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Abstrakt 

Předkládaná bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První z nich obsahuje teoretická 

východiska, tedy rešeršní zpracování literatury k danému tématu a přehled získaných 

teoretických poznatků. Zabývá se především pojmem celebrita z hlediska mediologie, 

vztahem celebrit a společnosti, významem celebrit v porovnání s reálnými autoritami, 

charakteristikou socializace a úlohou masových médií v jejím průběhu. Následuje 

pojednání o masové komunikaci − v čem je specifická, co dětem přináší či bere. 

V závěru první části jsou z pohledu vývojové psychologie charakterizována obě věková 

období dětí, jež jsou následně porovnávána v empirické části práce. 

Empirické šetření mapuje návyky konzumace masových médií u dětí. Zjišťuje 

především, jaké celebrity dnešní děti obdivují a jakou roli pro ně hrají. Obsahuje 

analýzu dat získaných z kvalitativně-kvantitativního výzkumu prostřednictvím 

dotazníků rozdaných žákům čtvrtých a šestých ročníků Základní školy Polepy 

u Litoměřic. Cílem práce je získat informace o světě dětí – uživatelů masových médií. 

 

Abstract 

This dissertation consists of two parts – a theoretical and an analytical, empirical part. 

In the theoretical segment, there is a summary of theoretical knowledge about 

celebrities and their relationship to society and the public, a comparison between 

celebrities and real authorities, an overview of mass-communication and its influence 

on the socialisation of children and a series of advantages and disadvantages of the 

impact of mass-communication on children. The final stage of the theoretical segment 

characterises, from the point of view of developmental psychology, the two age groups 

that will be compared in the second segment. 
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The empirical segment answers such questions as how much do children use media in 

their leisure time, what types of media are most popular amongst them, which 

celebrities do the children admire and why are these celebrities important for them in 

particular. The empirical segment is based on analysis of data taken from questionnaires 

created purposely for qualitative-quantitative research. These questionnaires were given 

to students in the 4th and 6th grades of an elementary school in Polepy in the Czech 

Republic (ages 10/11 and 12/13 respectively). The goal of this dissertation is to show 

the trending habits of children as mass-media users. 
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Úvod 
Masová média jsou fenoménem, jehož stále sílící důležitost nelze popřít a jemuž 

se lidé žijící v dnešních civilizovaných společnostech nemohou vyhnout ani před ním 

absolutně ochránit své děti. Jsou významným prostředkem socializace a důležitým 

faktorem při utváření osobní i skupinové identity. Mohou zajišťovat sociální soudržnost, 

podporovat rozdělení moci a společenskou komunikaci [Jirák, Köpplová, 2007]. Jsou 

nezanedbatelnou součástí rozvoje jedince, který lze sledovat už od dětství.  

Knihy pojednávající o vývojové a sociální psychologii se věnují především vlivu 

autorit, jakými jsou rodiče, učitelé či významné osoby ve skupině vrstevníků, ale téměř 

opomíjejí zohlednit stále sílící působení masových médií, hlavně elektronických. Přitom 

dnešní děti jsou mu vystaveny každodenně, a to v šokující míře. V této práci chci proto 

vlastním výzkumem poukázat na to, jakým způsobem média zasahují do duševního 

vývoje dětí, a vyplnit tím tuto mezeru v bádání. V první části práce budu čerpat 

z pramenů zabývajících se sociologií, vývojovou psychologií a problematikou celebrit 

a masových médií. V druhé části provedu explorativní studii, v níž porovnám význam 

celebrit ve světě dětí dvou věkových kategorií, přičemž obě jsou ve vývoji osobnosti 

zlomovými obdobími. Podkladem kvalitativně-kvantitativního výzkumu budou 

dotazníky rozdané žákům čtvrtých a šestých ročníků základní školy. (Respondenty 

budou žáci čtvrtých ročníků namísto třetích, jelikož se domnívám, že dotazníky a jejich 

zaměření by mohly být pro děti ve třetím ročníku ještě příliš náročné.) Výzkum bude 

mít kvalitativnější ladění, než bylo původním záměrem, neboť o dětech jako uživatelích 

masových médií nemáme mnoho informací a bude nutné tuto oblast nejprve 

prozkoumat. Z tohoto důvodu dojde k odklonu od původního plánu ve smyslu snížení 

zamýšleného počtu oslovených respondentů. 

Je v zásadě nemožné určit, jak se na vývoji dětí podílejí masová média, nakolik 

zasahují vrstevníci, výchova v rodině či ve škole a především jaké procento připadá 

dědičnosti. To není ani předmětem této práce. Jejím cílem je zmapovat návyky 

konzumace masových médií u dětí, porovnat sílu potenciálního působení masových 

médií a celebrit se silou působení ostatních činitelů socializace a snad našim dětem 

a jejich světu lépe porozumět. Měli bychom se snažit pochopit, proč děti dané celebrity 

obdivují a z jakého důvodu se v nich vzhlížejí, ocenit pozitiva, která jim přinášejí, 

a snižovat rizika, která pro ně mohou znamenat.  
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1. Teoretická východiska 

1.1 Socializace a socializační procesy 

1.1.1 Charakteristika socializace 

Socializace je nezbytná pro úspěšné fungování jedince v dané společnosti. Je 

klíčem k adaptaci na kulturní prostředí, do kterého se narodí. Kultura  je souhrn 

výsledků lidské práce, společensky uznávaných hodnot, materiálních i nemateriálních 

[Výrost, Slaměník, 2008]. Socializace zahrnuje proces poznávání kulturního prostředí, 

přizpůsobení se společenskému životu, osvojování si způsobů chování, společenských 

norem a vlastností či dovedností, jež jsou v dané společnosti preferovány. Procesem 

socializace se člověk stane člověkem, naučí se specificky lidským způsobům 

psychického reagování, vnímání, myšlení, cítění a jednání. Společnost reguluje chování 

a prožívání jedinců podle vytvořených představ, jak by měli vykonávat sociální role 

dané jejich pohlavím, věkem, postavením či profesí a které hodnoty by měli sdílet. 

Obsahem socializace je nejen osvojení si těchto rozličných sociálních rolí, ale současně 

i předpokladů univerzálních způsobů participace společných všem jedincům v dané 

společnosti (např. jazyk). Do obsahu socializace spadá formování vztahu k vlastnímu já, 

osobní i skupinové identity, postojů, přesvědčení, dojmů či genderových stereotypů. 

Cílem socializace je konformita jedince, tedy podřízení se více či méně zjevně 

prezentovaným požadavkům, změna chování nebo názoru v souladu s tlakem, který je 

na něj vyvíjen [Hewstone, Stroebe, 2006]. 

 

1.1.2 Činitelé socializace 

Hlavními činiteli socializace jsou rodina a vrstevníci, po vstupu do školy se 

přidávají učitelé [Výrost, Slaměník, 2008]. V dřívějších dobách se děti učily výhradně 

pozorováním těchto osob. Dnes se však situace zásadně odlišuje tím, že na scénu přišla 

také masmédia a jejich význam stále sílí [Singer, Singer, 2001]. 

Rozličné teorie přisuzují jednotlivým činitelům socializace různou váhu. Rodina 

poskytuje primární seznámení s kulturou, systémem norem, hodnot a symbolů dané 

společnosti. Předává kulturní vzorce společnosti, jakými jsou tradice, zvyky, mravy, 

zákony, tabu apod. Má vliv na chování, poznávání, emoce v blízkých vztazích, self-
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koncept, rodičovství i formování osobnostních vlastností. Vztahy s vrstevníky učí děti 

vzorce chování a emocí vázané na kontext (oblast mimo domov se liší od toho, co je 

akceptovatelné doma). Přátelství je významné pro utváření pocitu sebehodnoty 

a očekávání od blízkých vztahů. Učitelé mají specifické postavení, neboť ovlivňují 

celou skupinu dětí a působí na vztahy vrstevnické skupiny [Výrost, Slaměník, 2008].  

Reakce dětí na druhé děti je odlišná od reakce na dospělé, vrstevníci jsou si bližší svými 

vlastnostmi, zájmy i postavením mezi lidmi. Jen ve skupině se proto děti můžou učit 

pomoci slabším, spolupráci, soutěživosti apod. [Langmeier, Krejčířová, 1998]. 

Nezbytným aspektem v procesu socializace je komunikace, a to jak verbální, tak 

neverbální. Vedle komunikace intrapersonální, interpersonální a skupinové je pro 

porozumění komplexnímu systému sociálních vztahů, které se v životě dětí vyskytují, 

nutné zohlednit komunikaci masovou a věnovat jí náležitou pozornost. Masová 

komunikace je považována za rovnocenného činitele socializace [Holinová, 1975]. Její 

specifika budou popsána níže. 

 

1.1.3 Mechanismy socializace 

Základním mechanismem socializace je sociální učení. Z mnoha teorií 

sociálního učení je pro masmédia nejpříhodnější Bandurova teorie učení 

napodobováním. Na začátku procesu musí jedinec věnovat živé či symbolické události 

pozornost, poté si ji uchovat v paměti prostřednictvím obrazového nebo verbálního 

reprezentačního systému (retence). Následuje reprodukování symbolické reprezentace 

v činnostech podobných původně modelovanému chování. Na konci procesu stojí 

posílení, motivace vlastního výkonu modelované činnosti. Díky symbolickým 

kognitivním schopnostem dokáže dítě vytvářet nové odpovědi. Podněty se u něj 

přemění do mentálních obrazů toho, co model dělá nebo jak vypadá, a do slovních 

symbolů. Děti pak dokážou přeměnit nebo kombinovat to, co se naučily v mnohých 

situacích, do nových schémat chování. Namísto jednoduchého imitování toho, co 

viděly, mohou vytvářet nové či iniciované chování. Díky seberegulaci se podle 

Bandury přesouvá kontrola nad chováním od vnějších zdrojů k jedinci. Děti pozorují, že 

dospělí reagují odlišně na jejich chování, a předpisují si pro sebe sebehodnotící normy. 

To vše berou v úvahu, když formulují své osobní normy či představy o tom, jaké 

chování je hodné sebeobviňování či sebeoceňování [Výrost, Slaměník, 2008]. 
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Mravní vývoj dítěte bychom měli optimálně podporovat v rodině, ve škole 

i v celé společnosti. Výzkumy ukázaly, že „záměrné výchovné techniky nejsou tak 

rozhodující (…) jako skutečný, každodenní, ustavičně se opakující, bezděčný, ale 

opravdu autentický způsob interakce mezi všemi členy rodiny.“ [Langmeier, Krejčířová, 

1998, s. 133]. To znamená pocit vzájemnosti, možnost sdělit si každý den volně 

a nefalšovaně své pocity a svá přání. Dalšími způsoby podpory mravního vývoje jsou 

vcítění se do potřeb a emocí druhých přímou zkušeností či nepřímo vytvořením celkové 

atmosféry a porozumění ve škole nebo v rodině [Langmeier, Krejčířová, 1998].  Jak ho 

můžeme ovlivnit působením mediálních obsahů? 

 

1.2 Média v procesu socializace 

1.2.1 Masmédia jako činitel socializace 

Společnost se snaží prostřednictvím masových médií dosahovat konformity 

a poslušnosti občanů. Je žádoucí, aby se jedinci chovali v souladu s určitými normami 

a pravidly na základě vyvíjeného sociálního tlaku. Nejlépe tak, aby si to neuvědomovali 

a nenastoupil u nich konflikt, tj. rozpor mezi tím, jak se chtějí chovat a jak to vyžaduje 

sociální prostředí. Masová média pomáhají jedinci najít jeho místo mezi ostatními 

lidmi, ať už skutečné, nebo domnělé [Výrost, Slaměník, 2008]. 

Působení masmédií probíhá nejen bezprostředně při jejich užívání, ale 

i z dlouhodobějšího hlediska. Vědecké výzkumy se po nástupu televize v 50. a 60. 

letech minulého století orientovaly na působení masmédií na motivační charakteristiky 

(potřeby, zájmy, postoje), na chování, prožívání a poznávání publika v závislosti na 

obsahu a formě mediálních výpovědí. Ukázalo se, že média mají nesporný vliv na 

utváření hodnot a norem společnosti, posilují důležitost např. prezentace majetku, 

štíhlosti, módnosti či „bytí in“ jako atributů uznávaného životního stylu [Výrost, 

Slaměník, 2008].  Formují chování, názory a postoje uživatelů, mohou vzdělávat, bavit, 

ale také děsit, navádět ke společensky nežádoucímu chování či uvádět v omyl. Je ale 

téměř nemožné jednoznačně určit jejich efekt, neboť vždy působí jako součást 

celkového společenského kontextu [Jirák, Köpplová, 2007]. 

Masová média ovlivňují socializaci dětí zásadním způsobem. Napomáhají 

přechodu od konkrétního vidění světa k chápání kauzálních vztahů a k pojmovému 
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myšlení, od emotivní komunikace ke komunikaci symbolické, od prožívání 

fenomenálně daného světa k prožívání světa vytvářeného vlastní fantazií, od fyzické 

závislosti na jiných lidech k relativnímu osamostatnění se, od egocentrismu k integraci 

s jedinci a skupinami, od výhradního vztahu k materiálnímu světu k akceptování 

nemateriálních hodnot a zájmů [Holinová, 1975]. 

Masmédia poskytují širokou paletu modelů chování, nezřídka agresivního. 

V posledních letech byla věnována zvláštní pozornost fenoménu označovanému 

pojmem mediální násilí. V dnešní době se již nevztahuje pouze na násilí prezentované 

v televizi, ale také na internetu a prostřednictvím videoher. Vliv sledování násilí 

v médiích na agresivní chování byl potvrzen řadou výzkumů. Mezi dlouhodobé 

důsledky se počítají nové formy chování či změna vztahu k násilí. Krátkodobými 

důsledky mohou být změna vnitřního naladění, vnímání a chování vlivem intenzivního 

prožívání dramatických dějů [Výrost, Slaměník, 2008]. Mediální násilí může sloužit 

jako návod (předmět nápodoby), vyvolává hostilní vnitřní naladění, jež se může projevit 

i v oblasti chování, může dojít k omezení kontroly vlastních agresivních tendencí. Hrozí 

také snížení senzitivity vůči násilí v běžném životě. Pokud není násilí prezentované 

v médiích náležitě potrestáno, může vést ke sníženému dodržování pravidel chování 

podle sociálních norem [Hewstone, Stroebe, 2006]. 

Bandurovy výzkumy prokázaly vliv agresivních modelů reálných i kreslených 

filmových postav přímo na děti. Výsledky ukázaly, že média jsou bohatým zdrojem 

modelového chování v symbolické podobě, ačkoli živý model má větší vliv na 

napodobování. Filmová postava je svým vlivem silnější než kreslený hrdina [Výrost, 

Slaměník, 2008]. 

