi a celých 

92 % uvedlo, že má doma vlastní herní konzoli. Dle tohoto výzkumu 

ještě zhruba 50 % dětí uvedlo, že vlastní mobilní telefon, každé páté 

dítě má dokonce chytrý telefon.51 Z množství mediálních prostředků, 

které mají děti k dispozici nemusí nutně vyplývat, že s nimi tráví 

hodně času. Nicméně studie Ofcom dodává, že dle výsledků 

výzkumu každé britské dítě ve věku 5 – 7 let průměrně tráví více než 

3,5 hodiny denně užíváním médií.52 Výzkum M. Krcmarové a kol. 

(Cingel – Krcmar, 2013) se zaměřil na užívání médií velmi malými 

dětmi ve věku 6 měsíců až 5 let. Výsledky ukazují, že i v tomto věku 

děti konzumují média poměrně často a snadno.53  

P. Nikken (2014) nabízí myšlenku, že je třeba zjistit jaké jsou motivy 

rodičovské mediace, z jakého důvodu umožňují dětem trávit tolik 

času s médii. Ve své studii se věnuje otázce rodičovské mediace 

v kontextu výchovy dětí. Kvantitativní výzkum dotazníků od 516 

nizozemských rodičů dětí ve věku 1-12 let se opírá o kvalitativní 

pilotní studie osmi rodin dětí ve věku 18 měsíců až 12 let. 

Výsledkem analýzy byly tři faktory rodičovské mediace. První faktor 

P. Nikken nazval jako „rozptylovač“, tedy nástroj k odvádění 

pozornosti, který rodičům přináší možnost odpočinku a úlevy od 

rodičovských povinností. Druhý faktor zahrnoval položky ovlivňující 

změnu chování dítěte, kdy byla média využívána jako odměna nebo 

trest za určité chování. Třetím faktorem byla potřeba pohlídat dítě, 

 
50 NIKKEN, P. (2011, June 9). On media, children, and their parents. ERMeCC - 

Erasmus Research Centre for Media, Communication and Culture. Erasmus MC: 

University Medical Center Rotterdam. Retrieved from 

http://hdl.handle.net/1765/23781 
51  Tamtéž. 
52  Tamtéž. 
53 CINGEL, Drew & KRCMAR, Marina. (2013). Predicting Media Use in Very 

Young Children: The Role of Demographics and Parent Attitudes. Communication 

Studies. 64. 374-394. 10.1080/10510974.2013.770408.  
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tedy využití média jako jakéhosi „babysittera“.54 D. Cingel a M. 

Krcmarová ve svém výzkumu potvrzují myšlenku, že více 

zaneprázdnění rodiče média využívají i jako „chůvu“, a to především 

rodiče mladších dětí. Rodiče v tomto výzkumu považovali 

vykonávání domácích prací za jeden z nejdůležitějších motivů pro 

užití médií dětmi. Dále pak ještě uvádí, že názory rodičů na 

používání médií v rodině jsou často ovlivněny tím, co slyší z okolí. 

Nejčastěji z jiných médií nebo od jiných rodičů. Rodičovské normy 

jsou pak také často přizpůsobovány vlastnímu chování a potřebám. 

Studie upozorňuje na situaci, kdy si rodiče uzpůsobují normy do 

svého konkrétního rodinného prostředí. Mezi společenské normy 

patří i přesvědčení, že by děti měly sledovat vzdělávací pořady. 

Rodiče si přejí, aby jejich děti profitovaly z pozitivních přínosů 

médií, jakými je třeba možnost vzdělávání.  

Výzkum D. Cingela a M. Krcmarové, též potvrdil myšlenku, že 

jedním z nejsilnějších prediktorů pro použití médií dětmi je jejich 

potřeba rodičů dokončit rozdělanou práci. Zde se ukazuje, že funkční 

potřeby často vítězí nad normami. Studie M. Krcmarové a D. Cingela 

také upozorňuje na to, že postoje rodičů k médiím ovlivňují jejich 

mediální chování vůči dětem. Pozitivní postoje, jako například 

myšlenka, že „média mohou pomoci mému dítěti v rozvoji 

poznávacích schopností“, ukazovala na další užití médií. Zatímco 

negativní postoje typu „sledování médií může podporovat agresivní 

chování u dětí“ nezpůsobily snížení užívání médií u předškolních 

dětí.55 

Uvedené výzkumy se shodují na určitých motivech rodičů pro 

 
54 NIKKEN, P. (2011, June 9). On media, children, and their parents. ERMeCC - 

Erasmus Research Centre for Media, Communication and Culture. Erasmus MC: 

University Medical Center Rotterdam. Retrieved from 

http://hdl.handle.net/1765/23781 
55 CINGEL, Drew & KRCMAR, Marina. (2013). Predicting Media Use in Very 

Young Children: The Role of Demographics and Parent Attitudes. Communication 

Studies. 64. 374-394. 10.1080/10510974.2013.770408.  
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zprostředkovávání a zpřístupňování médií svým dětem a zároveň 

poukazují na otázku informovanosti rodičů a jejich podporu 

v rodinné mediaci a částečně také na jejich bezradnost v postupu 

regulování médií dětem. To vyplývá z množství médií, která mají 

děti k dispozici, kdy rodiče brzy ztrácí přehled o čase, který děti 

s médii tráví, ale i o obsazích, které konzumují.   

  

    2.2 Rodičovská mediace 

Podle J. Meyrowitze (2006) narušují média tradiční věkové bariéry a 

umožňují dětem proniknout do dříve zapovězeného světa 

dospělých.56 To je příčinou proměny postavení rodiče nebo 

vychovatele, a rozrušení tradičního autoritativního modelu. Toto 

původní postavení je oslabeno, protože se stává pouze jedním 

z mnoha zdrojů, kterých děti při své socializaci a edukaci používají. 

Na jedné straně lze tedy říci, že rodiče a vychovatelé jsou na jedné 

straně médii z výchovy vytlačováni, ale na druhé straně můžeme říci, 

že jim ustupují dobrovolně. Například, když využívají média jako 

„chůvu“ (Volek, 1999).57 Současně se slábnoucí mocí rodičů narůstá 

moc právě médií. Jejich socializační a edukační potence může být 

masivní a pro rodiče se stává dosti nepřehlednou. Nejenže je pro ně 

složité izolovat děti od nechtěných informací a podnětů, ale 

nedokážou ani sami odhadnout, jaký vliv by tyto informace a 

podněty mohly na děti mít. (Dichanz, 1990).58  

Studie zaměřená na mediaci singapurských dětí (Goh – Bay – Chen, 

2014) uvádí, že většina dotázaných dětí má od rodičů určena pravidla 

pro používání médií. Častým pravidlem je souhlas rodičů a jejich 

povolení k užívání nějakého mediálního zařízení. Rodiče také 
 

56 MEYROWITZ, Joshua. Všude a nikde: vliv elektronických médií na sociální 

chování. Praha: Karolinum, 2006. Mediální studia. ISBN 80-246-0905-3. 
57 ŠEĎOVÁ, Klára. Děti a rodiče před televizí: rodinná socializace dětského 

televizního diváctví. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-149-2. Str. 29. 
58 Tamtéž. 
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zakazují užívání médií dětem před tím, než mají hotové domácí 

úkoly. Tato a další studie (Cingel – Krcmar, 2013; Espinoza – 

Medina – González, 2012) poukazují na to, že velmi málo pravidel se 

týká bezpečnosti pohybu v internetovém prostředí. Rodiče spíše 

regulují a kontrolují čas, který děti tráví s médii než to, co sledují. 

Děti internetovému prostředí spíše důvěřují, což může představovat 

riziko kyberšikany nebo jednoduchý přístup k nevhodnému obsahu.59 

W. Gohová, S. Bayová a V. Chen (2014) upozorňují na fakt, že si 

rodiče možná nejsou vědomi rizik, která přináší internet, jako je 

například právě kyberšikana nebo závislost na internetu nebo hraní 

počítačových her. Tento výzkum byl ovšem prováděn s dětmi, proto 

jeho tvůrci upozorňují na fakt, že možná rodiče pro tyto případy 

pravidla stanovili, ale děti si jich již možná nebyli vědomi. Proto 

navrhují povzbudit rodiče v jejich snaze o jasné artikulování pravidel 

a jejich důsledné uplatňování. Rozhovory s rodiči by mohly 

poskytnout komplexnější obraz toho, nakolik si rodiče uvědomují 

rizika internetu a užívání médií, a jaké jsou jejich strategie 

stanovování pravidel užívání médií dětmi. Tvůrci výzkumu navrhují, 

že rodiče by se měli snažit poskytnout dětem vysvětlení týkající se 

pravidel a omezení, která ukládají dětem, aby jim pomohli pochopit 

záměr rodičů pomoci jim a ochránit je.60 Nastavení pravidel a jejich 

dodržování je častá otázka, kterou se rodiče zaobírají (Blokland, 

2010). 

Rodičovskou mediaci můžeme rozdělit na aktivní, nebo restriktivní. 

Restriktivní mediace zahrnuje úsilí rodičů omezit vystavení dětí 

určitému obsahu a omezení doby, kterou jejich děti tráví používáním 

médií. Naproti tomu aktivní mediace poukazuje na snahu rodičů 

 
59 GOH, Wendy, L., BAY, Susanna, CHEN, Vivian, Hsueh-Hua. Young school 

children’s use of digital devices and parental rules. Telematics and Informatics. 

Volume 32, Issue 4. 2015. Pages 787-795. ISSN 0736-5853 
60 Tamtéž. 
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podílet se na mediálním životě svých dětí tím, že s nimi komunikují 

o médiích, snaží se jim vysvětlit různé mediální obsahy, diskutovat 

s nimi o médiích a podpořit tak jejich kritické myšlení vůči médiím 

(Beyens, Valkenburg, 2019).61 S tím, že aktivní mediace je 

efektivnější způsob rodičovské regulace užívání médií dětmi. 

Výzkum, který proběhl ve Spojených státech, ukazuje, že snaha 

rodičů zapojit se do aktivní mediace se zvyšuje, pokud mají rodiče 

pocit, že děti s tímto přístupem souhlasí. Aktivnější mediátoři jsou 

též ti rodiče, kteří mají sami větší kontrolu nad svým vlastním 

mediálním chováním a také ti, kteří mají větší znalosti o nových 

technologiích a jsou si jistější v aktivní mediaci založené na 

diskusi.62 

Během vývojového období dětí, kdy je pro rodiče snazší sledovat, 

kontrolovat a regulovat používání médií dětmi, je rodičům 

doporučováno již v rané fázi dětství vštěpovat dětem dovednosti 

samoregulace.63 

Tvůrci uvedených výzkumů se shodují na myšlence získávání více 

informací v problematice dětské a rodičovské mediace, zaměřování 

se na lepší informovanost a propojení institucí jakými jsou například 

škola, knihovny, rodinná centra a zdravotnické organizace 

v problematice podpory rodičů. 

    

 

 

 
 

61 BEYENS, Ine a Patti M. VALKENBURG (2019). Parental Media Mediation in 

Adolescence: A Comparative Study of Parent and Adolescent Reports, Journal of 

Broadcasting & Electronic Media, 63:4, 716-736, DOI: 

10.1080/08838151.2019.1680071 
62 Tamtéž. 
63 GOH, Wendy, L., BAY, Susanna, CHEN, Vivian, Hsueh-Hua. Young school 

children’s use of digital devices and parental rules. Telematics and Informatics. 

Volume 32, Issue 4. 2015. Pages 787-795. ISSN 0736-5853 
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  2.3 Tablet a chytrý telefon jako nejčastější technologie 

v rodině a jejich vliv na interakce v rodině 

Dnešní domácnost prochází řadou proměn. Jednou z těch 

významných, již zmiňovaných proměn, je vybavenost domácnosti 

nejrůznějšími technologiemi. A to ať už se jedná o technologie 

robotické, které pomáhají například v úklidu, tak především o ty 

mediální, digitální. Jak se v tomto směru mění svět, mění se i běžná 

domácnost s ohledem na rodinné rutiny, chování apod. Téměř každá 

rodina a v ní každý rodinný příslušník má dnes možnost přístupu 

hned k několika mobilním zařízením. Ve veřejné diskusi o vlivu 

užívání mobilních zařízení na děti a rodiny byla pozornost zaměřena 

především na tablety (Paton, 2014). Toto zařízení bylo totiž 

vyhodnoceno jako dětmi nejpoužívanější médium. Zpráva 

uveřejněná v USA odhalila, že 4 z 10 mladších 8 let mají přístup 

k tabletu (Common Sense Media, 2013; Ofcom, 2014).64 Tablety děti 

používají ke sledování filmů nebo televize, případně ke čtení knih. 

Užívání tabletu dětmi je v USA velice rozšířené. Naproti tomu 

existuje jen málo studií, které by se zaměřily na dopad užívání tohoto 

a dalších médií dětmi v souvislosti s rodinou a rodiči, na rodinné 

interakce a celkově na život rodiny (Radesky a kol., 2014). Některé 

předchozí výzkumy naznačují, že zprostředkovávání užívání tabletu 

dětem může ovlivnit vztahy mezi dětmi a rodiči, přičemž některé 

situace spojené se zprostředkováním médií jsou spojeny 

s konflikty.65  

Konflikt mezi dětmi a rodiči je běžným aspektem dětství. Takový 

konflikt se v průběhu dětství pravděpodobně zvyšuje (Huang a kol., 

2007; Laible – Thompson, 2002). Vědci definovali konflikt mezi 

 
64 BEYENS, I, BEULLEN, K. Parent–child conflict about children’s tablet use: 

The role of parental mediation. New Media & Society. 2017;19(12):2075-2093. 

doi:10.1177/1461444816655099. Str. 2. 
65 Tamtéž.  Str. 3. 

https://doi.org/10.1177/1461444816655099
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dětmi a rodiči jako interakci, která je výsledkem nedodržování 

pokynů rodičů, odporu dětí vůči dožadování se dodržování pravidel 

rodiče a odporu rodičů vůči naléhání dětí (Eisenberg, 1992). Některé 

studie naznačují, že nové technologie, mezi které patří tablety, 

mohou ovlivňovat chod rodiny (Ling – Donner, 2009; Nathanson, 

2013). Pořízení nových technologií do rodiny obvykle přináší i 

zavedení nových pravidel, návyků a chování. Několik studií 

naznačuje, že právě používání médií dětmi může být zdrojem 

konfliktu. E. Wartellová (2014) ve své zprávě uvádí, že většina 

rodičů nevnímá nová média v rodině jako pomocníky ve výchově, 

protože je těžké upoutat pozornost dětí, když právě užívají tablet a 

také že toto užívání způsobuje určitý boj mezi nimi a jejich dětmi. O 

rodičích se též ve zprávě E. Wartellové (Wartella – Rideout – 

Lauricella, 2014) uvádí, že stanovení pravidel o užívání tabletu vede 

ke konfliktům v rodině.  