 

1.2.2 Specifika masmédií a masové komunikace 

Masová komunikace je oproti jiným druhům komunikace specifická. Chybí při 

ní sdílené výchozí vědění a skupinová identita. Příjemce nemá možnost do komunikace 

vstupovat, role vysílatele (podavatele) a příjemce není rovnocenná. Mezi účastníky 

komunikace nedochází k interakci, kolektiv se chová jako masa, jež je popisována 

slovem sheeple (složenina z anglických slov sheep – ovce a people – lidé). Masově se 

snadno rozšiřuje určitá móda, koníčky či mánie. Výhodou oproti komunikaci tváří 
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v tvář je usnadnění kooperace lidí na dálku či v různých časových horizontech [Výrost, 

Slaměník, 2008]. 

Masová média podávají svědectví o skutečnostech, s nimiž konzumenti 

zpravidla nemají vlastní zkušenost. Mohou přesvědčovat, vzdělávat i bavit. [Jirák, 

Köpplová, 2007]. Podavateli jsou většinou profesionální, zkušení komunikátoři, kteří se 

s příjemci nikdy nemůžou v pravém slova smyslu seznámit. Z jejich strany je proto 

komunikace často vypočítavá či manipulativní. Účast producentů i příjemců na 

komunikaci je dobrovolná, jejich vztah je nezávazný [McQuail, 2007]. Tento vztah je 

asymetrický, „neosobní a jednosměrný a většina masově komunikovaných sdělení 

pochází z centralizovaných průmyslových či byrokratických organizací, jež mají od 

svých adresátů značný odstup.“ [McQuail, 2007, s. 59]. Vzdálení příjemci na periferii, 

jichž je obrovské množství, bývají producenty vnímáni jako pasivní konzumenti, jako 

nediferencovaná masa. Mediovaný produkt bývá většinou vyroben standardizovanými 

(rychlými, osvědčenými a výnosnými) postupy, spíše než aby se vyznačoval 

jedinečností, kreativitou a překvapivostí. Produkt je obchodovatelnou komoditou a má 

vedle užité hodnoty pro příjemce také důležitou směnnou hodnotu na mediálním trhu 

[McQuail, 2007]. 

Média svým uživatelům nabízejí modely lásky, krásy či atraktivity, ukazují jim 

stereotypy, jejichž stereotypnost si často neuvědomují a na jejichž základě jsou 

postaveny jejich názory, hodnoty i chování [Výrost, Slaměník, 2008]. Média a s nimi 

úzce spojené celebrity mohou být (vedle blízkých osob) zdrojem sociálního srovnávání, 

ocenění vlastních předností a zdůraznění vlastních nedostatků. Určují totiž, co je 

správné či špatné. Domnělým vztahem k celebritám (pocitem navázání osobních vztahů, 

ačkoli jsou fiktivní) může být nahrazena i nedostatečně uspokojená afiliace (potřeba 

blízkých vztahů). Média jsou prostředkem, jak se zbavit (alespoň dočasně) pocitu 

samoty či osamění. Dítě si může zčásti kompenzovat sociální či emocionální izolaci. 

Značným úskalím však je, že neuspokojí potřebu fyzické blízkosti [podle Langmeier, 

Krejčířová, 1998]. 

Masová média lze využít i pro individuální či soukromé účely [McQuail, 2007]. 

Je proto na místě zmínit také specifika komunikace prostřednictvím virtuálních sítí , 

jejíž význam stále roste a děti jí stále častěji nahrazují komunikaci face-to-face a s její 

pomocí vytvářejí či upevňují své sociální vazby (především se svými vrstevníky). 
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Zásadním rozdílem při používání virtuálních sítí je absence neverbální komunikace. 

Spadají sem gesta, pohyby, doteky, výraz tváře, pohled očí, prajazykové jevy jako 

sténání, vzdychání, smích, pláč, pauzy, důraz, výška, objem řeči, hlasitost, protahování 

a zkracování slov (nebereme-li v potaz doplnění virtuální komunikace vizuálními 

a akustickými komponentami) [Výrost, Slaměník, 2008].  Tyto skutečnosti by měly být 

rovněž zohledněny při úvahách nad tím, jak děti tráví volný čas a jak jednotlivé činnosti 

pomáhají formovat jejich osobnost. 

Z výše zmíněných specifik masové komunikace by mohlo být vyvozeno, že role 

příjemce (dítěte) je podřazená a pasivní. Děti by tak mohly být vnímány jako oběti 

a předměty manipulace. Je však podstatné si uvědomit, že na dítě působí celá řada 

vnějších i vnitřních (subjektivních) faktorů, že sílu vlivu médií lze jen těžko prokázat 

a že se může zásadním způsobem lišit u každého dítěte. Je velice těžké posoudit, do jaké 

míry je dítě aktivním a uvědomělým uživatelem masových médií. 

 

1.3 Děti a celebrity 

1.3.1 Celebrita jako pojem 

„Celebrita je sociokulturní jev, který je dobově podmíněný a v čase mění 

svůj význam.“ [Mi čienka, Jirák, 2007, s. 241]. 

 

Celebrita je známá, proslulá či uznávaná osobnost. Výstižnými synonymy 

k celebritě jsou slova hvězda, hrdina, idol, velikán či důležitá osoba 

[www.mediatvorive.cz, 12]. Za celebritu byl dříve považován obecně známý člověk 

působící v oblasti podnikání nebo zábavy. Dnešní definici celebrity odpovídá osoba, 

která se často objevuje v médiích a o níž víme, že je dobře známa i dalším lidem, a to 

především prostřednictvím médií [Mičienka, Jirák, 2007]. V této práci budu za celebritu 

považovat každou všeobecně známou osobu, s níž jsou děti v kontaktu prostřednictvím 

médií, nikoli přímou zkušeností. 

V moderní společnosti mají některé osobnosti silnou přitažlivost pro veřejnost. 

Jedná se především o osoby ve výjimečném postavení, osoby, jejichž jednání budí 

zájem, popřípadě osoby, jejichž výkony jsou tak unikátní, že to samo o sobě poutá 
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pozornost. Celebritou tedy může být politik, zpěvák, herec, sportovec, ale i podivín či 

vrah [Mičienka, Jirák, 2007]. 

Postavení celebrity není samozřejmé, musí se udržovat a dále rozvíjet, aby 

nezaniklo. Začaly proto vznikat profesionální týmy pěstující u dané osoby statut 

celebrity (např. pro Madonnu či Karla Gotta). V posledních letech sílí fenomén 

celebritizace, tedy uměle řízené výroby celebrit, hledání potenciálních adeptů na statut 

celebrity, což bylo k vidění např. v pořadu Česko hledá Superstar [Mi čienka, Jirák, 

2007]. 

 

 
Obr. 1: Reklamní kampaň společnosti Renault s Anetou Langerovou1 

 
 

V dnešní době se slavných osobností běžně využívá jako nástrojů ke zviditelnění 

člověka, subjektu či produktu. Celebrita tím získala komerční a politickou hodnotu. 

Nejen filmová a televizní produkce, ale např. i volební kampaně nakupují své „hvězdy“, 

ať už popové zpěváky, fotbalisty či jiné. Celebrity dnes hojně vystupují v komerčních 

reklamách (obr. 1) [Mičienka, Jirák, 2007]. Důsledkem rozvoje digitálních médií 

a interaktivní komunikace sice začalo jejich využívání v reklamách klesat, ale jedná se 

spíše o dočasný jev, který bude trvat do té doby, než dojde k poklesu zájmu o užívání 

interaktivní komunikace (z důvodu časové náročnosti a nedostatečné ochrany osobních 

dat a soukromí) [www.freshmarketing.cz, 6]. Celebrity jsou jako magnety přitahující 

pozornost, čehož v hojné míře využívá především bulvární tisk. 

 

 

                                                           
1 převzato z www [20] 
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1.3.2 Celebrity a společnost 

Zabývat se tematikou celebrit má nemalý význam, neboť současná posedlost 

celebritami vytváří značnou potřebu věnovat tomuto tématu náležitou pozornost 

a podrobit ho detailní analýze. Medializace veřejných identit má na naše životy 

dalekosáhlý vliv, kultura celebrit se v našich každodenních životech stává stále více 

dominantní. Nejen proto, že udává směr produkce a konzumace mediálních obsahů, ale 

také proto, že formuje sociální hodnoty, skrze které poznáváme a zažíváme svět. Obrazy 

celebrit podporují konzumní životní styl a hédonistický způsob života. Nutí nás 

podléhat rychlému životnímu tempu. Implicitně vytvářejí umělé potřeby a zdánlivě 

závazné normy pro vnímání krásného a žádoucího i pro citové prožívání [Holmes, 

Redmond, 2006]. 

Celebrity existují pouze ve vyspělých společnostech. Nová kultura celebrit se 

objevila s příchodem televize a později internetu [Marshall, 2006]. Moderní celebrity 

jsou symptomem dnešní kultury upřednostňující aktuální, vizuální a senzační před 

trvajícím, psaným a racionálním. Tržní ekonomika pozdního kapitalismu vyžaduje, aby 

si konzumenti vytvořili abstraktní touhu po komoditách. Právě celebrity jsou nástrojem 

komodifikace; poskytují konzumentům rovinu standardu, které se mají vyrovnat 

[Holmes, Redmond, 2006]. 

Celebrity mají ve společnosti specifické postavení. Jsou neustále monitorovány, 

což je samozřejmou součástí jejich práce. Vztah veřejnosti k celebritě je často založen 

na obdivování jí samotné či jejích úspěchů. Celebrity jsou známé široké veřejnosti. 

Skutečnost, že jejich sláva stoupá značnou rychlostí, vede nezřídka k pomluvám. Lidé 

začnou zpochybňovat, zdali si právě tato osobnost zaslouží převratný nárůst 

společenského statusu z nízkého k relativně velmi vysokému. Motivem pomluv bývá 

mnohdy závidění úspěchů dané celebrity [Marshall, 2006]. Touha jedinců po slávě 

a moci může vést buď k zbožňování a idealizování celebrit, či právě naopak k jejich 

pomluvám. Celou situaci lze jednoznačně vystihnout slovem „šílenství“ [Holmes, 

Redmond, 2006]. 

Význam celebrit je možné vnímat ve třech rovinách. Je kombinací významů 

primárních textů (např. filmy), sekundárních textů, jakými jsou rozhovory a bulvární 

typy fotografií, ale také významů, které produkují při čtení mediálních textů příjemci 

[Marshall, 2006]. Jakákoli konzumace je vždy současně také produkcí významů. Je 
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proto žádoucí zabývat se otázkou, jaké významy děti při konzumaci mediálních obsahů 

vytvářejí. Fanoušci produkují nejen významy, ale rovněž své vlastní texty, ať už se 

jedná o zdi v dětských pokojíčcích, o způsob, jak se oblékají, o dohady, co se stane 

v příštím díle seriálu, či o vymýšlení celých příběhů a psaní scénářů na základě vlastní 

fantazie. Fanoušci se tak aktivně účastní na cirkulaci významů [Fiske, 1989]. 

Dnešní nová média a multimediální scéna plně umožňují rozšíření populární 

kultury, pro niž je zásadní podmínkou snadná dostupnost a flexibilita [Fiske, 1989]. 

Celebrity jsou důležitou součástí této populární kultury. Jsou jako sousedé, které zná 

téměř každý, téměř v každém sociálním uspořádání. Dá se říci, že naše společnost drží 

z velké části pohromadě díky mluvení o slavných osobnostech. Právě mluvení o nich 

vytváří blízkost, zařazuje je do okruhu naší rodiny, přátel a známých [Holmes, 

Redmond, 2006]. 

Vztah veřejnosti a celebrity není rovnocenný. Každý občan zná celebritu, ale 

celebrita nezná jednotlivé občany. Tím je vztah k celebritám velmi netypický. Celebrita 

považuje veřejnost za jeden celek, za komunitu. Občané se snaží tento fakt změnit, 

investují do vztahu s celebritou mnoho energie a snaží se ji (někdy i ze všech sil) poznat 

zblízka, navázat s ní osobní kontakt. V samotném srdci kultury celebrit však tkví obava, 

že neobsahuje nic hodnotného [Marshall, 2006]. Je tedy nutné celebritám rozumět, mít 

nadhled nad jejich možným vlivem na nás, a tím ho snižovat. 

 

1.3.3 Reálné autority versus celebrity 

Konzumace médií je součástí tzv. domácí politiky. Rodiče kontrolují, jak dlouho 

a jak často děti užívají média, stejně jako volbu, co budou konzumovat. Zákaz 

oblíbeného pořadu bývá také prostředkem, jak rodiče děti trestají za jejich prohřešky. Je 

to způsob, jak dospělí dokazují, že jejich vkus je lepší. Chtějí mít moc nad vědomostmi 

a informacemi, jež se k dětem dostávají. Rodiče však mnohdy podceňují vkus dětí 

a jejich mediální gramotnost. Řada z nich se domnívá, že děti nejsou schopny rozlišit 

násilí fiktivní od reálného, ale studie (Hodge a Trip) prokázaly, že již sedmileté děti 

toho schopny jsou. Děti se stávají kritickými čtenáři mediálních textů už v raném věku, 

ačkoli o tom rodiče často pochybují. Dospělí považují zprávy a dokumenty za „dobrou 

televizi“. Děti však ve svých vlastních vybraných pořadech (např. kreslené seriály) 
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posuzují násilí jako fiktivní, nereálné, kdežto násilí a zranění, která vidí např. ve 

zprávách, je z reálného života, a proto pro děti podstatně děsivější [Fiske, 1989]. 

Strach rodičů dle Meyrowitze (1985) sílí z důvodu nezvladatelného toku 

informací, který není možné kontrolovat. Navíc nedokonalosti, rozporuplnost 

a pochybení dospělých, které bývaly dříve pro dětské oči a uši cenzurovány, jsou nyní 

dětem veřejně ukazovány v médiích. Svět dospělých se pro děti stává méně mystickým, 

méně úžasným. Užívání médií navíc dětem umožňuje vytvořit si vlastní svět a kulturu 

nezávisle na dospělých, kteří mají tendenci je řídit a ovládat. Rodiče tak stále obtížněji 

prosazují své hodnoty, svůj vliv [Fiske, 1989]. Nepříznivý dopad médií na děti nebyl 

jednoznačně prokázán ani vyvrácen, protože existuje řada faktorů spolupůsobících 

dohromady a také proto, že neexistuje univerzální dítě, osobnosti dětí jsou odlišné 

[Mertin, Gillernová, 2009]. 

Palmerová ve svých výzkumech prokázala, že děti nejsou oběťmi, ale že užívají 

média na základě své volby. Když chtějí změnit charakter užívání médií, učiní tak. 

Pokud se někdy v užívání televize ztratí, jsou jím pohlceny, činí tak na základě svých 

rozhodnutí daných aktuální sociální situací. Ne proto, že je např. televize očarovala 

[Fiske, 1989]. Přesto je však potřeba brát média jako socializační prvek v potaz 

a „chovat se tak, jako kdyby podezřívané skutečnosti měly na dítě negativní dopad. Tato 

varianta je pro vývoj dítěte a jeho psychické zdraví bezpečnější než opačná, kdy věříme, 

že se nic nestane.“ [Mertin, Gillernová, 2009, s. 11]. 

 

1.4 Vybrané charakteristiky mladšího školního věku a počátku dospívání 

1.4.1 Čtvr ťáci 

Desátý rok života spadá do mladšího školního období. Langmeier a Krejčířová 

ho označují jako věk střízlivého realismu, neboť „na rozdíl od menšího dítěte, které je 

ve svém vnímání, myšlení i jednání hodně závislé na vlastních přáních i fantaziích (…), 

je školák plně zaměřen na to, co je a jak to je. Chce pochopit okolní svět a věci v něm 

doopravdy“ [Langmeier, Krejčířová, 1998, s. 115]. Zprvu je jeho realismus závislý na 

tom, co mu autority povědí, později se však stává kritičtějším. Školák touží rozšiřovat 

své poznání. Těžiště zájmů se přesunuje do životní reality, i když s přetrvávajícími 

stopami hrdinských fantazií. Nechce už pouze přejímat poznatky a způsoby chování, 
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chce být plně aktivní ve svém vztahu ke světu [Langmeier, Krejčířová, 1998]. V tento 

moment sílí význam médií, neboť ta mu umožní zažít pocit nezávislosti na autoritách 

jeho života a vytvořit si věrohodnou iluzi samostatného zjišťování informací a svobody.  

Přibližně od třetího roku povinné školní docházky se na vyšší úroveň v žebříčku 

důležitosti dostávají sociální vazby mezi žáky. Dítě opouští svůj egocentrismus, 

oslabuje se vliv dospělých na jeho názory. Jsou mu zprostředkovávány sociální hodnoty 

a normy, které nemusí nutně souhlasit s těmi, jež vyznávají dospělí. Tento konflikt bývá 

řešen ve prospěch autority dospělých, postupně se však školáci snaží dodržovat normy 

vrstevnické skupiny, i když konkurují normám rodiny. (V období dospívání už pak 

nezřídka převáží vliv skupiny.) Kolem deseti let si dítě vytváří trvalejší vztahy přátelství 

založené na osobních vlastnostech a v dětské skupině se začínají diferencovat různé 

úrovně postavení a vlivu na ostatní členy. Zvýrazňují se rozdíly mezi dominantními 

a submisivními žáky ve skupině [Langmeier, Krejčířová, 1998]. 

Období je stabilnější a vyhraněnější, krystalizuje se struktura zájmů a formují se 

postoje. Většina dětí se již adaptovala na školu, už nejsou tak hravé a dokážou se 

soustředit déle než deset minut. Pozorně si všímají vztahů mezi lidmi, utvářejí si 

rodičovské postoje, vytváří se mužská a ženská identita. Skupiny dívek a chlapců se 

oddalují. Dochází k výraznému fyzickému vývoji, tělesná síla hraje významnou roli 

v postavení dětí ve skupině. Vyvíjí se také smyslové vnímání, dítě je pozornější, 

vytrvalejší, vše důkladně zkoumá, je pečlivé a ve svém vnímání méně závislé na svých 

okamžitých přáních a potřebách. Je dobrým a stále častěji i kritickým pozorovatelem. 

Nevnímá už věci vcelku, ale prozkoumává je do detailů. Vnímání je více cílevědomým 

aktem – pozorováním. Školák nevnímá již jen to, co se vnucuje, ale také to, na co 

záměrně dává pozor. Jeho svět se rozšiřuje v prostoru i v čase. Význam abstraktních 

pojmů (nekonečno, smrt apod.) mu však zatím uniká [Langmeier, Krejčířová, 1998]. 

V tomto období se rozvíjí řeč, paměť i schopnost učit se. Myšlení se postupně 

odpoutává od bezprostředního názoru. Velmi vyvinutá je schopnost vybavit si v paměti 

předchozí vjemy – představivost. Intelektová výkonnost dětí významně závisí na 

výkonové motivaci a dobrém pracovním postoji, což můžeme výchovou v rodině či ve 

škole i působením mediálních vlivů zásadním způsobem ovlivnit. „Zvláště v současné 

době, kdy jsou děti zavalovány přemírou různých informací, si dítě musí najít svůj 

systém, co vybírat a čemu a jak se učit. Škola i rodina tu mají nezastupitelný význam, 
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každá svým poněkud odlišným způsobem.“ [Langmeier, Krejčířová, 1998, s. 121]. Pro 

pevnost představ existuje patrně určité optimální množství vizuální stimulace, jež je 

u dnešních dětí odchovaných televizí překročeno, a děti proto vykazují méně přesné, 

kratší dobu uchovávané a méně detailní vizuální představy [Langmeier, Krejčířová, 

1998]. 

Kolem desátého roku života rovněž významně narůstá emoční vývoj a schopnost 

seberegulace. Dítě musí umět na určitou dobu odložit uspokojení svých aktuálních 

potřeb a věnovat se školní práci. Ve školním věku dítě dokáže vůlí potlačit nebo naopak 

zřetelně vyjádřit své city. To znamená, že rozumí svým pocitům a bere současně ohled 

na postoje a očekávání sociálního okolí. Začínají se stabilizovat sociální normy 

morálního jednání. Morálka  dítěte se podle Piageta stává autonomní, dítě uznává určité 

jednání za správné či nesprávné samo o sobě, bez ohledu na autoritu dospělého, jeho 

názory a příkazy. Stává se v oblasti mravního hodnocení nezávislejším a kritičtějším 

vůči dospělým. Morálka je ale zatím stále rigidní (správné je být poslušný, zásady jsou 

stejné pro všechny a za všech okolností). Kohlbergovy studie ale prokázaly významné 

rozdíly v morální vyspělosti dětí ve stejné věkové kategorii [Langmeier, Krejčířová, 

1998]. 

V mladším školním období se také plně rozvíjí uvědomělé sebehodnocení 

a sebepojetí (nejintenzivněji pak v období dospívání). Dochází k tomu na základě 

objektivních charakteristik (vzhled, vlastnictví), ale také podle psychologických 

vlastností a schopností. Dítě si uvědomuje stálost osobnosti, může se tedy začít 

srovnávat, a tak si vytvořit stálejší úroveň sebehodnocení. Posuzování vlastní školní 

úspěšnosti od počátku školní docházky klesá, protože sebehodnocení dětí se stále více 

opírá o srovnávání s druhými a příliš nízké sebevědomí ještě zpětně snižuje motivaci ke 

školní práci. Kladné sebehodnocení je velice významné pro duševní zdraví. Nedostatek 

nebo nadbytek sebedůvěry pocházející z rodiny (hodnocením dítěte rodiči nebo 

vztahem rodičů k sobě samým) může škola ještě významně ovlivnit [Langmeier, 

Krejčířová, 1998]. 

V neposlední řadě se v tomto období značně rozvíjí chápání a osvojování 

sociálních rolí (žáka, učitele, spolužáka) a vnímání sexuálních rolí. Děti poznávají, že 

ženy jsou více závislé, jsou úzkostnější a přizpůsobivější. Chlapecký či dívčí způsob 

jednání upevňují většinou nevědomky rodiče ve shodě se společenským očekáváním, 
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a to projevem uznání či nesouhlasu. Významné jsou také informace předávané dětmi 

mezi sebou a názory, stereotypy či obrazy prezentované médii. Pohlavní role se oproti 

tradiční společnosti proměnila, její přijímání je obtížnější a neúspěch v této oblasti může 

vést v období dospívání k neurotickým nebo psychosomatickým poruchám či poruchám 

sebecítění [Langmeier, Krejčířová, 1998; Jirák, Köpplová, 2007]. 

 

1.4.2 Šesťáci 

Kolem 11.–12. roku začíná období dospívání, jež je charakteristické ještě 

dramatičtější proměnou – znatelnou akcelerací růstu, dovršením pohlavní zralosti 

a výraznými psychickými změnami. V období puberty jsou děti často psychicky 

labilní , plné úzkosti a nejistoty. Běžné jsou náhlé změny nálad, impulzivní jednání, 

nestálost či nepředvídatelnost reakcí a postojů, obtíže při koncentraci pozornosti, snadná 

unavitelnost, zhoršení spánku, poruchy chuti k jídlu nebo konfliktnost. Děti mohou před 

těmito stavy unikat uzavíráním se do sebe, filosofickým hloubáním, vystupňovaným 

denním sněním, cíleným odmítáním autorit či nadměrnou fixací na mediální nabídku. 

Emoční nestabilita je vyvolána vlivem fyzických změn a novými pudovými tendencemi. 

Ve vyspělých moderních společnostech je však na vině rovněž nejistota o postavení ve 

společnosti či splnění jejích očekávání a požadavků, přílišný individualismus, 

patriarchální struktura rodiny, nereálné morální standardy či rozpory ve výchově 

[Langmeier, Krejčířová, 1998]. Média zmíněné charakteristiky moderní společnosti 

hojně přiživují, nebo dokonce přímo utvářejí. 

Šestý ročník spadá do období prepubertálního. Dospívání se za posledních sto 

let rozšířilo oběma směry – začíná ve stále mladším věku a především kvůli složitosti 

společenských požadavků se oddaluje nástup plné dospělosti a společenské zralosti. 

Podstata mravního hodnocení je podle Piageta již hlubší, dítě bere v potaz motivy 

jednání, situaci, vnější podmínky i vnitřní pohnutky. Je zaměřeno na to, jaký by svět 

měl být, je schopno vytvářet si domněnky, které nejsou opřeny o reálnou skutečnost, 

srovnává skutečné s pouze myšleným. Proto může kriticky přezkušovat lidské chování 

a porovnávat ho s ideálem. Často pak bývá nespokojené a zklamané. Má tendenci vidět 

svět černobíle, kompromis považuje za slabost, je citlivé vůči jakékoli nespravedlnosti, 

zdůrazňuje absolutní upřímnost mezi lidmi. Z toho plynou časté konflikty s okolím. 

Takto kriticky pohlíží dospívající ovšem i na sebe [Langmeier, Krejčířová, 1998]. 
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V období puberty dochází k novému sociálnímu zařazení dětí a k emancipaci od 

rodinných vztahů. Sílí význam působení skupiny vrstevníků. Dospívající se začínají 

lišit od dětí i dospělých, vytvářejí si vlastní subkulturu se specifickým vyjadřováním, 

oblečením apod. Zájmy  dítěte se často rozšiřují o sport, četbu, hudbu, filmy, divadlo aj. 

Dříve preferovaný zájem o dobrodružné náměty klesá a přesouvá se k tématům 

historickým, společenským, válečným, milostným či science-fiction. Často se zájem 

ubírá takovým směrem, aby šel proti doporučovanému. Za normálních okolností se však 

dospívající snaží udržet si pozitivní vztah k rodičům, ctít základní hodnoty a morální 

postoje přejaté z rodiny. Skupina vrstevníků slouží k jejich upevnění a poskytnutí 

jistoty, kterou odpoutáváním se od rodiny ztrácí. Skupiny jsou složené z jedinců 

stejného pohlaví, už se však začíná ozývat zájem o opačné pohlaví, i když zatím jen na 

dálku. Skupina může být na jedné straně kladným socializačním činitelem, ale může 

také přispět negativně, a mít až tyranizující vliv. Významné je rovněž přátelství dvou 

jedinců (u chlapců většinou založené na společných zájmech, u dívek na emoční 

náklonnosti), kdy odpadá nutnost podřizovat se skupinovým normám [Langmeier, 

Krejčířová, 1998]. 

Střední školní věk a období pubescence jsou optimální pro cílené působení na 

děti ve smyslu naučení vhodných zdraví prospěšných návyků (bohužel i zdraví 

škodlivých, motivací je např. vyrovnat se vrstevníkům, emancipovat se od autority 

rodiny, najít novou identitu). Především na počátku dospívání je velice důležité 

hodnocení vlastního vzhledu, dospívající zveličují drobné vady a trápí se pro ně. Dbají 

o svůj vzhled, zakládají si na oblečení, účesu. Úroveň sebehodnocení kolem 11.–12. 

roku dočasně klesá (adolescentní krize), nastupuje tendence posuzovat se především 

podle reakce druhých lidí na sebe samé. Dítě je v tomto věku schopno vyvozovat soudy 

již zcela formálně, i když si nemůže obsah konkrétně představit. Začínají mu být 

srozumitelné abstraktní hodnoty a pojmy (spravedlnost, pravda, právo), významně se 

rozvíjí abstraktní i logické myšlení a vnímání (především vizuální). Vytváří se 

základna pro budoucí rozhodování [Langmeier, Krejčířová, 1998]. 

Dospívající aktivně hledá svou identitu, snaží se být sám sebou, vyrovnat se 

ideálu, experimentuje, záměrně střídá zájmy a postoje. Pro dnešní společnost je typický 

výrazný rozdíl v názorech, hodnotách a postojích mladší a starší generace, především 

vinou převratných technických, vědeckých i společenských změn. Na druhou stranu 
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došlo rozbitím patriarchální struktury rodiny a ustupováním od autoritativního způsobu 

výchovy k odmítání „generačního konfliktu“ jako nutného. Ovšem časté konflikty 

v rodině zůstávají, příčinou bývá rozpor mezi jejími hodnotami a hodnotami vnější 

společnosti. Dopívající nezřídka kritizují své rodiče, což se střetává s tím, že jsou na 

nich stále závislí. Je proto nezbytné dospívajícímu naslouchat, dávat najevo trvalý 

zájem, podpořit ho při hledání základních hodnot, životních cílů, zralého sebepojetí 

a společenských kontaktů, zároveň mu však poskytnout dostatek volnosti pro 

samostatné rozhodování [Langmeier, Krejčířová, 1998]. 

 

V následující části práce budou obě věkové skupiny dětí analyzovány z hlediska 

toho, jakými jsou konzumenty masových médií, jaké celebrity obdivují a které osoby 

jsou v jejich životě důležité. 
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2. Empirické šetření 

2.1 Metodika výzkumu 

2.1.1 Použitá metodologie 

Empirická část práce obsahuje komparaci vztahu k médiím a celebritám u žáků 

čtvrtých a šestých ročníků základní školy (dále jen ZŠ) a genderovou komparaci.2 

Jednotlivé kategorie dětí jsou posuzovány především z hlediska toho, jak užívají média3 

a jaký mají vztah k celebritám či k ostatním osobám v jejich okolí. Prováděný výzkum 

je koncipován jako kvalitativně-kvantitativní neboli smíšený, využívající jak induktivní, 

tak deduktivní postupy [Hendl, 2008]. Respondenty jsou žáci čtvrtých a šestých ročníků 

ZŠ Polepy u Litoměřic. 

Bylo nezbytné, aby děti již uměly samostatněji uvažovat, diferencovat citové 

zážitky, selektivně si vybírat jednotlivé volnočasové činnosti (neboť nemůžou vždy 

uspokojit své potřeby a zájmy), vytvářet si vztah k masovým komunikačním 

prostředkům a poskytnout informace do výzkumu. Proto jsem ke komparaci zvolila 

žáky čtvrtého a šestého ročníku ZŠ, kdy už děti mají zájem číst časopisy pro děti 

i dospělé, noviny nebo knihy, sledovat televizi, poslouchat rádio či chodit do kina 

[podle Holinová, 1975]. Důležitým kritériem pro výběr zmíněných dvou věkových 

skupin byl rovněž fakt, že tato období znamenají pro děti zásadní posun ve vývoji, jak 

bylo popisováno v kapitole 1.4. 