Tyto konflikty mohou vznikat také ze situace, že dítě nevlastní svůj 

tablet a dožaduje se jeho zapůjčení. Přičemž ho mohou potřebovat i 

jiní členové rodiny. Další konflikty může přinést dohadování se 

sourozenců o užívání tabletu, či jiného mobilního zařízení. Mezi 

další konfliktní situace může přispět základní vlastnost tabletu či 

podobných zařízení, a to jejich mobilita a s ní spojená i stálá 

dostupnost a snadnost používání. Díky tomu mohou děti tato 

mediální zařízení užívat i bez svolení rodičů nebo v situaci, kdy se 

mají věnovat jiným činnostem (spánek, jídlo). Stálá dostupnost 

mediálních zařízení a jejich mobilita může přinášet překážky 

rodičům při prosazování pravidel a může způsobovat i jiné konflikty 

v rodině.66 

Studie (Beyens – Beullens, 2016) potvrzuje, že děti, které trávily více 

 
66 BEYENS, I, BEULLEN, K. Parent–child conflict about children’s tablet use: 

The role of parental mediation. New Media & Society. 2017;19(12):2075-2093. 

doi:10.1177/1461444816655099. 
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času užíváním tabletu, měly se svými rodiči více konfliktů. Množství 

konfliktů bylo též závislé na způsobu rodičovské mediace. Vyšší 

počet byl spojen s restriktivní mediací. Děti, které užívaly tablet 

společně se svými rodiči, zažívaly méně konfliktních situací. 

Významným faktorem pro konfliktní situace v rodině ohledně 

užívání médií hraje styl mediace. Rodiče často využívají kombinaci 

strategií mediace. Nicméně restriktivní chování je uplatňováno 

častěji.67 Tento způsob mediace se s ohledem na osobní charakter 

tabletu, kdy se rodičům zdá komplikované používat ho společně 

s dětmi, je pro rodiče snazší. Nicméně studie ukazuje, že restriktivní 

mediace souvisela s nižším užíváním tabletu dětmi. Tato skutečnost 

může působit jako dvousečná zbraň. Na jedné straně je vyšší 

úspěšnost se snížením času používání tabletu dětmi, na druhé straně 

ale do rodiny přináší více konfliktních situací. 

Dá se předpokládat, že podobná situace nastává i s jiným médii než 

je tablet. Příkladem může být chytrý telefon nebo počítač. Zcela jistě 

se odvíjí i od věku dítěte, kdy větší dítě již často vlastní své mediální 

zařízení a kontrola či monitorování jeho užívání začíná být pro 

rodiče méně přehledná a složitější.  
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3)  COVID-19 – digitální revoluce 

Analýzou dalších dostupných výzkumů bychom mohli pokračovat ve 

snaze objevit motivy rodičů v jejich mediaci nebo způsob jakým děti 

a dospívající využívají média. V současné době se ale celý svět 

dostal do situace, kdy je společnost vystavena pandemii 

onemocněním covid-19, s níž přichází řada změn. Jednou z nich 

může být i mediální chování a využívání médií. Pro pochopení 

aktuální situace je nutné vzít v úvahu okolnosti, které do rodiny 

přinesla protiepidemiologická opatření v rámci pandemie.  

V některých článcích se objevují termíny označující dobu pre-covid, 

covid a post-covid. Aktuálně se tedy nacházíme v době „covid“. Po 

roce nástupu pandemie a s ním i nástupu vládních opatření 

omezujících školství, obchod, podnikání, volný pohyb osob a další 

oblasti, se objevují první výzkumy, které se změnami ve společnosti 

způsobenými touto pandemií zabývají. Situace zasáhla pracovní 

život a zaměstnanost.  

Z výzkumu agentury PAQ Research (2021) například vyplývá, že 

dopady epidemie na pracovní život pocítilo více Čechů, než ukazují 

statistiky nezaměstnanosti, a to přesto, že nestoupl počet 

nezaměstnaných, ale řada pracujících se během jarní vlny potýkala 

s omezením práce.68 Toto omezení vyplynulo z uzavření řady 

provozoven, škol apod. Epidemie znamenala větší riziko pádu do 

chudoby pro méně stabilní skupiny na trhu práce, lidi s nižším 

vzděláním, domácnosti s dětmi i pracovníky ze sektoru obchodu a 

služeb.69 V pracovních oblastech, kde to bylo možné, přešlo mnoho 

zaměstnanců na práci z domova (z domu) nebo-li  home office. 

Z výzkumu PAQ Research dále vyplývá, že plný home office byl na 

jaře zavedený až u 23 % pracovně aktivních respondentů a 30 % na 

 
68 Jak dopadla pandemie na pracovní život. PAQ Research [on-line]. [cit. 2021-03-

06]. Dostupné z: https://zivotbehempandemie.cz/destabilizace-prace 
69 Tamtéž. 
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něm bylo od jara alespoň dva týdny. Během druhé a třetí vlny se 

potenciál home office podařilo naplnit jen částečně. Plnou práci z 

domova využívalo nejvíce 16 % pracujících, a to na začátku 

listopadu.70 Doma zůstaly též děti, které si na chvíli mohly myslet, že 

mají prázdniny, ale brzy se ukázalo, že o žádné prázdniny nejde a že 

bude třeba se učit. S různými rozdíly v kvalitě vyučování záhy 

nastoupila on-line výuka, která ale ještě na jaře nebyla povinná. 

Povinnou se stala až v další vlně, a to od podzimu 2021. 

Protiepidemická opatření se projevila na chování Čechů nejen 

omezením sociálních kontaktů a cestování, ale zároveň i výrazně 

častějším využíváním internetových služeb. Druhá a třetí vlna 

epidemie také ovlivnily sociální život, avšak ve znatelně menším 

rozsahu než jarní vlna. Během Vánoc nechodila řada lidí do práce a 

pokleslo využívání přímých služeb – lidé méně nakupovali, jezdili 

veřejnou dopravou nebo chodili k lékaři. Naopak častější bylo 

chození na návštěvy do domovů přátel či rodiny. V lednu se 

využívání služeb opět zintenzivnilo, ale přísnější opatření ho udržela 

na nižší úrovni než před Vánoci. V prvních dvou únorových týdnech 

se míra sociálních aktivit oproti lednu neměnila.71 

Všechna tato omezení měla a mají dopad na využívání digitálních 

technologií a na motivy jejich užívání. Technologický vývoj byl již v 

době před pandemií dlouhodobě ve značném nárůstu. Ale až 

s příchodem protiepidemických opatření se z připravených možností 

různých aplikací stala potřeba běžné domácnosti. Digitální 

transformace není ani tak o technologiích jako o společnosti a lidech.  

 

 

 

 
70 Jak často se během pandemie využívá práce z domova? PAQ Research [on-line]. 

[cit. 2021-03-06]. Dostupné z: https://zivotbehempandemie.cz/destabilizace-prace 
71 Tamtéž. 
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  3.1 Mediální chování během pandemie 

Digitální technologie se pro společnost stávají během pandemie 

nezbytné. Jak a do jaké míry, je námětem prvních výzkumů a studií 

zabývajících se současnou situací. Otázkou zůstává nakolik a jak 

významné tyto změny jsou a zda si je společnost přenese i do doby 

po pandemii. Společnost Katar v květnu 2020 uskutečnila výzkum, 

který ukázal, že pětina britských domácností se v průběhu lockdownu 

nově přihlásila k předplatnému pro sledování a streamování videí a 

filmů. Globální data ukazují, že jednoznačně nyní trávíme více času 

sledováním videí a filmů, komunikací prostřednictvím sociálních sítí 

a také službami, které přináší messenger. Rovněž hraní her 

zaznamenalo velký vzestup, a to právě v důsledku pandemie.72 S. 

Kemp (2020) k tomu dodává: „Mnoho lidí říká, že očekávají to, že 

jejich nové mediální zvyky budou pokračovat i po skončení epidemie 

COVID-19. Jeden z každých pěti uživatelů internetu očekává, že bude 

i nadále sledovat více obsahu ve streamovacích službách, a každý 

sedmý (15 procent) uvedl, že bude i nadále trávit více času 

používáním sociálních médií.“ Autoři studie spekulují nad faktem ze 

září 2020, který dle výzkumu poukázal na skutečnosti, že spotřeba 

médií přes její prudký nárůst v počátku pandemie již zhruba od 

konce dubna 2020 poklesla. „Možná, že smyslové deprivace stále 

digitálnějšího životního stylu naleznou budoucí protiváhu v něčem 

podobném efektu Uber."73 

 

    3.2 Digitální propast 

V době, kdy protiepidemiologická opatření donutila společnost 

omezit sociální kontakty, se ukázalo, že bez digitálních technologií 
 

72 RADCLIFFE, Damian. Dopad COVID-19 na média v 10 slidech. Unie 

vydavatelů [on-line]. 15.10.2020 [cit. 2021-03-06]. Dostupné z: 

http://www.unievydavatelu.cz/cs/home/aktuality/3935-

dopad_covid_19_na_media_v_10_slidech 
73  Tamtéž. 
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často nejsme schopni zajisti pokračování některých provozů firem, 

vzdělání dětí nebo komunikování a udržování vztahu s blízkými. 

Internet se stal nezbytným nástrojem jak pro veřejnou správu, 

podniky a školství, tak i pro běžný chod domácnosti. To ovšem 

neznamená, že všechny domácnosti mají k internetu přístup. 

Aktuální výzkumy se zaměřily také na digitální propast a 

pravděpodobnost jejího prohlubování díky pandemii. Společnost 

Cisco Inclusive Future 2020 se ve své nové studii věnuje problémům, 

které jsou způsobeny nerovným přístupem k digitálním 

technologiím. „Internet, který slouží pouze části světové populace, v 

době krize posiluje negativní dopady digitální propasti a omezuje 

naši schopnost tvořit udržitelnější a inkluzivnější budoucnost pro 

všechny. Tyto bariéry musíme neprodleně odstranit, jinak nás čeká 

svět, kde studenti nemohou získávat dovednosti nutné k uplatnění na 

trhu práce, senioři nebo postižení lidé si nedokážou na dálku 

obstarat lékařskou pomoc a malé firmy nebudou schopné rozšiřovat 

své služby, aby vyhověly změnám potřeb svých zákazníků,“ říká Tae 

Yoo, viceprezident společnosti Cisco pro firemní záležitosti (2020).74 

Dle údajů Světové banky má v rozvojových zemích přístup 

k internetu zhruba 35 % obyvatel, zatímco v rozvinutých je to zhruba 

80 %. Z toho vyplývá, že zhruba 3,7 miliardy lidí, což je polovina 

světové populace, nemá přístup k internetu.75 I dnešní svět stále 

zůstává rozdělený na ty, co jsou připojení a ty nepřipojené. 

Vzhledem k tomu, že v důsledku pandemie přišla řada domácností do 

tíživé finanční situace a nemohou si dovolit nákup například 

počítače, a také vzhledem k důležitosti digitálních technologií během 

pandemie, kdy jsou to právě ony, které zprostředkovávají kontakt 

 
74 Digitální propast v době pandemie vzrostla. FEEDIT [on-line]. 26.5.2020 [cit. 

2021-03-06]. Dostupné z: https://feedit.cz/2020/05/26/digitalni-propast-v-dobe-

pandemie-vzrostla/ 
75 Tamtéž. 
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s okolním světem, prací a vzděláním, digitální propast narůstá. 

Společnost Cisco Inclusive Future Report na základě své studie 

pojmenovává překážky a navrhuje, jak je odstranit. Důležité je 

zaměřit se na poskytnutí vysokorychlostního připojení všem, na 

finanční dostupnost i pro skupiny, které si nyní tyto technologie 

nemohou finančně dovolit, a podporou digitální vzdělanosti, která je 

potřebná k užívání těchto technologií.  

Jednou z oblastí, které pandemie zasáhla je jednoznačně vzdělávání. 

Dlouhodobě se hovořilo o změnách ve vzdělávacím systému. 

Probíhající pandemie jasně ukázala potřebu změn, a to nejen v České 

republice, ale i v Evropě. „O tom, že se systém vzdělávání bude 

muset více přizpůsobit době, víme už dlouho. Pandemie nám poskytla 

pohled na to, jak by se vzdělávání mohlo dlouhodobě změnit 

k lepšímu,“ uvádí poslankyně evropského parlamentu M. Šojdrová 

(2021). Evropská komise nedávno představila „Akční plán pro 

digitální vzdělávání“, který má do budoucna pomoci členským 

zemím s digitálním vzděláváním občanů svých států a zajistit 

dlouhodobou ekonomickou stabilitu unijní sedmadvacítky.76 

Nečekaný přechod na on-line výuku odhalil problémy škol, a to jak 

základních, středních, tak v některých případech i vysokých, a to 

s vybavením a také s digitálními zkušenostmi a dovednostmi učitelů. 