Pro získání dat od respondentů jsem sestavila dotazníky. Zařadila jsem do nich 

jak uzavřené, tak otevřené otázky [Hendl, 2008]. V průběhu sestavování dotazníků jsem 

zjistila, že se výzkum bude muset přiklonit více na stranu kvalitativní, neboť o dětském 

divákovi či čtenáři a jeho světě celebrit nemáme mnoho záznamů a je nutné tento svět 

nejprve prozkoumat. Předložím zde proto explorativní studii a nabídnu návrhy 

                                                           
2 Podkladem pro zpracování empirického šetření bylo bakalářské studium Mediálních studií na Fakultě 
sociálních věd Univerzity Karlovy, přičemž jsem čerpala především z následující literatury: DISMAN, M. 
Jak se vyrábí sociologická znalost. 3. vyd. Praha : Karolinum, 2002; JIRÁK, J.; KÖPPLOVÁ, B. Média 
a společnost : Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace. Praha : Portál, 2007; McQUAIL, D. 
Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2007; BENNETT, J. Media Studies. AS & A2. 
Harlow : Pearson Education Limited, Longman, 2005; FERJENČÍK, J. Úvod do metodologie 
psychologického výzkumu : Jak zkoumat lidskou duši. Praha : Portál, 2000; BRANSTON, G. with 
STAFFORD, R. The Media Student’s book. London : Routledge, 2010.  
 
3 Pojem média zastupuje význam masová média. 
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testovatelných hypotéz či další výzkumné otázky. Věřím, že se mi podaří otevřít cestu 

k sérii následných výzkumů. 

Kvalitativnějšímu charakteru výzkumu odpovídá zaměření dotazníku a počet 

respondentů – 16 dětí ve 4. ročníku (8 dívek a 8 chlapců) a 14 dětí v 6. ročníku (6 dívek 

a 8 chlapců). Analýza výsledků a závěry, jež budou v této práci uváděny, odpovídají 

výsledkům kvalitativních studií. Je nutné mít stále na paměti malý výběrový vzorek a se 

závěry pracovat jako s návrhy hypotéz, které je třeba dále testovat. 

Při sestavování dotazníků jsem zohledňovala věk respondentů. Přizpůsobila jsem 

mu jazyk dotazníků i jejich celkové schéma. Snažila jsem se klást otázky jasně 

a neunudit žáky, neboť by se tím snížila validita získaných dat. Dotazník jsem rozdělila 

na tři oddíly s názvy Volný čas a média, Lidé kolem nás a Celebrity. Na úvod každého 

oddílu jsem vždy několika větami přiblížila danou problematiku, abych děti uvedla do 

tématu, jemuž se bude daná část věnovat. Plné znění dotazníku najdete v příloze na 

konci této práce.  

 

2.1.2 Výzkumné otázky 

Hlavní výzkumná otázka zní:  

Které celebrity jsou v dnešní době u dětí populární, jakou roli hrají v procesu 

socializace a formování osobnosti dětí, jakými cestami se celebrity k dětem dostávají? 

Pro kvalitativnější ladění výzkumu jsem dopředu stanovila soubor otázek, resp. 

jsem vymezila hlavní oblasti zájmu a stanovila základní proměnné, kterých si budu 

všímat. 

• Jaká média děti užívají a jak často je užívají?  

• Jaké je dnes nejpopulárnější dětské médium? 

• Čím jsou média obohacující a co dětem naopak berou? 

• Jakým způsobem zasahují do užívání médií rodiče? 

• S kým se děti srovnávají, komu se chtějí vyrovnat, koho obdivují? 

• Jaký význam mají pro děti rodiče, učitelé a vrstevníci a jaký hrdinové z knih, 

hvězdy z televize, z rádia či z internetu? 
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• Kdo jsou dnešní dětské celebrity? Popis dětských celebrit (oblast, ve které 

působí, obecná charakteristika). 

• Jak se děti chovají jako fanoušci? 

• Preferují děti dětskou tvorbu, nebo tvorbu pro dospělé? 

Přesto, že do výzkumu vstupuji se záměrem prozkoumat stanovenou oblast bez 

omezujících očekávání, některým jsem se neubránila. Zde jsou předpoklady, které 

budou ve výzkumu sledovány a ověřovány. 

• Děti nečtou noviny příliš často. (Výzkumy v Americe prokázaly, že děti 

v 5. ročníku stráví čtením novin méně než 1 % volného času, v porovnání 

s 33 %, které věnují sledování televize) [Singer, Singer, 2001]. 

• Poslech rádia bude zaujímat menší část volného času. 

• Čtení knih nevévodí volnočasovým aktivitám.  

• Žáci šestých ročníků mají jako skupina roztříštěnější názory, protože nástup 

puberty je individuální z hlediska věku i síly jednotlivých charakteristik.  

• Děti budou často jmenovat Harryho Pottera. 

• Desetileté dívky často zmíní zpěvačku Hannah Montanu.  

• Děti budou většinou jmenovat celebrity ze zábavního průmyslu. 

• Pro desetileté děti jsou rozhodujícími autoritami rodiče a učitelé, pro 

dvanáctileté začínají sílit na významu kamarádi a celebrity. 

• Děti mají ve velké míře zájem o výrobky se svými oblíbenými celebritami, 

nejvíce mladší dívky. 

 

2.1.3 Stručný popis respondentů 

Ačkoli původním záměrem bylo oslovit vyšší počet respondentů, kvalitativní 

charakter výzkumu si vyžádal jeho snížení. Počet respondentů v jednotlivých 

kategoriích je následující: 

• Dívky 4. ročník − 8 

• Chlapci 4. ročník − 8 

• Dívky 6. ročník − 6 

• Chlapci 6. ročník − 8 
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Jelikož dotazníky přinesly zajímavé poznatky ukazující odlišnosti mezi chlapci 

a dívkami, zařadila jsem vedle plánované věkové komparace rovněž komparaci 

genderovou. 

Výzkum probíhal v ZŠ Polepy u Litoměřic. ZŠ Polepy je malá, sympatická 

vesnická škola, kterou navštěvuje jen přibližně patnáct žáků v ročníku. Prostředí školy 

je přátelské, panuje v ní domácká atmosféra. Data jsem sbírala těsně před vánočními 

prázdninami, kdy je výuka ve školách uvolněnější, a je tedy prostor pro různé projekty 

či doplňkové aktivity. Žáci byli ujištěni, že se nemusí bát odpovídat upřímně a že každá 

odpověď je správná. Děti vyplňovaly dotazníky soustředěně, bez problémů 

spolupracovaly a nebály se zeptat, pokud otázce nerozuměly. Ochotná spolupráce ze 

strany dětí i učitelů nejspíš pramení z toho, že ve vesnických školách probíhají 

výzkumy jen zřídkakdy, a vesnické školy proto nejsou výzkumy přesycené a otrávené. 

Vyplnění dotazníků trvalo většině respondentů jednu vyučovací hodinu, ovšem pokud 

některé děti potřebovaly více času, mohly pokračovat o přestávce, případně 

v následující vyučovací hodině. Časově jsme je nijak neomezovali, neboť takové 

omezení by mohlo být na úkor kvality či validity poskytovaných odpovědí. 

Vyhodnocování odpovědí trvalo tři měsíce a přineslo řadu zajímavých poznatků, jež 

budou popsány v následujících kapitolách. 

 

2.2 Analýza výsledků dotazování 

2.2.1 Volný čas a média 

Za volný čas je považován všechen čas dětí kromě návštěvy školy, práce 

v domácnosti a jiných povinností. Je to tedy čas, který děti tráví podle vlastních zájmů, 

na základě vlastní volby [Holinová, 1975]. 

Ve zkoumaném souboru respondentů se v otázce (dále jen ot.) 2 ukázalo, že na 

užívání médií připadá 37 % celkového volného času dívek ve 4. ročníku (dále jen roč.) 

a 42 % volného času dívek v 6. roč. Chlapci ve 4. roč. věnují médiím 64 % svého 

celkového volného času a chlapci v 6. roč. 55 % celkového volného času. Chlapci 
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užívají média ve větší míře než dívky. Obě věkové kategorie mají hodnoty srovnatelné, 

mladší děti 51 % a starší děti 49 % volného času.4 

Z tabulky 1 a grafu 1 (ot. 3) je vidět, že nejpopulárnějším médiem je u dětí 

televize. Z našich respondentů ji sledují všichni z kategorie 4. roč. a téměř všichni 

z kategorie 6. roč. Vysoké hodnoty se v obou věkových kategoriích vyskytují i u čtení 

knih , což neodpovídá původnímu předpokladu. Dívky tráví čtením knih více času než 

chlapci. 

Oproti původnímu očekávání poslouchají děti rádio v poměrně velké míře. 

Vysoké procento stráveného času má i internet (více u starších dětí a podstatně 

více u kluk ů) a videohry (v obou věkových kategoriích vyrovnaně, ale také výrazně 

více v případě chlapců). Internet zmínili všichni chlapci, téměř všechny dívky v 6. roč. 

a ¾ dívek ve 4. roč. Chat se vyskytuje ve vyšším procentu u starších dětí.  

Děti ve 4. roč. tráví více času čtením časopisů, věnují se mu více dívky. 

Nejméně času tráví respondenti v obou věkových kategoriích čtením novin, což 

potvrdilo původní očekávání. 

 

Médium 
Dívky 
4. roč. 

(8) 

Chlapci 
4. roč. 

(8) 

4. roč. 
dívky i 
chlapci 

(16) 

Dívky 
6. roč. 

(6) 

Chlapci 
6. roč. 

(8) 

6. roč. 
dívky i 
chlapci 

(14) 
Televize 8  8 16 5 7 12 
Rádio 8 3 11 4 6 10 
Knížky 8 5 13 5 5 10 
Časopisy 8 6 14 3 1 4 
Internet 6  8 14 5 8 13 

Videohry 5 7 12 0 6 6 
Chat/Fcb 1 3 4 4 4 8 
Noviny 2 1 3 1 1 2 

Tabulka 1: Kolik d ětí zmínilo dané médium 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

                                                           
4 Čísla jsou aritmetickými průměry hodnot všech respondentů v příslušné kategorii. 
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Graf 1: Jaká část z celkového času věnovaného užívání médií připadá na dané médium 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

Otázka 10 ukázala, podle koho nebo čeho se děti rozhodují při volbě programů 

či jiné konkrétní mediální nabídky. Ve všech kategoriích je na prvním místě vlastní 

vkus, odlišují se jen dívky ve 4. roč., u nichž se o první místo dělí rodiče a vrstevníci, 

vlastní vkus však následuje těsně za nimi. 

 

Televize 

Z tabulky 2 je patrné, že paleta oblíbených pořadů se značně liší ve všech 

kategoriích. U mladších dětí vévodí Animáček (dětský pořad), Ordinace v růžové 

zahradě (seriál pro dospělé, uváděly ho hlavně dívky, pravděpodobně ho sledují 

s maminkami), Čarodějky, Šmoulové (dětský pořad) a Simpsonovi, zatímco u starších 

dětí zůstávají pouze Simpsonovi (a jejich obliba roste), u dívek se přidávají pořady 

o zvířatech, u kluk ů komediální seriály pro dospělé Teorie velkého třesku a Jak jsem 

poznal vaši matku. Seriál Čarodějky je oblíbený u děvčat v obou věkových kategoriích, 

Simpsonovi jsou v obou věkových kategoriích oblíbenější u chlapců. 

Chlapci ve 4. roč. uváděli pořady o vaření, dívky zase pořady o vědě. V 6. roč. 

uvedlo 50 % dívek seriál o koních s názvem McLeodovy dcery. 
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TV pořad5 
Dívky 
4. roč. 

(8) 

Chlapci 
4. roč. 

(8) 

4. roč. 
dívky i 
chlapci 

(16) 

Dívky 
6. roč. 

(6) 

Chlapci 
6. roč. 

(8) 

6. roč. 
dívky i 
chlapci 

(14) 
Animáček 5 2 7 0 0 0 
Ordinace v 

růžové zahradě 
4 1 5 1 0 1 

Simpsonovi 2 4 6 3 5 8 
Čarodějky 4 0 4 4 0 4 
Šmoulové 2 1 3 0 0 0 

Teorie velkého 
třesku 

0 0 0 0 3 3 

Jak jsem 
poznal vaši 

matku 
0 0 0 0 3 3 

Faktor strachu 0 1 1 1 1 2 
Star Trek 1 1 2 0 0 0 

Angel 0 2 2 0 0 0 
Griffinovi 0 1 1 0 1 1 

Pořad o vaření 0 2 2 1 0 1 
Pořad o 
rybaření 

0 2 2 0 0 0 

Pořad o 
zvířatech 

0 1 1 4 0 4 

Pořad o vědě 2 0 2 0 0 0 
Tabulka 2: Oblíbené televizní pořady – kolik dětí v dané kategorii je zmínilo (ot. 4) 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

Rádio 

Ačkoli je rádio hojně užívaným médiem, děti v otázce 5 mnoho pořadů 

neuvedly. Jediný pořad, který děti zmiňovaly, je Práskač na Fajn rádiu (zmíněn jednou 

dívkou ve 4. roč., dvěma dívkami v 6. roč. a jedním chlapcem v 6. roč.). 

Nejoblíbenější je v obou věkových kategoriích poslech písní, výrazněji u dívek. Mladší 

kategorie poslouchá rádio také kvůli získávání informací, což starší děti nezmiňovaly. 

Nejvíce pořadů uváděly dívky ve 4. roč., kluci ve 4. roč. naopak nejméně – na 

tuto otázku odpověděl pouze jeden z dotazovaných respondentů v této kategorii. 

                                                           
5 Zaznamenány jsou pouze pořady, které se vyskytly alespoň ve dvou kategoriích či v jedné kategorii 
alespoň dvakrát. 
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Časopisy 

Časopisy6 
Dívky 
4. roč. 

(8) 

Chlapci 
4. roč. 

(8) 

4. roč. 
dívky i 
chlapci 

(16) 

Dívky 
6. roč. 

(6) 

Chlapci 
6. roč. 

(8) 

6. roč. 
dívky i 
chlapci 

(14) 
Sluníčko 2 0 2 0 0 0 
Čtyřlístek 2 0 2 0 0 0 

ABC 1 4 5 0 2 2 
Bravo Girl 1 0 1 3 0 3 

Bravo 0 0 0 3 1 4 
Popcorn 0 0 0 2 0 2 

O zvířatech 
(hlavně koně) 

6 0 6 1 0 1 

Komiks 3 3 6 0 0 0 
Tabulka 3: Oblíbené časopisy – kolik dětí v dané kategorii je zmínilo (ot. 6) 
Zdroj: vlastní výzkum 

Obliba časopisů se také výrazně liší v jednotlivých kategoriích, jak je patrné 

v tabulce 3. U kluk ů jednoznačně vede ABC (ve 4. roč. více). Dívky ve 4. roč. 

zmiňovaly dětské časopisy jako Sluníčko či Čtyřlístek a nejvíce časopisy o zvířatech, 

dívky v 6. roč. už mají v oblibě dívčí časopisy – Bravo, Bravo Girl, Popcorn. 

Ve 4. roč. jsou oblíbené komiksové příběhy, starší děti je neuváděly. 

Nejvíce titulů zmiňovaly dívky ve 4. roč., následovali kluci ve 4. roč., dále 

dívky v 6. roč. a nejméně titulů uvedli chlapci v 6. roč. Dívky v 6. roč. jmenovaly 

v největší míře časopisy pro dívky, ve 4. roč. se ještě hojně vyskytovaly dětské 

časopisy. Podle očekávání nebyly zmíněny žádné noviny. 

 

Knížky (ot. 7) 

Otázka 7 ukázala, že u dívek (hlavně mladších) patří k nejoblíbenějším tituly 

o zvířatech (4x ve 4. roč. a 2x v 6. roč.), u starších kluk ů fantasy a jiné dobrodružné 

knihy (v této kategorii zmíněno 6x). Harryho Pottera uvedla pouze jedna starší dívka 

a jeden mladší chlapec. 

                                                           
6 Zaznamenány jsou pouze tituly, které se vyskytly alespoň ve dvou kategoriích či v jedné kategorii 
alespoň dvakrát. 
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Mladší děti uváděly více titulů (dohromady 36) než starší děti (dohromady 15), 

v obou věkových kategoriích zmiňovaly více titulů dívky. Ve 4. roč. uvedly dívky 

23 titulů oproti 13 titulům uvedeným chlapci, v 6. roč. dívky 9 a chlapci 6 titulů. 

 

Internet a videohry (ot. 8 a 9) 

Mladší dívky uvedly nějakou webovou stránku 6x a hru 11x – především zvířecí 

hry a hry pro dívky. Mladší kluci  zmínili webovou stránku 16x a videohru 20x – 

sportovně zaměřené, s motorkami, auty, dobrodružné, bojovné, střílečky, strategické 

hry. Starší dívky zmínily nějakou webovou stránku 13x (často se vyskytovala fóra jako 

Facebook či Lidé za účelem dopisování si s kamarádkami a kamarády, také Youtube 

kvůli poslechu písniček) a hru 9x (opět hlavně o zvířatech a hry s dívčí tématikou). 

Starší kluci  jmenovali webovou stránku 11x (Facebook, Skype, Lidé, Youtube, on-line 

archivy televizních stanic) a hru 22x (se zaměřením jako mladší kluci , vícekrát zmínili 

strategickou hru). Zřetelně se tedy projevila větší obliba videoher u chlapců. 

 

Zásahy rodičů (ot. 12) 

Nařízení, která rodiče dětem dávají, se pochopitelně vztahují na povinnosti, jako 

jsou domácí úkoly či domácí práce. Děti mají povoleno užívat média, až když mají své 

povinnosti hotové. Také je omezován čas, jaký smějí děti u média strávit (např. nesmím 

být celý den u televize) či večerní hodina, po níž už nesmějí médium užívat (např. 

nesmím se dívat na televizi po 20. hodině). Média bývají také často odměnou za dobré 

známky ve škole, zákaz médií naopak trestem za známky špatné nebo za jinou formu 

„zlobení“. Ocituji zde některé zajímavé odpovědi, které děti uvedly: 

„Za jednu jedničku si můžu pustit pohádku.“ (dívka, 4. roč.) 

„Nesmím si na internetu psát s cizími lidmi.“ (dívka, 4. roč.) 

„Nesmím hrát hry s krví.“ (chlapec, 4. roč.) 

„ Číst si můžu, kdy chci.“ (chlapec, 4. roč.) 

„Nekoukat na televizi při úkolech. Trvá mi to moc dlouho.“ (chlapec, 6. roč.) 

„Nejdřív úkoly a pak, co chci.“ (chlapec, 6. roč.) 
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2.2.2 Lidé kolem nás 

Osoby, jež děti jmenovaly v otázce 15, jsem rozdělila do následujících kategorií: 

rodiče, sourozenci, prarodiče, širší rodina (teta, strýc, bratranec, sestřenice), učitelé, 

vrstevníci (bez rozdílu pohlaví). 

Dospělí a 
vrstevníci 

Dívky 
4. roč. 

(8) 

Chlapci 
4. roč. 

(8) 

4. roč. 
dívky i 
chlapci 

(16) 

Dívky 
6. roč. 

(6) 

Chlapci 
6. roč. 

(8) 

6. roč. 
dívky i 
chlapci 

(14) 
Rodiče 9 13 22 6 8 14 

Sourozenci 3 6 9 4 5 9 
Prarodiče 10 9 19 3 3 6 

Širší rodina 6 2 8 3 3 6 
Učitelé 1 0 1 0 0 0 

Vrstevníci 10 7 17 10 20 30 
Tabulka 4: Důležité osoby – kolikrát byla daná osoba zmíněna mezi pěti nejvýznamnějšími lidmi  
Zdroj: vlastní výzkum 

Podle očekávání zmiňovaly starší děti méně často rodiče a prarodiče, ale častěji 

vrstevníky, což ukazuje tabulka 4. Kluci uváděli své rodiče více než holky, což je 

překvapivé zjištění. Učitelé se vyskytli pouze jednou, a to v kategorii mladších dívek. 

 

Význam reálných autorit a celebrit 

Ani jedna z dívek v 6. roč. nezmínila v otázce 17 celebritu. Rovněž u mladších 

dívek jsou celebrity ve všech případech ve výrazně menším zastoupení oproti reálným 

autoritám. U kluků je význam celebrit větší, v obou věkových kategoriích dokonce 

v souvislosti s chováním a oblékáním či účesem zvítězily nad ostatními osobami 

dohromady. 

 

ot. 17 a) 
Dívky 
4. roč. 

(8) 

Chlapci 
4. roč. 

(8) 

4. roč. 
dívky i 
chlapci 

(16) 

Dívky  
6. roč. 

(6) 

Chlapci
6. roč. 

(8) 

6. roč. 
dívky i 
chlapci 

(14) 
Nejdůležitější rodiče rodiče rodiče vrstevníci celebrity vrstevníci 

Tabulka 5: Nejdůležitější osoby při utváření názorů 
Zdroj: vlastní výzkum 
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ot. 17 b) 
Dívky 
4. roč. 

(8) 

Chlapci 
4. roč. 

(8) 

4. roč. 
dívky i 
chlapci 

(16) 

Dívky 
6. roč. 

(6) 

Chlapci 
6. roč. 

(8) 

6. roč. 
dívky i 
chlapci 

(14) 

Nejdůležitější 
rodiče a 
celebrity 

celebrity celebrity rodiče celebrity rodiče 

Tabulka 6: Nejdůležitější osoby při rozhodování 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

ot. 17 c) 
Dívky 
4. roč. 

(8) 

Chlapci 
4. roč. 

(8) 

4. roč. 
dívky i 
chlapci 

(16) 

Dívky 
6. roč. 

(6) 

Chlapci 
6. roč. 

(8) 

6. roč. 
dívky i 
chlapci 

(14) 
Nejdůležitější rodiče celebrity celebrity vrstevníci celebrity celebrity 

Tabulka 7: Nejdůležitější osoby při volbě účesu či oblečení 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

ot. 17 d) 
Dívky 
4. roč. 

(8) 

Chlapci 
4. roč. 

(8) 

4. roč. 
dívky i 
chlapci 

(16) 

Dívky 
6. roč. 

(6) 

Chlapci 
6. roč. 

(8) 

6. roč. 
dívky i 
chlapci 

(14) 
Nejdůležitější rodiče celebrity celebrity rodiče celebrity rodiče 

Tabulka 8: Osoby nejvíce související s chováním 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

V tabulkách 5–8 stojí za povšimnutí, že u mladších dívek ještě významně 

dominují rodiče, u starších dívek se střídají rodiče a vrstevníci. U chlapců převažují 

celebrity v obou věkových kategoriích (kromě utváření názorů ve 4. roč., kdy je 

zastoupili rodiče).  

 

Vzory a nápodoba  

V otázce 18 jsem se dětí ptala: „Kdo je pro tebe vzorem, komu by ses chtěl/a 

podobat?“. Většina odpovědí mluvila ve prospěch celebrit. Ve všech kategoriích 

vyhrály celebrity nad jednotlivými reálnými autoritami.  

Poměr počtu zmíněných celebrit a počtu ostatních zmíněných osob dohromady 

je u mladších dívek 11:16 (přičemž z ostatních osob měli silné zastoupení vrstevníci), 

u mladších chlapců 8:9, dohromady v mladší kategorii 19:25. Rovný podíl vychází 
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u starších dívek −1:1, u starších chlapců je to 5:3, dohromady v 6. roč. 15:11. 

Ukazuje se, že u starších dětí sílí význam celebrit. 

 

2.2.3 Celebrity 

Populární celebrity v seznamu pěti nejoblíbenějších (ot. 16) 

Skupina dívek ve 4. roč. nejvíce zmiňovala Šmouly (2x Šmoulinka, 1x Taťka 

Šmoula, 1x Kutil), hrdinky ze seriálu Čarodějky, zpěvačky Hannah Montanu (2x), Ewu 

Farnou (1x), Lucii Vondráčkovou (1x), Dominiku Starou (1x), Lady Gaga (1x) a také 

kreslený seriál Scooby Doo (2x), Leoše Mareše (1x), Jana Bendiga (1x) 

a Basshuntera (1x). Harry Potter se vyskytl pouze jednou, ze seriálu Simpsonovi se 

objevila jen Líza (1x). 

Dívky v 6. roč. vůbec nezmínily Šmouly, ale možná vzrůstá obliba postav 

z Harryho Pottera (zmínila ho jen jedna dívka, ale hned několik postav, konkrétně 

Harryho, Rona, Hermionu, Hagrida a Voldemorta). Zpěvačky Ewa Farná a Lucie 

Vondráčková byly rovněž zmíněny (1x), přidaly se Lucie Bílá a Aneta Langerová (obě 

1x). Jan Bendig byl uveden 2x, Leoš Mareš 1x, Basshunter také 1x, přidali se zpěváci 

Rytmus (2x) a Justin Bieber (1x). 

Chlapci ve 4. roč. mají v oblibě především Šmouly (Šprýmař 2x, Silák 2x, 

Taťka Šmoula 2x, Nešika 1x, Stopař 1x, Šmoulinka 1x), vzrostla obliba Harryho 

Pottera, který byl zmíněn 4x, narůstá také popularita postav ze seriálu Simpsonovi 

(Bart 3x, Homer 1x), seriál Scooby Doo byl uveden 1x. Zpěváci a zpěvačky byli 

zmiňováni v menší míře – Justin Bieber 1x, Lady Gaga 1x a Lucie Bílá 1x. Často se 

přidávali hrdinové dobrodružných příběhů jako Eragon, Iron Man, Spiderman, Ninja, 

God of War (všichni 1x). Také se vyskytly komiksy – Kačer Donald a Mickey Mouse 

(rovněž po jedné zmínce). 

Chlapci v 6. roč. uváděli především seriál Simpsonovi (Bart 5x, Homer 5x, 

Meggie 2x, March 1x, Líza 1x, Nelson 1x). Jednou se vyskytl rappový zpěvák Rytmus, 

jednou zpěvák Eminem. Oproti ostatním kategoriím se přidali drsní hrdinové jako 

Chuck Norris, Sylvester Stallone a Jackie Chan (všichni zmíněni 2x) či baviči jako 

Zdeněk Izer, Bud Spencer a postavy ze seriálu Comeback (vždy zmíněni 1x). Dvakrát 

byla zmíněna hvězda magie Criss Angel. 
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Na základě odpovědí v jednotlivých věkových kategoriích lze usuzovat, že 

mladší děti se rády koukají na seriál Šmoulové (zatímco starší děti ho nezmínily ani 

jednou). Dívky více obdivují zpěvačky a zpěváky, u chlapců vede seriál Simpsonovi. 

 

Populární celebrity v seznamu tří nejoblíbenějších7 (ot. 19) 

 
Obr. 2: Bart Simpson8  Tabulka 9: Popularita Barta Simpsona 

Zdroj: vlastní výzkum 

 
Obr. 3: Homer Simpson9                 Tabulka 10: Popularita Homera Simpsona 

                       Zdroj: vlastní výzkum 

 

 

 
Obr. 4: Líza Simpsonová10  Tabulka 11: Popularita Lízy Simpsonové 
     Zdroj: vlastní výzkum 
 

 

                                                           
7 Zaznamenány jsou pouze celebrity, které se vyskytly alespoň ve dvou kategoriích či v jedné kategorii 
alespoň dvakrát. 
8 převzato z www [14] 
9 převzato z www [10] 
10 převzato z www [3] 

BART Chlapci 4. roč. 
(8) 

Chlapci 6. roč. 
(8) 

Kolikrát zmíněn 3 5 

Proč je oblíbený? 
co dokázal, je 
drsný, vzhled, 

vtipný 

vtipný, co dokázal, 
drsný, vzhled 

HOMER Chlapci 6. roč. (8) 
Kolikrát zmíněn 5 
Proč je oblíbený? vtipný, vzhled, co dokázal  

LÍZA Dívky 4. roč. 
(8) 

Chlapci 
6. roč. (8) 

Kolikrát zmíněna 2 1 

Proč je oblíbená? 

je vtipná, chytrá, 
jak vypadá, co 

dokázala, obdivují 
ji rodiče 

je chytrá 



Bakalářská práce   Mami, tati, znáte mé oblíbené celebrity?  
 Role celebrit ve světě dětí – uživatelů masových médií 

 

31 

 

 

 

Obr. 5: Šmloulové11  Tabulka 12: Popularita Šmoulů 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

 
Obr. 6: Ewa Farná12  Tabulka 13: Popularita Ewy Farné 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

 
Obr. 7: Hannah Montana13 Tabulka 14: Popularita Hannah Montany 

   Zdroj: vlastní výzkum 

 

 

 

 Tabulka 15: Popularita Lilly, hrdinky z knihy Divoška Lilly 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

                                                           
11 převzato z www [13] 
12 převzato z www [8] 
13 převzato z www [2] 

ŠMOULOVÉ  Dívky 
4. roč. (8) 

Chlapci  
4. roč. (8) 

Kolikrát zmíněni 3 7 

Proč jsou oblíbení? 

chytří, vzhled, 
co dokázali, 

vtipní, 
sympatičtí 

vtipní, vzhled, co 
dokázali, chytří, 
drsní, obdivují je 

vrstevníci 

EWA FARNÁ  Dívky 4. roč. 
(8) 

Dívky 
6. roč. (6) 

Kolikrát zmíněna 2 1 

Proč je oblíbená? 

vzhled, vtipná, 
sympatická, co 
dokázala, drsná, 
obdivují ji rodiče 

je vtipná 

HANNAH MONTANA  Dívky 4. roč. (8) 
Kolikrát zmíněna 2 

Proč je oblíbená? 

vzhled, co dokázala, 
chytrá, vtipná, drsná, 

obdivují ji vrstevníci a 
rodiče 

LILLY  Dívky 4. roč. (8) 
Kolikrát zmíněna 2 

Proč je oblíbená? 
vzhled, vtipná, 

sympatická, drsná, 
jaký má styl 
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Obr. 8: Lucie Vondráčková14 Tabulka 16: Popularita Lucie Vondráčkové 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