Podle M. Šojdrové se většina pedagogů rychle naučila používat 

platformy umožňující komunikaci se žáky, ale často jim chybí 

kvalitní připojení k internetu nebo potřebné vybavení. Další oblastí je 

specifičnost distanční výuky, kterou se v uplynulých měsících učí za 

pochodu.  

Evropská unie může v oblasti vzdělávání hrát spíše roli pomocnou a 

 
76 HENDRYCH, Lukáš. Pandemie odkryla digitální propast. Ve vzdělávání 

nesmíme diskriminovat, říká Šojdrová. Euractiv.cz [on-line]. 4.11.2020 [cit. 2021-

03-07]. Dostupné z: https://feedit.cz/2020/05/26/digitalni-propast-v-dobe-

pandemie-vzrostla/ 
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koordinační. Pomocí může být právě financování nákupu počítačů a 

dalšího výukového softwaru, případně internetového připojení, což 

by mohlo pomoci překlenout digitální propast, která se ukázala jak 

ve školství, tak v domácnostech a rodinách. 

 

   3.3 Rodiče v době distanční výuky 

V souvislosti s protiepidemiologickými opatřeními se rodiny, které 

mají doma školáka, na jaře 2020 nečekaně ocitly v situaci, kdy po 

uzavření škol musely začít řešit vzdělávání dítěte z domova. Tento 

způsob výuky byl doposud v dnešní společnosti brán spíše jako 

ojedinělá záležitost, která se týkala jen několika rodin. Aktuálně ale 

do režimu domácí školy museli nastoupit všichni rodiče školních dětí 

v celé České republice, kteří se tak ze dne na den stali učiteli svých 

dětí.  

Ne všichni mohli zůstat se svými dětmi doma a plně se s nimi 

věnovat školnímu vyučování. Pro ty, kteří mají doma dva či více 

školáků, a kteří se musejí nadále věnovat své práci například pomocí 

home office a k tomu se ještě nějak starat o domácnost, se život 

velmi zkomplikoval. 

Rozdíl v přístupu rodičů k výuce samozřejmě ještě přinesl aspekt, jak 

staré dítě doma zůstalo. Pro rodiče dětí prvního stupně znamenala 

tato situace větší tlak, protože dítě ještě není natolik samostatné, a 

ještě natolik neovládá digitální technologie, které domácí školní práci 

mohou usnadnit. Starší děti už mohou být více v kontaktu se svou 

paní učitelkou, vést on-line konference, využívat samy nejrůznější 

aplikace, odkazy a výukové stránky, se kterými pracuje i jejich učitel 

či učitelka, a mohou tedy společně pracovat ve virtuálním prostoru.   

Již v minulosti bylo možné využívat různé výukové programy, ale 

s příchodem pandemie se postupně jejich počet výrazně zvýšil. 

Velmi rychle zareagovala Česká televize, která již od 16. 3. 2020 
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začala vysílat pořad UčíTelka. V době digitálních technologií se 

ukazuje limit televize, kdy pořad sice ukazuje interaktivní výuku, 

interakce s dítětem u obrazovky ale chybí. Nicméně i rodičům může 

poskytnout vhled do učiva, způsob předávání informací, anebo prostě 

půl hodinky volna. Nemožnost interakce pořadu UčíTelka se Česká 

televize pokusila vykrýt na svém webu, kde již interaktivní přístup 

poskytuje, nicméně ten zase není primárně určen k výuce. Tomu je 

určen taktéž nový web ČT edu. Zde jsou již systematicky seskládány 

edukativní pořady České televize do kategorií určených jednotlivým 

ročníkům ZŠ a středním školám.  

Pozadu nezůstaly ani některé knihovny, které nově zpřístupnili řadu 

e-knih zdarma. 

Podobně se dají vyhledat i jazykové kurzy zdarma pro žáky a 

studenty, kteří se nyní musí učit z domova. Nově se též zorganizovali 

dobrovolníci, kteří rodičům pomáhají ve výuce on-line.77  

Rodiče tak dostali do rukou celé spektrum nástrojů a návodů, jak 

doma vést výuku, jak by měl vypadat program dítěte, jaké www 

stránky využívat a jak to celé zvládnout. Zde se ale opět začíná 

ukazovat limit sociální a digitální propasti. 

Společnost PAQ Research uskutečnila, v rámci projektu Život během 

pandemie, v prosinci 2020 výzkum s rodiči žáků základních a 

středních škol, zaměřený na reflexi distanční výuky, jejího vývoje, 

motivace dětí k učení, překážek v účasti na on-line vyučování, ale 

také na situaci volnočasových aktivit a pocitu duševní pohody dětí. 

Výzkum podpořily MŠMT a organizace Učitel naživo. 

Výsledky ukazují, že většina rodičů vnímá zlepšení kvality on-line 

výuky oproti jaru 2020, kdy přišla první vlna pandemie. Přičemž 

 
77 STUDENÝ, Ivan. Dobrovolníci doučují děti on-line, aby ulevili přetíženým 

rodičům. Český rozhlas/Plus [on-line]. [cit. 2021-03-06]. Dostupné z: 

https://plus.rozhlas.cz/dobrovolnici-doucuji-deti-line-aby-ulevili-pretizenym-

rodicum-8176092 
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kritičtější jsou rodiče s nižším vzděláním, mimopražští či z chudších 

rodin. Tvůrci studie také upozorňují na fakt, že se pravděpodobně 

zvětšuje rozdíl v kvalitě distančního vzdělávání na různých školách.  

Jako jeden z důležitých problémů tohoto způsobu vzdělávání se 

ukazuje objevující se ztráta motivace dětí. Většina rodičů říká, že 

jejich děti jsou v distanční výuce méně motivované než v té běžné a 

25 % říká, že jsou určitě méně motivované.78 Dle zahraničních 

analýz je právě ztráta motivace jedním z hlavních rizik distanční 

výuky. Autoři výzkumu poukazují na fakt, že možnosti zlepšit 

motivaci dětí jsou též na straně rodičů. Polovina dotázaných rodičů 

neuměla přímo odpovědět na to, co jejich děti motivuje k tomu, aby 

se učily. Další rodiče řekli, že jejich děti nemotivuje nic. Výsledky 

naznačují, že ti rodiče, kteří u svého dítěte vnímají malou motivaci 

k učení, volí častěji represivní metody výchovy.  

Již jarní výzkumy PAQ Research (2020) ukázaly, že až okolo 8 % 

dětí mělo přístup k distanční výuce výrazně omezen nedostatečnou 

technikou. V podzimním výzkumu 11 % rodičů hodnotilo jako velmi 

špatné podmínky v oblasti konektivity – připojení dětí k internetu, 

jeho stabilitu atd. A 9 % hodnotí jako velmi špatné hardwarové 

podmínky – dostatek počítačů v domácnosti a jejich vybavení.79 

S tím, že častější problémy s technickým vybavením mají žáci 

z chudších rodin a také z rodin s nižším vzděláním. 

Odpovědi na otázky zaměřené na psychickou pohodu dětí během 

pandemie a s ní spojené on-line výuky upozorňují na nárůst sociální 

izolace dětí. Počet dětí, které se pravidelně věnují sportu a 

uměleckým koníčkům propadl z 37 % prakticky na nulu na začátku 

listopadu. Počet dětí, které se mimo školu scházejí s kamarády, klesl 

 
78 PROKOP, Daniel a Lucie MARKOVÁ. Distanční vzdělávání na jaře a podzim 

2020: Pohled rodičů. In: PAQ Research [on-line]. [cit. 2021-03-07]. Dostupné z: 

https://drive.google.com/file/d/10LWBdLMSyWFHHoDKfKMGc2FSlVU2IeKz/v

iew 
79 Tamtéž. 
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z více než 70 % na konci září (v době počínajících restrikcí) na 33 % 

na začátku listopadu 2020. Mírná většina rodičů (55 %) na začátku 

listopadu říkala, že jejich děti jsou méně šťastné a méně v pohodě 

než obvykle. Téměř 40 % neregistrovalo výraznou změnu a jen podle 

malé menšiny rodičů byly děti šťastnější.80 Některé dopady na 

psychické zdraví dětí ovšem rodiče nemusí nijak zaznamenat. 

Každopádně z výsledků výzkumu vyplývá, že právě nárůst sociální 

izolace může mít negativní dopad na psychické zdraví a pohodu 

některých dětí. 

 

3.4 Mediální změny v rodině  

Do složité situace rodičovské mediace tedy vstoupily nové okolnosti. 

Děti i rodiče zůstávají v domácnostech bez větších možností 

sociálních kontaktů, sportování, věnování se svým koníčkům na 

různých kroužcích apod. Ačkoliv se jedná o dočasná opatření, je 

nutné se s nimi v rámci rodiny nějak vypořádat. Z uvedených 

výzkumů vyplývá, jak významně se zvýšilo sledování a užívání 

médií. S tím souvisí i nárůst počtu mediálních zařízení v rodinách. 

Z údajů uveřejněných výzkumnou společností IDC a Gartner (2021) 

vyplývá, že trh s osobními počítači dospěl k nejvyššímu růstu za 

posledních deset let. Podle IDC celkový odbyt loni vzrostl o 13,1 % 

na 302,6 milionu přístrojů. Za říjen až prosinec pak meziročně 

vzrostl o 26,1 %. Podle firmy Gartner loňský prodej stoupl o 4,8 % 

na 275,1 milionu přístrojů a v posledním čtvrtletí roku o 10,7 %.81 

„Zhruba od roku 2010 zájem o počítače klesal, a to díky rozvoji 

chytrých telefonů. V současné době se počítače znovu dostaly do 

popředí a staly se nepostradatelným zařízením domácností,“ uvádí 

 
80 Tamtéž. 
81 Prodej počítačů loni kvůli koronaviru rostl nejvíce za deset let. In: ČTK: České 

noviny [on-line]. 12.1.2021 [cit. 2021-03-07]. Dostupné z: 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prodej-pocitacu-loni-kvuli-koronaviru-rostl-

nejvice-za-deset-let/1981197 
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analytička firmy Gartner Mikako Kitagaway. Rekordní byl i prodej 

herních počítačů. 

Dle informací ČTK klesl na českém trhu prodej počítačů v prvním 

čtvrtletí roku 2020 o 21 %. Zároveň se ale významně zvýšil odbyt 

přenosných notebooků a tabletů, a to o zhruba 65 % (dvě třetiny) na 

vysokých 69 000 zařízení.  

V předchozích kapitolách jsme se zabývali jak účinky médií na 

dětského diváka, specifičností tohoto diváka a způsoby a motivy 

rodičovské mediace. S ohledem na všechny uvedené změny, které do 

společnosti přinesla pandemie COVID–19, se nabízí řada otázek: 

„Jaká je rodičovská mediace během pandemie?“ – „Jsou rodiče 

benevolentnější anebo restriktivnější v regulaci médií, která 

zprostředkovávají svým dětem?“ – „Jak se změnilo užívání médií 

dětmi během pandemie?“ 
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4)  Metodologická část 

Výzkumné šetření, jež je podstatou této práce, vznikalo v několika 

etapách. Přípravnou část představovalo studium výzkumů a literatury 

zabývající se rodičovskou mediací a také formulování výzkumného 

problému. Následoval sběr dat a jejich analýza. V této kapitole 

vysvětlím metodologické zázemí provedeného výzkumného šetření, 

popisu výzkumné otázky a techniky, která byla použita.  

  

     4.1 Výzkumný problém  

Výzkumným problémem, kterému se v této práci věnuji, je 

rodičovská mediace a způsoby, jakými rodiče využívají média při 

výchově. Z přehledu dosavadních studií vyplývá, že v Evropě stále 

chybí dostatek dat k mediaci z pohledu rodičů. Stejně tak je tomu i 

v České republice.  

Pozornost tohoto výzkumného šetření je zaměřena na rodiče jako 

vychovatele a zprostředkovatele médií jejich dětem. Zajímám se o 

motivy a způsob rodičovské mediace a také o informovanost rodičů 

v otázce vlivu médií na rozvoj dítěte. V rámci zúžení tématu jsem 

svou pozornost zaměřila na rodiče předškolních dětí a dětí mladšího 

školního věku, tedy dětí ve věku 4 až 10 let. Tento věk dětí jsem 

vybrala z důvodu, že právě v tomto období nejvíce narůstá dětská 

mediace a vliv rodičů je v tento čas dle vývojové psychologie ještě 

velmi výrazný. Rodiče mají v tento čas možnost větší kontroly 

užívání médií dětmi, než v pozdějších vývojových etapách.  

Během přípravné fáze výzkumu vstoupily do společnosti změny 

spojené s vládními opatřeními vztahujícími se k pandemii COVID-

19. Ačkoliv téma rodičovské mediace je stále aktuální, je 

pravděpodobné, že neobvyklá situace je ovlivnila. Dle dosud 

provedených výzkumů se ukazuje, že pandemie ovlivnila digitální 

život společnosti. Díky aktuální situaci jsem se rozhodla výzkum 
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rozšířit o otázky spojené s rodičovskou mediací během pandemie a s 

jejím vlivem na užívání médií v rodině.  

 

    4.2 Kvalitativní výzkum 

Kvalitativní výzkum zpravidla pracuje s otázkou „Jak?“. Mezi 

metody kvalitativního výzkumu patří zúčastněné pozorování, 

hloubkové rozhovory a ohniskové skupiny. Může docházet i ke 

kombinování těchto metod. Nejsou nijak standardizované, přičemž 

interakce výzkumníka a zkoumaného subjektu může mít různou 

podobu, která se liší díky jedinečnému průběhu výzkumu i reakcí 

objektu.82 Výhodou těchto metod je možnost jít v průběhu hovoru do 

větší hloubky a reagovat na momentální situaci, která může přinést 

zajímavé a nové podněty, nevýhodou je potom možnost zkoumat 

menší vzorek respondentů a riziko subjektivity výzkumníka, který je 

neoddělitelnou součástí sběru dat.83 

Zatímco kvantitativní přístup je zakotven v novopozitivismu, 

kvalitativní přístup je naopak interpretativní.84 Základem 

novopozitivismu je predikce objektivně existující, exaktními postupy 

empiricky poznatelné reality, která je nezávislá na jedincích. 