 
Obr. 9: Scooby Doo15  Tabulka 17: Popularita Scooby Doo 

Zdroj: vlastní výzkum 
 

 
 

 
 Obr. 10: Harry Potter16  Tabulka 18: Popularita Harryho Pottera 

   Zdroj: vlastní výzkum 

 

 
Obr. 11: Justin Bieber17  Tabulka 19: Popularita Justina Biebera 

Zdroj: vlastní výzkum 
 

                                                           
14 převzato z www [7] 
15 převzato z www [15] 
16 převzato z www [22] 
17 převzato z www [9] 

LUCKA 
VONDRÁČKOVÁ 

Dívky 
4. roč. (8) 

Dívky 
6. roč. (6) 

Kolikrát zmíněna 1 1 

Proč je oblíbená? 
jak vypadá, 
co dokázala 

vzhled, co 
dokázala, 

sympatická, 
krásně zpívá a 

hraje 

SCOOBY 
DOO 

Dívky 
4. roč. (8) 

Chlapci 
4. roč. (8) 

Kolikrát zmíněn 1 1 
Proč je oblíbený? vtipný vtipný 

HARRY 
POTTER 

Chlapci 
4. roč. (8) 

Dívky 
6. roč. (6) 

Kolikrát zmíněn 1 1 

Proč je oblíbený? 
co dokázal, 

chytrý, 
sympatický 

vzhled, co dokázal, 
sympatický, chytrý 

JUSTIN 
BIEBER 

Chlapci 4. roč. 
(8) 

Dívky 
6. roč. (6) 

Kolikrát zmíněn 1 1 

Proč je oblíbený? vzhled, co dokázal 
vzhled, co 
dokázal, 

sympatický 
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Obr. 12: Criss Angel18  Tabulka 20: Popularita Crisse Angela 
Zdroj: vlastní výzkum 
 
 

 
Obr. 13: Sylvester Stallone19 Tabulka 21: Popularita Sylvestera Stallona 

  Zdroj: vlastní výzkum 
 
 
 

 
Obr. 14: Jackie Chan20  Tabulka 22: Popularita Jackieho Chana 

Zdroj: vlastní výzkum 
 

Obr. 15: Chuck Norris21  Tabulka 23: Popularita Chucka Norrise 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

Dívky ve 4. roč. se vzhlížejí v dívčích zpěvačkách typu Hannah Montana, Ewa 

Farná, Lucka Vondráčková. Co mají společného? Všechny jsou hezké, roztomilé, 

                                                           
18 převzato z www [1] 
19 převzato z www [17] 
20 převzato z www [21] 
21 převzato z www [4] 

CRISS ANGEL Chlapci 6. roč. (8) 
Kolikrát zmíněn 2 

Proč je oblíbený? 
co dokázal, drsný, obdivují 

ho rodiče 

SYLVESTER 
STALLONE 
(RAMBO) 

Chlapci 6. roč. (8) 

Kolikrát zmíněn 2 

Proč je oblíbený? 
drsný, vzhled, co dokázal, 

chytrý, má velké svaly 

JACKIE CHAN Chlapci 6. roč. (8) 
Kolikrát zmíněn 2 

Proč je oblíbený? 
co dokázal, vtipný, 

sympatický, drsný, vzhled 

CHUCK NORRIS Chlapci 6. roč. (8) 
Kolikrát zmíněn 2 

Proč je oblíbený? 
vzhled, co dokázal, vtipný, 
sympatický, obdivují ho 

vrstevníci, chytrý 
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moderně oblékané a velice sympatické. Další dívčí hrdinkou je Lilly  z knihy Divoška 

Lilly. Oblíbené jsou rovněž kreslené seriály, nejvíce Šmoulové. Dvě dívky zmínily také 

Lízu Simpsonovou (chytrá, sympatická, hodná), jedna dívka Scooby Doo. Všechny 

celebrity jsou dětské a jsou to děvčata (s výjimkou Scooby Doo). Dívky je obdivují 

hlavně kvůli vzhledu, vtipu a kvůli tomu, co dokázaly. 

U chlapců ve 4. roč. dominují Šmoulové, na druhém místě je Bart Simpson, dále 

Scooby Doo, Harry Potter a Justin Bieber. Nejvíce oblíbené se tedy zdají být kreslené 

seriály. Všichni hrdinové jsou kluci, jejich nejdůležitějšími charakteristikami jsou vtip 

a to, co dokázali. 

Dívky v 6. roč. mají shodně s mladšími děvčaty v oblibě dívčí zpěvačky Lucku 

Vondráčkovou a Ewu Farnou, společně s mladšími kluky však také Harryho Pottera 

a Justina Biebera. Projevuje se, že jsou na rozhraní „hol čičkovského“ věku a věku, kdy 

se začínají zajímat o chlapce. Hlavními důvody, proč se jim celebrity líbí, jsou jejich 

vzhled, to, co dokázaly, a to, že jsou sympatické. 

Chlapci v 6. roč. nejvíce obdivují Homera Simpsona a jeho syna Barta. Bart 

i Homer mají mnoho společného – oba mají jedinečný styl, nedodržují pravidla, často se 

jim nedaří, jsou to líní „moulové“, ale velice osobití a vtipní. A ve výsledku vždy 

určitým způsobem morální a držící při sobě jako rodina. Další celebrity kluků v 6. roč. 

se vyznačují drsností, mužností, silou a unikátními schopnostmi (Criss Angel, Sylvester 

Stallone, Chuck Norris, Jackie Chan). Tyto hrdiny zmiňovali pouze starší chlapci, 

z ostatních věkových kategorií nikdo. Všechny oblíbené celebrity jsou muži (Bart je 

chlapec, jednou se vyskytla i Líza Simpsonová, což by mohlo souviset s celkovou 

vysokou oblibou seriálu Simpsonovi) a jsou celebritami dospělých. Dětské celebrity se 

vyskytovaly minimálně. Svých hrdinů si starší chlapci cení především pro to, co 

dokázali, jak vypadají a protože jsou drsní nebo vtipní. 

 

Co dětem přinášejí 

Když je dětem smutno, nejvíce v obou věkových kategoriích pomáhá poslech 

hudby (tabulka 24). U mladších dívek se na první místo dostala četba knih, hudba na 

druhé místo a na třetí místo kamarádi a rodiče. Mladší kluci zmiňovali nejvíce internet 

a hudbu, na druhém místě opět rodiče. Ve starší kategorii už se rodiče nevyskytovali – 
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u dívek zvítězila hudba, u kluk ů hudba spolu s kamarády, na druhém místě se vyskytly 

televize a seriály a překvapivě také knížky. Zajímavým zjištěním je fakt, že ve všech 

kategoriích jednohlasně zvítězila média. 

ot. 13 
Dívky  
4. roč. 

(8) 

Chlapci 
4. roč. 

(8) 

4. roč. 
dívky i 
chlapci 

(16) 

Dívky 
6. roč. 

(6) 

Chlapci 
6. roč. 

(8) 

6. roč. 
dívky i 
chlapci 

(14) 
Co 

pomůže, 
když je 
smutno 
(kolikrát 
zmíněno) 

knížky (7), 
hudba (6), 
kamarádi + 
rodiče (5) 

internet + 
hudba 
(6), 

rodiče (5) 

hudba hudba (4) 

hudba +  
kamarádi 
(5), TV + 
knížky 

(3) 

hudba 

Tabulka 24: Co mi pomůže, když je mi smutno 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

Tabulka 25 popisuje alternativní činnosti, kterým se děti věnují, když nechtějí 

dělat to, co musí. Nejčastěji se vyskytovalo sledování televize a seriálů, u mladších dětí 

ještě spolu s knížkami. Knížky jsou na prvním místě u mladších dívek, na druhém 

místě u starších dívek. U kluků se přidaly videohry a u mladších ještě internet a sport 

(jako jediná mimomediální aktivita, která se dostala na přední příčky). 

ot. 14 
Dívky 
4. roč. 

(8) 

Chlapci 
4. roč. 

(8) 

4. roč. 
dívky i 
chlapci 

(16) 

Dívky 
6. roč. 

(6) 

Chlapci 
6. roč. 

(8) 

6. roč. 
dívky i 
chlapci 

(14) 
Co dělám, když 

nechci plnit 
povinnosti 
(kolikrát 
zmíněno)  

knížky 
(4), 

hudba 
(3)  

videohry + 
sport (5), 

TV + 
internet 

(4) 

knížky + 
TV a 

seriály 

TV (4), 
knížky 

(3) 

TV (6), 
videohry 

(4) 

TV a 
seriály 

Tabulka 25: Co dělám, když se mi nechce plnit mé povinnosti 
Zdroj: vlastní výzkum 
 

Co celebrity pro děti znamenají? To se ukázalo v otázce 23. Mladší děti 

celebritám nejvíce fandí a radují se z jejich úspěchů jako ze svých vlastních. Starší děti 

nejčastěji považují celebrity za své kamarády (mají radost, když je vidí). Mladší dívky 

jako jediné nejčastěji uváděly, že celebrity jsou jejich společným zájmem s rodiči. 
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Otázka 24 zjišťovala, zda si děti myslí, že je celebrity v něčem omezují. 

Ukázalo se, že si téměř všechny dotazované děti myslí, že je celebrity v ničem 

neomezují. Jen jedna starší dívka uvedla, že ji omezují v jídle. U starších chlapců se 

vyskytlo ANO 2x, jeden z nich napsal, že ho celebrity omezují proto, že to nikdy 

nedělají tak, jak si to on myslí. U mladších dětí se objevily pouze odpovědi NE. Zdá se 

tedy, že starší děti už si spíše dokážou uvědomit nevýhody či případné hrozby plynoucí 

z vlivu celebrit. 

V otázkách 26 a 27 jsem se ptala, jak často jsou slavné osoby tématem 

konverzace s vrstevníky a rodiči. V žádné kategorii se nevyskytla odpověď velmi často. 

Nejběžnější odpovědí na obě otázky bylo občas. Kluci  ve 4. roč. uvedli skoro nikdy pro 

vrstevníky, s rodiči napůl mezi občas a skoro nikdy. Chlapci v 6. roč. uváděli možnost 

skoro nikdy s rodiči. Zdá se, že kluci o celebritách mluví obecně méně než dívky. 

 

Děti jako fanoušci 

Podle odpovědí v otázce 20 se děti zdají být oddanými fanoušky − téměř 

všechny odpověděly, že jsou svým oblíbeným celebritám věrné a nejsou přelétavé. 

Pouze jeden kluk ve 4. roč. odpověděl, že se mu líbí pokaždé někdo jiný. Z odpovědí 

na otázku 21 lze usuzovat, že děti dají v největší míře na sebe, ve všech kategoriích 

vyhrála odpověď Své hrdiny vybírám většinou sám/sama podle svých názorů. Z dalších 

ovlivňujících faktorů byli v mladší kategorii nejvíce zmiňováni rodiče, ve starší 

kategorii kamarádi a kamarádky. Otázka 22 ukázala, že téměř žádný z dotazovaných 

respondentů není registrován v klubu fanoušků, pouze jedna mladší dívka je v klubu 

fanoušků Lucie Vondráčkové, kde si dopisuje s ostatními fanoušky a fanynkami 

a objednává si fotky a plakáty. Zdá se tedy, že kluby fanoušků nejsou mezi dětmi 

obecně příliš populární. 

Otázky 28 a 29 zjišťovaly vztah dětí k výrobkům s jejich oblíbenými 

celebritami. V otázce, kde všude mají obrázek nebo produkt své celebrity, byl u dívek 

nějaký výrobek zmíněn 37x, u chlapců pouze 15x. Kluci  se tedy o takové výrobky 

zajímají méně, čemuž odpovídá i fakt, že u nich zvítězila odpověď Nikde své celebrity 

nemám. Mladší dívky mají celebrity nejčastěji na plakátech na zdi a na oblečení, starší 

dívky jako tapetu mobilu. Zdá se také, že děti bláznivě netouží po výrobcích se svými 



Bakalářská práce   Mami, tati, znáte mé oblíbené celebrity?  
 Role celebrit ve světě dětí – uživatelů masových médií 

 

37 

 

oblíbenými celebritami, nejčastěji si je chtějí prohlédnout a rozmyslet si, jestli je budou 

chtít. Nejpozitivnější přístup mají dívky v 6. roč., které jako jediné nejvíce uváděly, že 

chtějí takový výrobek ihned koupit.  

Mladší děti si většinou nepřejí dostat dárek se svou oblíbenou celebritou, starší 

děti někdy ano, někdy ne. Jen starší dívky uvedly v otázce 30 nejčastěji možnost, že si 

takový dárek většinou přejí. Tento výsledek koresponduje s výsledkem otázky 29, která 

ukázala, že děvčata v 6. roč. mají největší zájem o komerční výrobky s celebritami. 

V otázce 31 se ukázalo, že děti nemají zásadní zájem o informace ze 

soukromého života svých oblíbených celebrit. Mladší děti uváděly nejčastěji, že je 

taková zpráva většinou nezajímá, starší děti se nejčastěji chtějí zprávu dozvědět, ale 

nepřikládají jí velkou váhu. Opět pouze dívky v 6. roč. uváděly i fakt, že se chtějí 

zprávu dozvědět a věří jí (resp. zmiňovaly vyrovnaně všechny možnosti). 

Podle otázky 25 věnují děti ve všech kategoriích jen malou část času zjišťování 

informací o svých oblíbených celebritách. Dívky obecně zjišťují tyto informace více 

(zjišťuji : nezjišťuji = 9:5), chlapci méně (zjišťuji : nezjišťuji = 5:11). Rozdíl mezi 

věkovými kategoriemi nebyl výrazný.  

 

2.3 Shrnutí výsledků výzkumu 

Z důvodu nedostatečné validity některých odpovědí (nevyplnění otázky, 

odpověď nedávala smysl, nebylo možné ji přečíst) jsem neanalyzovala všechny otázky 

obsažené v dotazníku. Většina z nich však přinesla plnohodnotné odpovědi od všech 

respondentů. Některé otázky (např. různé způsoby trávení volného času mimo mediální 

sféru) jsem rovněž neanalyzovala, a to z důvodu nepřímé relevantnosti vzhledem 

k základním výzkumným otázkám. 

 

Hlavní výzkumná otázka byla následující: 

Které celebrity jsou v dnešní době u dětí populární, jakou roli hrají v procesu 

socializace a formování osobnosti dětí, jakými cestami se celebrity k dětem dostávají? 
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Jaké odpovědi přinesl výzkum? 

Nejoblíbenějším médiem u našich dětí ještě zůstává televize, silně jí však 

konkuruje nové médium, jímž je internet, a překvapivě hned na třetím místě tradiční 

médium – knížky. Chlapci užívají média ve větší míře než dívky. 

Média dětem pomáhají, když je jim smutno (především poslech hudby), a to více 

než nemediální činnosti. Uchylují se k nim také, pokud se jim nechce plnit jejich 

povinnosti. V tomto případě vítězí televize, knížky, videohry, internet a u mladších 

chlapců také sport.  