Interpretativní přístup vnímá realitu jako průběžně se vytvářející 

jednáním jednotlivců, kteří v ní žijí a připisují jí různé významy. 

Realita vnějšího světa vzniká až v těchto interakcích a skrze ně. 

Interpretativní přístup tak nepopírá fyzickou existenci sociální 

skutečnosti, ale zdůrazňuje její proměnlivý charakter a závislost na 

jednajících aktérech.85 „Předmětem kvalitativní metodologie je 

studium běžného, každodenního života lidí v jejich přirozených 

 
82 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. 

Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4. Str.18. 
83 Tamtéž. Str.19. 
84 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: 

Grada, 2014. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. Str. 48. 
85 Tamtéž. 
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podmínkách,“ píše Petrusek (1993) 86. Jedná se tedy o zkoumání 

sociální reality přímo z pohledu jednotlivých aktérů, a to v kontextu 

jejich běžného života. Tento výzkum pracuje z tzv. měkkými daty. 

Ta mají většinou podobu rozsáhlých slovních výpovědí, zápisů 

rozhovoru nebo třeba i vyobrazení. Pod termínem kvalitativní 

výzkum najdeme řadu výzkumných strategií a přístupů na vysvětlení 

toho, jak lidé vnímají, prožívají, rozumí, vytváří a interpretují svou 

sociální realitu. J. Hendl (2016) též uvádí, že kvalitativní výzkum je 

takový, „jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických metod 

nebo jiných způsobů kvantifikace“. V rámci tohoto výzkumu nejprve 

vybírá výzkumník téma a poté určí výzkumné otázky. V průběhu 

výzkumu je možné otázky modifikovat, případně doplňovat. Sběr dat 

a jejich analýza probíhá v delším časovém intervalu a zahrnuje 

intenzivní kontakt s terénem nebo situací jedince nebo skupiny. 

Metody výzkumu jsou relativně málo standardizovány, přičemž 

hlavním instrumentem je výzkumník sám. Cílem takového výzkumu 

je objasnit, jak se lidé v dané situaci a prostředí dobírají pochopení 

toho, co se děje, a proč jednají určitým způsobem.87 Na rozdíl od 

kvantitativního výzkumu, který využívá deduktivní logiky, nejde 

v kvalitativním výzkumu o testování a ověřování předem daných 

teoretických modelů či hypotéz, ale právě o vytváření a navrhování 

nových teorií a hypotéz z dat vyvozených induktivně.  

Důvodem proč jsem zvolila kvalitativní výzkum pro svou práci je 

nedostatek informací v oblasti rodičovské mediace v českém 

prostředí, a také vzhledem k nové skutečnosti v níž se nyní 

společnost nachází pod vlivem pandemie COVID–19. Tato situace 

přináší zcela nové otázky. Kvalitativní metodologie v tomto případě 

 
86 PETRUSEK, Miloslav. Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: Karolinum, 

1993. ISBN 80-7066-799-0. Str. 129. 
87 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, 

přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.  
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nabízí možnost lépe prozkoumat a pochopit, jak skupina rodičů 

zkoumaný jev vnitřně prožívá a umožňuje pochopit a popsat, jaké 

postupy a způsob rodičovské mediace rodiče vedou, a jak tuto situaci 

a svou výchovnou činnost vnímají. 

 

    4.3 Základní výzkumná otázka, specifické výzkumné 

otázky 

Základní výzkumnou otázkou je „Jakým způsobem zprostředkovávají 

rodiče svým dětem média a jak je využívají ve výchově?“ Tato otázka 

je poměrně široká, proto jsem ji pro přehlednější vysvětlení rozložila 

do několika specifických okruhů. 

1) Jaký má dítě v rodině přístup k mediálním zařízením? 

2) Jaký je způsob využívání médií dítětem a rodiči? 

3) Jaká je v rodině regulace či kontrola užívání médií dětmi? 

4) Jaká je informovanost rodičů ohledně vlivu médií na život 

dítěte? 

5) Jak zasáhla pandemie COVID-19 do užívání médií v rodině? 

 

První okruh je zaměřen na možnost dítěte využívat média. Jakým 

způsobem jsou v rodině dostupná a jakým způsobem se děti 

k médiím mohou dostat. Další okruh otázek míří na objasnění 

problému, proč a jakým způsobem dítě média využívá a použití 

médií ve výchově. Třetí část se zaměřuje na způsob regulace či 

jakékoliv kontroly rodičů nad užíváním médií jejich dětmi. Čtvrtá 

otázka se týká informovanosti rodičů, jejich přístupu k informacím a 

využívání těchto informací v rámci rodičovské mediace. Poslední 

část je potom přímo zaměřena na reflexi změn v rámci užívání médií, 

které do rodiny a rodičovské mediace přinesla opatření spojená 

s pandemií COVID-19. 
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4.4 Výzkumný vzorek, způsob vstupu do terénu 

U kvalitativního výzkumu není možné hovořit o zastupitelnosti 

výzkumného vzorku za celou populaci. Na základě tohoto vzorku 

není možné vyvodit obecné závěry platné pro celou populaci.88 

Výběr vzorku odpovídá požadavkům zkoumané skupiny. Počet 

respondentů by měl odpovídat situaci, kdy dojde k tzv. teoretické 

saturaci, tedy okamžiku, kdy další nový účastník již pravděpodobně 

nemůže přinést nic nového. Na základě zkoumaných studií jsem ve 

své přípravě došla k předběžně požadovanému počtu 8 – 10 

respondentů.  

Zkoumanou skupinou jsou rodiče dětí ve věku 4 – 10 let. Oslovila 

jsem 10 rodin, které jsem požádala o spolupráci. Vzhledem k tomu, 

že jsem sama matkou osmileté dcery, oslovila jsem známé, kteří mají 

děti v podobném věku a také rodiče dceřiných spolužáků. Někteří 

respondenti byly poté doporučeni jinými respondenty. Vždy jsem 

nechala na rodině, aby si zvolila, kdo chce být respondentem, zda 

otec nebo matka, případně oba. Výjimku tvořily jen matky, které 

nežijí s otcem svého dítěte ve společné domácnosti. Ve většině 

případu se rozhovoru ujaly matky dětí. Ve třech případech se 

rozhovoru zúčastnili oba rodiče. Celkem jsem provedla osm 

rozhovorů.  

V důsledku aktuální pandemické situace bylo během rozhovoru třeba 

dodržet veškerá zdravotní i vládní opatření. Nechala jsem na 

respondentech, aby vybrali formu rozhovoru. Možností byl rozhovor 

přes internet pomocí aplikací jako je Zoom a Google Meet nebo 

osobní setkání v prostředí, které si respondent vybere. Většina 

respondentů volila možnost osobních setkání. Ta proběhla za 

dodržení všech opatření. Dva rozhovory se uskutečnily on-line.     

 
88 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, 

přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9. 
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4.5 Technika sběru dat  

Dotazování je nejspíše nejběžnější a nejčastěji využívanou 

výzkumnou technikou kvalitativního výzkumu. Technikou, kterou 

jsem vybrala pro sběr dat, byl polostrukturovaný rozhovor, 

označovaný také jako semistrukturovaný nebo řízený.89 Pro tento typ 

rozhovoru si taktéž připravujeme soupis otázek, jako je tomu u 

standardizovaných nebo strukturovaných rozhovorů, ale na rozdíl od 

nich je možné doplnění otázek v průběhu rozhovoru a možnost 

reagování na situaci. Z tohoto důvodu je výhodné, aby rozhovory 

realizoval přímo výzkumník, který je obeznámen s tématem, má do 

něj vhled a zná cíle studie. Stejně tak je možné nechat respondenta 

hovořit k tématu, jak uzná výzkumník za vhodné, i když překročí 

hranice položené otázky, což je přirozené narativnímu rozhovoru.  

Problémem, na který upozorňuje J. Plichtová (2002) může být 

neúmyslné zkreslování informací respondentem. Navrhuje jej ošetřit 

položením ověřovacích otázek a dodatečných otázek, jež jsou 

formulované opačně. Dále je třeba počítat s tzv. efektem výzkumníka 

(Čermák – Štěpaníková, 1998), který poukazuje na vliv osoby, která 

výzkum provádí, na respondenta. Toto zkreslení jsem se v rámci 

svého výzkumu snažila řešit důsledně nehodnotícím přístupem.  

Schéma rozhovoru jsem rozdělila do pěti okruhů. Každý okruh byl 

označen primární otázkou a dále pak byl rozveden několika 

sekundárními otázkami, případně sondážními otázkami, které 

vznikaly přímo při rozhovoru. Toto schéma jsem během rozhovoru 

používala volně. Nechávala jsem respondenty reagovat a spontánně 

hovořit dle jejich zájmu k tématu. Záměrem bylo umožnit 

respondentům rozvinout téma, které je pro respondenty důležité. 

Takový přístup pomohl lépe simulovat běžný rozhovor.  Délka 

 
89 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: 

Grada, 2014. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. Str. 211. 
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rozhovoru se pohybovala mezi 45 – 70 minutami. Všechny 

rozhovory jsem nahrávala pomocí diktafonu a poté je přepisovala.  
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5) Média jako nástroj rodičů ve výchově 

dítěte – výsledky výzkumu 

V následující kapitole shrnuji výsledky provedeného výzkumu. Ty 

jsou rozloženy do šesti podkapitol, které vznikly na základě okruhů 

otázek ve výzkumu.  

 

    5.1 Přístup k užívání digitálních zařízení 

Dotázaní rodiče mají pocit, že mají přehled o digitálních zařízeních, 

které jejich dítě využívá, a to především proto, že právě rodiče jsou 

zprostředkovateli těchto zařízení. Nejčastěji je dítě dostane jako 

dárek k Vánocům nebo narozeninám. Důvodem pro pořízení bývá 

přání dítěte, které často pod vlivem okolí touží např. po vlastním 

chytrém telefonu. Přestože by si někteří rodiče přáli pořídit chytrý 

telefon dítěti později, třeba až kolem desátého roku života, pořizují 

telefon dříve. Nicméně, dotazovaní rodiče často uváděli i vlastní 

důvody pro pořízení chytrého telefonu dítěti, a to především 

z důvodu kontroly, když dítě začíná chodit samo domů ze školy nebo 

si začíná samo hrát s kamarády mimo domov a dosah rodičů. 

Prvotním impulsem pro pořízení však bylo téměř ve všech případech 

přání dítěte. 

Jiný případ uváděly respondentky, které mají dítě svěřené do vlastní 

péče nebo mají dítě ve střídavé péči a s otcem dítěte nežijí. Tyto děti 

měli vlastní telefon dříve než děti z rodin, kde žijí matka s otcem 

v jedné domácnosti. V tomto případě respondentky uvedly, že chytrý 

telefon dítěti pořídil otec, a to i přes nesouhlas či nelibost matky. 

„V šesti letech si přál telefon, tak mu ho tatínek koupil. Já jsem 

nesouhlasila, protože mi přišlo, že je ještě malý na to, aby měl vlastní 

telefon. Stejné to bylo i s tabletem. Ten mu otec pořídil již v jeho pěti 

letech. Nicméně i přes mé protesty mu to stejně koupil,“ uvedla 
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respondentka. Hlavním důvodem nesouhlasu s pořizováním těchto 

médií v nízkém věku byl pocit znemožnění kontroly „on si pak zalezl 

do pokoje a hrál na tom.“ (matka 40 let, syn 9 let). 

Jinak výsledky potvrzují dřívější poznatky, že média děti využívají 

od útlého věku. Prvním médiem bývá televize. Rozdíl se ukazuje ve 

výchově mladšího a staršího sourozence. U staršího se respondenti 

v jeho nízkém věku více snažili ho nevystavovat médiím a více 

regulovali čas i sledovaný obsah. Všichni tázaní uvedli, že mladší 

sourozenec „už se veze se starším“ a sleduje televizi dřív, má dřív 

přístup k počítači i k telefonu. Přestože ho ještě nevlastní, rodiče mu 

půjčují svůj. „U staršího syna jsme to dlouho drželi. Já jsem třeba do 

jeho roku skoro ani nezapnula televizi. Mladší syn už koukal asi tak 

od měsíce věku na Krtečka…“ (matka 37 let, synové 9 a 6 let). Pro 

rodiče bývá náročné, často nemožné, odepřít jednomu dítěti užívání 

médií a druhému to dovolit. A to i přesto, že tuší, že mladší 

sourozenec by z jejich pohledu ještě nemusel sledovat pohádky pro 

starší nebo hrát hry na chytrém telefonu. 

Děti v rodinách respondentů mívají k dispozici krom televize a 

mobilních telefonů, které buď vlastní nebo si je půjčují od rodičů, 

také herní konzole jako například playstation (především chlapci). 

Školní děti teď ještě díky distanční výuce mají k dispozici počítač.  

Dalším aspektem pro pořizování digitálních zařízení dětem v nižším 

věku je i technická znalost a přístup k digitálním médiím 

respondentů. Jeden z dotazovaných otců uvedl: „Asi na to koukám 

trochu jinak…. digitální technologie byly můj koníček od dětství, pak 

se z toho stala i práce. Chtěl bych, aby moje děti dokázaly využít ten 

notebook třeba k tvorbě, k vyrábění něčeho…  myslím, že i tím 

hraním k tomu získávají vztah, že se ho nebojí používat,“ (otec 43, 

dcery 9 a 6 let). V této rodině mají obě děti k dispozici vlastní telefon 

již zhruba od pěti a šesti let. Jejich rodiče využívají komunikaci přes 
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telefony, když nejsou s dětmi. Děti v této rodině mají k dispozici i 

další média, z nichž pravidelně používají televizi, rádio a notebook. 