Ve sledovaném souboru se ukázalo, že se děti chtějí celebritám nejvíce podobat, 

jsou pro ně vzorem, a to více než reálné osoby. V souvislosti s rozhodováním, 

chováním, názory a stylem už není dominance celebrit jednoznačná, u starších chlapců 

mají celebrity stále silné zastoupení, ale u mladších dětí ještě dominují rodiče. Učitelé 

jako vzory pro děti z našeho zkoumaného souboru nebyli příliš často jmenováni. 

Děvčata z našeho zkoumaného souboru mají v oblibě dívčí zpěvačky, kluci 

seriál Simpsonovi. Mladší děti a starší dívky preferují především tvorbu pro děti 

i dětské celebrity, starší chlapci tvorbu pro dospělé a celebrity dospělých. 

Ačkoli jsou děti věrnými fanoušky, zdá se, že nejsou fanatické. Přehnaný zájem 

o výrobky s jejich oblíbenými celebritami či informace o nich se mezi dětmi 

nevyskytuje, mohl by se objevit pouze u starších děvčat.  

 

Potvrdila se původní očekávání? 
 

• Děti nečtou noviny příliš často – předpoklad se potvrdil. 

• Poslech rádia bude zaujímat menší část volného času – předpoklad se 

nepotvrdil. 

• Čtení knih nevévodí volnočasovým aktivitám – předpoklad se nepotvrdil. 

• Žáci šestého ročníku mají jako skupina roztříštěnější názory, protože nástup 

puberty je individuální z hlediska věku i síly jednotlivých charakteristik – 

předpoklad se potvrdil u starších dívek, které obdivují dívčí zpěvačky 

i chlapecké hvězdy. U starších kluků se ukázala snaha vybočovat a přiklánět se 

ke světu dospělých, v rámci kategorie se ale roztříštěnost názorů neprojevila. 
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• Děti budou často jmenovat Harryho Pottera – předpoklad se v našem 

zkoumaném souboru potvrdil pouze u starších dívek. 

• Desetileté dívky často zmíní zpěvačku Hannah Montanu – předpoklad se potvrdil 

zčásti, Hannah Montana byla v této kategorii zmíněna 2x. 

• Děti budou většinou jmenovat celebrity ze zábavního průmyslu – předpoklad se 

potvrdil – děti jmenovaly hlavně zpěváky a zpěvačky, hvězdy z filmů, seriálů, 

v menší míře také z knížek. 

• Pro desetileté děti jsou rozhodujícími autoritami rodiče a učitelé, pro 

dvanáctileté začínají sílit na významu kamarádi a celebrity – předpoklad se 

potvrdil pro rodiče (zajímavým zjištěním bylo, že kluci obecně jmenovali rodiče 

více než dívky). Učitelé nebyli staršími dětmi zmiňováni vůbec, nedominovali 

však ani u desetiletých dětí. Význam celebrit se příliš neliší ve věkových 

kategoriích (nicméně se ukázalo, že starší děti se chtějí celebritám více podobat), 

výrazně se však liší genderově. Pro chlapce z našeho zkoumaného souboru jsou 

celebrity podstatně důležitější než pro dívky. 

• Děti mají ve velké míře zájem o výrobky se svými oblíbenými celebritami, nejvíce 

mladší dívky – předpoklad se nepotvrdil, děti neprojevují speciální zájem 

o výrobky s celebritami, nejvíce se o ně zajímají starší dívky. 

 

 

2.4 Diskuze 

Výzkum přinesl řadu zajímavých zjištění, z nich ty nejvýznamnější a nejvíce 

překvapivé budou předmětem následující diskuze. 

Pro rodiče bude zřejmě překvapivý nezávislý přístup dětí k médiím. Ukázalo se, 

že naši respondenti mají volbu z mediální nabídky především ve svých rukou. Většinou 

se samy rozhodují o tom, na co se budou dívat, co budou poslouchat, číst či prohlížet na 

internetu (nemluvím zde o zákazech rodičů, ale o situaci, kdy mají děti svobodnou 

volbu). To sice odpovídá výzkumům, které prováděla Palmerová (viz s. 12), 

nekoresponduje to však s názory rodičů, z nichž je většina přesvědčena, že jejich děti 

jsou oběťmi manipulace a nejsou schopny se takovému tlaku bránit. Z některých zákazů 

rodičů by se dal vyvodit jejich vztah k médiím. Rodiče se obávají negativního vlivu 
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médií a snaží se před ním své děti uchránit, vliv knih ale zřejmě nepovažují za tolik 

nebezpečný − „ Číst si můžu, kdy chci.“ [chlapec, 4. roč.]. 

Nepotvrdil se ani všeobecně panující názor, že děti tráví většinu volného času 

u počítače nebo u televize (tak je ostatně popisují i jejich rodiče a učitelé). Výzkum 

ukázal, že děti tráví užíváním médií jen přibližně polovinu svého volného času, druhou 

polovinu věnují jiným volnočasovým aktivitám, jakými jsou sport, různé kroužky, 

návštěvy nebo jinak strávený čas s rodiči, hraní si s kamarády či se svými domácími 

mazlíčky. 

Dalšími neočekávanými výsledky výzkumu byly obliba pořadů o vaření u našich 

chlapců ve čtvrtém ročníku a obliba pořadů o vědě u dívek ve čtvrtém ročníku. Důvod 

prvního z nich vidím v tom, že se dnes v pořadech o vaření často vyskytují muži jako 

šéfkuchaři. Dívky věnují více času učení, jsou soustředěnější a motivovanější k výuce, 

což by mohlo být důvodem obliby pořadů o vědě. Mladší dívky neuváděly pořady 

o zvířatech, což je rovněž s podivem, neboť u mladších dívek zálibu ve zvířatech 

očekáváme. Projevila se konec konců i ve volbě knih a videoher v této kategorii. 

Děti uváděly málo konkrétních pořadů, které poslouchají v rádiu. V případě 

rádia si asi málokdy vybírají specifický pořad, ale zvolí pouze stanici a rádio 

poslouchají, pokud je to vhodné a pokud mají chuť. Nejoblíbenější je v obou věkových 

kategoriích poslech písní, výrazněji u dívek (dívky hodně obdivují zpěvačky a přejí si 

být slavné a zpívat jako ony). Mladší kategorie poslouchá rádio také kvůli získávání 

informací, což starší děti nezmiňovaly. 

Velikým překvapením bylo, že děti z našeho zkoumaného souboru tráví 

poměrně dost času četbou knih, přitom podle zkušenosti rodičů a učitelů čtou děti jen 

z donucení a velmi málo. Podle očekávání nebyly zmíněny žádné noviny. Jsou pro děti 

patrně nudné a příliš náročné. 

Zajímavým zjištěním je také fakt, že ve všech kategoriích jednohlasně zvítězila 

média, pokud je dětem smutno a hledají pomoc, a téměř jednohlasně, pokud se jim 

nechce plnit jejich povinnosti. Zdá se, že média jsou nejsnazším únikem, jsou 

nenáročná, snadno přístupná a poutavá (dokážou odpoutat příjemcovu pozornost 

a myšlenky), proto k nim děti často „utíkají“ v tíživých situacích, jakými jsou smutek či 

výčitky svědomí. 
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Chlapci uváděli rodiče jako nejvýznamnější osoby častěji než dívky, což 

bychom také nečekali. Chlapci sice před svými vrstevníky předstírají, že pro ně rodiče 

nemají velkou váhu a že je nemusí poslouchat, skutečnost je ale zřejmě jiná. Tomu 

nasvědčuje i chování dospívajících a mladých dospělých − dívky se osamostatňují 

dříve, chlapci jsou na rodičích delší dobu existenčně závislí. Myslím, že velkým 

překvapením pro rodiče bude už samotné zjištění, že jsou pro jejich děti stále hodně 

významní. Rodiče (především dětí ze starší kategorie) se rovněž domnívají, že učitelé 

mají na jejich děti větší vliv než oni samotní. Děti z našeho zkoumaného souboru ale 

učitele mezi důležitými osobami téměř nezmiňovaly. 

Všechny uváděné celebrity patří do zábavního průmyslu. Nevyskytl se žádný 

politik, což není překvapením, neboť děti se o politiku příliš nezajímají. Očekávala bych 

ale jmenování sportovců v kategoriích chlapců, protože o sportu a sportovcích si hoši 

velmi často povídají a sport je jejich velkou zálibou. Důvodem by mohlo být, že 

v dotazníku nejsou zmíněny oblasti, ve kterých se celebrity mohou objevovat, a chlapci 

si tak pod pojmem celebrita představili pouze osobnosti ze zábavního průmyslu a své 

oblíbené sportovce tam nezařadili. V následném výzkumu by tedy bylo přínosné zjistit, 

jaký mají děti vztah ke sportovcům. 

Oblibu Chucka Norrise bych přičítala reklamní kampani společnosti T-Mobile, 

v níž před Vánoci minulého roku vystupoval. Nebýt této kampaně, popularitu 

u nastupujících pubescentů bych kvůli jeho vyššímu věku neočekávala. Nicméně faktem 

je, že se starší chlapci hodně vzhlížejí v dospělých, silných hrdinech, což potvrzují 

i rodiče. Chlapci v šestém ročníku totiž hodně dají na své starší kamarády. Zkušenost 

rodičů i má vlastní zkušenost s chlapci v šestém ročníku také ukazuje, že mají v oblibě 

seriál Comeback a hlavního hrdinu Ozzáka. Často o něm mluví, napodobují ho a jeho 

jméno používají i při podpisu. Překvapilo mě proto, že byl zmíněn pouze jedním 

respondentem. 

Chlapci jsou více vystaveni vlivu médií (tráví u nich více času než dívky), 

s čímž by mohla souviset i skutečnost, že jsou pro ně celebrity důležitější než pro 

děvčata. Zdá se však, že chlapci o celebritách mluví obecně méně než dívky, což je 

vzhledem k většímu významu celebrit v chlapecké skupině udivující. Pravdou ale je, že 

chlapci jsou obecně méně povídaví, zřejmě tedy své hrdiny obdivují skrytěji. To 

odpovídá i dalšímu výsledku ve výzkumu, že se chlapci o něco méně zajímají o výrobky 
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se svými oblíbenými celebritami či o informace o nich. Dívky se totiž chovají jako 

nadšenější a věrnější fanynky, jsou zvědavější a potřebují své hrdiny a hrdinky ukazovat 

svému okolí. I proto jsem očekávala větší účast děvčat (především mladších) v klubech 

fanoušků a větší zájem o výrobky s jejich oblíbenými celebritami a o informace z jejich 

života. Tuto domněnku však výzkum nepotvrdil. Ačkoli literatura uvádí opak (Holmes, 

Redmond, 2006, viz s. 10; Marshall, 2006, viz s. 11), v našem zkoumaném vzorku se 

ukázalo, že děti své celebrity bláznivě nezbožňují. 

Při úvahách o výsledcích dotazování je potřeba brát v potaz vesnický charakter 

školy a fakt, že data se mohou značným způsobem odlišovat u dětí z větších měst, 

především z Prahy. Rozhodně by bylo žádoucí provést také komparaci regionální 

(vesnice a větší město, resp. Praha), což však rozsah této bakalářské práce neumožnil.  
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Závěr 
Předložila jsem explorativní studii, v níž jsem představila problematiku dětských 

celebrit a objasnila přístup dětí k masovým médiím, celebritám a lidem v jejich okolí. 

Podkladem studie byla analýza dat získaných z dotazníků. Práce si kladla otázky, jak 

děti tráví svůj volný čas, jakou část z něj zaujímají média, které typy médií a jaké 

konkrétní pořady či tituly volí. Zaměřila se také na to, kdo je pro děti důležitý, jaký mají 

děti vztah k celebritám a v čem tkví význam celebrit. Přinesla řadu zajímavých zjištění 

a návrhů dále testovatelných hypotéz. V rámci bakalářské práce už nezbyl prostor pro 

sestavení hloubkových rozhovorů, které by se uskutečnily s menším počtem 

dotazovaných respondentů, na závěr však uvedu hlavní otázky a podněty, jež 

z provedeného výzkumu vyplynuly a které by mohly být testovány v následných 

výzkumech. 

• Užívají chlapci média ve větší míře než dívky? Pokud ano, proč? 

• Uvědomují si starší děti potencionální hrozbu médií více než mladší děti? 

• Jaký je vztah dětí ke sportovcům? 

• Zajímají se dívky v šestém ročníku ve velké míře o výrobky se svými 

oblíbenými celebritami a o informace z jejich života? 

• Zajímají se chlapci o pořady o vaření? Pokud ano, proč? 

• Jaký význam mají pro děti učitelé? 

• Analýza seriálu Simpsonovi, modelu jejich rodiny. 

• Regionální komparace vesnické školy a školy ve velkém městě. 

 

Masová média jsou důležitou součástí socializace dítěte. Jelikož je jejich vliv 

nevyzpytatelný, jsou výzkumy působení masových médií náročné a mediální teorie 

nejednotné. Přesto je třeba, abychom postupně získávali informace o jejich místě 

v životě dětí a při trávení jejich volného času, pronikali do mediální logiky, rozvíjeli 

mediální gramotnost, a tím efektivněji regulovali, do jaké míry budeme aktivními, či 

pasivními konzumenty masových médií. To platí nejen pro nás, ale i pro naše děti. 
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Summary 
At the heart of this dissertation was not only an exploration of the favourite 

celebrities of our children but also a comprehensive analysis of children’s mass-media 

consuming habits that, in turn, highlighted their preferred choice of programme and 

reading material. It also focused on who they view as being important for their overall 

development. Through this research, many interesting results, points for discussion and 

hypotheses have emerged. I am confident these findings can be tested further as part of 

subsequent research conducted in this area.  

Questions to explore further could include: 

• Do boys use media more often than girls? If so, why? 

• Are older children more aware of the potential dangers of media use than 

younger children? 

• What is the nature of children’s relationship to sport stars? 

• Do older girls show the greatest interest in products endorsed by celebrities and 

also celebrities’ personal lives? 

• Are boys interested in cooking programmes? If so, why? 

• What is the role of teachers in children’s eyes? 

• In what way do children relate to the Simpsons’? 

• How does child development in a rural school differ to that in a city school? 

The mass-media represents an important driving force behind the overall 

socialisation of children. Since the direct impact of media is unpredictable, research 

tackling this subject is largely inconclusive given the disparate nature of its resulting 

theories. Nevertheless, it is necessary to constantly gather information about the 

meaning of media within children’s daily life, to gain a deeper insight into the 

functioning of media and to seek to develop media literacy in society at large. This will 

allow both young and old mass-media users to have greater control of how active or 

passive they wish to be. 
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Přílohy 
Příloha č. 1: Média a my (dotazník) 

MÉDIA A MY  

Dotazníky pro žáky 4. a 6. ročníků 

Odpovídejte pravdivě. Nikde se neobjeví vaše jména, takže se nikdo nedozví, jaké 

odpovědi jste zapsali. Nemusíte spěchat, na vyplnění dotazníku máte dostatek času. 

Pište prosím čitelně. 