Vlastní i tablet, ale nepoužívají ho.  

Mladší nebo technicky informovanější rodiče uvedli, že užívají různá 

média, ale často spojená do jednoho či dvou zařízení: „Pouštíme jim 

hodně písničky, ale tím že nemáme žádný přehrávač nebo rádio, jde 

nám to všechno přes televizi… Všechno nám zprostředkovává smart 

televize.“ (matka 31 let, syn 6 let, dcera 4 let).  

Téměř všichni rodiče pak ještě zmiňovali knihy, jako využívání času 

jinak než s digitálními médii. U mladších dětí rodiče byli ještě 

úspěšní se čtením „na dobrou noc“. U starších se situace se čtením 

mění, kdy už se z nich pomalu stávají čtenáři, ale pro rodiče je 

náročné nadchnout je čtením, případně donutit je číst. „Myslím, že 

pro rodiče je to v dnešní době veliká výzva – čtení u dětí. Když jim 

řeknu „běž si hrát nebo běž si číst“ je jasné, že vyberou hry (pozn. 

myšleno hry na telefonu). Telefony nebo počítač jsou pro ně velké 

lákadlo a já nemám vždycky čas si s nimi číst. Syn mi teď říkal, že 

čtení je nuda.“ (matka 37 let, synové 9 a 6 let). Dotázaní rodiče by 

byli často rádi, kdyby jejich děti četly. Pořizují různé knihy, ale pak 

sami uvádějí, že knihy děti prostě teď nebaví. Snaha rodičů o čtení u 

dětí může být spojena i se vzděláním rodičů. Většina z dotazovaných 

rodičů měla úplné středoškolské vzdělání, nebo vysokoškolské.     

 

 5.2 Způsob využívání médií 

Rozdíly v užívání médií je možné vnímat u chlapců a dívek. Zatímco 

rodiče uvádějí, že dívky, pokud mají ve volném čase k dispozici 

chytrých telefon nebo počítač, tak sledují videa, většinou na kanálu 

YouTube, chlapci hrají hry. Nejčastěji uvedenou hrou byl Minecraft 

nebo FIFA. Chlapci taktéž rádi sledují videa, ale spíše s youtubery, 

kteří jim ukazují, jak hrát jejich oblíbenou hru. Rodiče uváděli, že 
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právě tato videa s youtubery nemají rádi a nejsou rádi, když je děti 

sledují, protože bývají často vulgární. Někteří rodiče se pokoušejí 

zamezit tomuto sledování, někteří se snaží je regulovat: „oni jim tam 

ukazují, jak hrát ty hry… to chápu a nechám je se na to koukat, jen 

nechci, aby to bylo vulgární...“ (matka 40 let, synové ve věku 9 a 6 

let). 

Rodiče se snaží využívat média ke kontaktování a kontrole dětí, když 

nejsou doma, když jdou samy ze školy, když jsou na návštěvě. Více 

tuto možnost využívají právě rodiče. Děti jim volají nebo píšou sms-

zprávy jen příležitostně. Spíše kontaktují své kamarády. Často 

k tomu využívají aplikaci Whatsapp. Rodiče uvádějí, že tuto sociální 

síť jim dovolili nainstalovat až s příchodem distanční výuky. Sociální 

sítě jako je facebook nebo instagram rodiče dětem zakazují. 

Důvodem bylo „že to ještě nepotřebují“ nebo „že tam můžou potkat 

někoho divného“ nebo „aby nesdílely informace“. Nicméně většina 

dětí dotázaných rodičů používá aplikaci a sociální síť tiktok, na které 

mohou vyrábět krátká videa, která mohou sdílet s ostatními.  

Rodiče mají většinou nějakou zkušenost s facebookem a 

instagramem a tyto aplikace hlídají, ale u aplikace tiktok rodiče 

uváděli: „Nevím moc co to je, jen vím, že je tam nějaká záplava videí, 

ale netuším, jestli je ten obsah nějak regulovaný,“ (matka 45, syn 9 

let) nebo: „Teď je ještě ten tiktok, o tom nic moc nevím. Něco jsem si 

o něm četla, ale sama ho nepoužívám… za mě je to teda úplná 

šílenost, jako taková centrifuga. Je hrozné, jak to jde všechno rychle 

dopředu.“ (matka 37, synové 9 a 6 let) 

Média mohou děti používat ve volném čase. Nicméně většina rodičů 

uvádí, že se jim snaží najít nějaké jiné vyžití, než užívání médií. 

Rozdíl je možné nalézt u rodičů, kteří jsou pracovně více vytížení. 

Přirozeně z toho plyne, že méně vytížení rodiče mají větší prostor 

pro vymýšlení různých aktivit svým dětem, které s nimi poté 
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absolvují. Někteří rodiče uvádějí, že si přejí, aby se děti uměly samy 

jinak zabavit než s médii, ale to nebývá snadné. Zvláště u chlapců. 

„Jakmile nad sebou syn nemá dozor, například je sám doma, tak je 

na telefonu nebo na počítači a hraje...“ (matka 40 let, syn 9 let). 

Rodiče také zmiňují rozdíl během roku, kdy v létě je snazší dětem 

najít jiné aktivity, a i ony samy jsou často rády venku s kamarády. 

Naopak v zimě, kdy se situace pro rodiče komplikuje, protože děti 

nemají tolik možností vyžití, stoupá četnost užívání médií. Rozdíl je 

též v rodinách, kde je jedno dítě, oproti rodinám s více dětmi. 

Sourozenci se dokáží spíše spolu zabavit jinak než užíváním médií. 

Respondenti se shodují, že když potřebují pracovat, soustředit se na 

práci, nechají děti užívat média – hrát hry, sledovat videa: „Když 

potřebuju pracovat a venku je ošklivo a oni se přijdou zeptat, jestli si 

můžou zahrát na počítači.... tak jim to dovolím,“ (matka 40, synové 9 

a 6 let). Také uvádějí, že ne vždy jsou v takové kondici, kdy se 

mohou plně dětem věnovat: „Jsou dny, kdy to dokážu ukočírovat 

(pozn. nadměrné hraní her na počítači dětmi) a pak jsou dny, kdy ne. 

Třeba jsem na tom i já blbě, a tak je prostě nechám hrát. Vím, že mi 

dají klid.“ (matka 40, synové 9 a 6 let). Ne ve všech případech rodiče 

na přímou otázku „jestli dítě nechají na telefonu hrát hry ve chvíli, 

kdy si chtějí odpočinout?“ odpovídali kladně. Ale v dalším 

rozhovoru se ukázalo, že jsou chvíle „kdy chtějí mít chvilku klidu“ a 

v ten okamžik děti mohou užívat média jinak, než je obvyklé, než 

jsou nastavená případná pravidla. Rodiče tento způsob užití médií 

omlouvali nebo měli potřebu více jej vysvětlit a ospravedlnit se. 

Jedním z důvodů pro dovolení užívání médií mimo obvyklá pravidla 

je situace, kdy si rodiče chtějí ráno přispat a děti vstávají dřív než 

oni. V tento okamžik se většinou ani nemusí dovolovat o puštění 

média, kterým je nejčastěji televize.  

V další otázce médií jako nástroje odměny či trestu, jedna 
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respondentka použila výraz „mírná manipulace díky médiím“, kdy 

vysvětlovala, že někdy když potřebuje, použije slib užívání médií za 

nějakou vykonanou činnost např. „když si uklidíš pokoj, můžeš 

hrát...“ nebo „když budeš statečný u paní doktorky, skončí zákaz na 

playstation…“ (matka 45 let, syn 9 let) apod. Další respondenti 

nebyli k tomuto tématu takto přímí, ale například ohledně uklízení 

pokoje nebo vypracování domácích úkolů uvedli stejnou metodu.  

Média také pomáhají rodičům „ohlídat“ děti, když potřebují nakoupit 

nebo něco vyřídit: „když potřebuju někam odběhnout, vím, že když 

bude sledovat televizi nebo hrát hry, tak si například nebude hrát 

s plynem nebo něco podobného,“ (matka 45 let, syn 9 let). 

Děti v tomto věku samy využívají média spíš k zábavě. 

K samostatnému vzdělávání, či k vyhledávání si informací ve 

volném čase, dochází spíše okrajově. Někteří rodiče se snaží vést děti 

i k tomu, aby počítač více využívaly pro vzdělání a nacházely si 

odkazy k věcem, které je zajímají. V tomto věku dětí ale rodiče 

uvádějí, že spíše převládá zájem o zábavu, a jejich snaha nemá větší 

odezvu.  

Ovšem v jedné rodině rodiče uvedli, že jejich děti (věk 8 a 5 let) 

užívají digitální média primárně ke vzdělání, konkrétně k výuce 

angličtiny, okrajově pro zábavu – vymalovávání.  

Někteří respondenti hovořili o využití chytrého telefonu i způsobem, 

který se jim líbí a který podporují: „Syn teď používá telefon 

k natáčení videí, jak jezdí na koloběžkách. Má to skvěle vychytané... 

je tam třeba vidět nebe, do toho on skočí a udělá nějaký trik, pustí si 

tam muziku a má úžasný klip. Nebo animuje díky nějaké aplikaci 

panáčky z lega. To mi přijde skvělé.“ (matka 37 let, synové 9 a 6 let). 

Televizi děti sledují ve všech dotazovaných rodinách. Pokud 

nevlastní telefon, využívají televizi více. Rodiče často uváděli, že 

jejich děti mají velmi rády, když všichni společně mohou sledovat 
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nějakou pohádku, film nebo i populárně naučný pořad. I rodiče 

uvedli tento způsob užívání médií jako pro ně většinou oblíbený. 

Rodiče také popisovali sledování televize jako to, které se dá snadno 

kontrolovat. Děti mohou volně sledovat dětský kanál ČT Déčko, 

který rodiče považují za bezpečný. Z důvodu, že televize často bývá 

na místě dostupném pro celou rodinu, mají rodiče přehled o tom, co 

jejich dítě sleduje a jak dlouho. 

   

  5.3 Kontrola/regulace 

Všichni dotázaní rodiče uváděli, že nejsou spokojeni s množstvím 

času, které jejich děti tráví užíváním digitálních médií. Vzápětí, ale 

často dodávají, že v této digitální době to nejde moc jinak, zvláště 

nyní v souvislosti s vládními omezeními souvisejícími s pandemií. 

Všichni rodiče shodně hovořili o potřebě kontroly a regulace času, 

které jejich dítě, popřípadě děti, tráví s médii. Pravidla a přístup 

rodičů se v různých rodinách výrazně liší. Z rozhovorů vyplývá, že 

každá rodina má jiné hranice toho, co je vhodný a co nevhodný 

mediální obsah a také kolik času jejich dítě může trávit s digitálními 

médii. Tyto hranice, případně normy, vznikají na základě informací, 

které rodiče získají z okolí, nejčastěji od kamarádů a známých. Často 

si je rodiče přizpůsobují svým možnostem. Například zaneprázdnění 

rodiče, kteří nechávají své dítě víc hrát hry na počítači nebo telefonu, 

protože potřebují pracovat, vysvětlují, že hry mohou být pro dítě 

přínosné, neboť z toho může získat nějaké dovednosti. Také se 

porovnávají s ostatními rodiči a podle toho nastavují i svá domácí 

mediální pravidla. 

Jedním z rozdílů v kontrole přístupu k užívání médií dětmi je 

aktuální situace rodiny. Matky, žijící bez otců svých dětí, uvádějí, že 

absolutně nemají pod kontrolou, jak jejich dítě využívá například 

telefon ke hraní her nebo jiná digitální média v období, kdy je dítě 
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s otcem. „Zakázala jsem synovi facebook, nicméně o víkendu byl u 

otce a zjistila jsem, že si ho založil.“ (matka 40 let, syn 9 let), další 

respondentka v podobné situaci zmínila: „ ten týden, co je u otce, 

nemám vůbec pod kontrolou, když se pak vrátí a podle toho co 

vypráví mi přijde, že hraje na počítači výrazně víc než, když je u mně. 

Otec mu například nainstaloval facebook a instagram..“ (matka 45 

let, syn 9 let).  Z tohoto nelze usuzovat, že by to byli právě otcové, 

kdo vedou děti k nadměrnému nebo nevhodnému užívání médií, 

spíše se zde ukazuje, že v rodinách, kde rodiče nežijí spolu, nemusí 

být stejná pravidla a jak může být složité dohodnout se na společné 

rodičovské strategii mediace.  

Rodiče několika dětí uvádějí, že kontrola a regulace médií je u jejich 

dětí stejná, přestože se děti liší věkem a přestože první dítě bylo 

v útlém dětství daleko více kontrolováno, co se mediálního obsahu i 

času stráveného s médii týká, než dítě druhé.  

Z provedených rozhovorů též vyplynulo, že otcové jsou ti, kteří se 

většinou lépe orientují v technickém prostředí digitálních médií. 

Matky často nechávají technickou stránku věci právě na nich. Bývají 

to otcové, kdo nainstaluje dětem do telefonu aplikaci, díky níž 

mohou rodiče kontrolovat pohyb dítěte na telefonu. Z dotázaných 

osmi rodin bylo pět, kde alespoň jedno dítě vlastní svůj mobilní 

telefon, a z toho čtyři, které používaly rodičovskou aplikaci. Některé 

matky byly v používání rodičovské aplikace nerozhodné, a to 

z důvodu, že by to pro dítě mohlo znamenat, že mu jeho rodiče 

nedůvěřují. Nicméně ani v jedné rodině, kde rodičovskou aplikaci 

používají, tato nerozhodnost neznamenala zastavení její užívání. 

Spíše vedla k tomu, že se rodiče pokusili vysvětlit dítěti záměr, se 

kterým tuto aplikaci do telefonu instalují.  

Otcové také mají o něco větší přehled o možnostech regulace přímo 

ze strany médií, jakými jsou například chráněné dětské kanály 
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YouTube, HBO GO kids apod. Těmto dětským kanálům rodiče 

většinou věří. Stačí, že film je uveden jako „pohádka“ nebo „pro 

děti“, případně, že je uveden na dětském kanálu, a obsah už dále 

nekontrolují, případně dětem dovolí i přesto, že se jim osobně příliš 

nelíbí. Otec (dcera 4, syn 8) v rodině, která nepoužívá rodičovské 

aplikace, ale využívá některé dětské kanály ovšem uvedl: „Myslím, 

že i v současné době je v některých pohádkách hrozně moc násilí. 

Proto sami kontrolujeme, co děti sledují.“ Matky v rozhovorech 

často projevovaly důvěru kanálu ČT Déčko a také jeho webu, kde 

děti mohou hrát hry.  

Dle provedených rozhovorů jsou to spíše otcové, kdo do rodiny 

přináší nové technologie a také ti, kteří spíše dovolí dětem přístup 

k médiím. Může to vyplývat i ze skutečnosti, že se v této tematice 

více orientují a také více spoléhají na okolní regulaci, jako jsou 

rodičovské aplikace nebo dětské televizní kanály.  Matka dvou synů 

(6 a 9 let) uvedla: „Já jsem tak nastavená, že bych někdy nejraději 

šla do takového extrému a zkusila žít úplně bez médií. Ale na druhou 

stranu z toho nechci dělat zakázané ovoce, protože to by možná 

mohlo mít pak ještě horší efekt. Manžel k tomu má blíž, v minulosti 

také hrál hry na počítači a víc se v tom vyzná, takže ve výsledku jim 

to spíš dovolí.“ 

Dotázaní rodiče se spíše vždy snažili o dohodu mezi sebou a 

nastavení společných pravidel rodičovské mediace. Dokonce 

z rozhovorů bylo zřejmé, že komunikace stran užívání médií je mezi 

rodiči časté téma. A to nejen vůči dětem, ale i vůči sobě navzájem. 

Většina rodičů uvedla, že sami tráví spoustu času s mobilním 

telefonem, a to například tím, že sledují různá videa. „Když s dětmi 

koukáme třeba na večerníčky nebo na něco, co nás nebaví, tak se 

navzájem peskujeme, abychom u toho nekoukali do telefonu. Snažíme 

se dávat si na to pozor, protože ty děti to chytají. Když jsme na 
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procházce, tak sama vidím, že jsem schopná na ně celou dobu koukat 

skrz telefon, fotit je atd.,“ uvedla respondentka (děti ve věku 4 a 6 

let). Jiná respondentka (synové ve věku 6 a 9 let) řekla: „Uvědomuji 

si, jak my jako dospělí často koukáme do telefonu a snažím se to 

regulovat… navzájem se někdy i okřikujeme s manželem… je jasný, 

že těm klukům dáváme vzor toho, že je to součást našeho života a že 

je to normální…“  

Ve všech dotazovaných rodinách respondenti uváděli, že se snaží o 

nastavení pravidel užívání médií. Tato pravidla se nejčastěji týkají 

času. Teprve pak obsahu. Ovšem rodiče sami přiznávají, že tato 

regulace je poměrně složitá, protože děti se pohybují i mimo domov 

a v ten okamžik mohou mít přístup k různým obsahům díky jiným 

dětem apod. „Dozvěděla jsem se, že moje dnes šestileté, v tu dobu 

pětileté dítě vidělo na počítači porno… taky, že koukají na nějaké 

horory. Bohužel to nejde úplně ošéfovat, když to dítě nemáš doma…“ 

uvedla jedna z respondentek. 

Rodiče, především matky, se snaží regulovat čas, který jejich děti 

tráví s médii často tak, že se pokoušejí vymyslet jim jiný program. 

Sport, výlety, hraní s kamarády, společné aktivity. To souvisí jak 

s informovaností rodičů, tak s jejich vztahem k médiím a též se 

zaměstnaností. Více zaneprázdnění rodiče jsou více benevolentní. 

Rodiče uváděli, že pokud jejich děti mají jiný program, často 

nemívají potřebu hraní her nebo sledování videí na počítači nebo 

telefonu.  

Někteří respondenti říkají, že je to „někdy docela boj“, donutit děti, 

aby se vzdali hraní her a že kvůli tomu mohou být i konflikty. Menší 

konflikty uváděli ti rodiče, kteří mají společnou strategii rodičovské 

mediace a navzájem se v ní podporují. Tyto konflikty s dětmi 

v některých respondentkách snižují jistotu ve výchově: „Když jim to 

vezmu, jsem potom pro ně »špatná matka« – to nesnáším dobře.“, 
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(matka 40 let, synové 6 a 9 let). 

Dalším aspektem pro vyšší míru kontroly užívání médií dětmi 

v rodině může být negativní zkušenost. Buď vlastní nebo 

zprostředkovaná. Ti rodiče, kteří mají nějaký negativní zážitek 

ohledně užívání médií, jej zmiňovali jako jeden z důvodů a motivů 

svých rodičovských mediálních strategií. Matka dvou synů, která 

opakovaně hovořila o strachu z nadměrného užívání médií uvedla: 

„Já si fakt myslím, že je to novodobá droga... mám známou, která má 

dítě závislé na hrách. To je šílené.“ Další respondentka zmínila: 

„Byla jsem svědkem výchovy svého o patnáct let mladšího bratra a 

úplně se mi to tam nelíbilo. Jeho otec tou dobou pracoval doma a 

místo toho, aby se mu věnoval, tak spolu hráli počítačovou hru. To 

byla ještě docela dobrá varianta. Ale protože byl asi v nějaké 

neskutečné krizi středního věku, tak spal na gauči a bratr se celý den 

díval jen na televizi. ... Nic jiného se tam nedělo… To mě vždycky 

mrzelo.“ Tyto matky více hovořily o nebezpečí nadměrného užívání 

médií dětmi a také byly o něco více informované o rizicích 

spojených s užíváním médií dětmi, než jiní dotázaní rodiče. 

Rodiče často využívají kombinaci aktivní a restriktivní mediace. 

Restriktivní metody jsou sice efektivnější, ale mohou vést k větším 

konfliktům. Jednou z pravidelných rodičovských podmínek pro 

možnost užívání médií je splnění školních povinností, případně 

některých domácích povinností. Také některé respondentky uváděly, 

že nedokážou být dostatečně důsledné, proto přímé zákazy užívání 

médií příliš nepraktikují, protože nejsou schopné je dodržet.  

Aktivní mediaci někteří rodiče vnímají jen jako situaci, kdy řeknou 

dítěti, co se jim na určitém mediálním obsahu nelíbí, a proč nechtějí, 

aby to dítě sledovalo. Sami ale pak někdy připouštějí, že se může 

stát, že jim o tomto obsahu přestane dítě vyprávět a pak dítě najdou, 

jak právě tento obsah sleduje. Jedná se spíše o sledování videí na 
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YouTube nebo delší hraní her, než je domluveno. Ti rodiče, kteří 

dokázali svým dětem lépe vysvětlit důvody regulace a kontroly 

užívání médií, byli úspěšnější v naplňování regulací.  

Všichni dotazovaní rodiče uvedli, že užívání médií dětmi je třeba 

regulovat. Většina respondentů nevnímá jen negativní přínos médií, 

ale snaží se vidět i jejich pozitivní možnosti, a ty pak u dětí výběrově 

podporují. Informovanější a technicky zdatnější rodiče jsou v tomto 

ohledu sebevědomější a aktivnější.  

 

    5.4 Informovanost rodičů 

Dotazovaní rodiče si připadají většinou dostatečně informovaní o 

vlivu a rizicích, která jsou spojena s užíváním médií. Nicméně při 

hlubším rozhovoru se ukázalo, že všechna tato rizika jen těžko 

pojmenovávají. Míra informovanosti souvisí s aktuálním věkem 

jejich dětí a potřebou řešit vnímané problémy. Sami uváděli, že často 

jednají spíše instinktivně než na základě konkrétních informací. Jako 

častý zdroj uváděli spíše názory a informace od jiných rodičů, než 

informace získané z institucí jako je škola, případně média. Na 

konkrétní otázky stran rizik, která média mohou přinášet, pak 

odpovídali často spíše váhavě. V každé rodině respondenti uvedli 

jiná rizika (často jen jedno), která vnímají jako zásadní. „Například 

podávání informací o sobě, o rodině, posílání fotek... prostě osobní 

údaje. To samé jako všechny ty divné věci... já třeba nemůžu vědět, 

když si píše s nějakou Eliškou, že je to opravdu Eliška.“ (matka 40 

let, syn 9 let).  

„Ještě jsou možnosti sociálních médií, ale to se zatím našich dětí 

netýká (nemají volný přístup k internetu a nevlastní mobilní telefon). 

Takže tohle zatím neřešíme.“ (otec 39 let, syn 9 let, dcera 5 let). Jen 

tři matky přímo uvedly, že vnímají jako riziko možnou závislost na 

užívání médií.  
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Rodiče si též uvědomují možnost přístupu k nevhodnému obsahu. 

Nicméně téměř všichni dotazovaní rodiče uvedli, že mají pod 

kontrolou to, co jejich děti hrají nebo sledují na digitálních 

zařízeních. Čtyři z osmi dotázaných rodičů využívají rodičovské 

aplikace, ostatní rodiče věří, že jim dítě sděluje, na co se dívá a co 

hraje a snaží se to i sami zjišťovat, tím že o tom s dítětem více 

hovoří. V průběhu rozhovorů ale vyšlo najevo, že i přes pocit rodičů, 

že mají přehled o tom, co jejich dítě sleduje, se ukázalo, že 

v několika případech dítě sledovalo obsah, který rodiče neschvalují. 

Právě rodiče, kteří se více o tuto problematiku zajímají, uváděli, že 

necítí dostatečnou obecnou informovanost k tématu vlivu médií na 

děti. Matka devítiletého syna uvedla: „o některých věcech se vůbec 

nemluví. Často se řeší pornografie, ale násilí nebo jiný nevhodný 

obsah se už neřeší. Já vnímám i zpravodajství jako nevhodný obsah.“ 

Další respondentka, jež je matkou dvou synů (6 a 9 let), uvedla: „Asi 

i díky tomu, že pracuji ve škole, jsem víc informovaná a taky se o to 

víc zajímám. Ale je pravda, že sama nevím, jak se to dá zneužít. 

Třeba, když jsem teď viděla film V síti, tak mě samotnou šokovalo, 

jak je to šílený.“ 

Rodiče většinou neprojevovali hlubší zájem o informace týkající se 

vlivu médií na děti a toho, jak s nimi pracovat. To mohlo být 

způsobeno i skutečností, že necítili potřebu a absenci informací, 

kterou deklarovali nízkým věkem dítěte, a tím, že jejich dítě 

nepoužívá sociální sítě. „Zatím to moc neřešíme, ale ten věk asi 

přijde.“ (matka 34 let, dcery 6 a 9 let). Dalším důvodem může být 

nedůvěra v informace z médií. „Zatím jsem to moc neřešila, nešla 

jsem tak do hloubky. Nicméně se obávám, že ty informace o tom vlivu 

budou velmi rozchodné, tak jak je to asi se vším. Takže mi nezbyde 

nic jiného, než dát na zdravý rozum a intuici a doufat, že to 

povedeme dobře.“ (matka 31 let, dcera 4 roky, syn 6 let). 
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    5.5 Jak zasáhl COVID 19 do rodičovské mediace 

Není příliš snadné porovnat situaci v rodině před rokem a nyní 

vzhledem k tomu, že respondenti prožívají a vnímají aktuální realitu. 

Dotazovaní rodiče na otázku změn v období pandemie často 

popisovali praktické změny ve smyslu, že zůstali doma na home 

office a jejich děti na distanční výuce.  

V porovnání s výzkumy z počátku pandemie z jara působili 2020 

dotazovaní rodiče klidněji a smířeněji. Všichni shodně uváděli, že se 

četnost užívání médií v rodině zvýšila, a to dle respondentů 

především díky distanční výuce. Jinak rodiče neuváděli, že by došlo 

k výrazným změnám v čase, který děti tráví ve svém volném čase 

s digitálními médii. Zvýšenou četnost užívání médií spíše 

vysvětlovali zimním a předjarním obdobím, ve kterém výzkum 

probíhal, kdy není možné trávit tolik času venku. Oproti předpokladu 

změn v rodině uvedl otec (dcera 5 let, syn 9 let), který pracuje na 

home office: „Přímo s epidemií asi nepřišly žádné změny do naší 

rodiny, co se využívání médií týká…“ Změny v digitální gramotnosti 

svého syna spíše spojoval s věkem dítěte, nikoliv s nutností dítěte 

naučit se ovládat počítač kvůli on-line výuce. V tomto ohledu se 

ukazovaly rozdíly ve vnímání situace v jednotlivých rodinách. 

Naproti odpovědi otce viz. výše, uvedla jiná respondentka (dcera 8 

let): „Za tu dobu se u nás změnilo všechno. Všechno co se týká 

sledování televize i počítače. Dcera do té doby neměla počítač, ten 

jsme museli pořídit, protože já jsem potřebovala na něm pracovat na 

home office.“ Změny vnímali a jmenovali především rodiče školních 

dětí, a to díky distanční výuce, také více zaměstnaní rodiče a ti, kteří 

zůstali doma na home office. 

V sedmi z osmi dotázaných rodin bylo vždy jedno školní dítě. 

Z těchto rodin jen tři uvedly, že pořídily další digitální zařízení – 

počítač, a to přímo v souvislosti s pandemií a distanční výukou. Dvě 
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rodiny pořídily starší počítač, jedna rodina koupila nový. Další nová 

digitální zařízení přímo v souvislosti s pandemií rodiny nepořizovaly.  