                    VOLNÝ ČAS A MÉDIA  

Volný čas je ta část dne, kdy nejsi ve škole a nemusíš se věnovat 

povinnostem do školy (domácí úkoly, učení) ani nemusíš doma pomáhat 

s domácími pracemi. Můžeš dělat to, na co máš chuť. V první části 

dotazníku se budeme ptát, jak tento čas trávíš.22 

1) Co děláš ve svém volném čase? Vyber a zaškrtni možnosti, které pro tebe platí. 

a) Dívám se na televizi. 

b) Poslouchám rádio. 

c) Povídám si s kamarády na chatu/Facebooku. 

d) Čtu knížky. 

e) Čtu časopisy. 

f) Čtu noviny. 

g) Surfuju na internetu. 

h) Hraju videohry. 

i) Chodím na kroužky. 

j) Sportuju. 

k) Jsem s kamarády. 

l) Trávím čas s rodiči. 

m) Jsem na rodinné návštěvě. 

n) Jsem venku. 

o) Jiné možnosti (vypiš) _________________________________ 

                                                           
22 převzato z www [19] 

Obr. 1622 
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2) Představ si „koláč“, který představuje tvůj celý volný 

čas. Zeleně vybarvi tu část z tvého celkového volného 

času, kterou věnuješ televizi, rádiu (u obojího se počítá 

i vysílání na internetu), chatu, Facebooku, knížkám, 

časopisům, novinám, internetu a videohrám. Červeně vybarvi zbylou 

část z tvého celkového volného času, kterou trávíš na kroužcích, 

sportem, s kamarády, s rodiči, na návštěvách, venku, případně jinými činnostmi. 

Rozmysli si, jak velká část koláče bude zelená, jak velká část bude červená, 

a potom je vybarvi.23 

 

 

televize, rádio, chat, Facebook, knížky, 
časopisy, noviny, internet, videohry 

kroužky, sport, kamarádi, rodiče, návštěvy, 
venku, jiné činnosti    
   

          

3) Představ si „koláč“ představující čas, který trávíš dohromady všemi zelenými 

činnostmi z otázky č. 2. Každé z těchto činností bude patřit jedna barva, jak je 

uvedeno vedle „koláče“. Vybarvi příslušnou barvou vždy tu část „koláče“, 

kterou daná činnost zaujímá právě ve tvém volném čase. Využij jenom ty 

aktivity, které děláš, a zaplň s nimi celý koláč, ostatní nech být.  

 

televize (modře) 

rádio (černě) 

chat/Facebook (hnědě) 

knížky (žlutě) 

časopisy (bíle) 

noviny (oranžově) 

internet (zeleně) 

videohry (červeně) 

                                                           
23 převzato z www [11] 

Obr. 1723 
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4) Jaké pořady v televizi nejčastěji sleduješ? Vypiš 3 pořady; první bude pořad, 

který sleduješ nejčastěji . Ke každému pořadu stručně napiš, čím je pro tebe 

zajímavý, proč ho sleduješ.  

Pořad     Důvod (y) 

1. _______________________              __________________________ 

2. _______________________              __________________________ 

3. _______________________              __________________________ 

 

5) Jaké pořady v rádiu nejčastěji posloucháš? Vypiš 3 pořady; první bude pořad, 

který posloucháš nejčastěji . Ke každému pořadu stručně napiš, čím je pro tebe 

zajímavý, proč ho posloucháš.  

Pořad     Důvod (y) 

1. _______________________              _________________________ 

2. _______________________              _________________________ 

3. _______________________              _________________________ 

 

6) Jaké jsou tvé oblíbené časopisy nebo noviny, které čteš? Seřaď je podle 

oblíbenosti a u každého titulu napiš, čím je pro tebe zajímavý, proč ho čteš. 

Vypiš také 3 tituly. 

Titul     Důvod (y) 

1. _______________________              __________________________ 

2. _______________________              __________________________ 

3. _______________________              __________________________ 

 

7) Jaké jsou tvé oblíbené knížky? Seřaď je podle oblíbenosti (první bude tvoje 

nejoblíbenější knížka) a u každé napiš, čím je pro tebe zajímavá, proč ji máš 

rád/a. Vypiš opět 3 knížky. 
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Název knížky, příp. autor   Důvod (y) 

1. __________________________              ____________________ 

2. __________________________              ____________________ 

3. __________________________              ____________________ 

 

8) Jaké webové stránky nejčastěji  prohlížíš na internetu? Vypiš 3 webové stránky 

či tematické okruhy, kterých se stránky týkají, a vždy uveď, čím jsou pro tebe 

zajímavé, proč je prohlížíš. Seřaď je zase podle toho, jak často je navštěvuješ. 

   Webová stránka nebo téma   Důvod (y) 

1. __________________________              ___________________ 

2. __________________________              ___________________ 

3. __________________________              ___________________ 

 

9) Jaké videohry nejraději  hraješ? Vypiš 3 videohry a vždy uveď, čím je pro tebe 

zajímavá, proč ji hraješ. První bude hra, kterou hraješ nejraději. 

 
Videohra    Důvod (y) 

1. __________________________              ____________________ 

2. __________________________              ____________________ 

3. __________________________              ____________________ 

 

10) Když se rozhoduješ, na co se dívat v televizi, co poslouchat v rádiu, jaký časopis 

nebo knihu si přečíst, řídíš se podle 

a) rady rodičů 

b) doporučení kamarádů/kamarádek 

c) doporučení spolužáků 

d) rady některých učitelů 

e) reklamy 

f) svého vlastního vkusu 

g) jiných faktorů (vypiš) _______________________ 

Zaškrtni nejvíce 3 možnosti, které pro tebe platí. 
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11) Vyznač do obrázku hodin čas, kdy musíš do postele, kdy chodíš spát. 

a) večer před školním dnem            b)    v pátek a v sobotu 

                                    

Obr. 1824 

 

 

12) O čase, kdy chodíš spát, asi rozhodují tví rodiče.  

a) Jaká další pravidla, která se týkají televize, časopisů, knížek, internetu nebo 

videoher, musíš nebo máš dodržovat? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

b) Máš něco momentálně od rodičů zakázáno? Vypiš, co to je a důvod zákazu. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 převzato z www [16] 
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13) Doplň větu zaškrtnutím různých možností (a−j), které nabízíme a jsou pro tebe 

pravdivé. 

Když je mi smutno, obvykle mi pomůže.... 

a) sport 

b) procházka 

c) televize 

d) povídání s kamarády 

e) povídání s rodiči 

f) videohra 

g) internet 

h) hudba 

i) knížka 

j) jiná možnost (vypiš) _____________________ 

 

14) Doplň větu zaškrtnutím různých možností (a−j), které nabízíme a jsou pro tebe 

pravdivé. 

Když se mi nechce plnit mé povinnosti, obvykle místo toho... 

a) sportuju 

b) jdu na procházku 

c) dívám se na televizi nebo sleduju seriály 

d) povídám si s kamarády 

e) povídám si s rodiči 

f) hraju videohry 

g) surfuju na internetu 

h) poslouchám hudbu 

i) čtu si 

j) jiná možnost (vypiš) __________________________ 
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          LIDÉ KOLEM NÁS  

V této části dotazníku se budeme ptát na lidi ve tvém okolí, které 

máš rád, chceš se jim třeba trochu podobat nebo je obdivuješ.25 

15) Zamysli se nad lidmi, které máš ve svém okolí. Napiš asi 5 lidí z tvého okolí, 

kteří jsou pro tebe opravdu důležití. Mohou to být dospělí i kamarádi. 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

 

16) Zamysli se nad osobami nebo postavami, které znáš z médií (z televize, rádia, 

časopisů, novin nebo knih). Napiš asi 5 osob (můžou to být i kreslené nebo 

fiktivní postavy), které máš rád/a, jsou tvými oblíbenými. Doplň k nim ještě, 

odkud je znáš. 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4. ____________________________________________ 

5. ____________________________________________ 

 

17) Z 10 osob, které jsi vypsal/a v otázkách 15) a 16), napiš 3, které mají největší 

vliv  na tvé názory, na tvé rozhodování, na to, jak se oblékáš, na tvůj účes, na 

tvůj styl i na to, jak se chováš. 
 

a) názory 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

 

 

 

                                                           
25 převzato z www [18] 

  Obr. 1925 
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b) rozhodování 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

 

c) oblékání, účes, styl 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

 

d) chování 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

 

 

18) Na konec této části ještě napiš 3 osoby z tvého okolí nebo z médií, které jsou pro 

tebe vzorem, chtěl/a by ses jim podobat. 

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce   Mami, tati, znáte mé oblíbené celebrity?  
 Role celebrit ve světě dětí – uživatelů masových médií 

 

58 

 

CELEBRITY  

Poslední část dotazníku se zaměřuje na tvé oblíbené hvězdy či hrdiny 

z médií, tedy z filmů, seriálů i jiných televizních pořadů, z rádia, 

z internetu nebo knížek, můžou to být i kreslené postavy...26 

19) Nejdříve se vrátíme k otázce č. 16. Vyber tři osoby, které jsi v ní napsal/a: 

První osoba - jméno: _____________________ 

Doplň větu zaškrtnutím různých možností (a−i), které nabízíme a jsou pro tebe 

pravdivé. 

Obdivuji ho/ji... 

a) pro to, jak vypadá 

b) pro to, co dokázal/a 

c) protože je chytrý/á 

d) protože je vtipný/á 

e) protože je sympatický/á 

f) protože je drsný/á 

g) protože ho/ji obdivují kamarádi, spolužáci 

h) protože ho/ji obdivují rodiče 

i) z jiného důvodu (vypiš) ________________________ 

Druhá osoba - jméno: _____________________ 

Doplň větu zaškrtnutím různých možností (a−i), které nabízíme a jsou pro tebe 

pravdivé. 

Obdivuji ho/ji... 

a) pro to, jak vypadá 

b) pro to, co dokázal/a 

c) protože je chytrý/á 

d) protože je vtipný/á 

e) protože je sympatický/á 
                                                           
26 převzato z www [23] 

Obr. 2026 
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f) protože je drsný/á 

g) protože ho/ji obdivují kamarádi, spolužáci 

h) protože ho/ji obdivují rodiče 

i) z jiného důvodu (vypiš) ________________________ 

Třetí osoba - jméno: _____________________ 

Doplň větu zaškrtnutím různých možností (a−i), které nabízíme a jsou pro tebe 
pravdivé. 

Obdivuji ho/ji... 

a) pro to, jak vypadá 

b) pro to, co dokázal/a 

c) protože je chytrý/á 

d) protože je vtipný/á 

e) protože je sympatický/á 

f) protože je drsný/á 

g) protože ho/ji obdivují kamarádi, spolužáci 

h) protože ho/ji obdivují rodiče 

i) z jiného důvodu (vypiš) ________________________ 

 

 

20)  Tyto dvě postavičky mají odlišný názor. Který názor je ti bližší? 

 

A    Obr. 2127        B  

Zakroužkuj možnost A, nebo B. 

 

 

 

                                                           
27 převzato z www [5], upraveno 
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21) Své hrdiny vybírám… Zakroužkuj jen 1 možnost. 

a) většinou sám/sama podle svých názorů. 

b) spíše sám/sama podle svých názorů, ale někdy se nechám ovlivnit jinými 

faktory. 

c) většinou podle rady někoho jiného. 

 

Pokud se nerozhoduješ sám/sama, kdo tě ve výběru ovlivňuje? Teď zakroužkuj 

všechny možnosti, které pro tebe platí. 

a) rodiče 

b) kamarádi/kamarádky 

c) spolužáci, kteří jsou ve třídě oblíbení 

d) někteří učitelé 

e) reklama 

f) jiné faktory (vypiš) _______________________ 

 

22) Jsi registrován/a v nějakém klubu fanoušků? Zakroužkuj jednu z možností. 

Ano     Ne 

Pokud ano, v jakém (v jakých)? Napiš _________________________________ 

Pokud jsi v něm (v nich) nějak aktivní, napiš jak _________________________ 

 

 

23) Co pro tebe celebrity znamenají, co ti přinášejí? Zakroužkuj všechny možnosti, 

které pro tebe platí. 
 

a) Jsou jako moji kamarádi, mám radost, když je vidím. 

b) Když je mi smutno, zlepší mi náladu. 

c) Snažím se být díky nim lepší. 

d) Mám díky nim více kamarádů, můžu si o nich s kamarády povídat. 

e) Jsou naším společným zájmem s rodiči. 

f) Fandím jim, raduji se z jejich úspěchů, jako by to byly mé vlastní 

úspěchy. 

g) Jiný přínos (napiš) ___________________________________________ 
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24) Myslíš, že tě tvé celebrity v něčem také omezují? Zakroužkuj jednu z možností.  

Ano   Ne  

Pokud ano, napiš v čem _____________________________________________ 

 

25) Zjišťuješ informace o svých oblíbených celebritách na internetu? Zakroužkuj 

jednu z možností.  

Ano      Ne 

Pokud ano, jak často se tomu asi věnuješ? Zakroužkuj jen jednu z nabízených 

možností. 

a) většinu času 

b) přibližně polovinu času 

c) malou část času 

 

26) Když si povídáš s kamarády nebo spolužáky, jak často jsou vaším tématem 

slavné osoby? Zakroužkuj jen jednu možnost. 

a) velmi často 

b) občas 

c) skoro nikdy 

 

27) Když si povídáš s rodiči, jak často jsou vaším tématem slavné osoby? 

Zakroužkuj jen jednu možnost. 

a) velmi často 

b) občas 

c) skoro nikdy 
 

28) Kde všude máš obrázky, jména nebo produkty svých oblíbených celebrit? 

Zakroužkuj všechny možnosti, které pro tebe platí. 

a) plakáty na zdi 

b) tapeta mobilu 

c) vyzvánění mobilu 

d) pozadí plochy počítače 

e) oblečení 

f) povlečení 

g) školní potřeby 
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h) nikde 

i) jiná možnost (vypiš) _____________________ 

 

29) Jsi v obchodě a vidíš nějaký výrobek se svou oblíbenou celebritou. Jaká je tvá 

reakce? Zakroužkuj jen jednu možnost. 

a) Hned ho chci koupit. 

b) Chci ho koupit, ale můžu počkat. 

c) Lépe si ho prohlédnu a rozmyslím se, jestli ho chci. 

d) Zajímá mě, ale obejdu se bez něj, nechci ho koupit. 

e) Vůbec mě nezajímá. 
 

30) Když přemýšlíš, co bys chtěl/a k narozeninám nebo k Vánocům, přeješ si dostat 

dárek se svou oblíbenou celebritou? Zakroužkuj jen jednu možnost. 

a) Většinou ano. 

b) Někdy ano, někdy ne. 

c) Většinou ne. 
 

31) Když se někde objeví informace ze soukromého života jedné z tvých oblíbených 

celebrit, jaká je tvá reakce? Zakroužkuj jen jednu možnost. 

a) Vždy se chci zprávu dozvědět a věřím jí. 

b) Chci se zprávu dozvědět, ale nepřikládám jí velkou váhu. 

c) Zpráva mě většinou nezajímá. 

 
 

 

 

32) Jsi kluk, nebo holka? Zakroužkuj jednu z možností. 

Kluk   Holka 

 

DĚKUJEME ZA VYPLN ĚNÍ DOTAZNÍKU, MOC NÁM TO 

VE VÝZKUMU POM ŮŽE! 