I přesto, že rodiče často uváděli, že u nich k větším změnám, krom 

distanční výuky, ohledně využívání médií nedošlo, z rozhovorů 

vyplynulo, že v pěti rodinách byl alespoň jeden rodič buď trvale nebo 

částečně na home office. Začali využívat komunikační aplikace, 

které předtím neznali, ani rodiče ani děti, a staly se pro ně běžnými. 

Děti, které do té doby většinou přes digitální média nekomunikovaly 

s kamarády, teď zcela běžně využívají nějaké komunikační aplikace, 

především Whatsapp nebo Zoom. Do rodin, které ještě nevyužívaly 

kanály typu HBO GO nebo Netflix, alespoň jeden z těchto kanálů 

přibyl. Nicméně většina rodičů uvedla, že tyto kanály měla již v době 

před pandemií. Jen v jedné rodině nebyl a není používán ani jeden 

z těchto nebo podobných filmových kanálů.  

V rámci rodičovské mediace dotázaní rodiče nevnímali velké změny. 

Jen dvě matky uvedly, že regulace času, který dítě tráví s médii, je o 

něco složitější, ale to spíše odkazovaly k zimnímu a předjarnímu 

počasí, kdy není možné být tolik venku. Výzkum probíhal 

s rodinami, které žijí především v menší obci, kde je možné, aby děti 

samy trávily dost času venkovními aktivitami. Je možné, že ve 

velkých městech by se tato informace mohla lišit. 

V rodinách, kde byla pravidla lépe nastavena již v době před 

pandemií, neuváděli rodiče krizové okamžiky spojené se změnou 

zaběhnutého systému. Rodiče, kteří si již v době před pandemií byli 

v rodičovské mediaci méně jistí, zažili v době lockdownu více 

konfliktů s dětmi ohledně užívání médií a zmiňovali, že museli více 

regulovat především čas, který dítě s médii tráví. Rodiče 

nepopisovali změny strategií rodičovské mediace v souvislosti se 

změnou společenské situace spojenou s pandemií, spíše potřebu 

většího důrazu a úsilí k jejich dodržování. Nastavená pravidla a 
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způsoby rodičů jimiž využívají média při výchově svých dětí, se tak 

přenesla i do situace, kdy se užívání médií změnilo. 

 

    5.6 On-line výuka 

Zásadní a důležitou změnou, která zasáhla do sedmi z osmi 

oslovených rodin, je distanční výuka. Proto jí věnuji samostatnou 

část.  

Všechny školní děti z dotázaných rodin měly hned od počátku 

distanční výuky k dispozici buď vlastní nebo rodinný počítač. 

K technickým problémům docházelo v několika rodinách, a to 

především při přihlašování dítěte do aplikace. Další problémy se 

týkaly rychlosti a kvality internetového připojení. Vzhledem k tomu, 

že v dotazovaných rodinách bylo vždy pouze jedno školní dítě, 

nebylo možné prozkoumat situace, kdy jsou v rodině dva školáci, 

kteří mají být souběžně na on-line výuce. V těchto rodinách mohl 

nastat o něco větší problém, jak z důvodu potřeby počítače pro každé 

dítě, tak i z důvodu zatížení internetového připojení. Dotazované 

rodiny nepociťovaly technické problémy, a když nastaly, dokázaly je 

poměrně záhy vyřešit. Jen v jedné rodině, kde dítě bylo během výuky 

doma samo, bylo více problémů s připojením. To mohlo být 

způsobeno starším počítačem, ze kterého se dítě přihlašovalo, 

případně aplikací. Problém se vyřešil ve chvíli, kdy byla do chytrého 

telefonu dítěte nainstalována aplikace využívaná k on-line výuce a 

dítě se tak v případě, že se nemohlo připojit z počítače, připojilo 

pomocí telefonu. Do té doby ovšem na řadě hodin chybělo a muselo 

vše dohánět. Problém s nedostatkem potřebných digitálních zařízení 

neuvedla ani jedna rodina. 

Šest ze sedmi dětí z dotázaných rodin využívalo počítač k on-line 

výuce ve svém pokoji, bez dohledu dospělého. A to  především 

z důvodu, že rodiče potřebovali pracovat na home office v jiné části 
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domu. „Na začátku distanční výuky byl syn takový pasivnější… 

nedokázal se soustředit na to dění... Dnes má svůj pokoj a dokáže 

tam sám pracovat. To si třeba v tom loňském roce neumíme 

představit, že by byl sám v pokoji a pracoval... to by pro něj byla 

panická představa, že tam bude on sám s počítačem a bude koukat na 

kamarády...“ (matka 40 let, syn 8 a dcera 5 let).  I další rodiče 

popisovali, že jejich dítě je nyní samostatnější a dokáže ovládat 

počítač výrazně lépe, než v době před pandemií.  

Rodiče osmileté dcery hovořili o obavách, které mají z využívání 

počítače a především z možnosti internetu, které přinesla nutnost 

užívání počítače při on-line výuce: „Naše dcera je na tom počítači o 

dva roky dřív, než by měla. Slyšel jsem, že až ve třetí třídě ve škole 

děti potřebují počítač k práci. Uvidíme, jak to bude… Ona prostě 

nerozlišuje, co je dobrý a co špatný... Kouká na všechno, co jí 

YouTube nabídne...“ Někteří rodiče si postěžovali, že přestože měli 

na YouTube nainstalován dětský účet, paní učitelka posílá dětem 

naučná videa, která se přes tento účet nepřehrají. Proto museli 

umožnit dítěti přístup na běžný YouTube účet. Z toho důvodu mají 

horší kontrolu nad tím, co jejich dítě ve volném čase může sledovat.  

Přestože rodiče byli většinou spokojeni s prací paní učitelky a její 

snahy o kvalitní on-line výuku, někteří nebyli spokojeni 

s technickým zázemím, kdy škola využívá neplacené verze 

komunikačních aplikací, s čímž přicházejí různé problémy ohledně 

připojování a zastavování výuky. Někteří to vnímali jako zneužívání 

volného přístupu k aplikaci. Též zmiňovali celkovou 

nesystematičnost on-line výuky. Otec (dcera 8 let): „Mě spíš štve 

organizace všech těch věcí okolo… to, že nikdo neřeší nákup 

licence… od loňského jara se řešily zavřené školy, tušilo se, že budou 

zavřené i v budoucnu, a pořád se využívají programy, které jsou 

zadarmo.“ Jiný otec (dcery 6 a 9 let): „Za ten rok on-line výuky se to 
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organizačně nijak nepohnulo. Ministerstvo vydalo několik 

doporučení, ale žádná pravidla nebo sjednocení systému ne – jako 

přes co budou učit, jak budou učit, kolik hodin atd.“ 

Jinak dotázaní rodiče nepociťují problém se vzděláváním on-line 

formou. Rodiče uváděli, že jejich děti učivo chápou a oni tak nemusí 

věnovat více času pomáháním nebo doučováním. Jen jedna 

respondentka uvedla, že se se svým synem učí o něco víc než dřív, a 

to především německý jazyk: „Mám pocit, že po téměř roce toho umí 

fakt hodně málo… myslím, že on-line výuka poškodila nejvíc ten cizí 

jazyk, zvlášť, když ho mají první rok a mají si osvojit ty základní 

znalosti a návyk, jak se učit cizí jazyk.“ 

Dle rodičů se děti poctivě přihlašují na hodiny, i když nejsou pod 

kontrolou. Jen jedna matka uvedla pochybnosti, že občas, když se 

synovi nedaří hned přihlásit, že se na to „vykašle a dál to nezkouší.“ 

V tomto ohledu jsou ale všichni dotázaní rodiče ve spojení se 

svou paní učitelkou, která je na případné problémy upozorňuje.  

Všechny školní děti z dotázaných rodin se postupně během roku 

distanční výuky naučily ovládat počítač a on-line výuku. Umí si 

spustit i videa nebo edukační hry, které jim učitelé posílají. Celkově 

se zvýšila jejich technická schopnost využívání počítače, a tu 

pravděpodobně využívají i ve volném čase. Otec (dcera 8 let): 

„Zkoušeli jsme, aby dcera psala maily, když už má ten počítač, ale to 

se nám úplně nezadařilo. Ale umí už sama vyhledávat, používá 

hlasové vyhledávání. To jsme jí neučili, naučila se to úplně sama.“  

V uvedeném vzorku rodičů bylo pět chlapců ve školním věku. 

Rodiče těchto chlapců uváděli problémy s motivací a soustředěním 

se na on-line vyučování. Rodiče děvčat tyto problémy spíše 

neuváděli. Dvě respondentky uvedly, že zjistily, že jejich dítě během 

on-line výuky sleduje videa na YouTube. Matka (syn 9 let): „Jsou 

hodiny, které syna nebaví a kouká na něco jiného. Po tom roce ztratil 
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takovou tu věc jako »musím být v pozoru, musím sledovat…« … už je 

to pro ně dlouhý. Nebaví je to...“ Jiná matka (synové 6 a 9 let) 

dodává: „Syn byl první týden z výuky na počítači úplně nadšený. Pak 

ten zájem začal klesat. Myslím, že ty učitelky dělají maximum, ale ty 

děti jsou na to strašně malý. Je to velice náročné na pozornost a 

soustředění.“   

Všichni dotázaní rodiče hodnotili distanční výuku spíše kladně a 

neuváděli, že by jim jejím zavedením nastal větší problém se 

vzděláváním dítěte. Někteří porovnávali situaci ze začátku pandemie, 

kdy distanční výuka ještě nebyla nebo teprve začínala, kdy se museli 

s dítětem více učit, což pro ně často bylo náročné. Po roce 

distančního vzdělávání, pro rodiče tato výuka není zatěžující, ale 

všichni jí vnímají jako provizorní a preferují klasický způsob 

vzdělávání.  
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Diskuse 

Rodiče využívají ve výchově dětí média různými způsoby. 

V uvedených rozhovorech se respondenti spíše omlouvali, pokud 

využijí média k zabavení dětí ve chvíli, kdy si chtějí odpočinout. 

Vždy uvedli nějakou omluvu, proč to tak udělali. Z toho se dá 

usuzovat, že rodiče nemají dobrý pocit z užívání médií v jejich 

rodičovský prospěch nebo úlevu, nebo alespoň nemají dobrý pocit 

z prezentace této situace. Je možné, že je to tím, že by to mohlo být 

vnímáno jako snižování jejich rodičovské kompetence.  

Všichni dotázaní rodiče nějakým způsobem vnímají potřebu 

kontrolovat a regulovat čas, který jejich děti tráví s médii. Jedním 

z uváděných důvodů je nevhodný obsah, před kterým chtějí své děti 

ochránit.  Přesto se děti k nevhodnému obsahu mohou dostat a 

dostávají. Většinou se jedná o hororové scény nebo videa 

s vulgarismy. To se může stát u kamarádů dětí, ale i ve chvíli, kdy 

rodiče nemají dostatek informací například ke hře, kterou dítě hraje 

či kterou sleduje na kanálu YouTube a považují ji za bezpečnou. 

Případně nemají zabezpečený YouTube kanál na počítači, ke 

kterému má dítě přístup. Ti rodiče, kteří využívali rodičovskou 

aplikaci ke kontrole dítěte, většinou uváděli, že „na to stejně moc 

nekoukají, protože v minulosti na nic nepřišli.“ Otec (dcery 6 let a 9 

let), který používá rodičovskou aplikaci, uvedl: „Neběží to stejně 

jako předtím, předtím to měly omezeně, teď to nemají omezené. Nijak 

systematicky to nekontrolujeme. Spíš řekneme, že už na tom byly 

dlouho, tak ať jdou ven. Necítíme důvod vyšší kontroly. Nikdy jsme 

neobjevili nic »závadného«, krom jednoho vulgárnějšího videa, a to 

jsme jí vysvětlili…“ Rodiče mohou získat falešný pocit bezpečí, že 

mají sledovaný obsah dětí pod kontrolou tím, že to, co vidí dítě dělat 

na počítači, je v pořádku. Otázkou je, co děti dělají, když je rodiče 

nevidí. Z výzkumu, který jsem provedla v rámci bakalářské práce 
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v roce 2019, vyplynulo, že děti kolem 8 až 10 let hojně sledují videa 

na YouTube a videa s youtubery a často je sledují společně.  

Pravidla a normy rodičovské mediace rodiče vytvářejí často spíše 

instinktivně a dle informací, které mají z nejbližšího okolí.  

V přímé souvislosti s pandemií rodiče často neuváděli větší změny 

v rodičovské mediaci. Vzhledem k tomu, že se značná část rodičů 

shodla, že média dětem dovolují ve chvíli, kdy potřebují pracovat a 

vzhledem k tomu, že řada rodičů zůstala se svými dětmi doma, kde 

zároveň pracovali na home office a k tomu se ještě starali o 

domácnost, je pravděpodobné, že dětem dovolili užívání médií 

častěji než obvykle. Když se spojí tyto situace, kdy děti nyní lépe 

ovládají počítač díky distanční výuce a jejich rodiče jim povolí více 

využívat média, s tím, že v kontrole nejsou příliš důslední, může se 

častěji stát, že se děti dostanou k nevhodnému obsahu. 

Zajímavé byly komentáře k technické stránce distanční výuky a její 

organizaci. Není vyloučeno, že podobná situace v budoucnu může 

nastat znovu, proto někteří rodiče doporučují lépe se na ni připravit. 

Využít aktuálních zkušeností a zlepšit systém i organizaci 

distančního vzdělávání.  

Oproti starším výzkumům zabývajícím se rodičovskou mediací jsem 

nabyla dojmu, že dotázaní rodiče jsou o něco lépe orientováni 

v problematice digitálních médií. Další výzkumy by se mohly 

zaměřit na rozdíly mezi mladší a starší generací rodičů. V tomto 

ohledu by mohly být patrné změny mezi těmito generacemi 

vychovatelů a změny v rodičovské mediaci, v postojích a způsobech 

využívání médií v rodině přicházející s generací digital natives. 

Další výzkumy by se také mohly zaměřit na děti a jejich vnímání 

rodičovské mediace a jejího dodržování, dále pak by se mohly týkat i 

distanční výuky. Zajímavý by byl také longitudinální výzkum 

s těmito dětmi.  
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Závěr 

Rodiče v rámci výchovy svých dětí pracují s médii každý den. 

Využívají možností médií nejen s ohledem na jejich mediální funkce. 

Jako nástroj výchovy jim média pomáhají zabavit děti, když 

potřebují pracovat nebo když si chtějí odpočinout. Média též 

pomohou „ohlídat“ jejich dítě, když je potřebují nechat samotné 

doma. Pomocí odměn a trestů spojených s dovolením či zákazem 

užívání médií rodiče dosahují svých výchovných cílů, jakými může 

být splnění dětských povinností nebo také motivace k žádoucímu 

chování.  

Rodiče by též rádi využívali média ke vzdělávání svých dětí. 

V tomto ohledu ale nebývají všichni úspěšní. To může souviset jak 

s časem, který společně děti a rodiče s médii tráví, a se zaměstnaností 

rodičů, tak i jejich mediální gramotností.  

Média jsou v rodině též vítanou socializační složkou, kdy děti i 

rodiče společně sledují především televizi, ale někdy i společně hrají 

počítačové hry. 

Rodiče musí rychle reagovat na změny, které přináší nové 

technologie, a ne všichni rodiče jsou toho schopni. Důvodem může 

být přílišná zaneprázdněnost, technická neznalost, případně nezájem 

o nová média. Všichni dotázaní rodiče vnímají jako nutnost 

regulovat či kontrolovat užívání médií dětmi, ale někteří to popisují 

jako zátěž, se kterou se neumějí popasovat tak, jak by chtěli. Necítí 

se v této mediaci silní. Někteří rodiče využívají rodičovské aplikace, 

které jim pomáhají s kontrolou dětí. Často se jedná o technicky 

zdatnější rodiče. 

Ukazuje se, že aktivní rodičovská mediace pomáhá rodičům lépe se 

orientovat v tom, co jejich dítě sleduje, a reagovat na to. Tito rodiče 

potom nevnímají kontrolu a regulaci užívání médií jako tak náročné 

oproti rodičům, u kterých převládají restriktivní metody mediace.  
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Informace, jak s dětmi pracovat, jak řešit situace, které přináší 

nevhodné užívání médií, a jaký vliv mohou mít média na dítě, rodiče 

přijímají spíše instinktivně a nahodile ze svého okolí. V tomto směru 

by bylo vhodné zaměřit se na instituce jako je například škola, 

případně média a podpořit je v mediální výchově jak směrem 

k dětem, tak i směrem k rodičům.  

Výzkum naznačil, že rodiče ve svých volbách a motivech rodičovské 

mediace vycházejí z vlastních zkušeností. Čím mladší rodiče, tím se 

ukazovala jejich informovanost vyšší a jejich zkušenosti bohatší. 

Lépe se v tématu orientovali a také byli v mediaci vůči dětem o něco 

klidnější, než rodiče starší. Dokázali lépe vybrat pořady pro děti, lépe 

se vyznali v možnostech technologií. Z toho usuzuji, že pomalu 

přichází generace rodičů, kteří už se přibližují věku digital natives, a 

s nimi mohou přijít i změny v rodičovské mediaci a ve způsobech, 

které rodiče využívají při výchově. Od mediace, která je nyní spíše 

restriktivní proto, že se aktuální rodiče stále ještě tak dobře 

neorientují v médiích a jejich možnostech, směřuje vývoj k aktivní 

mediaci, ve které tito dorůstající digital natives již mají zkušenost 

s tím, jak sami byly vystaveni vlivu médií, z čehož nasbírali 

zkušenosti pro výchovu svých dětí.  

Výzkum proběhl v době, kdy ještě platila většina vládních opatření 

souvisejících s pandemií COVID-19, kdy už tak rychlý vývoj 

digitálních technologií a jejich užívání malými dětmi ještě posunula 

distanční výuka. Děti z dotázaných rodin, které před rokem počítač 

nepoužívaly a jejich rodiče ani neplánovali, že by je to již učili, nyní 

počítač umí určitým způsobem ovládat. Jejich portfolio možností 

využívání digitálních technologií se tak významně rozšířilo. Změnou 

je, že děti dosud využívaly média především k zabavení ve volném 

čase. On-line výuka obohatila tento dětský svět užívání médií o 

vnímání počítače jako nástroje, díky kterému se mohou učit, 
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případně pracovat. 

Po roce života s pandemií působili rodiče, kteří se zúčastnili 

výzkumu dojmem, že se situací nebojují, že ji prostě žijí a 

improvizují dle podmínek. V rodičovské mediaci a způsobech 

užívání médií ve výchově pokračovali tak, jako předtím. A to i 

přesto, že se u jejich dětí výrazně zvýšil čas, který tráví s digitálními 

technologiemi. Rodiče se spíše odkazovali na již zajetá a užívaná 

pravidla a strategie rodičovské mediace, které využívali v době před 

pandemií, a která v podobném stylu užívají i dále. Sami rodiče tedy 

spíše vnímali praktické změny, se kterými se vyrovnali pomocí již 

nastavených pravidel. 
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Summary 

Parents work with the media every day to raise their children. They 

use their possibilities not only with regard to their media functions. 

As a tool of education, they help entertain children when parents 

need to work or when they want to rest. The media will also help 

"look after" their child when they need to leave them alone at home. 

Through rewards and punishments associated with allowing or 

prohibiting the use of the media, parents achieve their educational 

goals, which can be the fulfillment of children's responsibilities or 

motivation for desirable behavior. 

Parents would also like to use the media to educate their children. 

But not everyone is successful in this regard. The media are also a 

welcome socializing component in the family, where children and 

parents watch television together, or play video games. 

Parents need to react quickly to the changes brought about by new 

technologies, and not all parents are able to do so. The reason may be 

being too busy, technical ignorance, or lack of interest in new media. 

All interviewed parents perceive it as a need to regulate or control 

the use of media by children, but some describe it as a burden that 

they cannot handle the way they would like. They do not feel strong 

in this mediation. 

It turns out that active parental mediation helps parents to better 

understand what their child is watching and to respond to it. 

Information on how to work with children, how to deal with 

situations that bring inappropriate media use and what effect the 

media can have on the child, parents receive rather instinctively and 

randomly from their surroundings. 

The research indicated that parents base their choices and motives on 

parental mediation on their own experience. The younger the parents, 

the higher their awareness and the richer their experience. They were 
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better acquainted with the topic and were also a little calmer in 

mediation with children than older parents. They were better able to 

choose programs for children, they were better acquainted with the 

possibilities of technology. From this I conclude that a generation of 

parents is slowly coming, who are already approaching the age of 

digital natives, and with them may come changes in parental 

mediation and the ways in which parents use the media in their 

upbringing. 

The research took place at a time when most of the government's 

measures related to the COVID 19 pandemic were still in force. This 

is despite the fact that their children's time spent with digital 

technologies has increased significantly, as has their media skills. 

Rather, they referred to the rules and strategies of parental mediation, 

which they were already using in the time before the pandemic, and 

which they continue to use in a similar style. 
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Příloha č. 1 

 

Otázky k polostrukturovanému rozhovoru 

 
Základní 

Věk, vzdělání, počet dětí v rodině , věk dětí 

 

Přístup k médiím 

• Jaká média mají k dispozici jejich děti – tablet, počítač, telefon…? 

• Od jakého věku zhruba děti tato média využívají? 

• Jak k médiím děti přišly – dárek, půjčovaly si je od rodičů, jsou běžnou součástí 

rodiny?  

• Pokud rodiče pořídili nějaké médium, proč? 

 

Způsob využívání médií 

• Jaká média vaše děti používají? Jak? Z jakého důvodu? 

• Máte přehled jak děti různá média využívají? Hrají hry, učí se, jsou na sítích? 

• Myslíte si, že vaše dítě konzumuje/nekonzumuje nadměrně média? 

• Využívání nějak média výchově? Odměna/trest; vzdělávání, zábava..? 

• Dáte jim možnost užívat média, když si chcete odpočinout? 

• Dáte jim možnosti užívat média, když potřebujete pracovat?   

 

Kontrola/regulace 

• Jste spokojeni s tím jak a jak často vaše dítě užívá „média“? 

• Kontrola/ regulace. Kontrolujete dítě, regulujete nějak jeho přístup k médiím jak? 

• Restriktivní/aktivní mediace. Jaký způsobem kontroluje/regulujete?  

• Mluvíte s dětmi o tom co sledují? Vybíráte obsah? Sledujete s nimi..? 

• Omezujete čas? Omezujete počet médií, které sní dítě užívat?.. 

Zakazujete jim užívat média? Jaká? Proč? 

Kdy děti můžou užívat média? 

Naopak – odměňujete děti tím, že mohou užívat média?  

 

 Informovanost rodičů 

• Myslíte si, že s užíváním médií dětmi jsou spojena nějaká rizika? Jaká? Výhody? 

Jaké? 

• Máte dostatek informací o vlivu médií na děti? 

• Informujete se tímto směrem? Kde? Jak? 

• Máte pocit, že stran vlivu médií na děti máte k dispozici dostatek informací? Je dle 

vás dobrá osvěta stran užívání médií dětmi? 

 

COVID 19 

• Jak se změnilo užívání médií dětmi u vás v rodině?  

• Změnila se nějak regulace médií? Musíte víc regulovat? Míň? 

• Jakým způsobem dnes užíváte média? Dá se to srovnat se situací před rokem? 

• Zvýšil se počet médii u vás v rodině? Jak? 
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• Krom výuky, užívali děti média ještě nějak jinak? 

 

 

 

Online výuka 

• Jak hodnotíte on line výuku a své děti? Jak zvládali on line výuku? Museli jste 

pomáhat? 

• Jak děti využívali média k výuce? Jen s učitelkou online nebo i dodatečné 

informace? 

• Jak dětem práce s počítačem v souvislosti se vzděláním/výukou šla? Zvládají 

dostatečně obsluhu? 

• Jste spokojeni v tímto způsobem vzdělávání?  
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Příloha č. 2 

 

Protokol k provedeným rozhovorů 

 
Rozhovor č.1 

Matka – 40 let, vzdělání - SŠ s maturitou 

Otec – 39 let, vzdělání – VoŠ 

Děti – syn 9 let, syn 6 let 

Uskutečněno: 16.3. 2021 

Celkem 65 minut 

Způsob setkání: osobní setkání  

Rodiče žijí společně s dětmi v jedné domácnosti 

Rozhovoru se zúčastnila matka 

 

Rozhovor č. 2 

Matka – 40 let, vzdělání - SŠ s maturitou 

Otec – 47 let, vzdělání – odborné učiliště, výuční list 

Děti – sny 9 let 

Uskutečněno: 20.3. 2021 

Celkem 45 minut 

Způsob setkání: osobní setkání  

Rodiče nežijí společně. Matka žije se synem.  

Rozhovoru se zúčastnila matka 

 

Rozhovor č. 3 

Matka – 37 let, vzdělání - VŠ 

Otec – 40 let, vzdělání – VŠ 

Děti – syn 9 let, syn 6 let 

Uskutečněno: 23.3. 2021 

Celkem 70 minut 

Způsob setkání: osobní setkání  

Rodiče žijí společně s dětmi v jedné domácnosti 

Rozhovoru se zúčastnila matka 

 

Rozhovor č. 4 

Matka – 31 let, vzdělání – VŠ (Bc.) 

Otec – 33 let, vzdělání – SŠ s maturitou 

Děti – syn 6 let, dcera 4 let 

Uskutečněno: 25.3. 2021 

Celkem 50 minut 

Způsob setkání: on-line přes aplikaci Zoom 

Rodiče žijí společně s dětmi v jedné domácnosti 

Rozhovoru se zúčastnila matka 

 

Rozhovor č. 5 

Matka – 45 let, vzdělání - SŠ s maturitou 

Otec – 43 let, vzdělání – SŠ s maturitou 

Děti – syn 9 let 

Uskutečněno: 26.3. 2021 
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Celkem 65 minut 

Způsob setkání: osobní setkání  

Rodiče nežijí společně. Syn ve střídavé péči. 

Rozhovoru se zúčastnila matka 

 

Rozhovor č. 6 

Matka – 40 let, vzdělání -  VoŠ  

Otec – 39 let, vzdělání - SŠ s maturitou 

Děti – syn 8 let, dcera 5 let 

Uskutečněno 1. 4. 2021 

Celkem 45 minut 

Způsob setkání: on-line, přes aplikaci Zoom 

Rodiče žijí společně s dětmi v jedné domácnosti 

Rozhovoru se zúčastnili oba rodiče 

 

Rozhovor č. 7 

Matka – 45 let, vzdělání – SŠ s maturitou 

Otec – 45 let, vzdělání SŠ s maturitou 

Děti – dcera 8 let 

Uskutečněn 2. 4. 2021 

Celkem 55 minut 

Způsob setkání: osobní setkání v domácnosti respondentů 

Rodiče žijí společně s dětmi v jedné domácnosti 

Rozhovoru se zúčastnili oba rodiče 

 

Rozhovor č. 8 

Matka – 34 let, vzdělání - SŠ s maturitou 

Otec – 42 let, vzdělání  - SŠ s maturitou 

Děti – dcera 9 let, dcera 6 let 

Uskutečněno 3. 4. 2021 

Celkem 60 minut 

Osobní setkání v rodině respondentů 

Rodiče žijí společně s dětmi v jedné domácnosti 

Rozhovoru se zúčastnili oba rodiče 
 

 

 

 

 


